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Abstrakt 

Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet, 4FE05E, VT15  

Författare: Minna Petersson och Molly Sandberg  

Handledare: Petra Andersson 

Examinator: Helena Forslund  

Titel: Kapacitetsutnyttjande och begränsningar i påfyllnads- och plockprocessen – en 

fallstudie på Staples lagerverksamhet i Växjö 

 

Bakgrund: Ett lager är en viktig del av de flesta värdekedjor. Stora ansträngningar har 

därför under de senaste åren gjorts för att finna optimala strategier för planering och 

kontroll av lagersystem. För att uppnå en ökad produktion krävs det att 

kapacitetsutnyttjandet förbättras. Genom att planera sin kapacitet kan företag reducera 

kapacitetsbegräsningar, så kallade flaskhalsar, som är nyckeln till att förbättra 

produktionens kapacitetsutnyttjande.  

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva Staples nuvarande kapacitetsutnyttjande i 

påfyllnads- och plockprocessen. Vidare avser studien att identifiera 

kapacitetsbegränsningar inom dessa processer. Därefter ämnar studien att finna de 

bakomliggande orsakerna till dessa kapacitetsbegränsningar samt hur de kan förbättras. 

   

Metod: Det har genomförts ostrukturerade intervjuer, semi-strukturerade intervjuer, 

deltagande observationer samt insamling av kvantitativ data. Inledningsvis genomfördes 

en processkartläggning i syfte som ett verktyg för resterande delar av studien. Vidare 

utfördes beräkningar för att finna flaskhalsar i produktionen och intervjuer för att 

identifiera störningsmoment inom flaskhalsarna. Slutligen presenterades ett antal 

förbättringsförslag.  

 

Slutsatser: Efter genomförda beräkningar framgick att Staples idag inte utnyttjar sin 

kapacitet maximalt, dock är maximal kapacitet är en nivå som inte anses vara rimlig. 

Det framgick att Staples har ett kapacitetsbortfall på grund av att det finns en differens 

mellan nominell kapacitet och bruttokapacitet. Slutsatsen drogs att följande tre 

aktiviteter utgör flaskhalsar i Staples verksamhet; godsmottagning, plock ZtZ (plock av 

framförallt tyngre och otympliga artiklar) och plock PTS (detaljplock). Inom dessa 

flaskhalsar påträffades ett antal störningsmoment som till stor del har grund inom de 
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teoretiska områdena som Stevenson (2009), Slack et al. (2012) och Bergman och 

Klefsjö (2012) benämner som anläggning och teknik samt metod. Vidare fastslogs att en 

svårighet finns i att ge kortsiktiga förbättringsförslag för dessa störningsmoment. Detta 

på grund av studiens tidsram samt att det berör ämnen utanför studiens omfattning. Det 

presenteras dock tre scenarier för att hitta en fördelaktig fördelning av kapacitet mellan 

PTS och ZtZ. Dessa scenarier bygger på tre tidsintervaller för hur produktionen är igång 

samt två plockhastigheter. Baserat på att PTS:en innehar en större andel aktiva 

arbetstimmar och en högre plockhastighet är scenario 3 mest fördelaktigt eftersom det 

krävs att ZtZ är minst verksam.  

 

Nyckelord: Kapacitet, kapacitetsutnyttjande, kapacitetsbegränsningar, flaskhalsar. 
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Abstract 

Course: Thesis in logistics for the MBA program, 4FE05E, VT15 

Authors: Minna Petersson and Molly Sandberg 

Supervisor: Petra Andersson 

Examiner: Helena Forslund 

Title: Capacity utilization and constraints in the filling and picking process - a case 

study at Staples warehouse operations in Växjö 

 

Background: A warehouse is an important part of most value chains. Great effort has in 

recent years been made to find optimal strategies for planning and control of storage 

system. In order to achieve a higher production it requires the capacity utilization to be 

improved. By planning its capacity, companies can reduce capacity constraints, so-

called bottlenecks, which is the key to improving the production’s capacity utilization. 

 

Purpose: The aim of this study is to describe Staples current capacity utilization in the 

filling and picking process. Furthermore, the study aim to identify capacity constraints 

in these processes. Then, the study intends to find the causes of these capacity 

constraints and how they can be improved. 

  

Method: There have been unstructured interviews, semi-structured interviews, 

participant observation and collection of quantitative data. Initially there was a process 

mapping in purpose of a tool for the remaining study. Further calculations were 

performed to find bottlenecks in the production and interviews to identify disturbances 

in the bottlenecks. Finally, a number of suggestions for improvement where presented. 

 

Conclusions: Calculations revealed that Staples is currently not using their capacity to 

the maximum, altough this is not a level considered reasonable. It appeared that the 

company has a capacity shortfall when there was a difference between the nominal 

capacity and gross capacity. It was concluded that the following three activities 

constituted bottlenecks in Staples; receiving, picking ZtZ (picking of particularly heavy 

and bulky items) and picking PTS (detail picking). Within these bottlenecks, there was a 

number of disturbances found that largely had their basis in the teoratical areas 

Stevenson (2009), Slack et al. (2012) and Bergman and Klefsjö (2012) terms as facility 

and technology and method. Furthermore, it was established a difficulty in providing 
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short-term improvement suggestions to these disturbances. This’s because of the study's 

time frame and that it reach subjects outside the scope of the study. However, three 

scenarios are presented  to find a favorable allocation of capacity between PTS and 

ZTZ. These scenarios are based on three time intervals for how production is running 

and two picking speeds. Based on that the PTS holds a higher proportion of active 

working hours and a faster pick-speed scenario 3 is the most beneficial because it 

requires that ZTZ is least active. 

 

Keywords: Capacity, capacity utilization, capacity constraints, bottlenecks. 
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1 Inledning 

Inledningskapitlet påbörjas med en beskrivning av Staples verksamhet. Vidare ges en 

bakgrundsbeskrivning till begreppen kapacitetsutnyttjande och 

kapacitetsbegränsningar. Efter detta förs en diskussionen om företagets upplevda 

problem. Detta mynnar sedan ut i tre problemfrågor och ett syfte.    

 Företagsbeskrivning  1.1

Staples är en världsledande leverantör av kontorsmaterial sedan 2002. Företaget 

grundades 1986 av Tom Stemberg i Boston Massachusetts och det har hänt mycket 

sedan dess. Huvudkontoret ligger fortfarande kvar i Boston och omsättningen ökar 

stadigt. År 2014 hade företaget en omsättning på omkring 24 miljarder dollar och de är i 

dag verksamma och betjänar kunder i 27 länder spridda över fem kontinenter med totalt 

2000 butiker. Detta leder till att det finns 90 000 anställda inom koncernen. Ambitionen 

är att vara en så kallad one-stop supplier, vilket innebär att kunden ska ha möjlighet att 

köpa alla artiklar som efterfrågas från endast en leverantör. Kunden ska känna sig trygg 

med att Staples har ett brett utbud och därav grundades deras slogan ”That was easy”. 

För att möjliggöra detta erbjuder Staples ett sortiment innehållandes artiklar för både 

hemmet och kontoret som exempelvis skrivare, möbler, teknik samt städartiklar. 

Kundbasen består av offentliga verksamheter, privatpersonen och privata aktörer 

(Staples, 2014).  

Under 2002 etablerade sig Staples i Europa och 2008 köpte företaget upp Corporate 

Express vilket medförde att de blev den största aktören på marknaden. I samband med 

uppköpet av Corporate Express blev Staples verksamma i Sverige och år 2010 blev 

Staples Sweden AB det officiella namnet i hela landet. Även i Sverige är Staples störst 

inom branschen och fokus ligger även här på att erbjuda helhetslösningar för arbetsplats 

och hem. I Sverige levererar Staples till hela landet genom en webbshop samt 12 fysiska 

butiker. Totalt sett består sortimentet av 20 000 artiklar och huvudkontor samt 

kundtjänst är beläget i Borås (Dokument Staples).  

Staples har ett lager i Sverige beläget i Växjö som förser hela den inhemska marknaden. 

Företaget anser sig idag ha marknadens effektivaste lagersystem i och med de relativt 

nya lokalerna som invigdes 2011. Lagret har ett värde på 130 miljoner kronor fördelat 

på 15 000 artiklar, med en personalstyrka på 105 personer (Dokument Staples). 

Generellt kan lagret sägas vara indelat i två fraktioner, en del går under benämningen 
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fullcase och den andra delen är automatiserad. Fullcase är en sektion där hela pallar och 

artiklar plockas på traditionellt vis. Den automatiserade sektionen är detaljplock 

innefattande mindre artiklar uppdelat i två delar: zon till zon (ZtZ) som är lagerplats för 

mer frekventa artiklar och PTS som är automatiserade lagerplatser för detaljplock, se 

figur 1. Sedan det nya automatiserade lagersystemet lanserades har effektiviteten ökat. 

Lagret färdigställer idag en order var tionde sekund och en låda var tredje sekund 

(Logistikchef, Simm, 2015-02-09). 

Nedan visas en överskådlig bild av Staples lagerverksamhet: 

 

Figur 1. Översikt över Staples lager (omarbetad från dokument Staples) 

 

PTS: Automatiserad lagerplats för detaljplock 

ZtZ: Lagerplats för tunga och otympliga artiklar 

I-Point: Påfyllnadsplats för artiklar till PTS:en 

O-zonen: Lagerplats för artiklar på helpall 

M-zonen: Lagerplats för detaljplock som inte placeras i PTS:en 

H-zonen: Lagerplats för detaljplock som kräver manuell paketering 

L-zonen: Lagerplats för högfrekventa artiklar som säljs på helpall 

A-zonen: Bufferlager för PTS:en och O-zonen 
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Påfyllnadsprocessen startar när gods anländer till någon av Staples två 

godsmottagningar. När godset når godsmottagning avgörs det om det ska till 

buffertplats eller direkt till plockstation. Går det till en buffertplats förflyttas det sedan 

därifrån till plockstation när behov uppstår. Buffertplatserna är någon av de zoner som 

syns i figur 1. Gods kan även gå till I-Point för att därifrån fylla på PTS:en. Denna 

process kallar Staples för inbound (Simm, Logistikchef, 2015-02-09).  

Plockprocessen startar när en order initieras. Flödet påbörjas genom att kartonger 

tillverkas baserat på orderstorlek. Dessa kartonger transporteras vidare till ZtZ, där 

tyngre och mer otympliga artiklar plockas. Detta för att sådana artiklar skall hamna i 

botten på kartongen vid leverans till kund. ZtZ består av tio stationer och kan liknas vid 

ett u-format flöde. Efter ZtZ transporteras kartongen vidare till PTS:en, kartongen kan 

även gå direkt till PTS:en om ordern ej innehåller artiklar som plockas i ZtZ. Här utför 

personal plock vid sex fasta stationer och de behöver inte förflytta sig. Det 

automatiserade systemet hämtar artiklar i ett magasin och transporterar dessa via ett 

transportband till plockaren. Där efter försluts kartongen och skickas till utleverans 

(Simm, Logistikchef, 2015-02-09). 

 Bakgrund 1.2

Ett lager är en viktig del av de flesta värdekedjorna. Huvuduppgiften för ett lager är att 

lagra och hämta varor (Amato, 2004). Det är inte ovanligt att ett lager förvarar tusentals 

artiklar från ett flertal leverantörer för att sedan distribuera ut dessa till kunder. Det 

finns huvudsakligen fem aktiviteter inom ett lager; mottagning, lagring, plock, 

konsolidering av order och utleverans (Baker och Halim, 2007). Stora ansträngningar 

har därför under de senaste åren gjorts för att finna optimala strategier för planering och 

kontroll av lagersystem. Planering innefattar beslut kring inleverans, produktplacering 

samt lagersystem. Detta är en stor utmaning samtidigt som den ständigt utvecklade 

tekniken möjliggör implementation av mer komplexa och automatiserade system 

(Amato, 2004).  

På grund av nackdelar med manuell arbetskraft, som bland annat innefattar större risk 

för fel, görs det allt fler investeringar i automatiserade lösningar (Wang et al., 2010). En 

högre grad av automatisering kan ses som en växande trend. Den tilltagande 

automatiseringen grundas dessutom i, förutom manuell arbetskraft, förmågan att kunna 

sänka kostnader (Hamberg och Verriet, 2012).  Genom en minskad materialhantering 
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förbättras kapacitetsutnyttjande då precision och genomflöde i produktionen ökar 

(Baker och Halim, 2007). Automatiserade lösningar medför dock ökade krav på 

kunskap för att hantera tekniskt stöd för system och maskiner. Detta för att minska 

risken för störningar i systemet (Hompel och Schmidt, 2007). 

1.2.1 Kapacitetsutnyttjande 

Att uppnå en hög grad av stabila processer har fått allt mer uppmärksamhet. 

Undersökningar visar att planera tillförlitlighet i att möta efterfrågan är det viktigaste 

målet för produktionskontroll. För att uppnå ett gynnsamt kapacitetsutnyttjande är det 

väsentligt att planera sin kapacitet (Fickemeyer et al., 2014). Stevenson (2009) menar 

att kapacitetsbeslut är bland de mest fundamentala beslut som företag måste ta. Beslut 

kring kapacitet är kritiskt eftersom de påverkar förmågan att möta framtida efterfrågan, 

driftskostnader, resurser och konkurrenskraft. Kapacitet brukar definieras som en övre 

gräns för den totala produktionsnivån. Trots enkelheten i definitionen finns det 

svårigheter kring hur kapacitet mäts, vilket är nödvändigt för att se ett företags 

kapacitetsutnyttjande. Dessa svårigheter beror på skillnader i definitionen av kapacitet 

samt problem att finna lämpliga åtgärder för specifika situationer (Stevenson, 2009). 

Kapacitetsutnyttjande beräknas eller uppskattas för varje produktionsenhet inom 

företaget. Den vanligaste enheten för att mäta kapacitet är persontimmar eller 

maskintimmar per tidsenhet (Jonsson, 2008).  

1.2.2 Kapacitetsbegränsningar 

Genom kapacitetsplanering är det främst reducering av kapacitetsbegränsningar som är 

nyckeln till att förbättra produktionens kapacitetsutnyttjande. En så kallad flaskhals är 

en form av kapacitetsbegräning. En kapacitetsbegränsning kan även innefatta andra 

orsaker som exempelvis störningar som tillfälligt påverkar en produktion negativt 

(Scholz-Reiter, 2010). Goldratt (1990) beskriver att en flaskhals är en begränsning av 

genomströmningen i en produktion. Wang et al. (2005)  menar att en flaskhals kan 

orsakas av flera olika faktorer. Det kan röra sig om en resurs, en process, en anläggning 

men också en funktion eller en operatör. Genom att förbättra flaskhalsar menar Berreton 

och Silver (2011) att genomströmningskapaciteten blir bättre i flaskhalsen vilket 

påverkan gensomströmningskapaciteten i hela produktionslinan. Innan flaskhalsen 

förbättras måste den lokaliseras. På grund av att det finns flertalet definitioner av en 

flaskhals finns det även flertalet metoder för lokalisering och åtgärder (Berreton och 

Silver, 2011).  
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 Problemdiskussion 1.3

Lagerverksamhet har en kritisk påverkan på kundservice genom bland annat 

slutmontering och leveranstid och det är därför viktigt att denna är väl planerad och kan 

genomföra det som krävs (Baker och Halim, 2007). Staples upplever idag problem med 

att leverera den mängd artiklar som efterfrågas. Artiklarna finns tillgängliga på lager 

vilket gör att problemet inte uppstår i försörjningen utan snarare internt i hur 

lagerverksamheten är uppbyggd och planerad. De har provat att omfördela resurserna i 

produktionen genom att exempelvis flytta resurser från PTS till ZtZ. Resultatet blev inte 

som förväntat vilket ledde till att de levererade ut mindre än tidigare. Staples insåg då 

att problem fanns relaterat till kapacitetsutnyttjandet och kapacitetsplaneringen i 

verksamheten (Simm, Logistikchef, 2015-01-20).  

Staples lagerverksamhet är uppbyggd som en produktionslina där ett antal maskiner 

eller arbetsstationer kommer efter varandra (Simm, Logistikchef, 2015-01-20). Dessa 

stationer ska efterhand tillföra värde till produkten som löper längst med linan. Längst 

denna lina kan det uppstå kapacitetsbegränsningar i form av slumpartade störningar och 

flaskhalsar. Dessa kapacitetsbegränsningar uppstår till följd av att exempelvis en maskin 

går sönder. Uppstår en kapacitetsbegränsning påverkar detta resterande flöde i 

produktionen, vilket kan leda till stillestånd på flertalet efterföljande stationer. På grund 

av att det uppstår störningar och flaskhalsar i produktionen verkar många företag under 

sin fulla kapacitet. Det är inte ovanligt att vissa system arbetar på 60-70% av den fulla 

kapaciteten (Chiang och Kuo, 2000).  

När företag använder sig av ett automatiserat lager är det av extra vikt att de verktyg 

som nyttjas som stöd för aktuella processer fungerar och fyller sin funktion på ett 

effektivt sätt. Tekniken måste fungera och information måste finnas tillgänglig för de 

som arbetar i de olika processerna (Pach et al., 2006).  Staples har upptäckt att anställda 

får avbryta arbetsuppgifter och lämna sina stationer för att rätta till stopp eller problem 

som uppstår längs med produktionslinan. Anställda upplever även vissa fördröjningar i 

de system som finns till för att stödja de olika arbetsmomenten.  Detta tyder på att 

kapacitetsutnyttjandet inte är maximalt och att det finns flaskhalsar i produktionen som 

sätter begränsningar (Simm, Logistikchef, 2015-01-20).  

Mattsson (2012) diskuterar kapacitetsbalansering mellan olika stationer i en 

verksamhet. Problemet med detta är att påföljande aktiviteter är beroende av varandra. 
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På grund av att det uppstår kapacitetsbegränsningar i produktionen ser 

kapacitetsbehovet olika ut på olika stationer. Detta gör att det inte är möjligt att fördela 

resurser lika på de olika stationerna utan att det blir ett ojämnt flöde. Som följd kan det 

till exempel uppstå kö framför en aktivitet samtidigt som det blir stillestånd efter. På 

grund av detta är det av vikt att identifiera var i produktionen kapacitetsbegränsningar 

finns för att kunna fördela kapaciteten på ett fördelaktigt sätt.    

Dessa indikatorer på problem med kapacitetsutnyttjandet har lett till att Staples nu 

efterfrågar mer djupgående undersökningar och kartläggningar av produktionen. Detta 

för att kunna lösa problemet med differensen mellan antal orderrader som efterfrågas 

och som kan levereras ut. Grundat i detta har följande problemformuleringar tagits fram.   

 Problemformuleringar 1.4

1 Hur ser kapacitetsutnyttjandet ut i påfyllnads- och plockprocessen i den 

automatiserade delen av Staples lager? 

2. Vilka är de bakomliggande orsakerna till dagens kapacitetsutnyttjande i påfyllands- 

och plockprocessen? 

3. Hur kan kapacitetsutnyttjandet i påfyllands- och plockprocessen förbättras? 

 Syfte 1.5

Syftet med studien är att beskriva Staples nuvarande kapacitetsutnyttjande i påfyllnads- 

och plockprocessen i den automatiserade delen av lagret. Vidare avser studien att 

identifiera kapacitetsbegränsningar inom dessa processer. Därefter ämnar studien att 

finna de bakomliggande orsakerna till dessa kapacitetsbegränsningar samt hur de kan 

förbättras.   

 Begränsningar  1.6

Studien avser att undersöka utnyttjandet och begräsningarna i kapacitet på Staples lager 

i Växjö. Detta innebär att förbättringsförslag endast kommer beröra denna verksamhet 

och inte leverantörer, kunder eller andra enheter inom Staples, trots att problem kan 

härleda till dessa aktörer.  
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•Teori: kapitel etpresenterasrelevant teori för att besvara 
problemformuleringen 

•Empiri: kapitlet  innehåller en processkartläggning samt 
kapacitetsberäkningar 

•Analys: kapitlet väver samman vald teori och insamlad empiri för 
att kunna dra en slutsats 

4. Kapacitetbegräningar 
och bakomliggande 

orsaker 

•Teori: kapitelet presenterar relevant teori för att besvara 
problemformuleringen 

•Empiri: kapitlet  innehåller en processkartläggning samt 
kapacitetsberäkningar 

•Analys: kapitlet väver samman vald teori och insamlad empiri för 
att kunna dra en slutsats 

5. Förbättringsförslag 
och åtgärder 

•Problemformuleringar: slutsats dras för vardera 
problemformulering  

•Kritisk och egna reflektioner 

•Studiens bidrag och samhälleliga aspekter 

•Förslag till vidare forskning 

6. Slutsats 

 
•Inledningskapitlet presenterar en bakgrund som sedan mynnar ut 
i en problemdiskussion som resulterar i tre 
problemformuleringar.  

 

1. Inledning 

•Kapitlet innehåller beskrivningar av olika metoder och 
tillvägagångssätt. I varje avsnitt  presenteras de alternativ som 
valts för utförandet av studien.  

2. Metod 

•Teori: kapitlet presenterar relevant teori för att besvara 
problemformuleringen 

•Empiri: kapitlet  innehåller en processkartläggning samt 
kapacitetsberäkningar 

•Analys: kapitlet väver samman vald teori och insamlad empiri för 
att kunna dra en slutsats 

3. Processkartläggning 
och 

kapacitetsberäkningar 

 Studiens disposition  1.7
 

 

 

Figur 2. Studiens disposition (Egen illustration)  
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2 Metod 

Detta kapitel syftar till att beskriva valda tillvägagångssätt samt presentera och 

motivera de metodval som gjorts. I kapitlet presenteras teori och diskussion av studiens 

vetenskapliga synsätt, vetenskapliga angrepssätt, forskningsstrategi, undersökningsdesign 

och datakällor. Därefter beskrivs datainsamling, urval av respondenter och analysmetod 

utifrån studiens tre valda problemformuleringar. Vidare beskrivs kvalitetskriterier, etiska 

överväganden och empiriskt tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

tabell över studiens metodval. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Epistemologiska frågeställningar behandlar vad som är eller kan betraktas som 

godtagbar kunskap inom ett speciellt område. Det ställningstagande som anser att den 

sociala verkligheten bör studeras och imitera naturvetenskapen kallas positivism. 

Synsättet lägger fokus vid siffror snarare än ord och skillnad görs mellan fakta och 

värderingar för att skapa ett konceptuellt ramverk (Bryman och Bell, 2013).  Omvärlden 

betraktas objektivt för att undvika författarnas egna åsikter. För att öka objektiviteten 

bör de val som görs under studien motiveras för att möjliggöra att läsaren själv ska 

kunna ta ställning till studiens resultat (Björklund och Paulsson, 2012).  

Studien anses vara positivistisk då den bortser från författarnas egna åsikter och 

preferenser. För att på ett tydligt vis beskriva hur flödet för påfyllnads- och 

plockprocessen såg ut och möjliggöra djupare analyser av kapacitetsbegränsningar 

användes processkartor. Nyttjandet av processkartor stämmer väl in med positivismen 

då det är ett standardiserat och objektvit tillvägagångssätt.  Vidare har beräkningar 

gjorts samt givna  parametrar från företaget har använts, dessa har inte krävt egna 

tolkningar vilket stämmer överens med valt synsätt. Intervjuer samt deltagande 

observationer har även utförts.  

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Under studiens gång förflyttas författarna mellan olika abstraktionsnivåer där empiri 

och teori utgör de yttersta gränserna. Det finns tre olika angreppssätt för att se 

förhållandet mellan teori och empiri: deduktion, induktion och abduktion. Ett deduktivt 

angreppssätt innebär att teori är utgångspunkt och utifrån den görs vissa förutsägelser 
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om empirin (Björklund och Paulsson, 2012).  En hypotes tas fram, fakta och material 

samlas in och baserat på detta framkommer ett resultat vilket gör att hypotesen kan 

förkastas eller accepteras. Förkastas hypotesen kan teorin komma att revideras (Bryman 

och Bell, 2013).   

Studien bygger på att teoretiskt material framtagits först, sedan följde en empirisk 

datainsamling på Staples. Deduktion är det valda angreppssättet eftersom en teoretisk 

referensram kring processkartläggning och kapacitet har varit grunden till framtagna 

resultat. Förbättringsförslag och beskrivning av kapacitetsbegränsningar samt 

tillvägagångssätt och symboler för processkartläggning har också en teoretisk grund.  

Data har samlats in i form av artiklar, böcker, intervjuer och mätningar och med den 

informationen som grund har slutsatser kunnat dras. Efter insamlad data har empirin 

verifierats utifrån den valda teoretiska referensramen.  

2.3 Forskningsstrategi 

Bryman och Bell (2013) beskriver två typer av forskningsstrategier; kvantitativ 

forskningsstrategi och kvalitativ forskningsstrategi. Det som avgör vilken strategi som 

bäst lämpar sig är syftet med studien (Björklund och Paulsson, 2012).  

Kvantitativ forskningsstrategi handlar om att behandla numerisk data och 

utgångspunkten är att befintlig teori ska prövas, vilket innebär ett deduktivt synsätt. 

Data samlas in genom exempelvis enkäter, strukturerade intervjuer och strukturerade 

observationer. Till denna forskningsstrategi hör också det positivistiska synsättet som 

utgår från en naturvetenskaplig synvinkel. Den ontologiska ståndpunkten är 

objektivistisk och det innebär att sociala företeelser befinner sig utanför människans 

intellekt och det är inget som kan påverkas (Bryman och Bell, 2013).  

Kvalitativ forskningsstrategi särskiljer sig från kvantitativ forskningsstrategi genom att 

fokus ligger på ord jämfört med siffror samt att den är induktivt inriktad. Datainsamling 

sker genom intervjuer, fokusgrupper och deltagande observationer. Denna 

forskningsstrategi lägger mer vikt vid individen och dess uppfattning och tolkning av 

den sociala verkligheten. Ståndpunkten är konstruktionistisk, vilket innebär att sociala 

aktörer kan påverka och få till stånd de sociala företeelser som finns (Bryman och Bell, 

2013).   
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Utförd studie har en kvalitativ forskningsstrategi med användning av kvantitativ data. 

Datainsamling har skett på ett kvalitativt vis genom intervjuer och observationer, men 

även på ett kvantitativt vis genom beräkningar. Hänsyn har tagits delvis till individen 

och dess uppfattning samtidigt som fokus legat på siffror. På grund av detta är det svårt 

att avgränsa sig till enbart en strategi och studien anses därför vara en kombination av 

de båda.  

2.4 Undersökningsdesign  

En fallstudie utgör enligt Yin (2006) intensiva empiriska undersökningar som studerar 

en aktuell företeelse i dess verkliga sammanhang. Strategin är att föredra när 

forskningsfrågorna är av förklarande art och när aktuella skeenden ska studeras. Vid 

fallstudier kan en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ forskningsstrategi 

fördelaktigt användas. Detta eftersom de olika strategierna kan komplettera varandra 

och därför styrker utfallet. Fallstudier bygger främst på två empiriska underlag, 

observationer och intervjuer, och dess styrka ligger i att flera olika empiriska material, 

dokument, artefakter, intervjuer och observationer, kan hanteras. Vidare menar Yin 

(2006) att fallstudie lämpar sig bäst när insamlad data hämtas från flertalet källor.  

Det finns fyra olika typer av fallstudier: enfallstudie med en analysenhet, enfallstudie 

med flera analysenheter, flerfallstudie med en analysenhet och flerfallstudie med flera 

analysenheter. En enfallstudie används främst då en organisation ska studeras till 

skillnad från en flerfallstudie då flera organisationer studeras samtidigt. En fallstudie 

som innefattar en analysenhet innebär att endast en enhet inom organisationen studeras 

och om fallstudien innefattar flera analysenheter studeras ett flertal enheter inom 

organisationen (Yin, 2006). 

Utförd studie är en enfallstudie med en analysenehet som sedan bryts ned till ett flertal 

subenheter. Vald design lämpar sig eftersom det endast är företaget Staples som 

studeras och enbart lagerverksamheten inom organisationen. Detta eftersom syftet med 

studien har varit att ta fram kapacitetsproblem, kapacitetsbegränsningar samt lösningar 

specifikt för Staples lager. Lagerverksamheten ses som en enhet inom företaget vilken 

består av ett antal aktiviteter som kategoriseras som subenheter. Fallstudie är även 

lämpligt då forskningsstrategin är av kvalitativ art innehållandes kvantitativ data samt 

eftersom material har inhämtats från flertalet källor genom intervjuer, deltagande 

observationer och datasystem för att skapa en djup förståelse.  
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2.5 Datakällor 

Bryman och Bell (2013) beskriver två olika typer av intervjuer som vanligtvis används 

vid kvalitativ forskning; semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Vid 

semistrukturerade intervjuer använder sig intervjuaren av en intervjuguide som består av 

ett antal frågor. Dessa frågor är baserade på ett bestämt tema som ska vara 

genomgående för samtliga frågor. Ordningsföljden på frågorna behöver inte vara 

strukturerad eller logisk och det är öppet att ställa följdfrågor baserat på de svar som 

erhålls (Trost, 2010). En ostrukturerad intervju består inte av någon mall eller 

förutbestämda frågor. Intervjun löper som ett samtal med stor frihet att ställa följdfrågor 

på det som tas upp (Bryman och Bell, 2013). 

Deltagande observationer innebär att forskaren tar sig an olika roller i fallstudien och 

medverkar i olika processer som studeras. Metoden innebär att forskaren kan observera 

beteende och lyssna till vad som sägs samt ställa eventuella frågor. Detta görs för att 

forskaren ska få en bättre insikt i hur exempelvis en organisation fungerar i olika 

situationer.  

Dokument är en skriftlig källa som är av hög relevans för fallstudier. Dokument kan 

förekomma i form av brev, PM, dagordning, resultatrapporter, formella undersökning, 

tidningsklipp med flera. Dessa bör användas med försiktighet då de i vissa fall kan 

innehålla skevheter. Dokuments viktigaste roll är att säkerställa att data som samlats in 

på annat sätt är korrekt (Bryman och Bell, 2013).  

I denna studie har främst ostrukturerade intervjuer och ett antal semi-strukturerade 

intervjuer använts. Valet av intervjuform bygger på möjligheten att ha ett öppet samtal 

och kunna ställa följdfrågor. Detta för att ge respondenten stor frihet i sina svar.  

Deltagande observationer har skett genom besök på Staples lager och i olika aktuella 

arbetsmoment. Intervjuer har samtidigt skett med nyckelpersoner för studien, vilket har 

lett till en bra inblick i hur produktionen fungerar och vad det är som påverkar de olika 

processerna. Ytterligare har dokument innehållandes olika KPI-mätningar och budgetar 

använts som underlag vid beräkningar. Andra dokument som använts är beskrivningar 

av Staples som företag och över lagrets uppbyggnad. Samtliga datakällor har också 

nyttjats för att göra en processkartläggning i syfte att få en helhetsbild av verksamheten 

och för att se vilka aktiviteter som påverkar varandra.    
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Dokument Del i studie 

KPI-rapport 2014 Problemformulering 1 och 2 

KPI-rapporter på månadsbasis Problemformulering 1 och 2 

Budget 2015 Problemformulering 1 och 2 

Ritningar över lager Inledningskapitel 

Företagspresentation Inledningskapitel 

Antal förflyttningar påfyllnad buffert/ZtZ Problemformulering 1 och 2 

Tabell 1. Sammanfattning av dokument och dess användningsområde (Egen 

illustration)  

2.6 Datainsamling  

Data kan samlas in genom två olika tillvägagångssätt; primärdata eller sekundärdata. 

Vid insamling av primärdata samlar forskaren in data själv till den aktuella studien, 

exempelvis genom intervjuer eller observationer. Vid insamling av sekundärdata är det 

någon annan än forskaren själv som samlat in data. Dessa data kan ha varit insamlade i 

annat syfte än det den avser att användas till i den aktuella studien. Sekundärdata 

innebär ofta att tid och pengar sparas in för forskaren samt att materialet ofta är av god 

kvalitet (Bryman och Bell, 2013). 

Denna studie består av både primär- och sekundärdata. Det empiriska material som 

samlats in har främst varit primärdata och denna insamling har skett genom intervjuer 

med anställda och deltagande observationer på Staples lager. Det har även skett 

insamling av primärdata genom en stickprovsmätning för att ta fram hur produktiviteten 

ser ut i produktionen. Mätningar har gjorts en gång i halvtimmen på samtliga aktiviteter 

för att se om ordinarie arbetsuppgifter genomförs eller om tid spenderas på annat. 

Sekundärdata har samlats in genom vetenskapliga artiklar och litteratur inom det 

aktuella ämnet samt dokument från företaget. Sökmotorer som använts har varit 

Business Source Premier och OneSearch. Sökord har bland annat varit Theory of 

Constraints, Bottleneck, Capacity, Utilization, Production.  

2.7 Urval  

Ett snöbollsurval, även kallat kedjeurval, är en typ av icke-sannolikhetsurval, vilket 

innebär att det inte finns någon urvalsram. Det går därför inte att räkna ut chanserna till 

att en individ blir utvald. Vidare innebär ett snöbollsurval att forskaren initialt tar 
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kontakt med ett antal personer som är relevanta för studien. Genom dessa personer får 

sedan forskaren kontakt med ytterligare personer som kan vara av värde för studien 

(Bryman och Bell, 2013).  

Studien bygger på ett snöbollsurval. Kontakt togs initialt med Staples logistikchef 

Lennart Simm. Simm har i sin tur hjälpt till att hitta rätt personer för intervjuer som 

genomförts. På detta sätt har tillförlitligheten till studien ökat, eftersom personer med 

rätt kompetens fått svara på rätt frågor.  

Namn Befattning Intervjutillfälle Del i studie 

Lennart Simm Logistikchef 2015-01-20 Inledningskapitel 

Lennart Simm Logistikchef 2015-02-09 Inledningskapitel  

Mattias Sjöblad Teamleader Inbound 2015-02-24 Processkartläggning 

Lina Karlsson Lagerpersonal ZtZ 2015-02-10 Processkartläggning 

Ulrika Karlsson Administratör 2015-02-24 Processkartläggning 

Per Willman Gruppledare 

godsmottagning 

2015-02-25 Processkartläggning och 

problemformulering 2 

Christian Kveldstad Lagerpersonal 

I-Point 

2015-02-25 Processkartläggning 

Joakim Gustavsson Teamleader 

Outbound 

2015-03-02 Processkartläggning 

Micael Ericsson Projektledare 2015-03-16 Problemformulering 2 

Anställd A Lagerpersonal ZtZ 2015-03-26 Problemformulering 2 

Anställd B Lagerpersonal ZtZ 2015-03-26 Problemformulering 2 

Anställd C Lagerpersonal PTS 2015-03-26 Problemformulering 2 

Anställd D Lagerpersonal PTS 2015-03-26 Problemformulering 2 

Anställd E Lagerpersonal PTS 2015-03-26 Problemformulering 2 

Lennart Simm Logistikchef 2015-03-31 Problemformulering 1 

 

Tabell 2. Sammanfattning av utförda intervjuer (Egen illustration) 

 

Föremål för observation Observationstillfälle Del i studie 

Godsmottagning 2015-02-24 Processkartläggning 

Godsmottagning 2015-02-25 Processkartläggning 

Påfyllnad buffert/ZtZ 2015-02-25 Processkartläggning 

I-Point 2015-02-25 Processkartläggning 

Plock ZtZ 2015-03-02 Processkartläggning 

Plock PTS 2015-03-02 Processkartläggning  

Samtliga aktiviteter 2015-04-14 Stickprovsmätning 

 

Tabell 3. Sammafattning av utförda observationer (Egen illustration) 
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2.8 Analysmetod 

I analysen ställs den framtagna teoretiska referensramen mot insamlat empiriskt 

material. Faktorer och data som framtagits diskuteras och mönster och samband 

försöker upptäckas för att skapa förbättringsförslag (Björklund och Paulsson 2012).  En 

analys innefattar kategorisering, granskning, prövning och sammanställning av både 

kvalitativ och kvantitativ data (Yin, 2007). Författaren menar vidare att analys av en 

fallstudie är särskilt komplex eftersom strategier och tekniker inte alltid är konkret 

definierade. En analys av data som samlats in sker ofta i flertalet steg då materialet ofta 

är omfattande och ostrukturerat på grund av att det samlats in genom intervjuer och 

observationer (Bryman och Bell, 2005).   

Studien är uppdelad i tre problemformuleringar innehållandes ett analysavsnitt vardera. 

Första problemformuleringen syftar till att identifiera hur kapacitetsutnyttjandet ser ut i 

Staples påfyllnads- och plockprocess. Först har teori gällande processer och 

processkartläggning samlats in. Därefter har det empiriska materialet samlats in för att 

genomföra en processkarläggning av aktuella processer. Detta avsnitt används som ett 

verktyg för resterande del av studien och för att få en förståelse för ur verksamheten 

hänger ihop. Till denna problemformulering hör också teori gällande 

kapacitetsutnyttjande och empiri för hur kapacitetsutnyttjandet sett ut under 2014. I 

analysen jämförs vald teori med insamlad empiri.  Analysen består av en integration 

mellan de kapacitetsnivåer teorin beskriver och de beräkningar som framtagits för 

Staples verksamhet. Vidare har jämförelser gjorts gällande hur kapaciteten sett ut i de 

olika aktiviteter som processerna består av och hur de olika aktiviteterna påverkar 

varandra.  

Den andra problemformuleringen avser att identifiera vilka de bakomliggande orsakerna 

är till att kapacitetsutnyttjandet ser ut som det gör. Först har teori samlats in kring vad 

bakomliggande orsaker kan vara till att fel och problem uppstår. Sedan har empiri 

samlats in genom intervjuer med anställda som arbetar i de olika aktiviteterna. I 

analysen vävs de problemområden som teorin tar upp samma med de upplevda 

störningar i Staples verksamhet som framkommit i empirin. Detta för att belysa vilka 

områden som orsakar störst begränsningar. Analysverktyget orsak-verkan har använts 

för att hitta grundorsakerna till det som påträffats.  
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3. Processkartläggning 
och 

kapacitetsberäkningar 

4.Kapacitetsbegränsni
ngar 

ochbakomliggande 
orsaker 

5. Förbättringsförslag 
och åtgärder 

3.1 Teori: 

Processkartläggning, 
Påfyllnadsprocessen, 

plockprocessen, 
kapacitetsutnyttjande 

4.1 Teori:  

Flaskhalsar, orsak-
verkan diagram, 

bakomliggande orsaker 
till störningar 

5.1 Teori: 

Kapacitetsplanering, 
The Theory of 

Constraints 

3.2 Empiri: 

Deltagande observationer av 
verksamheten, data från 
dokument från Staples 

 

4.2 Empiri: 

Störningsmoment insamlade 
via intervjuer med anställda 

Empiri från 3.2 

3.3 Analys: 

Beräkningar av Staples 
nuvarande kapacitet kopplat 

till teoretiska 
kapacitetsnivåer 

4.3 Analys: 

Aktiviteter som utgör 
flaskhalar. Orsak-verkan 
diagram för att härleda 

bakomliggande orsaker till 
störningar 

5.2 Analys: 

Åtgärder för påträffade 
störningar. Scenrioanalys för 

fördelning av kapacitet 

6. Slusats 

Den tredje problemformuleringen syftar till att ge förbättringsförslag för de fel och 

problem som har påträffats i påfyllnads- och plockprocessen och som begränsar 

kapacitetsutnyttjandet. De förslag som tas fram grundas i teori och berör områden som 

Theory of Constraints och kapacitetsplanering. Empiri som tillämpas är sådan som 

erhållits till tidigare frågor. I denna del har även en scenarioanalys genomförts för 

fördelningen mellan PTS:en och ZtZ.    

 

Analysmodell 

 

 

 

 

 

Figur 3. Analysmodell (Egen illustration) 

 

c

 

v 
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2.9 Empiriskt tillvägagångssätt 

Nedan följer en tabell som sammanfattar hur de empiriska data som använts genom 

studien tagits fram.  

Del i studie Beskrivning av empiriinsamling  

Företagsbeskrivning Information som använts för att beskriva Staples verksamhet 

har samlats in genom dokument från företaget, företagets 

hemsida samt intervju med logistikchef Simm. 

Problemdiskussion För att skapa en tydlig bild av Staples upplevda problem 

utfördes en intervju med logistikchef Simm. 

Problemformulering 1 Nedan följer en uppledning av problemformulering 1 för att 

tydligt beskriva empiriinsamlingen. 

Processkartläggning För att få en förståelse för hur flödet ser ut i påfyllnad- 

respektive plockprocessen utfördes en processpromenad. 

Detta i syfte att skapa en processkartläggning. För att samla in 

nödvändig information utfördes observationer och intervjuer 

med anställda i de olika aktiviteterna. 

Beräkningar Beräkningar har utförts för att ta fram maximal kapacitet, 

nominell kapacitet och bruttokapacitet.  Värden är hämtade 

från domument från Staples, observationer och intervjuer. 

Faktorer som hänsyn tagits till är arbetsdagar, arbetstimmar, 

antal anställda och utförda arbetsuppgifters hastighet.  

Problemformulering 2 För att lokalisera störningar som leder till 

kapacitetsbegränsningar i de olika aktiviteterna har intervjuer 

genomförts med anställda som arbetar i de olika aktivisterna.  

Problemformulering 3 En scenarioanalys har genomfört med baserad på bland annat 

data hämtad från Staples KPI-rapporter för 2014. 

Tabell 4. Empiriskt tillvägagångssätt (Egen illustration)  
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2.10 Kvalitetskriterier  

När det gäller fallstudier diskuteras ofta fyra olika kvalitetskriterier; begreppsvaliditet, 

internvaliditet, externvaliditet och reliabilitet (Yin, 2011).  

Begreppsvaliditet – Validitetsmåttet visar i vilken utsträckning forskaren  mäter det som 

avses att mäta (Bryman och Bell, 2013). För att öka begreppsvaliditeten vid fallstudier 

finns det tre olika tillvägagångssätt. Det första tillvägagångssättet är att använda flera 

empiriska källor för att få en mer sammanlöpande undersökningsform. Det andra 

tillvägagångssättet innebär att en beviskedja skapas. Detta går ut på att låta en extern 

observatör följa de tankegångar som beskrivs från början till slut i studien.  Det ska gå 

att spåra allt som står i en studie, exempelvis intervjufrågor och observationer. Det 

tredje tillvägagångssättet är att låta nyckelinformanter granska ett utkast av rapporten 

(Yin, 2011). 

För att uppnå samtliga kriterier för begreppsvaliditet har flertalet olika empiriska källor 

använts. Personer med olika arbetsuppgifter har intervjuats och olika dokument har 

granskats.  Löpande genom arbetets gång har handledare, examinator och opponenter 

läst rapporten. Författarna har även tagit synpunker från dessa personer i beaktning efter 

varje opponeringstillfälle. Vidare går det att spåra allt som återfinns i arbetet genom 

tillgång till olika bilagor, såsom intervjufrågor, intervjupersoner och objekt för 

observation. 

Intern validitet – används när kausala eller förklarande undersökningar ska genomföras 

där samband mellan händelser ska påvisas. För att kunna påvisa samband mellan olika 

händelser används intervjuer och liknande material. Syftet är att bevisa att en händelse 

är kopplad till en annan händelse och att detta är unikt. Detta kan styrkas genom att ett 

flertal källor används. Modeller som bevisar sammanhang och effekter kan också vara 

ett lämpligt tillvägagångssätt (Yin, 2011).  

 

Intern validitet uppnås genom att det genomförts processkartläggningar av lagret. Det 

har då framgått hur de olika momenten hänger ihop och påverkar varandra. För att 

sedan gå djupare på detta har intervjuer genomförts med personal för att bekräfta de 

olika sambanden.  

Extern validitet – extern validitet syftar till studiens generaliserbarhet och har länge 

varit ett hinder för fallstudier. Fallstudier syftar ofta till att gå in på djupet på ett 
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specifikt fall och därav är det svårt att generalisera resultaten. Vid en enfallsstudie kan 

målet dock uppnås genom att använda redan befintlig teori (Yin, 2011).  

Extern validitet uppnås då studiens teorikapitel bygger på redan befintlig teori. Denna 

teori ställs sedan mot och ligger till grund för den empiriska data som samlats in. 

Studien är till för Staples men kommer kunna användas av andra företag. Detta eftersom 

utförda beräkningar samt processkartläggning är tillvägagånssätt som företag oavsett 

inriktning kan använda sig av.  

Reliabilitet – reliabilitetsmåttet har som mål att säkerställa att om en annan forskare 

skulle använda samma tillvägagångssätt skulle denne komma fram till samma resultat 

och samma slutsatser. Detta innebär att tillvägagångssättet som forskaren använder 

måste dokumenteras på ett så konkret sätt som möjligt (Yin, 2011).  

Reliabiliteten uppnås genom att det i studien löpande presenteras vilka tillvägagångssätt 

som använts. Metodkapitlet beskriver hur studien gått till och vilka metodval som 

gjorts. De referenser som studien bygger på presenteras löpande och i en referenslista i 

slutet av rapporten. Det går även att återfinna de frågor som ställs till respondenter och 

de beräkningar som gjorts i bilagor i rapporten. 

 

2.11 Etiska överväganden 

Det finns en del etiska överväganden som bör tas i beaktning när företagsekonomisk 

forskning utförs. Dessa grundar sig i hur de individer som deltar i undersökningen ska 

behandlas men också på huruvida forskarna skall engagera sig i olika aktiviteter som 

genomförs i studiens syfte (Bryman och Bell, 2013). Svensk forskning har några etiska 

principer som ska följas:  

Informationskravet: innebär att de som deltar i studien ska få information om vad 

studien går ut på och vilka moment det är som ingår (Bryman och Bell, 2013). Detta 

uppnås genom att samtliga respondenter fått en presentation om studiens syfte.  

Samtyckeskravet: innebär att samtliga som deltar i studien ska få så mycket information 

om studien att de kan avgöra om de vill delta eller inte. Det ska även framgå att det är 

frivilligt att delta och att samtliga deltagare har möjlighet att hoppa av studien om de 

önskar (Bryman och Bell, 2013). Genom att samtliga respondenter fått tillräckligt med 

information om studien för att kunna avgöra om de vill delta eller inte uppnås detta 
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krav. De har också blivit medvetna om att de kan hoppa av studien när som under 

studiens gång.    

Anonymitetskravet: innebär att studiens deltagare ska behandlas anonymt. Personer utan 

behörighet ska inte kunna få tillgång till uppgifter som behandlas i studien (Bryman och 

Bell, 2013). I studien uppnås detta genom att samtliga respondenter har möjlighet att 

vara anonyma.  

Nyttjandekravet: innebär att den data som samlas in endast ska användas till den studie 

som den avses till (Bryman och Bell, 2013), vilket har varit fallet i utförd studie.  

Falska förspeglingar : innebär att forskarna inte får ge deltagarna i studien information 

som är felaktig eller vilseledande (Bryman och Bell, 2013). Studien uppnår detta krav 

genom att korrekt information om studien ges till samtliga deltagare innan de väljer att 

delta. 

 

2.12 Metodsammanfattning 
 

Metodsammanfattning 
Vetenskapligt synsätt Positivistiskt 

Vetenskapligt angreppssätt Deduktion 

Forskningsstrategi Kvalitativ, kvantitativ 

Undersökningsdesign Fallstudie med en analysenhet 

Datainsamling Primärdata, sekundärdata 

Datakällor Semistrukturerade intervjuer, 

ostrukturerade intervjuer, deltagande 

observationer, dokument 

Urval Snöbollsurval 

Kvalitetskriterier Begreppsvaliditet, intern validitet, extern 

validitet, reliabilitet 

Etiska överväganden  Informationskravet, samtyckeskravet, 

anonymitetskravet, nyttjandekravet, falska 

förspeglingar  

 

Tabell 5. Sammanfattning av metodval (Egen illustration)  
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3 Processkartläggning och kapacitetsberäkningar 

3.1 Teori  

Teorikapitlet inleds med en beskrivning av processer och processkartläggning, detta i 

syfte som ett verktyg för resterande del av studien. Vidare går kapitlet in på 

kapacitetsutnyttjande och olika nivåer av detta.  

3.1.1 Processkartläggning 

3.1.1.1 Definition av en process 

En process kan definieras som en serie värdeskapande aktiviteter som är 

sammanlänkade och tillsammans har som uppgift att förvandla input till output i form 

av en produkt eller service. Det är ett sätt för företag att organisera sitt arbete och de 

resurser som de har för att på kunna uppnå företagets mål (Paradiso och Cruickshank, 

2007). Ljungberg och Larsson (2012) menar att det är väsentligt att ha förståelse för 

vem processens kund är och vad processens resultat är samt hur dessa hänger ihop med 

varandra. En kund kan antingen vara en intern aktör eller en extern aktör. Vidare är det 

av vikt att en tydlig startpunkt finns som triggar igång processen samt att processen har 

ett tydligt slut. Viktigt är också att en process ska vara repeterbar (Mattsson, 2012). 

 

En process är uppbyggd av ett antal delprocesser som i sin tur är uppbyggda av olika 

aktiviteter. På vilken detaljnivå en process beskrivs har med processens syfte att göra. 

Ska exempelvis ett IT-system analyseras och utvecklas krävs det att en process bryts ner 

på flera nivåer. I andra fall kan det räcka med en mer övergripande beskrivning av 

processen. En process kan beskrivas genom fem nyckelord vilka betecknas som 

processens komponenter (Ljungberg och Larsson, 2012): 

 Objekt in: det som initierar processen och kommer från den närmast föregående 

aktiviteten eller processen. Detta kan vara en intern eller extern leverantör. 

Exempel på objekt in är en order eller en ny produktidé.  

 Aktivitet: kan förklaras som flertalet handlingar som sker på följd efter varandra 

vilka använder de tillgängliga resurserna som finns.  

 Resurs: personer, utrustning, anläggningar etc. Dessa resurser är fasta till 

delprocesser och aktiviteter och följer inte med objektet genom processen.  

 Information: finns till för att underlätta och styra de olika delarna i processen.  
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 Objekt ut: resultatet av mötet mellan aktivitet och resurs. Objekt ut från en 

aktivitet eller en delprocess är objekt in i nästkommande aktivitet eller 

delprocess.  

 

Ett av målen med en process är att uppnå effektivitet, alltså förmågan att göra rätt saker. 

En hög inre effektivitet uppnås genom att resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt. En 

effektiv process kan också beskrivas som dess förmåga att uppnå ett specifikt ändamål 

med minimalt utnyttjande av resurser. För att utvärdera om en process är effektiv krävs 

det vetskap om dess resursåtgång. Analyser kan också göras kring huruvida vissa saker 

görs flertalet gånger under processens gång och om det finns aktiviteter som inte skapar 

värde för kunden. Det är av vikt att ställa frågor gällande om processen är korrekt 

designad och vilka de huvudsakliga hindren är för utförandet av ett effektivt arbete 

(Ljungberg och Larsson, 2012).   

3.1.1.2 Processkartläggning 

Processkartläggning är en effektiv metod för att studera processer. Det är en analytisk 

teknik som företag använder för att förstå processer genom att visuellt illustrera hur 

flödena ser ut (Paradiso och Cruickshank, 2007). Genom att på ett sådant sätt beskriva 

verksamheten förklaras det på ett lättförståeligt sätt hur företagets olika delar är 

relaterade till varandra och hur de tillsammans verkar för att skapa värde för kund. Att 

arbeta med processkartläggning kan sägas synliggöra de processer som tidigare varit 

osynliga (Ljungberg och Larsson, 2012). Genom att en processkarta skapar transparens 

leder det till att alla anställda kan se och förstå nödvändiga aspekter och samband kring 

utförda aktiviteter. Detta leder till ett ökat informationsutbyte och en känsla av 

delaktighet vilket gynnar organisationen som helhet (Klotz et al., 2008). Förstår inte alla 

anställda kopplingen som finns kan det leda till att problem uppstår (Ljungberg och 

Larsson, 2012). En processkarta kan därför hjälpa en organisation att nå uppsatta mål. 

Detta underlättas genom att processkartan dessutom organiserar olika aktiviteter och 

resurser (Paradiso och Cruickshank, 2007).   

 

De flesta företag använder processkartläggning för att kunna genomföra 

processförbättringar. En typisk processkarta visar vad som ska göras, vem som ska göra 

det, var och när det ska göras samt vad eller vem som påverkas av det som ska göras.  

De ursprungliga processerna kartläggs och den resulterande kartan används för att 
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identifiera förbättringsmöjligheter av de ursprungliga processerna. Resultatet 

representeras av en processkarta av ett önskat framtida tillstånd, som sedan används för 

att modifiera och förhoppningsvis förbättra de ursprungliga processerna (Klotz et al., 

2008). Svårigheten är att bestämma graden av detaljnivå. För att skapa en användbar 

processkarta måste rätt fokus på detaljer klargöras. Att besluta vilka steg som ska 

beaktas kan vara förvirrande. Människor tenderar att berätta om flertalet aktiviteter som 

troligtvis inte hör hemma i processen som studeras. De mest primära steg som bör visas 

är de som skapar värde, förflyttar material eller skapar fördröjningar (Paradiso och 

Cruickshank, 2007).     

 

Syftet med processkartläggningen måste fastställas innan utformingen av kartan kan 

starta. Var processer börjar och slutar samt berörda avdelningar och anställda måste 

konstateras. När detta är gjort kan data börja samlas in. Det sker främst genom 

observationer, intervjuer samt diverse rapporter (Keller och Jacka, 1999). 

Nästkommande steg är att skapa en detaljerad karta som beaktar aktiviteter samt dess 

utövare i de processer som studeras (Klotz et al., 2008). Viktigt att inse är att 

processkartläggning i sig inte leder till förbättringar av processer. Att kartlägga är enbart 

det första steget i ett omfattande arbete att inrätta och utveckla processer. Kartorna 

skapar dock en stabil grund för en möjlig utveckling av organisationen då de underlättar 

en analys och mätning av processer och aktiviteter (Ljungberg och Larsson, 2012).  

3.1.1.3 Tillvägagångssätt vid processkartläggning 

Processkartläggning kräver att det först skapas en illustration och förståelse för hela 

processen. Sedan ska det skapas en lösning vilken presenterar en helhetsbild samt 

processernas olika delar. Att enbart skapa fragmenterade processbeskrivningar är i 

flertalet fall förödande då de ej går att sammanfoga till en helhet. Fragmentering och 

detaljrikedom ska snarare växa fram efterhand då det blir enklare att justera olika 

processdokumentationer utan att ta hänsyn till helheten. En organisations processkartor 

kan innehålla olika mängd detalj- och abstraktionsnivåer. En huvudprocesskarta innehar 

den högsta abstraktionsnivån och den utgör en generell bild av organisationens primära 

processer. Processkartläggning bör av praktiska skäl balansera mängden information 

som avbildas på kartor i förhållande till nyttovärdet för betraktaren (Ljungberg och 

Larsson, 2012). 
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Information kring processer behöver samlas in och organiseras för att möjliggöra en 

processkartläggning (Paradiso och Cruickshank, 2007). Information kan införskaffas 

genom en processpromenad, vilket innebär att en eller flera personer promenerar genom 

processen för att på så sätt få förståelse för utseendet (Ljungberg och Larsson, 2012). 

Med denna information som grund identifieras de aktiviteter som processen består av 

vilket leder till att en processkarta kan illustreras. En risk med processkartläggning är att 

det illusteras som processen borde se ut snarare än det verkliga utförandet. Det gap som 

då bildas är ett vanligt misstag som uppstår vi processkartläggning (Paradiso och 

Cruickshank, 2007). 

För att på ett effektivt sätt ta fram en processkarta beskriver Ljungberg och Larsson 

(2012) en arbetsmetodik som innefattar åtta steg.  

1. Definiera processens syfte och dess start- och slutpunkt. 

2. Skriv ner processens alla möjliga aktiviteter. 

3. Organisera aktiviteterna i en korrekt ordning. 

4. Addera och slå ihop aktiviteter. 

5. Definiera vardera aktivitets objekt in och ut. 

6. Kontrollera att aktiviteterna är sammankopplade via objekten. 

7. Se till att aktiviteterna innehar samma detaljrikedom och att de har lämpliga 

namn. 

8. Forstätt korrigera till en lämplig beskrivning av processen framtagits.  

För att illustera en tydlig processkarta ska processens olika aktiviteter avbildas med 

bestämda symboler (Paradiso och Cruickshank, 2007). När en processkarta ritas upp är 

det praxis att första aktiviteten ritas längst till vänster. Sedan bör det skapas ett flöde åt 

höger för att på så sätt skapa en förståelse för hur processen ser ut (Ljungberg och 

Larsson, 2012). För att få en överskådlig bild av hur komplex en process är kan ett 

funktionsflödesschema utformas. I ett sådant schema illustreras vilka aktiviteter som 

utförs, i vilken ordning de utförs och vem det är som utför dem. I detta fall kan det vara 

en individ eller en avdelning i företaget som genomför utförandet (Jonsson och 

Mattsson, 2011).  

Damelio (1996) beskriver att följande symboler används vid processkartläggning eller 

utformande av ett funktionsflödesschema: 
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Figur 4. Symboler vid processkartläggning och funktionsflödesdiagram (Omarbetad 

från Damelio, 1996). 

3.1.2 Påfyllnadsprocessen 

Godsmottagning 

Påfyllnadsprocessen börjar med en godsmottagning där godset tas emot och 

kontrolleras. Här säkerställs det om leveransen är korrekt och stämmer överens med det 

som avsett att levereras. Godsets kontrolleras med hjälp av en följesedel och rapporteras 

in i ett system. I det här stadiet kan också godset lastas om, exempelvis kan det 

inkomma löst gods som behöver lastas om till en pall. Kontroller som sker vid 

godsmottagning kan variera i omfattning, men någon form av kontroll bör ske för att 

skapa en grund för eventuella framtida reklamationer. I vissa fall sker kvalitetskontroller 

redan hos leverantören och det gör att detta moment kan elimineras från 

godsmottagningen. Om kvalitetskontroll däremot sker hos mottagande företag kan den 

antingen vara fullständig eller att endast delar av godset kontrolleras genom stickprov. 

(Jonsson och Mattsson, 2011).  

 

Inleverans till lager 

Efter att kontroll av godset utförts levereras det in på lager. Lagerplacering kan vara av 

olika karaktär och två vanliga principer är fast respektive flytande placering. Fast 
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placering innebär att samma artikel alltid har samma placering på lagret. Vid flytande 

placering placeras artiklar var som helst på lagret där det finns plats. Fast placering 

medför ofta ett större och mer ineffektivt lager då vissa platser kan stå tomma under 

vissa tillfällen. Vid flytande placering används lagret mer effektivt men det finns en risk 

för förvirring när artiklar inte har en bestämd placering (Lumsden, 2012).   

3.1.3 Plockprocessen 

Metoder för plock 

Lumsden (2012) diskuterar olika metoder för uttagning från lager, med andra ord plock:  

 Zonplock: används när en order delas upp när artiklar är placerade inom olika 

zoner. Detta innebär att plockare arbetar i en enskild zon och plockar endast det 

som finns inom denna zon. Storleken på en zon kan skilja sig åt och den kan 

utgöras av hyllagrat gods, pallagrat gods, sortimentzoner etc.  

 Orderplock: innebär att en plockare har ansvar för en komplett order och 

förflyttar sig genom lagret för att plocka alla artiklar som tillhör.  

 Artikelplock: flertalet order plockas samtidigt men artikelvis. Det är vanligt att 

metoden används när plockare plockar artiklar från exempelvis ett rullband som 

för dem till någon form av sorteringsplats där order sedan sätts samman.  

 Samplock: en plockare plockar flera orders samtidigt från hela sortimentet. 

Artiklarna sorteras antingen direkt när plockaren lägger dem i lastbäraren eller 

sker det vid en separat sorteringsstation.  

Metoderna som beskrivs ovan innebär att plocket sker manuellt. Yu och de Koster 

(2010) menar att detta är metoder som medför låg produktivitet eftersom mycket av 

tiden går till att hämta produkter på respektive lagerplats. Produktivitet och 

personalkostnader är två faktorer som mer fokus har kommit att hamna på och därför 

beskriver författarna en mer automatiserad metod. Metoden innebär att endast de 

produkter som ska plockas för en specifik order levereras till plockplatsen. Detta sker 

precis i tid när plocket ska utföras. Produkterna levereras från någon form av lagerplats, 

exempelvis ett buffertlager.    

 

System för plock 

För att underlätt metoden för plocket beskriver Richards och Grinsted (2013) olika typer 

av system för plock.  
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 Plocklista i papper: ett traditionellt tillvägagångssätt som fungerar i de flesta 

miljöer men används främst där det inte finns utvecklade system. Några av 

fördelarna är att det medför låga kostnader, det är flexibelt, lätt att implementera 

och plockaren kan bestämma plocktakten själv. Nackdelarna är däremot att 

plockhastigeten är låg, plockaren har inte händerna fria, det kan ta tid att lära ut 

och det kräver manuell uppdatering.  

 Pick by label: innebär användning av etiketter som förser plockaren med 

nödvändig information. Detta system fungerar också i de flesta miljöer och 

används främst när utvecklade system inte finns att tillgå. Fördelarna är 

likvärdiga med de som en plocklista i papper har; kostnaderna är låga, systemet 

är flexibelt, enkel implementering och det kräver inte mycket underhåll. Även 

nackdelarna är liknande; plockhastigheten är låg, plockaren har inte fria händer, 

det kan ta tid att lära ut och informationen på etiketterna kan vara svår att förstå.  

 Scanners: ett system som kan vara utformat på olika sätt men som generellt 

innebär att plockaren innehar en handscanner som används för att scanna 

streckkoder för att ta del av information. Fördelar med ett sådant system är att 

det är pappersfritt, flexibelt och att noggrannheten ökar. Nackdelar är 

kostnaderna för maskinvaran, att problem kan uppstå med internationella 

standarder och att det kräver samverkan mellan olika system. 

 Pick-by-voice: detta system kan med fördel användas i miljöer där stora och 

otympliga produkter hanteras. Plockaren har ett headset som talar om vad som 

ska plockas. Fördelar med ett sådant system är att det är pappersfritt, flexibelt, 

båda händerna är fria och det ger en ökad produktivitet. Nackdelarna är höga 

kostnader för maskinvara, svårt att använda i högljudda miljöer och det kräver 

samverkan mellan olika system.    

3.1.4 Kapacitetsutnyttjande  

Kapacitet uppskattas eller beräknas per produktionsgrupp eller annan planerande enhet 

inom organisationen. Kapacitet är måttet på hur mycket den valda gruppen kan 

producera under en specifik tidsperiod. De vanligaste enheterna för att mäta kapacitet är 

mantimmar/tidsperiod eller maskintimmar/tidsperiod och dessa anger hur mycket det 

går att förvänta att specifika grupper presterar under en given tidsperiod. Valet av enhet 

beror på hur stor del av tillverkningen som består av maskiner kontra arbetskraft 

(Mattson och Jonsson, 2003).  
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Kapacitetsutnyttjande kan vara ett svårt begrepp att definiera då det talas om olika 

grader av utnyttjande. Det är vanligt att skilja på ett antal olika kapacitetsnivåer; 

maximal kapacitet, nominell kapacitet, bruttokapacitet och nettokapacitet (Mattsson, 

2012). Detta samband illusteras i figur 5. 

 
 

Figur 5. Illustration av olika kapacitetsnivåer (Mattsson, 2012) 

 

 Maximal kapacitet: innebär den högsta möjliga kapacitet som går att använda i 

en resurs. Detta kan beskrivas som den kapacitet som genereras vid kontinuerlig 

produktion dygnet runt (Mattsson, 2012). Det är inte vanligt att denna nivå av 

kapacitet är avsedd att användas då den inte anses rimlig. Det är istället vanligt 

att den nominella kapaciteten är planerad att användas (Hill, 2004).  

 Nominell kapacitet: består av den prestationsnivå som erhålls om en resurs 

utnyttjas maximalt under den arbetstid och de skift som en verksamhet bygger 

på. Det är sällan den nominella kapaciteten är fullt användbar och det är viktigt 

att ha kapacitetsbortfall i åtanke (Mattsson, 2012). 

 Kapacitetsbortfall: kan kopplas till det som Hill (2004) benämner som 

skillnaden mellan vad som skulle kunna produceras och vad som faktiskt 

producerades.  Detta bortfall kan vara av olika karaktär och är relaterad till 

personalen genom exempelvis sjukdom, permission och olycksfall. Det kan 

också innefatta tekniska förluster som är kopplat till maskinhaveri, 

verktygshaveri samt underhålls- och servicearbeten. Slutligen kan bortfallet bero 

på den organisatoriska verksamheten (Mattsson, 2012, Slack et al., 2012). Slack 
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et al. (2012) menar att inte alla bortfall kan undvikas, utan kan bero på 

marknaden eller på tekniska krav på processen.  

 Bruttokapacitet: aktuell när hänsyn tagits till förluster. En del av den kapacitet 

som bruttokapacitet består av måste reserveras för framtida resursanvändning 

som inte är förutsägbar och inte kan planeras i förväg, exempelvis om det 

uppstår omarbetning av inte kvalitetsgodkända produkter eller om det sker 

oförutsägbara efterfrågeförändringar (Mattsson, 2012).   

 Nettokapacitet: den kapacitetsnivå som är realistisk i en organisation när hänsyn 

tagits till de kapacitetsreduktioner som kan uppstå (Mattsson, 2012).  

Tillgänglighetsgrad är förhållandet mellan bruttokapacitet och nominell kapacitet och 

det är ett mått på en verksamhets förmåga att tillhandahålla en kapacitet som är 

användbar ur en teoretisk synvinkel. Aktiveringsgraden är förhållandet mellan 

nettokapaciteten och bruttokapaciteten. Denna uttrycker i vilken grad en verksamhet är 

planeringsbar. Detta är inte något bra mått på hur effektivt kapaciteten utnyttjas. Under 

olika omständigheter kan både en hög och en låg aktiveringsgrad vara bra. En hög 

aktiveringsgrad kan vara positiv i avseeden att mängden oförutsett 

kapacitetsnytnyttjande är lågt. En låg aktiveringsgrad kan istället vara positiv då det 

skulle innebära hög flexibilitet och därför möjligheter att ta emot snabborder och andra 

akuta kapacitetsbehov (Mattsson, 2012).  

Vid beräkning av kapacitetsbehov kan det sägas föreligga tre problem som är viktiga att 

ta i beaktning (Mattson och Jonsson, 2003):  

1. Vikten att definiera hur kapacitetsbehovet ska utryckas i förhållande till 

kvantiteter i produktionen samt orderkvantiteter. För att möjliggöra addering av 

kapacitetsbehov från planer till tillverkningsorder är det väsentligt att dessa 

kvantiteter omvandlas till ett enhetligt jämförbart mått på kapacitetsbehov.  

2. Vikten att definiera vilka planeringsperioder det finns behov av kapacitet. Detta 

rör genomloppstider och när produkter skall vara färdigtillverkade.  

3. Vilken sorts timmar som skall användas för att uttrycka produktionstimmar. 
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3.2 Empiri 

Kapitlet inleds med en processkartläggning av påfyllnads- och plockprocessen. Vidare 

redogörs det för hur kapacitetsutnyttjandet sett ut på Staples och hur detta tagits fram.  

3.2.1 Processkartläggning 

3.2.1.2 Påfyllnadsprocessen  

Godsmottagning 

  

Chaufför anländer till en mottagningslucka för anmälan av inkommande leverans. 

Leveranser sker endast dagtid. Fraktsedel mottages av Staples för att stämma av 

ordernummer samt leveransdag. Stämmer inte leveransdag kan chauffören bli nekad att 

leverera. Detsamma gäller om lastbilen innehar fel kvantitet och fel artiklar. Stämmer 

däremot leveransen överens med informationen som lagret tidigare har mottagit blir 

chauffören hänvisad till en inkörsport (Karlsson, Administratör, 2015-02-24). Vid 

denna port väntar godsmottagare som startar med att gå igenom följesedel som 

chauffören har med sig. Vidare kontrolleras godset så att det inte är skadat och 

fraktsedel skrivs under. Vid skadat gods rapporteras detta direkt till transportföretaget 

och det skrivs en avvikelserapport som sedan vidarebefordras till leverantören och 

Staples inköpsavdelning. När godset är mottaget lämnas följesedel vidare för bokning 

av gods (Willman, Gruppledare godsmottagning, 2015-02-25).  

 

Vid bokning av gods registreras leveransen som mottagits och artiklar läggs in i lagrets 

interna system. Godset får nu betäckningen 103 då det ännu ej är tillgängligt och inte 

finns på plockplats. Vid bokning skrivs sedan etiketter ut för vardera orderrad, där en 

orderrad innefattar ett antal av samma artikel. En etikett innehåller relevant information 

för lagerverksamheten som exempelvis Staples artikelnummer, leverantörens 

artikelnummer, antal, artikelnamn, hur artikeln säljs och destination inom lagret. 

Utskrivna etiketter lämnas sedan över till godsmottagningen för vidare hantering 

(Willman, Gruppledare godsmottagning, 2015-02-25). 

 

Godsmottagning Påfyllnad buffert 
Påfyllnad 
plockplats 
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När godsmottagaren mottagit etiketten hämtas tillhörande pall. Gods på denna 

avdelning kan bestå av helpall samt blandpall, vilket innebär flertalet artiklar på en pall. 

Vid blandpall måste godset sorteras och placeras på en ny pall för vardera artikel. När 

sortering är utfört använder godsmottagaren sin handdator och scannar etiketten och 

validerar godset för inleverans på lagret. Beroende på vilken nivå i lagringsställagen 

godset ska förvaras i behöver det plastas in som en säkerhetsåtgärd. Lägsta nivån 

benämns A vidare B, C etc. Det är först på nivå C som gods behöver plastas. När 

scanning är gjord kör godsmottagaren pallen till respektive avlastningszon där pallen 

väntar på att bli placerad på plockplats (Willman, Gruppledare godsmottagning, 2015-

02-25).  

 

Påfyllnad buffertplats   

 

Truckförare hämtar gods som godsmottagare har ställt på respektive avlastningszon för 

att sedan placera det på lagerplats i buffertzonerna A, M och O. Vid placering i ställage 

scannas först pallen och sedan pallplatsen. Detta gör att godset blir redo för försäljning 

och benämningen är nu 105 (Sjöblad, Teamleader inbound, 2015-02-25).  

 

Påfyllnad plockplats  

 

Lagersystemet känner av när lagersaldo understiger nödvändigt antal artiklar, vilket 

leder till att interna order skapas. Teamledare för påfyllnad skriver ut orderuttag vilka 

sorteras beroende på vilket område godset ska plockas på. Ett orderuttag är ett antal 

uppdrag som kan vara antingen prioritet ett (varma påfyllningar) eller prioritet tre (kalla 

påfyllningar). Varma påfyllningar är kopplade till kunderorder som ska plockas medan 

kalla påfyllningar har i uppgift att fylla plockplatser till maximal nivå. Ett uppdrag 

består av en etikett som delas ut till en truckförare. Även dessa etiketter innehåller 

väsentlig information om var godset ska hämtas och var det sedermera ska placeras. 

Godset hämtas i A-zonen för att placeras antingen i samband med I-Point eller ZtZ 

(Sjöblad, Teamleader inbound, 2015-02-25). 

 

Godsmottagning Påfyllnad buffert 
Påfyllnad 
plockplats 

Godsmottagning Påfyllnad buffert 
Påfyllnad 
plockplats 
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I-Point 

Artiklar som ska placeras i PTS:en transporteras via ett transportband från I-Point. I-

Point består av sex stationer placerade längs med transportbandet. Vid varje station 

hämtar medarbetare gods som via uppdrag placerats i närheten av truckförare. Gods kan 

även hämtas i ett område där godsmottagningen direkt placerar pall. Dock prioriteras 

påfyllnadsuppdrag och pall från godsmottagningen tas succesivt beroende på mängd för 

att frigöra yta. Pallen ställs därefter vid en station där ett höj- och sänkbart bord finns 

samt en mindre arbetsbänk. Runt omkring alla stationer finns även tillgängliga tråg. Det 

finns fyra olika typer av tråg; höga, låga, fyrslottar och tvåslottar. Tråg blir också 

tillgängligt när artiklar plockats i PTS:en. Dessa tomma tråg står på ett parallellt band 

bakom transportbandet (Sjöblad, Teamleader inbound, 2015-02-25). 

 

Pallen med gods som hämtats har en etikett som scannas. På datorskärmen kommer 

information upp gällande vilket tråg som ska användas samt vad som ska placeras i 

tråget. Medarbetaren hämtar rätt tråg och fyller det med korrekt antal artiklar. Därefter 

scannas tråget för att godkänna och säkerställa att aktiviteten utförts korrekt. Tråget 

placeras på transportbandet som leder till PTS:en. Innan tråget lämnar I-Point vägs det 

för att säkerställa att maximal vikt på 27 kilo gram inte överstigs. Viktigt är också att 

artiklar inte överstiger trågets kanter för att försäkra att tråget får plats i PTS:en 

(Kveldstad, Lagerpersonal, 2015-02-25) 

   

ZtZ 

ZtZ består, förutom plockplatser, av lagerplatser för det som ska plockas. 

Lagerplatserna i ZtZ är uppdelade på flowracks, helpall och hyllor. Personal som har i 

uppdrag att fylla på ZtZ hämtar pallar som truckförare placerat på avlastningszon. Här 

finns två avlastningszoner beroende på var artikeln har sin plockplats. Vid helpall byts 

hela pallen ut och en ny ställs på plats. Vid påfyllnad av flowrack och hyllor behöver 

pallen delas och artiklar lyftas på plats. Vid behov, speciellt i flowrack, kan kartonger 

behöva anpassas. Detta kan ske i form av att lock skärs av eller att artiklar plockas ur 

kartong. Får inte alla artiklar som är hämtade plats finns buffertsplatser överst på 

flowracken för högfrekventa artiklar. I övrigt används ett system innefattande magneter. 

Det innebär att en magnet fästs vid artikelns plats i flowracken. Magneten initierar att en 

pall med fler artiklar finns tillgängligt i närheten för vidare påfyllnad. Dock måste 
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personalen själva hålla koll på att platsen fylls på då det inte skapas ett uppdrag på detta 

(Sjöblad, Teamleader inbound, 2015-02-25). 
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Funktionsflödesschema 
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mottages fraktsedel av 

Staples för att stämma av 

ordernummer samt 

leveransdag. 

 

5.Godsmottagningen tar 

emot gods. 

 

6.Godsmottagningen 
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följesedel. 

 

7.Godset kontrolleras så att 

det inte är skadat.  

 

8.Vid skadat gods skrivs en 

avvikelserapport som inköp 

får, de kontaktar sedan 
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9.Om godset inte är skadat 

signeras fraktsedel. 
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och artiklar läggs in i lagrets 

system. 

 

11.Etiketter skrivs ut för 

varje orderrad och lämnas till 

godsmottagningen. 

 

12. Godsmottagningen kör 
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baserat på plockplats. 
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placera det på lagerplats i 
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16.Etikett skrivs ut och ges 
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 17.Truckföraren plockar 

gods på buffertplats. 

 

18.Godset placeras i 

samband med I-Point. 

 

19.Godset placeras i 

samband med ZtZ. 

 

20.Pallen etikett scannas och 

information visas på en 

datorskärm. 

 

21.Tråg väljs och artiklar 

placeras i dessa. 

 

22.Tråget levereras till 

PTS:en via ett transportband. 

 

23.Gods hämtas från 

avlastningszon och placeras 

på lagerplats i ZtZ. 

 

24.Artiklar är nu tillgängliga 

för plock. 

Figur 6. Funktionsflödesschema påfyllnadsprocessen (Egen illustration)  
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3.2.1.3 Plockprocessen  

Initiering av order 

 
På avdelningen som benämns ”launching” tar personal hand om mottag av kundorder. 

Kundorder som tas emot behandlas i systemet SAP och förs sedan över till Staples 

interna affärssystem LM. Orderuttag av kundorders sker sex gånger per dag och innebär 

att etiketter skrivs ut och fördelas på lagrets olika avdelningar. Kundorder som plockas i 

den automatiserade delen av lagret (ZtZ och PTS) launchas för det mesta inte manuellt 

utan sker genom automatisk launching. Kundorders launchas här i en ordning baserat på 

prioritet och lådors storlek. Manuell launching i den automatiserade delen sker när 

kundorder har hög prioritet och behöver gå före i systemet, exempel på detta är DHL-

pall och utlandsleveranser (Gustavsson, Teamleader outbound, 2015-03-02). 

   

Kartongtillverkning 

 

I samband med PTS:en finns det ett kartongmagasin som fungerar som en buffert. När 

lagernivån sjunker till en viss nivå tillverkas nya kartonger automatiskt. Det gör att det 

alltid finns kartonger tillgängligt för utskick av kundorder. När en kundorder ligger i 

LM initierar systemet vilken kartong som ska användas. Det finns tre olika storlekar på 

kartonger och systemet räknar ut vilken som är lämplig baserat på kundorderns vikt och 

volym. Detta är möjligt då samtliga artiklar vägs och mäts vid registrering i det interna 

lagersystemet (Gustavsson, Teamleader outbound, 2015-03-02).  

 

Varje kartong blir sedan tilldelad två identiska etiketter på vardera långsida vilka är 

kopplade till kundordern. Dessa etiketter scannas i samband med att de placeras på 

kartongen och information ges om var kartongen ska vidare för plock, ZtZ eller PTS. 

Kartongen transporteras sedan på ett transportband och vid efterföljande station scannas 

etiketterna och kartongen blir tilldelad en plocklista och alternativt en följesedel. När 
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detta har skett transporteras kartongen till en kvalitetskontroll där den vägs och 

nollställs innan plock påbörjas. Detta för att kunna genomföra en korrekt vägning av de 

artiklar som plockats och då kunna säkerställa att rätt artiklar och kvantiteter placerats i 

kartongen (Gustavsson, Teamleader outbound, 2015-03-02).  

 

Innehåller kundordern enbart artiklar från PTS:en transporteras kartongen direkt till 

tillhörande plockstationer. Innehåller kundordern däremot artiklar som finns i ZtZ och 

PTS startar plocket i ZtZ och kartongen transporteras därefter vidare till PTS:en. En 

kundorder kan innehålla enbart artiklar från ZtZ och då transporteras kartongen förbi 

PTS och direkt vidare till utleverans (Gustavsson, Teamleader outbound, 2015-03-02).     

 

Plock ZtZ 

 

En tom kartong anländer till ZtZ och transporteras till den första plockzonen 

innehållande de artiklar som ska plockas till kundordern. I ZtZ plockas 30 procent av 

kunderorderraderna. Plocket startas genom att plockaren läser upp de fyra sista siffrorna 

av etiketten som finns på kartongens långsida i sitt headset. Detta är genomförbart då 

etiketten är kopplad till kundordern och systemet vet då vad denna ska innehålla. 

Plockaren får information om vilken artikel som ska plockas, plockplats samt kvantitet. 

Varje plockplats är placerad längs med ett transportband vilket gör att plockarna inte 

behöver gå längre sträckor. Alla plockplatser är benämnda med skyltar, exempelvis 

”D2414A01 – 691”. När plockaren befinner sig vid korrekt plockplats och ska plocka 

en artikel läses de tre sista siffrorna upp samt antal artiklar för att säkerställa ett korrekt 

utfört plock. Artiklarna placeras i den tomma kartongen och ny information om 

återstående artiklar som ska plockas fås. Resterande artiklar plockas på likvärdigt vis 

som den första artikeln. Finns det inte tillräckligt med artiklar på lagerplats placeras 

kartongen vid sidan av transportbandet i väntan på påfyllnad. Sker det ingen påfyllnad 

restas artikeln och kund får en restorder när den återigen finns på lager (Karlsson, 

Lagerpersonal, 2015-02-10).  
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När korrekt antal artiklar är plockade vid plockzonen avslutas sessionen genom att de 

två sista siffrorna på kartongens etikett läses upp i headsetet och kartongen placeras 

återigen på transportbandet. Om kundordern innehåller fler artiklar från en annan 

plockzon inom ZtZ transporteras kartongen vidare via transportbandet till nästa 

plockzon. Där sker samma procedur som i första plockzonen. Efter att alla artiklar 

plockats i ZtZ transporteras kartongen återigen via transportbandet och en hiss upp till 

PTS:en. Kartongen går via en kvalitetskontroll där den vägs för att säkerställa att vikten 

stämmer överens med de artiklar som ska ha plockats. Stämmer detta inte överens 

transporteras kartongen inte vidare utan årgärder sker istället (Karlsson, Lagerpersonal, 

2015-02-10).   

 

Plock PTS 

 

Kartonger innehållande artiklar från ZtZ eller en tom kartong som enbart ska innehålla 

artiklar från PTS transporteras till en plockstation i PTS:en. I PTS:en plockas 70 procent 

av kundorderraderna. En kartong ställs i kö för att invänta och matcha tråg som 

transporteras från PTS:ens magasin innehållandes de artiklar som ska plockas. Det 

interna lagersystemet hämtar automatiskt tråg i PTS:ens magasin baserat på kundorders 

när etiketten scannas. När tråg och kartong möts vid en plockstation hamnar kundordern 

framför plockaren och tråget med artiklar hamnar till höger om plockaren. Varje 

plockstation är utrustad med en dator där information visas angående vad som ska 

plockas, antal som ska plockas, antal artiklar i tråget och ur vilken slott plocket ska ske. 

Plockaren plockar korrekt kvantitet från tråget till kundorderkartongen och bekräftar i 

efterhand orderrader på datorskärmen. Efter att varje artikel är placerad i 

kundorderkartongen vägs den för att säkerställa att rätt artikel och kvantitet är plockad. 

Om detta avviker får plockaren en chans att kontrollera kartongen samt bekräfta att rätt 

plock utförts på datorskärmen. Det kommer alltså upp en avvikelse på datorskärmen 

som måste åtgärdas (Gustavsson, Teamleader outbound, 2015-03-02).    
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Figur 7. Plockstation PTS (Eget fotografi) 

 

Innehåller en kundorder flera artiklar från denna plockstation upprepas tidigare steg och 

nya tråg kommer på höger sida om plockaren. Innehåller kundordern artiklar från andra 

plockzoner transporteras kartongen sedan dit där ett likadant tillvägagångssätt 

genomförs. Avslutningsvis när kartongen består av korrekt antal artiklar i förhållande 

till kundordern transporteras den vidare via ett transportband till en station för 

packjustering (Gustavsson, Teamleader outbound, 2015-03-02).  

 

Packjustering   
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För att undvika transportskador är det viktigt att kontrollera kartongerna innan de 

försluts och skickas iväg. Personal undersöker främst att vätskor inte skapar läckage 

samt att artiklar hålls stabila i kartongen. Kartonger från både PTS och ZtZ passerar 

alltid denna station som består av tre arbetsbord med en bemanning på två till tre 

anställda. I samband med stationen finns utfyllnadsmaterial att tillgå. Detta används 

som utfyllnad i kartonger för att förhindra skador. Förutom utfyllnadsmaterial finns 

plastpåsar att tillgå för att omsluta möjliga artiklar som kan skapa läckage (Gustavsson, 

Teamleader outbound, 2015-03-02). 

 

Personalens uppgift är inte att kontrollera att rätt antal artiklar finns med, men ibland 

upptäcker de dock gentemot följesedeln att något saknas. Är detta en artikel från ZtZ 

händer det att personalen går ner för att hämta artikeln och färdigställer därmed 

kundordern. Är det en artikel från PTS:ens magasin beställer däremot personalen det 

tråg där den saknade artikeln finns. Tråget passerar inte direkt denna station utan 

passerar i närheten. Därför gäller det att personalen är beredd och inväntar detta tråg. 

När packjustering är utfört placeras kartongen ännu en gång på transportbandet för 

vidare transport mot förslutning. Kartongen passerar en maskin som skär ner kanterna 

och sätter på ett lock. På locket fästs därefter en ny etikett innehållande 

transportinformation (Gustavsson, Teamleader outbound, 2015-03-02). 

 

Avsändning 

 

När kartongen förslutits passerar den på transportbandet en scanner som läser av vart 

kartongen ska levereras. Det finns två olika avsändningsdestinationer för kartongen. Ska 

kartongen levereras med andra kollin går den ner till en yta på lagret där den sedan 

packas på pall med övriga kollin. Ska kartongen inte levereras med andra kollin går den 

direkt ut i en trailer (Gustavsson, Teamleader outbound, 2015-03-02).  

 

 

 

 

Initiering 
av order 

Kartong-
tillverkning 

Plock ZtZ Plock PTS 
Pack-

justering 
Avsändning 



  
 

40 

Funktionsflödeschema 

Kund Launching PTS ZtZ Avsändning Beskrivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
1.Kund lägger en order hos 
Staples. 

 

2.Staples tar emot order. 
 

3.Order görs tillgänglig för 

plock. 
 

4.Etiketter skrivs ut för 

plock i icke-automatiserat 
lager. 

 

5.Kartong tillverkas 
automatiskt vid initiering 

av order. 

 
6.Kartong får två etiketter 

samt en plocklista och 
alternativt en följesedel. 

 

7.Kartongen vägs och 
vikten nollställs. 

 

8.Innehåller ordern artiklar 
från ZtZ transporterad den 

dit. Innehåller ordern 

endast artiklar från PTS 
transporteras den dit. 

 

9.Kartong transporteras till 
plockzon. 

 

10.Plock startas genom att 
siffror på etikett läses upp i 

headset. 

 
11.Plock avslutas genom 

att siffror på etikett läses 

upp i headset. 

 

12.Innehåller ordern 

artiklar från PTS:en 
transporteras kartongen dit 

Om inte transporteras den 

till kvalitetskontroll. 
 

13.Kartong transporteras 

till plockzon. 
 

14.Plock startar när tråg 

från magasin och kartong 
möts vid en plockstation.  

 

15.Kartong vägs för att 
kontrollera att rätt antal 

artiklar har plockats. 

 
16. Avvikelser som inte 

går att åtgärda på plats och 

som hindrar personal att 

slutföra plock. 

 

17. Kartong innehållande 
avvikelser transporteras till 

kvalitetsstation. 

 
18.Plock avslutas. 

 

19.Vid behov justeras hur 
kartongen packats. 

 
20.Kartong försluts och får 
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en ny etikett innehållande 

transportinformation. 
 

 

21.Etikett scannas och 
systemet läser av hur 

kartongen transporteras. 

 
22. Beslut tas om 

kartongen ska levereras på 

pall eller enskilt. 
 

23.Ska kartongen levereras 

enskilt lastas den direkt på 
trailer. 

 

24.Ska kartongen 
samfraktas på pall 

transporteras den till en 

zon för samlastning. 
 

25.I samlastningszon 

packas kartonger på pall. 
 

26.Order är redo för 
utleverans. 

  

 

Figur 8. Funktionsflödeschema plockprocessen (Egen illustration) 

 

3.2.2 Kapacitetsutnyttjande 

Vid beräkning av kapacitet är en utgångspunkt fördelningen av de aktiviteter som 

tidigare fastslagits i processkartläggning i kombination med företagets interna 

uppdelning för mätning. I utförd processkartläggning av påfyllnadsprocessen och 

plockprocessen har aktiviteter kartlagts utefter den tidsordning de sker i och på en mer 

detaljerad nivå. Staples tar däremot fram nyckeltal som är grupperade efter arbetsgrupp 

(KPI-rapport 2014, Staples). Detta har lett till att beräkning av kapacitet baseras på 

följande fem fraktioner: 

 Godsmottagning  

 Påfyllnad buffert/ZtZ 

 I-Point 

 Plock ZtZ  

 Plock PTS 

De olika aktiviteterna mäts i dagsläget av Staples i olika enheter baserat på vilka 

uppgifter de anställda utför och med hänsyn till de hjälpmedel som används. 

Godsmottagningen mäts i antal inköpsorderrader (PO-lines) per timme. Påfyllnad 

buffert/ZtZ mäts i antal förflyttningar (movements) per timme, alltså antal förflyttningar 

en anställd gör med sin truck baserat på interna uppdrag. I-Point mäts i antal tråg (trays) 

Trailer  

(23) 

Sam- 

lastning 

(24) 

Ompack 

(25) 

Utleverans 

(26) 
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per timme, vilket innebär hur många tråg som behandlas och skickas iväg till PTS:en 

per timme. Plock ZtZ och plock PTS mäts i antal plockrader (Picking-lines) per timme 

(Budgetrapport 2014/2015, Staples). Eftersom de olika aktiviteterna mäts i olika enheter 

finns det en svårighet att jämföra dessa. Dock har företaget tagit fram varje enhet i 

förhållande till säljorderrader (SO-lines). På grund av detta omvandlas alla enheter till 

SO-lines för att på ett sådant sätt kunna skapa ett jämförelsetal.    

 

Nedan kommer beräkningar av Staples kapacitet presenteras i form av olika nivåer. Den 

maximala kapaciteten baseras på maximala faktorer som arbetsuppgifters hastighet, 

arbetsdagar, arbetstimmar och antal anställda. Dessa parametrar ändras inte från månad 

till månad, vecka till vecka eller dag till dag och därför finns det endast ett möjligt 

utfall. Vidare bygger nominell kapacitet och bruttokapacitet på faktiska utfall från 2014 

vilka ändras mellan olika perioder. Därav har beräkningar gjorts på månads-, vecko- och 

dagsbasis för att kunna urskilja skillnader i kapacitet över tid och se om det finns några 

mönster. Det har utförts beräkningar för samtliga månader och det har valts ut tre 

veckor baserat på hur produktionen ser ut. Dessa veckor representerar en låg period, en 

normal period och en hög period (Logistikchef, Simm, 2015-03-31). Beräkningar har 

utförts för samtliga dagar i dessa veckor. Skillnaden mellan nominell kapacitet och 

bruttokapacitet är att vid beräkning av bruttokapacitet tas hänsyn till ett 

kapacitetsbortfall i form av en differens mellan antal arbetstimmar och antal aktiva 

arbetstimmar.     

 

Nedan presenteras en sammanfattande tabell innehållande samtliga aktiviteter och en 

förklaring av enheten de mäts i. Begreppen kommer användas löpande genom studien.  

 

Ordlista 

Aktivitet Enhet Förklaring 

Godsmottagning PO-lines Inköpsorderrader 

Påfyllnad buffert/ZtZ Movements Förflyttningar  

I-Point Trays Tråg 

Plock ZTZ/PTS Picking-lines Plockrader 

Samtliga SO-lines Säljorderrader 

Tabell 6. Ordlista (Egen illustration) 
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3.2.2.2 Maximal kapacitet 

Vid beräkning av maximal kapacitet innehar Staples ett antal fasta parametrar som 

därav blir en naturlig utgångspunkt. Givet är att det maximalt går att arbeta 30 dagar på 

en månad och 8 timme per dag och anställd. Produktionen skulle kunna vara igång 24 

timmar per dygn, vilket innebär att tre skift på vardera åtta timmar är möjligt. En 

ytterligare given faktor är maximalt antal anställda per aktivitet.  Vid beräkning av antal 

arbetstimmar per dag och aktivitet har antalet arbetstimmar per dag och anställd 

multiplicerats med antalet anställda per dag och aktivitet. Maximalt antal anställda per 

dag och aktivitet innebär hur många anställda som kan arbeta i en aktivitet under en dag. 

Detta är framtaget i samråd med anställda på Staples samt lagerlokalens förutsättningar 

och layout.  

 

För att få fram den maximala kapaciteten per månad för varje aktivitet används den 

maximala hastigheten för vad en anställd kan producera per timme. Detta baseras på den 

maximalt uppnådda hastigheten under 2014. Detta har sedan multiplicerats med antal 

arbetstimmar per dag, antal anställda per dag och antal arbetsdagar per månad. Då den 

maximala kapaciteten per månad mäts i olika enheter för varje aktivitet krävs det att 

mätenheterna omvandlas till en gemensam enhet. Valet har därför varit att omvandla 

alla enheter till SO-lines då förutsättningar fanns för detta. Vardera mätenhet har Staples 

satt i förhållande till SO-lines i form av ett procenttal. Exempelvis är PO-lines 3,3 

procent av totalt antal SO-lines. Därav har vardera enhets maximala kapacitet per 

månad dividerats med procenttalet i förhållande till SO-lines. Då fås vad en 

procentenhet är. Detta multipliceras sedan med 100 för att få den maximala kapaciteten 

i enheten SO-lines.   

 

Nedan följer tabell 7 som visar de maximala värden för samtliga faktorer. Dessa är 

konstanta och skiftar inte över tid.   

 

Maximal kapacitet 
Maximalt antal arbetsdagar/månad 30 

Maximalt antal arbetstimmar/dag/aktivitet 24 

  Maximalt antal 

arbetstimmar/dag/aktivitet: 

 Godsmottagning 288 

Påfyllnad buffert/ZtZ 288 
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I-Point 144 

Plock ZtZ 240 

Plock PTS 144 

  Maximalt antal anställda/dag/aktivitet:  

 Godsmottagning 12 

Påfyllnad buffert/ZtZ 12 

I-Point 6 

Plock ZtZ 10 

Plock PTS 6 

  Maximal hastighet/anställd/timme: 

 Godsmottagning (PO-lines) 16,80 

Påfyllnad buffert/ZtZ (Movements) 28,36 

I-Point (Trays) 81,11 

Plock ZtZ (Picking-lines)  145,41 

Plock PTS (Picking-lines) 369,73 

  Maximal kapacitet/månad: 

 Godsmottagning (PO-lines) 145 152 

Påfyllnad buffert/ZtZ (Movements) 245 030 

I-Point (Trays) 350 395 

Plock ZtZ (Picking-lines) 1 046 952  

Plock PTS (Picking-lines) 1 597 234 

  Maximal kapacitet/månad i SO-lines: 

 Godsmottagning 4 398 545 

Påfyllnad buffert/ZtZ 4 434 939 

I-Point 3 893 280 

Plock ZtZ 1 287 236 

Plock PTS 1 963 812 

Tabell 7. Värden vid beräkning av maximal kapacitet (Egen illustration) 

 

För att kunna utföra beräkningar har vissa värden behövt antas medan andra varit givna. 

För att tydliggöra detta och förklara hur antagna och givna värden har framtagits 

presenteras detta i den sammanfattande tabellen 8 nedan. Vissa faktorer innehåller både 

antagna och givna värden. Dessa går under kategorin antagna värden i tabellen.   
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Faktorer 

Antagna 

värden 

Givna 

värden Förklaring 

Arbetsdagar/månad 

 x 

Maximalt antal arbetsdagar per 

månad som produktion kan vara 

igång 

Arbetstimmar/dag 

 x 

Maximalt antal arbetstimmar per 

dag som produktionen kan vara 

igång 

Anställda/dag/aktivitet 
x  

Observationer samt framtaget i 

samråd med logistikchef Simm 

Arbetstimmar/dag/aktivitet 

x  

Antal anställda/dag/aktivitet 

multiplicerat med antal 

arbetstimmar/dag 

Maximal 

hastighet/anställd/timme 
 x 

Hämtat från Staples KPI-rapport 

för 2014 

Kapacitet/månad 

x  

Antal arbetsdagar/månad 

multiplicerat med antal 

arbetstimmar/dag/aktivitet samt 

genomsnittlig 

hastighet/anställd/timme 

Kapacitet/månad i SO-lines 

x  

Varje aktivitets enhet omvandlas 

till SO-lines m.h.a. ett 

procentuellt jämförelsemått 

hämtat från Staples KPI-rapport 

Tabell 8. Sammanställning av använda faktorer vid beräkning av maximal kapacitet 

(Egen illustration) 

3.2.2.3 Nominell kapacitet 

Vid beräkning av nominell kapacitet utgår beräkningarna från det faktiska antalet 

arbetsdagar per månad som varit under 2014. Antalet arbetstimmar per dag anses vara 

åtta eftersom detta är en normallång arbetsdag för en anställd. Antalet anställda per dag 

har tagits fram genom att den totala arbetstiden per aktivitet och dag har dividerats med 

tiden för en normallång arbetsdag (åtta timmar). Utöver detta har justeringar per 

aktivitet gjorts då Staples interna mätningar enbart är för hela lagret. Eftersom studien 
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syftar att undersöka den automatiserade delen av lagret har följande korregeringar gjorts 

baserat på information från Staples: 

 Godsmottagning: från det totala antalet anställda som beräknats har 2,5 anställda 

tagits bort (Logistikchef, Simm, 2015-02-09) 

 Påfyllnad buffert/ZtZ: 60 procent av de anställda arbetar på den automatiserade 

delen av lagret (för beräkning se bilaga 2). 

 I-Point, plock ZtZ och plock PTS: inga justeringar är nödvändiga då dessa 

aktiviteter enbart tillhör den automatiserade delen av lagret.   

 

För att få fram den nominella kapaciteten per månad för varje aktivitet används den 

genomsnittliga hastigheten för vad en anställd producerar per timme. Denna hastighet är 

baserad på statistik för hur hastigheten såg ut under 2014. Talet har sedan multiplicerats 

med antal arbetstimmar per dag, antal anställda per dag och antal arbetsdagar per 

månad. Då även den nominella kapaciteten per månad mäts i olika enheter för varje 

aktivitet krävs det att mätenheterna omvandlas till en gemensam enhet. Valt är även här 

att omvandla alla enheter till SO-lines.  

 

Nedan visas ett utdrag från den Excel-fil som byggts upp. För den nominella 

kapacitetens övriga beräkningar och utfall för samtliga månader, veckor och dagar se 

bilaga 3, 4 och 5.   

 

Faktorer Jan 
Antal arbetsdagar/månad 23 

Antal arbetstimmar/dag 8 

  Antal arbetstimmar/dag/aktivitet: 

 Godsmottagning 41,52 

Påfyllnad buffert/ZtZ 73,17 

I-Point 26,96 

Plock ZtZ 44,04 

Plock PTS 57,09 

  Antal anställda/dag/aktivitet:  

 Godsmottagning 5,19 

Påfyllnad buffert/ZtZ 9,15 

I-Point 3,37 

Plock ZtZ 5,51 
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Plock PTS 7,14 

  Genomsnittlig hastighet/anställd/timme: 

 Godsmottagning (PO-lines) 9,77 

Påfyllnad buffert/ZtZ (Movements) 12,40 

I-Point (Trays) 53,00 

Plock ZtZ 101,00 

Plock PTS 190,00 

  Bruttokapacitet: 

 Godsmottagning (PO-lines) 9 330 

Påfyllnad buffert/ZtZ (Movements) 20 869 

I-Point (Trays) 32 860 

Plock ZtZ 102 313 

Plock PTS 249 470 

  Bruttokapacitet i SO-lines: 

 Godsmottagning 304 913 

Påfyllnad buffert/ZtZ 499 861 

I-Point 451 374 

Plock ZtZ 131 339 

Plock PTS 320 244 

Tabell 9. Utdrag från Excel-fil innehållande samtliga beräkningar av den nominella 

kapaciteten (Egen illustration) 

 

I tabell 10 nedan presenteras den nominella kapacitetens antagna och givna värden. 

 

Faktorer 

Antagna 

värden 

Givna 

värden Förklaring 

Arbetsdagar/månad  x Hämtat från Staples KPI-rapport. 

Arbetstimmar/dag 
 x 

Antal arbetstimmar per dag som 

produktionen är igång. 

Anställda/dag/aktivitet 

x  

Totalt antal 

arbetstimmar/dag/aktivitet 

dividerat med antal 

arbetsdagar/månad samt 

arbetstimmar per dag. Justerade 

värden per aktivitet baserat på 

antagande från Staples.  
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Arbetstimmar/dag/aktivitet 

x  

Antal anställda/dag/aktivitet 

multiplicerat med antal 

arbetstimmar/dag 

Genomsnittlig 

hastighet/anställd/timme 
 x 

Hämtat från Staples KPI-rapport 

Kapacitet/månad 

x  

Antal arbetsdagar/månad 

multiplicerat med antal 

arbetstimmar/dag/aktivitet samt 

genomsnittlig 

hastighet/anställd/timme 

Kapacitet/månad i SO-lines 

x  

Varje aktivitets enhet omvandlas 

till SO-lines m.h.a. ett 

procentuellt jämförelsemått 

hämtat från Staples KPI-rapport 

Tabell 10. Sammanställning av använda faktorer vid beräkning av nominell kapacitet 

(Egen illustration) 

3.2.2.4 Bruttokapacitet 

Vid beräkning av bruttokapacitet används det faktiska antalet arbetsdagar som varit 

under respektive månad och aktiva arbetstimmar per dag och anställd. De aktiva 

arbetstimmarna är de timmar som de anställda faktiskt utför ordinarie arbetsuppgifter. 

Då Staples inte gjort några mätningar för detta genomfördes stickprovsmätningar för att 

ta fram en siffra som kan antas vara rimlig. Stickproven utfördes en gång i halvtimmen 

för två anställda i varje aktivitetet under en dag. Observationer gjordes för om de 

anställda utförde ordinarie arbetsuppgifter vid mättillfället. Antalet anställda har 

beräknats genom att titta på hur många arbetstimmar det har varit per dag och aktivitet 

för att sedan dividera detta med åtta timmar då det anses vara en arbetsdag för en 

anställd.  

 

Vid beräkning av bruttokapacitet används antal aktiva arbetstimmar per dag och anställd 

istället för antal arbetstimmar per dag och anställd. Detta görs för att ta fram den 

faktiska kapaciteten för att tydliggöra begränsningar. Genom detta framhävs det att en 

skillnad finns i vad som är möjligt att producera och vad som faktiskt produceras. 

Liksom vid beräkning av nominell kapacitet är antal anställda per dag och aktivitet de 
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som faktiskt arbetar i en aktivitet under en dag. Samma beräkningar har här genomförts 

för att få fram antal anställda per dag och aktivitet.  

 

För att ta fram bruttokapaciteten för varje aktivitet användes den genomsnittliga 

hastigheten för vad en anställd producerar per timme. Denna hastighet är baserad på 

statistik för hur hastigheten sett ut under 2014. Talet har sedan multiplicerats med antal 

aktiva arbetstimmar per dag, antal anställda per dag och antal arbetsdagar per månad. 

Bruttokapacitet mäts även den i olika enheter per aktivitet, därav har alla mätenheter 

omvandlats till SO-lines. 

 

Nedan visas ett utdrag från den Excel-fil som byggts upp. För bruttokapacitetens övriga 

beräkningar och utfall för samtliga månader, veckor och dagar se bilaga 6, 7 och 8. 

 

Faktorer Jan 
Antal arbetsdagar/månad 23 

  

Antal aktiva arbetstimmar/dag:  

Godsmottagning 5,60 

Påfyllnad buffert/ZtZ 6,16 

I-Point 6,40 

Plock ZtZ 5,04 

Plock PTS 6,40 

  

Antal aktiva arbetstimmar/dag/aktivitet:  

Godsmottagning 29,07 

Påfyllnad buffert/ZtZ 56,34 

I-Point 21,57 

Plock ZtZ 27,75 

Plock PTS 45,67 

  

Antal anställda/dag/aktivitet:   

Godsmottagning 5,19 

Påfyllnad buffert/ZtZ 9,15 

I-Point 3,37 

Plock ZtZ 5,51 

Plock PTS 7,14 

  

Genomsnittlig hastighet/anställd/timme:  

Godsmottagning (PO-lines) 9,77 

Påfyllnad buffert/ZtZ (Movements) 12,40 

I-Point (Trays) 53,00 
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Plock ZtZ (Picking-lines) 101,00 

Plock PTS (Picking-lines) 190,00 

  

Bruttokapacitet:  

Godsmottagning (PO-lines) 6 531 

Påfyllnad buffert/ZtZ (Movements) 16 069 

I-Point (Trays) 26 288 

Plock ZtZ (Picking-lines) 64 457 

Plock PTS (Picking-lines) 199 576 

  

Bruttokapacitet i SO-lines:  

Godsmottagning  213 439 

Påfyllnad buffert/ZtZ  384 893 

I-Point  361 099 

Plock ZtZ och PTS 338 939 

Plock ZtZ  82 744 

Plock PTS  256 195 

Tabell 11. Utdrag från Excel-fil innehållande samtliga beräkningar av bruttokapaciteten 

(Egen illustration) 

 

Nedan presenteras bruttokapacitetens antagna och givna värden i tabell 12. 

 

Faktorer 

Antagna 

värden 

Givna 

värden Förklaring 

Arbetsdagar/månad  x Hämtat från Staples KPI-rapport 

Aktiva arbetstimmar/dag 

 x 

Antal arbetstimmar per dag som 

de anställda är aktiva, se bilaga 9 

för stickprovsmätning. 

Anställda/dag/aktivitet 

x  

Totalt antal 

arbetstimmar/dag/aktivitet 

dividerat med antal 

arbetsdagar/månad samt 

arbetstimmar per dag. Justerade 

värden per aktivitet baserat på 

antagande från Staples.  

Arbetstimmar/dag/aktivitet 
x  

Antal anställda/dag/aktivitet 

multiplicerat med antal aktiva 
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arbetstimmar/dag 

Genomsnittlig 

hastighet/anställd/timme 
 x 

Hämtat från Staples KPI-rapport 

Kapacitet/månad 

x  

Antal arbetsdagar/månad 

multiplicerat med antal 

arbetstimmar/dag/aktivitet samt 

genomsnittlig 

hastighet/anställd/timme 

Kapacitet/månad i SO-lines 

x  

Varje aktivitets enhet omvandlas 

till SO-lines m.h.a. ett 

procentuellt jämförelsemått 

hämtat från Staples KPI-rapport 

Tabell 12. Sammanställning av faktorer använda vid beräkning av bruttokapacitet 

(Egen illustration) 
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3.3 Analys 

3.3.1 Maximal kapacitet 

Enligt Mattsson (2012) beskrivs maximal kapacitet som den högsta möjliga kapacitet 

som går att använda i en resurs. I Staples fall skulle det innebära att produktionen skulle 

vara maximalt bemannad och igång alla dygnets timmar samtliga dagar alla årets 

veckor. Hill (2004) menar att denna nivå av kapacitet inte vanligtvis utnyttjas och i 

Staples fall skulle denna nivå anses orimlig sett till hur verksamheten fungerar. 

Påfyllnadsprocessen startar med leverans av gods till godsmottagningen och dessa 

leveranser sker endast under dagtid. Då gods inte kommer in under nattetid skulle det 

innebära att godsmottagningen saknar arbetsuppgifter. Det skulle i sin tur leda till att 

även de efterföljande aktiviteterna påfyllnad buffert och påfyllnad plockplats saknar 

arbetsuppgifter. Plockprocessen kan dock ses som frikopplad till viss del från 

påfyllnadsprocessen. Är lagerplatserna vid plockstationerna påfyllda och det finns 

kundorder att plocka kan teoretiskt sett dessa aktiviteter vara igång dygnet runt. 

Svårigheten blir när artiklarna tar slut vid lagerplats. Eftersom samtliga aktiviteter till 

viss grad är sammankopplade till det gods som levereras till godsmottagningen skulle 

en produktion som är igång dygnet runt inte vara rimlig.    

 

Tabell 13 visar hur många SO-lines som varje aktivitet hade kunnat producera om alla 

resurser utnyttjades maximalt. Då denna kapacitet inte är rimlig, grundat på 

diskussionen ovan, ger talen en indikation på att kapaciteten teoretiskt går att förbättra.  

 

Maximal kapacitet/månad i SO-lines: 

 Godsmottagning 2 978 182 

Påfyllnad buffert/ZtZ 2 880 000 

I-Point 2 404 000 

Plock ZtZ 840 984 

Plock PTS 1 072 918 

Tabell 13. Maximal kapacitet i SO-lines (Egen illustration) 

 

Trots att den maximala kapaciteten inte anses vara rimlig i Staples fall har den ändå 

beräknats för att få en bild av vilka möjligheter det finns att öka kapaciteten i de olika 

aktiviteterna. I och med detta har en övre gräns för vad som är teoretiskt möjligt 
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påvisats. Med utgångspunkt i detta kommer ett vidare resonemang föras i resterande del 

av studien.  

3.3.2 Nominell kapacitet 

Den nominella kapaciteten representerar den kapacitetet som faktiskt är möjlig baserat 

på den arbetstid och de skift som verksamheten bygger på. Detta skulle innebära att 

anställda är aktiva och utför ordinarie arbetsuppgifter alla de timmar de är på plats 

(Mattsson, 2012). Det betyder att de anställda på Staples skulle vara aktiva åtta timmar 

per dag. Om detta skulle vara fallet visar tabell 14 nedan hur kapaciteten såg ut för 

januari 2014. För resterande månader se bilaga 3.  

 

Nominellkapacitet i SO-lines: Jan 

Godsmottagning  304 913 

Påfyllnad buffert/ZtZ  499 861 

I-Point  451 374 

Plock ZtZ  131 339 

Plock PTS  320 244 

 Tabell 14. Nominell kapacitet i SO-lines för januari (2014) (Egen illustration)  

 

Hill (2004) menar att denna nivå av kapacitet inte heller kan anses som rimlig då hänsyn 

måste tas till ett kapacitetsbortfall. Baserat på detta genomfördes stickprovsmätningar 

för att se hur stor del av arbetsdagen som de anställda var aktiva, resultat presenteras i 

tabell 15 nedan.  

   

Aktivitet Antal aktiva arbetstimmar, % 

Godsmottagning 70 

Påfyllnad 77 

I-Point 80 

ZtZ 63 

PTS 80 

Tabell 15. Antal aktiva arbetstimmar enligt stickprovsmätning (Egen illustration) 

Utförda Stickprovsmätningar visade att ett kapacitetsbortfall existerar vilket gör att den 

nominella kapaciteten inte är representativ för hur det ser ut på Staples idag. Vidare 

kommer därför bruttokapaciteten vara grunden för resterande analys. Dock kommer den 

nominella kapaciteten tas i åtanke för att se vad som är möjligt att uppnå om 

kapacitetsbortfallet minskar.  
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3.3.3 Bruttokapacitet  

Enligt Mattsson (2012) ser uppdelningen av de olika kapacitetsnivåerna ut som figur 9 

illustrerar.  

 

Figur 9. Illustration av olika kapacitetsnivåer (Mattsson, 2012) 

 

Den kapacitetsnivå som benämns nettokapacitet i figur 9 är en nivå där hänsyn tagits till 

outnyttjade resurser i reserv, benämt ”ej planerbar verksamhet” i figuren. I Staples fall 

skulle detta kunna vara möjligheten att hyra in bemanning på kort tid eller 

övertidsarbete. Någon information kring detta har inte samlats in i denna studie, utan 

inhyrd personal och övertid har räknats in i den bruttokapacitet som beräknats från 

2014. Anledningen till detta är att det inte gått att urskilja denna information i den data 

som varit tillgänglig för denna studie. Detta leder till att nedanstående figur 10 har tagits 

fram för att bättre illustrera Staples verksamhet för denna studie.   
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Figur 10. Illustration av kapacitetsnivåer hos Staples (Omarbetad från Mattsson, 2012) 

 

Som figur 9 illustrerar och som Mattsson (2012) menar innebär bruttokapacitet att 

hänsyn tagits till ett visst kapacitetsbortfall. Kapacitetsbortfall kan bestå av faktorer som 

är relaterade till personalen, exempelvis sjukdom och olycksfall. Ytterligare bortfall kan 

bestå av tekniska förluster i form av exempelvis maskinhaveri och underhållsarbete 

(Slack et al., 2012, Mattsson, 2012). I denna studie är syftet att lyfta fram de 

störningsmoment som påverkar och tar tid från ordinarie arbetsuppgifter. Därav ligger 

fokus på sådant som upptar tid och förhindrar ordinarie arbetsuppgifter för den personal 

som är på plats. Utförd stickprovsmätning ämnar därför lokalisera den mängd 

kapacitetsbortfall detta representerar.  

 

När hänsyn tagits till kapacitetsbortfall ser bruttokapaciteten ut som det tabell 16 

presenterar. Siffrorna representerar januari 2014, se bilaga 6 för resterande månader.  

  

Bruttokapacitet i SO-lines: Jan 

Godsmottagning  213 439 

Påfyllnad buffert/ZtZ  384 893 

I-Point  361 099 

Plock ZtZ  82 744 

Plock PTS  256 195 

Tabell 16. Bruttokapacitet i SO-lines för januari (2014) (Egen illustration)  

 

För att tydligare visa skillnader i bruttokapacitet mellan de olika aktiviteterna har figur 

11 utformats. Viktigt att notera är att plock ZtZ och plock PTS har slagits samman 

baserat på fördelningen av orderrader (30/70), vilket tidigare har beskrivits i 
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empiriavsnittet.  Något som tydligt framgår är att bruttokapaciteten skiljer sig mellan de 

olika aktiviteterna. Detta påverkar således kapaciteten för hela verksamheten. De röda 

markeringarna i figur 11 visar på de aktiviteter med lägst bruttokapacitet. Det leder till 

att dessa är begränsningar som påverkar den totala kapaciteten.  

 

Figur 11. Illustration av hur bruttokapaciteten såg ut under januari (2014) (Egen 

illustration) 

3.3.4 Känslighetsanalys av stickprovsmätning  

För att påvisa att genomförd stickprovsmätning har resulterat i användbara tal har en 

känslighetsanalys utförts. Justering sker av det procenttal aktiva arbetstimmar som 

stickprovsmätningen resulterade i. En justering sker med tio procentenheter minus 

respektive plus.   
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Figur 12. Känslighetsanalys för januari (2014) (Egen illustration) 

 

Att tyda utifrån utförd känslighetsanalys är att förändringar i mätresultat gällande 

godsmottagningen inte hade ändrat förhållandet gentemot de andra aktiviteterna. 

Känslighetsanalysen visar även att om den faktiska mätningen hade gett ett annat utfall 

hade det kunna leda till en annan prioriteringsordning gällande begränsande aktiviteter. 

Det innebär exempelvis att om plock ZtZ och PTS hade haft en tio procent högre andel 

aktiva arbetstimmar och I-Point hade haft tio procent lägre hade det inneburit att I-Point 

utgjort en marginellt större begränsning än plock ZtZ och PTS. Beaktningsvärt är att 

plock ZtZ och PTS är två separata aktiviter där mätningar har utförts per aktivitet. 

Skulle utfallet ha blivit minus tio procent alternativt plus tio procent skulle det innebära 

att mätningarna varit felaktiga för båda aktiviteterna.  

 

Trots denna känslighetsanalys kommer värdena från stickprovsmätningen vara 

utgångspunkt för resterande del av studien. Detta eftersom värdena anses vara rimliga 

samt att Logistikchef Simm (2015-04-28) stärker resultaten.  
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4 Kapacitetsbegränsningar och bakomliggande orsaker 

4.1 Teori 

Teorikapitlet inleds med en beskrivning av vad en kapacitetsbegränsning i form av en 

flaskhals innebär. Vidare presenteras analysverktyget orsak-verkan diagram som 

används för att komma till grundorsaken till varför en flaskhals finns. Avslutningsvis 

redogörs det för olika faktorer som kan vara orsaker till att kapacitetsbegränsningar 

uppstår.  

4.1.1 Flaskhalsar 

Flaskhalsar är allmänt vedertaget som en form av resurs som kraftig begränsar hur ett 

system verkar (Lawrence och Buss, 1995). Wang et al. (2005) menar att det inte finns 

en enhetligt accepterad definition av vad en flaskhals är. Samtidigt menar Lawrence och 

Buss (1995) att en flaskhals innefattar någon eller flera av följande punkter:  

 En trängselpunkt som uppstår i ett produktionsflöde. 

 En resurs vars kapacitet är mindre än det som krävs. 

 En process som begränsar produkters genomströmning. 

 En tillfällig blockering till ökad produktion. 

 En anläggning, operatör eller liknande som förhindrar produktionen. 

 Vilken operation som helst som begränsar output. 

Baserat på dessa grundläggande definitioner fastställer Wang et al. (2005) att en 

flaskhals kan orsakas av flera olika faktorer. Det kan till exempel röra sig om en 

maskin/verktyg, en anläggning eller en anställd. Wang och Liu (2013) beskriver att en 

maskin kan orsaka stopp i produktionen om den inte fungerar som den ska, antingen att 

den inte går i full takt eller går över huvud taget. Detta kan innebära problem med 

planering av kapaciteten och oförutsägbara stopp kan uppstå.  

Ett företags anläggning påverkar bland annat hur enkelt det är att genomföra 

verksamhetens arbetsmoment, hur produktivt arbetsuppgifter kan utföras och hur lång 

tid det tar att genoföra dem. Är anläggningen ett hinder för hur arbetsmomenten kan 

genomföras kan denna anses vara en flaskhals (Mohideen och Ramachandran, 2014).  

Cohen (2012) beskriver hur arbetare och flaskhalsar kan hänga ihop. Författaren menar 

att flaskhalsar kan uppstå när ordinarie personal är frånvarande av olika anledningar och 
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deras tjänster måste ersättas av ny personal. Det tar tid innan en nyanställd kommer in i 

arbetet och lär sig rutiner. Detta kan leda till att fel uppstår eller att arbetsmoment tar 

längre tid. På liknande sätt beskriver Kernan et al. (2011) att arbetares kunskaper och 

erfarenheter spelar roll och kan påverka hur ett arbetsmoment genomförs.  

Det är att eftersträva att utnyttja en flaskhals till fullo då denna begränsar flödet genom 

produktionen. Flaskhalsen ska ständigt vara verksam och aldrig bli stillastående. Detta 

innebär att material konstant måste finnas tillgängligt för flaskhalsen. Det är även av 

vikt att det material som kommer till flaskhalsen är kvalitetskontrollerat för att undvika 

att tid spenderas på att bearbeta defekt material. Flaskhalsen ska helst vara en dyr resurs 

eftersom det är mer rimligt att en dyr resurs styr resterande resurser än att en billig gör 

det. Är det en billig resurs kan det vara mer lönsam att investera bort denna. All 

produktion bör anpassas efter flaskhalsen, vilket innebär att övriga resurser i 

produktionen är underordnade flaskhalsen. Det innebär per definition att övriga resurser 

bör ha överkapacitet (Olhager, 2013).  

Resurserna som verkar innan och efter flaskhalsen måste anpassas efter flaskhalsens 

kapacitet. Skulle en resurs innan flaskhalsen verka i högre takt skulle detta innebära att 

det bildas lager framför flaskhalsen. Resursen efter flaskhalsen måste alltid vara redo att 

ta emot material från denna för att undvika stopp däremellan. Det är i många fall mer 

fördelaktigt att ha en flaskhals tidigt i produktionen. Det innebär då att det skapas ett 

”sug” som gör att resurserna längs materialflödet har en successivt ökande kapacitet. 

Denna princip menar då att aktiviteterna som följer efter flaskhalsen kan ha stabilare 

ledtider, genom att inga kötider ska behöva uppstå (Olhager, 2013).  

 

4.1.2 Orsak-verkan diagram 

När ett fel upptäcks är det av vikt att undersöka vilka de bakomliggande orsakerna är. 

Detta kan ske genom att ett så kallat orsak-verkan diagram utformas. Ett orsak-verkan 

diagram utformas på följande sätt (Ishikawa, 1982): 

1. Definiera vad huvudproblemet är. Det är detta problem som eftersträvas att 

förbättras och kontrolleras. Rita en pil i höger riktning och skriv det 

huvudsakliga problemet längst fram. 
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Figur 13. Första steget i utformandet av ett orsak-verkan diagram (Omarbetad från 

Ishikawa, 1982). 

 

2. Rita pilar mot huvudpilen som beskriver olika faktorer som kan vara orsaker till 

att huvudproblemet uppstår. Dessa problem kan exempelvis grupperas efter 

material, maskiner och verktyg, arbetssätt och anställda samt inspektioner.  

 

 

 

Figur 14. Andra steget i utformandet av ett orsak-verkan diagram (Omarbetad från 

Ishikawa, 1982). 

 

3. Rita pilar som riktas mot ovan beskrivna pilar för att på ett sådant sätt gå ner på 

detaljnivå kring vad det är som orsakar dessa problem. Genom att definiera och 

länka möjliga relationer mellan olika orsaker leder detta till att källan till 

huvudproblemet upptäcks.   
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Figur 15. Tredje steget i utformandet av ett orsak-verkan diagram (Omarbetad från 

Ishikawa, 1982). 

 

En riktlinje för hur djupt analysen ska gå är att använda sig av principen”fem varför?”. 

Denna frågeteknik innebär att frågan ”varför?” ställs fem gånger för att komma ner till 

grundorsaken till problemet (Bergman och Klefsjö, 2012). Författarna tar upp 

ytterligare ett verktyg som kan hjälpa till att finna inom vilka områden problem kan 

uppstå. Detta kallas för ”sju stycken M”: 

 Management: har med företagets ledning att göra och kan till exempel innefatta 

om de ger tillräckligt med stöd till verksamheten. 

 Människan: berör de anställda och om de har har tillräckligt med utbildning, 

motivation och erfarenhet för att utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt.  

 Metod: om det finns ordentliga verktyg och underlag för att en process ska 

fungera enligt planerna.  

 Mätning: sker mätningar på korrekt sätt? Finns det miljöfaktorer som påverkar 

mätningars utfall? 

 Maskin: maskiner kräver underhåll och det är av vikt att detta utförs på ett 

korrekt sätt. Frågan gällande om en maskin klarar av de olika enheterna som ska 

produceras bör också ställas. 

 Material: kvaliteten på material kan vara en avgörande faktor för att problem 

inte ska uppstå. Här kan det lyftas fram om leverantören har kvalitetssäkrat 

enligt avtal. 
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 Miljö: det kan finnas olika miljöfaktorer som påverkar hur produktutfallet blir.  

4.1.3 Bakomliggande orsaker till att fel uppstår 

Likt principen med ”sju stycken M” tar Slack et al. (2012) och Stevenson (2009) upp 

vad som kan vara bakomliggande orsaker till varför fel uppstår i en verksamhet. Fel kan 

leda till att flaskhalsar uppstår och påverkar i sin tur hur väl kapaciteten utnyttjas. 

Nedan presenteras sex övergripande kategorier för dessa fel: 

 Värdekedja: i en värdekedja kan både kund och leverantör innefattas. Stevenson 

(2009) diskuterar att olika beslut och handlingar kan påverka flertalet delar av 

kedjan. Slack et al. (2012) delar upp detta i två delar; kund och försörjning. 

Författarna tar upp att det inte alltid är företaget eller leverantören som gör fel 

utan menar att kunden till exempel kan använda ett korrekt designat system på 

ett felaktigt sätt. När de talar om försörjning menar de istället att leverantören till 

exempel levererar fel produkter eller skadade produkter.    

 Människa: Slack et al. (2012) och Stevenson (2009) diskuterar på ett likvärdigt 

sätt hur människan kan ligga bakom att fel uppstår. Det kan innefatta att 

anställda innehar olika utbildning och erfarenhet och därför arbetar på olika sätt 

och innehar olika mycket kunskap. Nyckelpersoner och deras förmåga att 

uppfylla sina roller spelar också roll. Det kan vara att en nyckelperson behöver 

vara frånvarande en längre tid och att en ny person måste läras upp. Människors 

omdöme och agerande i olika situationer har också en påverkan.   

 Organisation: Slack et al. (2012) menar att organisationen kan ligga bakom att 

fel uppstår i form av att processer och olika operativa operationer är felaktigt 

designade. Stevenson (2009) går djupt in på detta och menar att om en process 

är felaktigt designad kan det innebära att produktiviteten påverkas i processen 

och att arbetsuppgifter inte kan genomföras på ett effektivt sätt. Författaren 

menar också att felaktiga processer kan leda till att kvaliteten på outputen 

påverkas vilket kan leda till att onödiga inspektioner och onödigt omarbete.  

 Anläggning och teknik: ett företags anläggning med tillhörande teknik i form av 

exempelvis IT-system kan leda till begränsningar på olika sätt. Utrustning och 

verktyg löper alltid en risk att gå sönder. Det kan också handla om designen och 

storleken på anläggningen (Slack et al., 2012, Stevenson, 2009)    

 Externt och miljö: det finns faktorer utanför ett företags kontroll som kan orsaka 

att fel och begränsningar uppstår inom företaget. Det kan exempelvis gälla 
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restriktioner för utsläpp som gör att maskiner inte kan användas på ett 

fullständigt sätt och fackföreningars regler gällande arbetstider och 

arbetsuppgifter (Stevenson, 2009). Det kan också ha med miljön att göra, som 

väderförhållanden och naturkatastrofer (Slack et al., 2012).      

 Produkt och tjänst: produkter och tjänster kan se bra ut på pappret men det är 

vanligt att deras design orsakar fel i verksamheters operationer och processer. 

Det kan vara på grund av en konflikt mellan tiden ut till marknaden och den 

tänkta designen (Slack et al., 2012). Det kan också ha att göra med om flera 

produkter är anpassade för samma produktionsprocess utan att omfattande 

omställningar behöver göras (Stevenson, 2009).   
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4.2 Empiri 

I detta avsnitt presenteras upplevda störningar i de aktiviteter som begränsar 

produktionens kapacitet. Föregående analys fastslår varför det är väsentligt att 

behandla godsmottagning, plock ZtZ och plock PTS mer djupgående.  

4.2.1 Störningar i godsmottagningen 

 

 

Godsmottagningen strävar efter att arbeta mot en metod som benämns ”Barcelona”. 

Metoden innebär att mottagna leveranser endast består av helpall, alltså att en artikel är 

på en pall. Pallen kan också bestå av flera artiklar men då ska det finnas en pall mellan 

vardera artikel. Pallen märks med etikett och levereras sedan in på lagerplats, vilket 

innebär att den inte tar upp plats på godsmottagningen och artikeln finns snabbare 

tillgänglig för kund (Ericsson, Projektledare, 2015-03-16).   

 

Figur 16. Pall enligt Barcelona-metoden (Fotografi Staples) 

Godsmottagning Påfyllnad buffert 
Påfyllnad 
plockplats 
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Följesedlar 

De anställda upplever att följesedlar som fås vid leverans inte alltid stämmer överens 

med mottaget gods. Det uppstår svårigheter med att avläsa leverantörers följesedlar på 

grund av att de ofta är otydliga och svåra att tolka. Detta beror på att leverantörer 

använder egna artikelnummer och ordernummer. Personalen på Staples anser att det 

hade varit fördelaktigt om företagets egna artikelnummer och ordernummer fanns 

tillgängligt. Hanteringen skulle då vara mindre tidskrävande eftersom det enklare går att 

koppla till rätt leverans. Det kan också vara att leverantörer anger andra enheter för 

antal på godset än de som Staples använder, exempelvis kilogram istället för styck. 

Detta innebär att personalen måste omvandla dessa enheter för att få det att stämma med 

det interna datorsystemet och med det som planeras att tas emot (Ericsson, 

Projektledare, 2015-03-16, Willman, Gruppledare godsmottagning, 2015-02-25).  

 

Pallar 

En annan faktor som försvårar godsmottagets arbete är hur pallarna är packade när de 

levereras. Idag inkommer ett stort antal pallar med blandade artiklar vilket innebär ett 

tidskrävande arbete i form av ompackning. Det förekommer även att artiklar är 

placerade på ett sådant sätt att det är svårt att se vad det är för artikel och antal av denna. 

Att pallar packas på detta vis leder till onödigt mycket manuell behandling (Ericsson, 

Projektledare, 2015-03-16, Willman, Gruppledare godsmottagning, 2015-02-25).  

 

Etiketter 

Vidare är de etiketter som skrivs ut vid bokning ibland otydliga och bristande i sin 

information. Etiketterna är baserade på Staples interna lagersystem vilket gör att det 

uppstår en konflikt när artiklar och pallar enbart är märkta med leverantörers 

benämningar. Liksom problemet med följesedlar är problemet med etiketter detsamma 

(Willman, Gruppledare godsmottagning, 2015-02-25).  

 

Ojämnt fördelad arbetsbörda 

Antal inkommande leveranser skiftar från dag till dag. Detta innebär att arbetsbördan är 

betydligt tyngre vissa dagar medan det andra dagar knappt finns något att göra. De 

inplanerade leveranserna är det inköpsavdelningen som ansvarar för. En konsekvens är 

att det blir svårt att planera bemanningen som krävs, speciellt om de inkommande 
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leveranserna inte stämmer överens med de planerade (Ericsson, Projektledare, 2015-03-

16).   

Sammanfattningsvis finns det ett antal störningar i godsmottagningen som påverkar det 

dagliga arbetet och som upptar arbetstid. Dessa illustreras i tabell 17 nedan. 

Störningar i godsmottagningen 

1 Följesedlar 

2 Pallar 

3 Etiketter 

4 Ojämnt fördelad arbetsbörda 

 

Tabell 17. Sammanfattning av störningar i godsmottagningen (Egen illustration). 

 

4.2.2 Störningar i ZtZ 

 
Kartongband stannar 

I ZtZ finns det ett transportband som går längs med alla åtta stationer. Transportbandet 

är till för att transportera bort tomma kartonger som de anställda placerat där. 

Transportbandet är utformat på ett sådant sätt att det lutar uppåt samt har en skarp sväng 

innan det går vidare mot en kompressor. I och med desginen och olika form på 

kartongerna uppstår det lätt stopp eftersom kartonger lätt fastnar. När ett stopp uppstår 

innebär det att en anställd i ZtZ har i uppgift att åtgärda problemet. Detta kan ta lång tid 

och i vissa fall om stoppet är högt upp måste en tekniker kontaktas (Anställd A och B, 

2015-03-26).  

 

Flöde stannar 

Artiklar till en kundorder kan plockas vid olika efterföljande stationer vilket innebär att 

stationerna påverkar varandra. Ett stopp kan uppstå vid en station om den inte är 

bemannad. Det leder till att trågen blir stillastående och att en anställd på efterföljande 

station behöver åtgärda detta genom att lämna sin station och förflytta tågen. Bandet där 

trågen transportas kan stanna på grund av ytterligare en anledning vilket är lågt saldo. 
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Detta kan innebära att tråg blir stående för att de inväntar leverans från lager av artiklar. 

Saknas det flertalet artiklar finns det ett maximalt antal tråg som kan vänta på samma 

station. Sker detta behöver den anställda ordna så att artiklar fylls på innan flödet kan 

fortsätta. Flödet stannar upp ända tills artiklarna är påfyllda. En anledning till att 

påfyllnad ej har skett är för att systemet inte gett indikationer på att det är lågt 

artikelsaldo. Detta kan bero på att det tidigare har skett plockfel som gör att saldon är 

inkorrekta (Anställd A och B, 2015-03-26).  

 

Artiklar 

Något som upplevs tidskrävande är hantering av otympliga artiklar, det kan innebära 

större artiklar med otymplig form som är svåra att placera i trågen. Då platsen i trågen 

har liten marginal kan det ta tid att packa dessa på ett korrekt sätt. Vissa artiklar plockas 

och packas ofta i ett större antal vilket kan innebära att den anställda får gå flertalet 

gånger. Om artikeln dessutom har sin lagerplats relativt långt ifrån bandet tar det 

ytterligare längre tid. Eftersom vissa artiklar är stora och tunga samtidigt som de är 

placerade relativt långt bort kan det slita på personalen och de orkar då inte arbeta i 

önskat tempo. De anställda upplever att det vore fördelaktigt om vissa mindre artiklar 

istället placerades i PTS:en för att undvika onödigt småplock, detta eftersom ZtZ 

egentligen är designat för större artiklar (Anställd A och B, 2015-03-26).   

 

Flowrack 

Vid vissa stationer i ZtZ placeras artiklar i så kallade ”flowracks”. Ett upplevt problem 

med dessa är att artiklar fastnar och att de anställda måste klättra upp alternativt in i 

hyllan för att åtgärda problemen. Då hyllorna är höga, låga och djupa, vilket illustreras i 

figur 17, blir detta en utmaning för de anställda. Försök har gjorts att åtgärda detta 

genom att luta vissa av flowracksen nedåt. Detta leder till att artiklarna lättare ska rulla 

fram. Dock har det inte gett önskat resultat eftersom vissa artiklar frekvent fortfarande 

fastnar. Det har även uppstått en ökad skaderisk då det är lätt att klämma händer vid 

sådan skarp lutning (Anställd A och B, 2015-03-26).   
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Figur 17. Flowrack (Eget fotografi) 

 

Plockfel 

När plockfel upptäcks blir det ett störningsmoment när dessa ska åtgärdas. Plockfelen 

kan upptäckas redan på efterföljande station i ZtZ men även senare i flödet. Intervjuad 

personal menar att det är mänskligt att plocka fel och att det kan hända likväl ny som 

mer erfaren personal. Det kan till exempel vara att de som är nya inte fått in rutiner än 

och de som arbetat där länge inte vant sig vid de nya arbetsmetoderna som det 

automatiserade lagret medfört. (Anställd B, 2015-03-26).  

Nedan i tabell 18 presenteras en sammanfattning av de faktorer som stör det dagliga 

arbetet i ZtZ (Anställd A och B, 2015-03-26). 

 

Störningar i ZtZ 

1 Kartongband stannar 

2 Flöde stannar  

3 Artiklar 

4 Flowracks 

5 Plockfel 

Tabell 18. Sammanfattning av störningar i ZtZ (Egen illustration). 
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4.2.3 Störningar i PTS 

 
Ej öppnade lådor 

De artiklar som ska plockas i PTS:en transporteras från magasinet, vilka i sin tur 

transporteras från I-Point. Ett upplevt problem för de anställda i PTS:en är att lådor där 

artiklar förvaras inte är öppnade. Detta blir en svårighet eftersom det innebär att den 

anställde måste skära upp locket och plocka ur artiklarna. En del lådor ska öppnas nere i 

I-Point, men säljs aktuell artikel både styckvis och per förpackning öppnar de anställda i 

I-Point endast en av lådorna och låter resterande vara oöppnade. Detta görs inte alltid då 

det kan vara något som de anställda i I-Point missar. Det kan också vara så att någon på 

en tidigare station i PTS:en skulle öppnat lådan åt nästa plockare efter att plockat sin del 

ur lådan men inte heller gjort detta. Momentet är tidskrävande i PTS:en eftersom 

utrymmet vid stationen är begränsat och tempot är högt (Anställd C, 2015-03-26).  

 

Fel vikt 

Det är inte alltid som vikten stämmer överens med de artiklar som plockas vid PTS:en, 

även om rätt artiklar och rätt antal har plockats. Detta innebär att datorn signalerar om 

fel vikt och den anställde måste dubbelkolla att korrekt artiklar och antal plockats och 

manuellt godkänna tråget. Det anses vara ett störningsmoment på grund av att onödig 

tid läggs på detta. När systemet signalerar om fel vikt kan det också vara att ett felplock 

har uppstått. Detta felplock kan ha uppstått vid någon tidigare station i PTS:en eller 

redan nere i ZtZ. Den anställde som upptäcker felet måste åtgärda detta (Anställd C, 

2015-03-26).    

 

Matchning mellan tråg 

Vid plock i PTS:en ska två tråg matcha varandra; ett med artiklar från magasinet och ett 

tomt som artiklarna ska placeras i. En fördröjning kan uppstå när tråget med artiklar 

från magasinet inte kommer i tid. Den anställde ser på datorskärmen vilken status tråget 

har. Lyser det grönt innebär det att tråget är på plats eller befinner sig på rätt bana, lyser 

det gult är tråget på väg men befinner sig på en annan bana och lyser det rött är tråget 

kvar i magasinet. Den anställde kan välja att trycka bort det tomma tråget när statusen är 

röd, vilket innebär att det åker ut på banan igen och kommer tillbaka vid ett senare 
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tillfälle. En anledning till att detta kan hända är att de automatiserade kranarna i 

PTS:ens magasin stannar. Det är inte ovanligt att en väntetid uppstår när tråget inte 

befinner sig på plats i tid (Anställd C, 2015-03-26).   

 

Tråg fastnar 

Ett annat problem som de anställda upplever är att flödet stannar på grund av att tråg 

fastnar på transportbandet. Anledningar till detta kan vara att viktfördelningen i trågen 

är ojämn och belastar transportbandet på fel sätt. Att fördelningen är ojämn kan bero på 

hur tråget packats men också på att artiklar i tråget flyttas runt när det transporteras på 

banan. Vidare kan en anledning vara att det är för skarpa svängar och marginalen för 

trågens framfart är liten. Tråget kan hamna snett när det ska byta bana, vilket också kan 

orsaka stopp. När detta sker är det de anställdas uppgift att åtgärda detta. Det innebär att 

den anställde måste förflytta sig från sin station och på något sätt få igång flödet igen 

(Anställd C, D och E, 2015-03-26).  

 

Ej önskat arbetstempo 

Tempot kan anses vara högt och hårt belastat vilket medför en hög stressnivå. Under 

stress är det många gånger lättare att plocka fel vilket i sin tur leder till att fler åtgärder 

behöver genomföras. På grund av att flertalet artiklar väger mycket och utrustningen vid 

stationerna anses vara undermålig leder detta till att arbetet upplevs slitsamt. Detta 

medför att det önskade arbetstempot inte kan uppnås (Anställd E, 2015-03-26).  

 

Sammanfattningsvis framkom det att följande störningar, som illustreras i tabell 19, 

frekvent uppkommer i det dagliga arbetet i PTS:en (Anställd C, D och E, 2015-03-26). 

 

Störningar i PTS 

1 Ej öppnade lådor 

2 Fel vikt 

3 Matchning mellan tråg 

4 Tråg fastnar 

5 Ej önskat arbetstempo 

 

Tabell 19. Sammanfattning av störningar i PTS (Egen illustration)  
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4.3 Analys 

Wang et al. (2005) menar att en flaskhals är någon form av resurs som kraftigt 

begränsar hur verksamheten fungerar. En flaskhals kan innefatta flertalet olika faktorer. 

Det kan vara en trängselpunkt som uppstår i produktionens flöde, en resurs vars 

kapacitet är mindre än vad som krävs, en process som begränsar genomflödet, en 

blockering till ökad produktion, en anläggning, en operatör eller en operation som 

begränsar output (Lawrence och Buss, 1995). I analysen tillhörande första 

problemformuleringen diskuterades vilka aktiviteter som begränsar resterande 

verksamhet på grund av att de har lägst kapacitet. Dessa aktiviteter är 

godsmottagningen, plock ZtZ samt plock PTS.  

Kapacitetsberäkningar har utförts för samtliga månader under hela 2014, tre veckor som 

vardera representerar en låg vecka, en normal vecka och en hög vecka samt för samtliga 

dagar inom dessa veckor. Mönstret har sett likadant ut för alla dessa mätperioder, vilket 

indikerar att det inte är en slump att utfallet ser ut på detta vis. Detta illustreras i figur 18 

och 19. Figur 18 illustrerar hur kapaciteten sett ut under samtliga månader under 2014. 

Figur 19 illustrerar hur kapaciteten sett ut samtliga dagar under de tre utvalda veckorna 

2014. Godsmottagning, plock ZtZ och plock PTS kan ses som operationer i olika 

processer vilket gör att dessa, med grund i Lawrence och Buss (1995) beskrivning av 

vad en flaskhals kan vara, anses vara flaskhalsar i Staples verksamhet. 
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Figur 18. Illustration av kapaciteten över tiden per månad (2014) (Egen illustration) 

 

 

Figur 19. Illustration av kapaciteten över tiden per dag för vecka 10, 36 och 48 (2014) 

(Egen illustration) 

 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S
O

-l
in

es
 

Månad 

Godsmottagning

Påfyllnad buffert/ZtZ

I-Point

Plock ZtZ och PTS

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

M
ån

d
ag

T
is

d
ag

O
n

sd
ag

T
o

rs
d
ag

F
re

d
ag

M
ån

d
ag

T
is

d
ag

O
n

sd
ag

T
o

rs
d
ag

F
re

d
ag

M
ån

d
ag

T
is

d
ag

O
n

sd
ag

T
o

rs
d
ag

F
re

d
ag

S
O

-l
in

es
 

Dag (v. 10, v.36, v. 48) 

Godsmottagning

Påfyllnad buffert/ZtZ

I-Point

Plock ZtZ och PTS



  
 

73 

Den framräknade kapaciteten uttrycks i SO-lines och består av ett antal faktorer. Dessa 

faktorer är antal arbetsdagar per månad, antal arbetstimmar per dag och aktivitet samt 

genomsnittlig hastighet för arbetsuppgifter per anställd och timme. Antal arbetsdagar 

per månad är det faktiska antalet arbetsdagar som produktionen var igång respektive 

månad. Denna siffra skiljer sig inte åt mellan de olika aktiviteterna och förklarar därför 

inte varför det finns en skillnad i kapaciteten. Antal arbetstimmar per dag och aktivitet 

bygger på två faktorer; antalet aktiva arbetstimmar per dag och antalet anställda per dag 

och aktivitet. Antal aktiva arbetstimmar per dag skiljer sig mellan de olika aktiviteterna 

baserat på de stickprovsmätningar som genomförts för att se hur stor del av arbetstiden 

som spenderas på ordinarie arbetsuppgifter.  

 

Enligt mätningar faller mest tid bort på plock ZtZ och därefter godsmottagningen, vilket 

kan ses som en förklarande faktor till att kapaciteten är som lägst för dessa aktiviteter. 

Plock PTS hade tillsammans med I-Point störst del aktiva arbetstimmar och därav 

förklarar inte denna faktor varför kapaciteten skiljer sig mellan PTS:en och påfyllnad 

buffert/ZtZ och I-Point, som har större kapacitet. Antalet anställda per dag och aktivitet 

skiljer sig markant mellan de olika aktiviteterna. Att bemanningen sett ut som den gjort 

är på grund av Staples uppskattning för hur många anställda som krävs från dag till dag. 

Detta är givetvis en förklarande faktor till varför kapaciteten sett olika ut för de olika 

aktiviteterna. Anmärkningsvärt är att mönstret inte visar att den aktivitet som har flest 

anställda haft den största kapaciteten. I-Point som har den näst största kapaciteten har 

minst antal anställda medan plock PTS har näst flest antal anställda samtidigt som 

kapaciteten är bland den lägsta.   

 

Genomsnittlig hastighet per anställd och timme mäts i olika enheter för alla aktiviteter 

förutom plock ZtZ och plock PTS där de mäts i en gemensam enhet. Genomsnittlig 

hastighet skulle kunna vara mer talande för att se skillnader mellan alla aktiviteter om 

de mätts i en gemensam enhet. Där av går denna jämförelse endast att göra mellan plock 

ZtZ och plock PTS. Det är en tydlig skillnad mellan de båda eftersom anställda som 

arbetar i PTS:en nästan plockar dubbelt så snabbt som de anställda i ZtZ. En klar 

anledning till detta är att tyngre och större artiklar plockas i ZtZ samt att de anställda 

själva går och hämtar det som ska hanteras. I PTS:en kommer artiklarna till plockaren 

och det är betydligt mindre och lättare artiklar som plockas. En annan anledning kan 
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vara att ZtZ har ett större bortfall av tid från ordinarie arbetsuppgifter enligt genomförd 

stickprovsmätning.  

 

På grund av att alla aktiviteter mäts i olika enheter har resultaten omvandlats till SO-

lines för att möjliggöra en jämförelse. Resultat av denna omvandling har legat till grund 

för vilka aktiviteter som närmare undersökts. Dessa undersökningar har inneburit att 

anställda i de utvalda aktiviteterna fått beskriva vad det är som sker när ordinarie 

arbetsuppgifter störs.  Något som indikerar på att störningar finns i de olika aktiviteterna 

är att den genomsnittliga hastigheten skiljer sig över tiden. Uppstår en störning kan 

detta påverka hur lång tid det tar att genomföra ett arbetsmoment, vilket leder till en 

skiftning i den uppmätta hastigheten. Viktigt att ha i åtanke är dock att skiftningar i 

hastighet kan bero på andra faktorer som exempelvis arbetsbörda. Finns det inte 

tillräckligt att göra uppnås inte samma hastighet då det inte finns behov av ett högre 

tempo. I figur 20 illustreras skiftningar i hastighet för de olika aktiviteterna. Jämförelse 

sker inom respektive aktivitet och inte mellan de olika aktiviteterna eftersom dessa mäts 

i olika enheter.    

 

 

Figur 20. Illustration av skiftningar i hastighet per aktivitet (Egen illustration)  
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För att komma fram till vad det är som orsakar dessa störningar är det lämpligt att 

utforma ett orsak-verkan diagram (Ishikawa, 1982). Tillvägagångssättet följer det 

Ishikawa (1982) beskriver. Huvudproblemet är de aktiviteter som det tidigare 

motiverats för; störningar i godsmottagningen, störningar i ZtZ och störningar i PTS. 

Nedan kommer aktiviteterna och tillhörande störningar presenteras var för sig.    

4.3.1 Störningar i godsmottagning 

Huvudproblemet är aktiviteten godsmottagning. Vidare representerar de första pilarna 

störningar som framkom av utförda intervjuer. Anledningar till att dessa störningar 

uppstått har spårats med hjälp av utförda intervjuer eller kompletterande intervjuer.  

 

Figur 21. Orsak-verkan diagram för störningar i godsmottagning (Egen illustration)  

 

Följesedlar 

Den första orsaken till att störningar uppstår i godsmottagningen är de följesedlar som 

Staples får av sina leverantörer vid mottagning av leveranser. Staples upplever att dessa 

innehåller antingen bristande information eller information som inte är anpassad för 

Staples verksamhet. Bergman och Klefsjö (2012) tar upp bristande metod som ett av de 

områden som kan vara en anledning till varför fel uppstår. Författarna menar att metod 

kan innefatta underlag som krävs för att en process ska fungera på ett bra sätt. 

Följesedlar kan ses som ett underlag för att mottagningen av gods ska kunna fungera på 
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ett effektivt sätt. För att kunna förbättra följesedlarna måste det härledas till vem som är 

ansvarig för dessa. I detta fall är det leverantörer som står för utformandet av 

följesedlar. Kopplingar kan då göras till det som Stevenson (2009) och Slack et al. 

(2012) diskuterar om värdekedjan och hur arbetssätten i de olika delarna påverkar 

företaget i fråga.  

 

Pallar 

En annan faktor som Staples godsmottagning upplever som tidskrävande är att behöva 

packa om levererade pallar när de anländer packade på ett sätt som Staples inte önskar. 

Närmsta liknelse som kan göras till någon av de sju M som Bergman och Klefsjö (2012) 

tar upp är material. Författarna menar att det är av vikt att det som levereras innehar den 

kvalitet som förväntas. En bra packad pall skulle kunna tolkas som att kvaliteten på 

leveransen är bra. Även denna störning har sitt ursprung hos leverantören då det är 

denne som antingen packar pallen eller ansvarar för hur pallen är packad. Bergman och 

Klefsjö (2012) menar att det kan lyftas fram om leverantören inte lever upp till den 

kvaliteten som det avtalats om. Även här kan paralleller dras till Stevenson (2009) och 

Slack et al. (2012) och deras beskrivning av hur olika delar i värdekedjan påverkar 

varandra. 

 

Etiketter 

Etiketter som skrivs ut för att placeras på gods som godsmottagningen tar emot innehar 

likvärdiga problem som följesedlarna. Information som finns på etiketterna kan ibland 

vara otydlig och inte stämma överens med märkningarna på godset eller följesedlarna. 

Liksom med följesedlarna kan detta kopplas till Bergman och Klefsjös (2012) 

beskrivning av metod. Etiketter är ett underlag som påverkar hur effektivt arbetet kan 

ske. Att dessa är bristfälliga kan spåras tillbaka på två olika håll. Då det är Staples som 

utformar etiketterna är det de som avgöra hur väl dessa ska stämma överens med 

leverantörens information. Samtidigt kan anpassning till leverantören leda till att 

etiketterna inte stämmer överens med den övriga verksamheten. Det kan även återigen 

leda tillbaka till leverantören och dennes val av benämningar och information. Även här 

görs det kopplingar till det Stevenson (2009) och Slack et al. (2012) benämner som 

värdekedjan.  
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Ojämnt fördelad arbetsbörda 

Antalet leveranser som godsmottagningen tar emot kan skilja sig kraftigt åt från dag till 

dag. Som framgår i empirin menar Staples att det inkommer flest leveranser i början av 

veckan för att sedan avta och öka igen under mitten på veckan. Att arbetsbördan skiljer 

sig åt gör att det finns svårigheter med att planera den bemanning som krävs. Det leder 

till att bemanningen vissa dagar är överflödig medan den andra dagar är bristande. 

Inkommande leveranserna planerar Staples inköpsavdelning. Denna faktor kan därför 

kopplas till det som Bergman och Klefsjö (2012) benämner management och det 

Stevenson (2009) och Slack et al. (2012) benämner människan. Detta eftersom det har 

med planering av verksamheten att göra samt vilken erfarenhet och kunskap olika 

personer besitter när de fattar beslut. Detta innebär också att det inte har att göra med 

den operativa personalen på Staples lager utan att problemet istället finns på en högre 

nivå inom företaget. 
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Följesedlar   x     x     

Pallar      x  x     

Etiketter   x     x     

Ojämnt fördelad arbetsbörda x x           

Tabell 20. Sammanställning av empiriska störningsmoment i godsmottagning och 

teoretiska problemområden (Egen illustration) 

4.3.2 Störningar i ZtZ 

Huvudproblemet är aktiviten ZtZ. De första pilarna motsvarar de störningar som 

anställda i ZtZ anser stör det dagliga arbetet. Vidare har djupare undersökningar gjorts 

för att gå till botten med varför dessa störningar uppstår.  
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Figur 22. Orsak-verkan diagram för störningar i ZtZ (Egen illustration) 

 

Kartongband stannar 

I ZtZ finns det ett transportband som förflyttar tomma kartonger bort från 

arbetsstationerna. Det händer att detta transportband stannar i fall en kartong fastnar. 

Intervjuad personal menar att detta är på grund av bandets design. Först kommer det en 

kraftig lutning som följs av en skarp sväng innan kartongen når kompressorn. Återigen 

är det designen på anläggningen som orsakar att stopp uppstår. Det kan även ses som att 

en maskin (transportbandet) inte är anpassat för att klara utföra sitt syfte (Stevenson, 

2009, Slack et al., 2012, Bergman och Klefsjö, 2012). 

 

Flöde stannar 

Flödet i ZtZ kan stanna på grund av att det står för många kartonger på en bana och det 

finns huvudsakligen två anledningar till detta stillestånd. Den första anledningen är att 

en plockstation inte är bemannad, vilket innebär att det samlas kartonger på en bana 

som väntar på att bli packade. Detta kan kopplas till att bemanningen är felaktigt 

planerad. Planering av bemanning sker på en högre nivå än den operativa vilket för att 

detta kan relateras till det som Bergman och Klefsjö (2012) benämner som 

management. Den andra anledningen till stillestånd är att artiklarna som ska plockas 
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inte finns tillgänglig på plockplats. Ett för lågt artikelsaldo är en konsekvens av att det 

ej har skett någon påfyllnad av denna artikel. En anledning till detta är att systemet inte 

gett någon indikation på att en påfyllnad måste ske. När detta händer behöver en 

anställd i ZtZ se till att en påfyllnad sker. Att systemet inte gett en indikation på ett för 

lågt artikelsaldo kan bero på tidigare plockfel. När plockfel inträffar leder det till att 

lagersaldon inte stämmer. Att plocka fel är en mänsklig faktor och kan bero på 

anställdas erfarenhet och utbildning (Bergman och Klefsjö, 2012, Slack et al., 2012, 

Stevenson, 2009).  

 

Artiklar 

Artiklar som är placerade i ZtZ kan på olika sätt orsaka problem i ordinarie 

arbetsmoment. Att packa artiklarna är något som vid tillfällen kan upplevas som 

tidskrävande på grund av att de är otympliga i sin karaktär. Detta kan också bero på att 

marginalen i trågen är små och inte anpassade efter denna typ av artiklar. Slack et al. 

(2012) tar upp att artiklars design kan orsaka fel i en verksamhets operationer och 

processer. Det kan också vara att en produktionsprocess ser likadan ut för alla artiklar 

och inte anpassas efter de krav som olika artiklar ställer (Stevenson, 2009). I Staples fall 

skulle detta kunna ses som att en anpassning inte gjorts mellan designen på trågen och 

för vilka artiklar som ska placeras i dessa.  

 

Vidare ses placeringen av artiklar inte som gynnsam i alla lägen, dels inom ZtZ och 

även fördelningen mellan ZtZ och PTS. När det gäller tunga artiklar upplevs det som 

slitsamt när dessa är placerade långt iväg. Det gör att den anställde måste bära dem till 

arbetsstationen, vilket kan leda till att arbetstempot blir lägre. Detta kan kopplas till det 

som Bergman och Klefsjö (2012) benämner som området metod. Författarna menar att 

det måste finnas ordentliga verktyg och underlag för att en process ska fungera effektivt. 

När det kommer till fördelningen av artiklar mellan ZtZ och PTS upplevs det att ett 

flertal artiklar som plockas i ZtZ istället skulle kunna placeras i PTS:en. Detta gäller 

främst plock av mindre artiklar på grund av att det upplevs som mer tidskrävande att 

plocka dessa i ZtZ jämfört med större artiklar som avdelningen egentligen är uppbyggd 

för. Detta problem kan hänvisas till företagets anläggning samt artiklarnas utformning 

(Stevenson, 2009, Slack et al., 2012).  
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Flowrack 

En del artiklar i ZtZ lagerförs i hyllor som kallas flowracks. Under utförda intervjuer 

framgick att dessa hyllor anses orsaka att mycket tid läggs på att plocka artiklar. 

Respondenterna ansåg att det är svårt att komma åt artiklar som placeras här, detta 

eftersom det lätt fastnar i hyllan vilket gör att de anställda behöver krypa in i hyllan för 

att plocka fram artikeln. En anledning till varför de fastnar är för att de rullar för dåligt i 

hyllan. Försök har gjorts att istället skapa en skarpare lutning av hyllplanen i hopp om 

att artiklarna enklare rullar fram. Detta har istället lett till att artiklarna är svåra att 

komma åt för att de anställda klämmer fingrarna när de ska plocka ut dem. Att plocka 

från en flowrack kan ses som en arbetsmetod och kan därför kopplas till Bergman och 

Klefsjös (2012) resonemang om att det måste finnas ordentliga verktyg och underlag för 

att en process ska fungera enligt plan. Flowracks kan också ses som en del av den 

utrustning som tillhör anläggningen och som leder till en begränsning i verksamheten 

och arbetet som sker där. Därav kopplas detta till det område som Stevenson (2009) och 

Slack et al. (2012) benämner som anläggning och teknik. 

 

Plockfel 

När ett plockfel uppstår kan det uppdaga sig redan vid efterföljande station i ZtZ. Detta 

innebär att den anställda på denna station måste åtgärda felet. Ett plockfel kan orsakas 

likväl av en ny anställd som av en anställd med längre erfarenhet. Att ny personal 

plockar fel kan bero på att de inte kommit in i rutinera för hur plocket ska ske, medan 

när någon med längre erfarenhet plockar fel kan det bero på att arbetsmetoderna ändrats 

med tiden. Plockfel kan kopplas till människan och vilken erfarenhet samt utbildning 

denna har. Stevenson (2009) och Slack et al. (2012) menar att det kan ta tid innan en ny 

person kommer in i hur arbetet fungerar och att det lättare uppstår fel under tiden. 

Författarna tar också upp att erfarenhet påverkar hur lätt det är att ett fel uppstår. Detta 

kan kopplas till att personalen på Staples lager inte har så lång erfarenhet av de nya 

arbetsmetoderna i det automatiserade lagret. Paralleller kan dessutom dras till det 

Bergman och Klefsjö (2012) benämner som metod och menar kan vara ett område som 

orsak till att ett fel uppstår i en verksamhet.     
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Störningsmoment i ZtZ M
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Kartongband stannar     x     x   

Flöde stannar x x           

Artiklar   x       x  x 

Flowrack   x       x   

Plockfel  x x          

Tabell 21. Sammanställning av empiriska störningsmoment i ZtZ och teoretiska 

problemområden (Egen illustration) 

4.3.3 Störningar i PTS 

Huvudproblemet är aktiviteten PTS. De första pilarana motsvarar de störningar som 

framkom under utförda intervjuer med anställda som arbetar i PTS:en. Ytterligare 

fördjupningar har gjorts för att hitta de bakomliggande orsakerna till dessa störningar.   

 

Figur 23. Orsak-verkan diagram för störningar i PTS (Egen illustration) 
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Ej öppnade lådor 

Något som framkom som ett störande moment är att lådorna som kommer från PTS:ens 

magasin inte är öppnade när det ska plockas från dem. Detta är ett tidskrävande moment 

som det finns lite utrymme för vid arbetsstationerna. Det kan anses att anläggningen 

inte är utformad för detta moment eller att rätt verktyg och utrustning finns på plats. 

Detta är något som Bergman och Klefsjö (2012) tar upp som metod och menar att det 

måste finnas ordentliga verktyg för att en process ska fungera enligt plan. Även 

Stevenson (2009) och Slack et al. (2012) menar att anläggning och tillhörande teknik 

kan ses som en begränsning i en verksamhet. Anledningen till att lådorna inte är öppnad 

är för att de inte öppnas i aktiviten som kommer innan, vilken är I-Point. En del lådor 

ska I-Point öppna, men detta är något som de ibland glömmer att göra. Att detta sker 

kan ses som en mänsklig faktor (Bergman och Klefsjö, 2012, Stevenson, 2009, Slack et 

al., 2012). Dock ska inte I-Point öppna alla lådor eftersom vissa artiklar säljs i hel 

förpackning. Detta  kan leda till att det är svårt att veta vilka artiklar och antal som ska 

öppnas respektive inte öppnas.  

 

Fel vikt 

När en kartong vägs efter att plock har utförts kan ett utslag för fel vikt visas. Detta 

innebär att kartongen inte transporteras vidare utan åtgärder måste direkt vidtas. Fel vikt 

kan ibland vara på grund av att ett plockfel skett vid en tidigare plockstation. Ett 

plockfel kan ses som ett mänskligt fel och kopplas därför till faktoren människan. 

Människors omdöme, utbildning, erfarenhet och motivation är alla faktorer som 

påverkar hur väl arbetet utförs (Bergman och Klefsjö, 2012, Stevenson, 2009, Slack et 

al., 2012). Ibland händer det att datorn reagerar på vikten trots att korrekt artiklar och 

antal har plockats, vilket innebär att fel istället uppstår kopplat till datorsystemet. Ett 

företags IT-system är något som kan vara en begränsning och något som kan gå sönder 

(Stevenson, 2009, Slack et al., 2012). I Staples fall innebär det inte att systemet har gått 

sönder utan kan istället ses som bristfälligt. Vare sig det är ett plockfel eller ett fel i 

datorsystemet kräver detta en kontroll av kartongen. Detta anses vara bra om plockfel 

har skett vilket gör att det kan åtgärdas innan ordern nått kunden. Samtidigt anses en 

extra kontroll som onödig om det är systemet som felar.  
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Matchning mellan tråg 

När plock sker i PTS:en ska en kartong matcha ett tråg med artiklar från PTS:ens 

magasin och det händer att denna matchning inte sker. Anställda tar ett beslut om att 

antingen vänta på att tråget ska anlända eller trycka bort kartongen. Trycks kartongen 

bort transporteras den ut på banan igen och återkommer vid ett senare tillfälle. En 

anledning till att kartong och tråg inte matchar är att en kran inne i magasinet har 

stannat och orsakar en fördröjning. Detta är en följd av tekniska problem i systemet. 

Stevenson (2009) och Slack et al. (2012) tar upp tekniska problem i en anläggnings 

utrustning som ett av de problemområden som kan orsaka begränsningar i en 

verksamhet.  

 

Tråg fastnar 

En ytterligare faktor som orsakar störningar i det dagliga arbetet är att tråg som ska 

transporteras till de olika arbetsstationerna fastnar på transportbandet längst vägen. När 

detta händer måste en anställd lämna sin arbetsstation för att åtgärda problemet. 

Respondenterna menar att tråg fastnar på grund av att vikten är ojämnt fördelad och att 

transportbandet därför belastas ofördelaktigt. Att vikten är ojämnt fördelad kan bero på 

hur tråget är packat, vilket i sin tur beror på den som utfört plocket. Därav kan 

paralleller dras till den mänskliga faktorn och människans kunskaper och omdöme 

(Bergman och Klefsjö, 2012, Stevenson, 2009, Slack et al., 2012). Dock behöver det 

inte bero på hur tråget packats utan snarare på hur artiklar förflyttats i tråget när det 

transporteras på banan. Detta är istället kopplat till anläggningen och tillhörande 

utrustning (Stevenson, 2009, Slack et al., 2012). Vidare menar anställda att 

transportbandet har för skarpa svängar och att marginalerna är för små, vilket innebär att 

ett tråg kan hamna snett och fastna. Även detta kan kopplas till företagets anläggning 

och tillhörande utrustning (Stevenson, 2009, Slack et al., 2012). När det gäller 

transportbandets marginaler betyder detta att en anpassning inte gjorts mellan 

anläggning och tråg. Antingen kan anläggningen ses som felaktigt designad eller kan 

det ses som att trågen inte är anpassade efter anläggningen. Bergman och Klefsjö (2012) 

menar att det är av vikt att se till att maskiner klara av olika enheter som ska passera.  

 

Ej önskat arbetstempo 

Under utförda intervjuer framkom det att önskat arbetstempo ej alltid kan uppnås. Vid 

ett högre arbetstempo ökar kapaciteten och fler kundorders kan färdigställas på samma 
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tid. Anställd F menar att arbetstempot inte kan uppnås på grund av slitage på de 

anställda till följd av upplevd stress orsakat av krav på ett högt tempo. Det framkom 

också att slitage uppstår till följd av dåliga hjälpmedel vid arbetsstationen. Dagens 

arbetsstationer upplevs inte anpassade till att olika anställda har olika förutsättningar i 

form av exempelvis längd och rörlighet. Detta är något som både Stevenson (2009) och 

Slack et al. (2012) tar upp i form av att organisationen ligger bakom denna begränsning 

på grund av att processer kan vara felaktigt designade. Felaktig design kan leda till att 

arbetsuppgifter inte kan utföras på ett effektivt sätt. Detta kan också kopplas till 

anläggningen och dess utrustning samt verktyg (Stevenson, 2009, Slack et al. 2012). 

Bergman och Klefsjö (2012) diskuterar ytterligare faktorn miljö som ett område där 

begränsningar kan uppstå. Detta kan tolkas som att de syftar till arbetsmiljön och hur 

denna påverkar utfallet av arbetet. En stressig arbetsmiljö med bristande hjälpmedel kan 

begränsa kapaciteten.  
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Ej öppnade lådor  x x       x   

Fel vikt  x        x   

Matchning mellan tråg          x   

Tråg fastnar  x x  x     x   

Ej önskat arbetstempo       x  x x   

Tabell 22. Sammanställning av empiriska störningsmoment i PTS och teoretiska 

problemområden (Egen illustration) 
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4.3.4 Sammanfattning av störningar  
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Följesedlar   x     x     

Pallar      x  x     

Etiketter   x     x     

Ojämnt fördelad arbetsbörda x x           

Kartongband stannar     x     x   

Flöde stannar x x           

Artiklar   x       x  x 

Flowrack   x       x   

Plockfel  x x          

Ej öppnade lådor  x x       x   

Fel vikt  x        x   

Matchning mellan tråg          x   

Tråg fastnar  x x  x     x   

Ej önskat arbetstempo       x  x x   

Totalt 2 6 7 0 2 1 1 3 1 8 0 1 

Tabell 23. Sammanfattning av empiriska störningsmoment i samtliga aktiviteter och 

teoretiska problemområden (Egen illustration)   

Enligt tabell 23 ovan framgår det att två problemområden förekommer mer frekvent. 

Dessa problemområden är de som Bergman och Klefsjö (2012) benämner som metod 

och som Stevenson (2009) och Slack et al. (2012) benämner som anläggning och teknik. 

Metod innefattar att ordentliga verktyg och underlag finns tillgängligt (Bergman och 

Klefsjö, 2012) och anläggning och teknik innefattar layout med tillhörande utrustning 

och verktyg (Stevenson, 2009, Slack et al., 2012) detta gör att paralleller kan dras till att 

det huvudsakliga problemet innefattar anläggningens förutsättningar.   



  
 

86 

5 Förbättringsförslag och åtgärder 

5.1 Teori 

Teorikapitlet inleds med en beskrivning av vad kapacitetsplanering innebär och olika 

strategier för att använda detta. Vidare följer en redogörelse för The Theory of 

Constraints. Detta för att kunna förbättra och åtgärda de kapacitetsbegränsningar som 

presenterats i föregående kapitel. 

5.1.1 Kapacitetsplanering 

För att skapa värde i producerande eller tillverkande företag krävs det olika typer av 

resurser för att kunna genomföra en värdeförädling. Kapacitet är den omfattning som 

företagets resurser kan åstadkomma värde. Att inneha en viss produktionskapacitet är 

förknippat med kostnader, vare sig kapaciteten används till fullo eller ej. Det är också 

förknippat med kostnader i form av förlorade intäkter om det finns en högre efterfrågan 

än vad som är möjligt att producera med tillgängliga resurser. Det är väsentligt att 

balansera tillgänglig kapacitet med behov av kapacitet vilket brukar kallas för 

kapacitetsplanering. Kapacitetsplanering innebär således att företagets behov av 

kapacitets beräknas för att sedan jämföras med den kapacitet som finns tillgänglig. 

Därefter justeras kapacitetstillgången med kapacitetbehovet till en godtagbar 

överenskommelse nås (Jonsson, 2008).   

 

Obalanser mellan den kapacitet som finns tillgänglig och behovet av kapacitet har upp- 

och nedgångar då flertalet företag upplever skillnad i efterfrågan. I vissa fall kan denna 

typ av obalanser åtgärdas genom att minska eller öka färdigvarulagret, om detta inte är 

tillräckligt måste kapacitetsutnyttjandet öka eller minska (Mattson och Jonsson, 2003). 

Enligt författarna finns huvudsakligen två strategier för anpassning av 

kapacitetsutnyttjande: 

1.  Utjämningsstrategi: Kapacitetsutnyttjandet anpassas inte efter variationer i 

efterfrågan. Istället utnyttjas kapaciteten jämt genom att leveranstidens längd 

och lagrets förmåga utnyttjas till fullo.  

2. Kapacitetsanpassning: Kapacitetsutnyttjandet anpassas helt och fullt efter 

efterfrågan. Det leder till att denna strategi innebär att färdigvarulager inte är 

något som behöver användas och vid tillverkning direkt mot kund behöver inte 

leveranstiden varieras på grund av över- eller underbeläggning.  
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Dessa strategier representerar ytterligheter och Mattson och Jonsson (2003) menar att 

vid praktisk tillämpning är det ofta nödvändigt att använda en sorts kombination. Frågan 

blir att i olika utsträckning använda sig av lager alternativt leveranstid för att på ett 

sådant sätt ha möjlighet att anpassa kapacitetsutnyttjandet till fullo.  

 

Stevenson (2009) menar dock att en av de viktigaste aspekterna när det kommer till 

kapacitetsplanering och nyttjande av kapacitet är att se till helheten. När olika alternativ 

utvecklas för hur kapaciteten ska utnyttjas är det viktigt att se hur olika delar i 

produktionen förhåller sig till varandra. Detta eftersom förändringar i kapacitet påverkar 

flertalet efterföljande steg i produktionen. Risken med att inte se till helheten är att 

kapaciteten blir obalanserad och beviset för en obalanserad produktion är att flaskhalsar 

uppkommer. Detta leder till begränsningar i produktionen och det är därför av vikt att 

lokalisera och lösa dessa flaskhalsar.  

5.1.2 The Theory of Constraints (TOC) 

The Theory of Constraints (TOC) grundsats är att det inom varje system existera minst 

en flaskhals som begränsar systemets förmåga att uppnå en högre prestanda i 

förhållande till dess mål (Watson et al., 2006). Kärnan med TOC är därför att identifiera 

dessa flaskhalsar och fatta beslut om hur ett arbete ska ske kring dessa begränsningar för 

att möjliggöra en synkroniserad produktionsprocess (Aryanezhad et al., 2008). Ett första 

steg är därför att erkänna att alla system är utvecklade för ett speciellt syfte, en 

organisation skapas inte enbart grundat på att den ska existera. Varje handling måste 

bedömas efter hur helheten påverkas, vilket innebär att innan en förbättring av en viss 

sektion utförs måste först de gemensamma målen fastställas. När detta är gjort gäller det 

att finna de viktiga flaskhalsarna att fokusera på (Goldratt, 1990).   

Den praktiska användingen av TOC är en pågående förbättringsteknik för företag 

(Aryanezhad et al., 2008). Denna förbättringsteknik består enligt Goldratt (1990) av fem 

steg.  

1. Identifiera systemets flaskhalsar: dessa kan vara fysiska eller management 

inriktade (Rahman, 2002). Det är viktigt att identifiera flaskhalsar vilket görs 

genom att behov av kapacitet jämförs med tillgänglig kapacitet. En flaskhals 

upptäcks då behovet av kapacitet är större än den kapacitet som finns att tillgå 



  
 

88 

(Aryanezhad et al., 2008). Sedan måste flaskhalsarna prioriteras utefter deras 

påverkan på företagets långsiktiga mål (Rahman, 2002).  

2. Besluta hur systemets begräsningar ska utnyttjas: beslut kring hur flaskhalsen 

ska användas för att maximera genomflödet (Aryanezhad et al., 2008). Om 

flaskhalsen är fysisk ska målet vara att göra den så effektiv som möjligt. En 

management inriktad flaskhals ska inte utnyttjas utan istället elimineras och 

bytas ut mot en policy som ökar genomflödet (Rahman, 2002).  

3. Ordna allt baserat på ovanstående beslut: övriga delar i systemet som inte utgör 

begränsningar måste anpassas för att stötta flaskhalsens maximala effektivitet. 

Eftersom en flaskhals bestämmer företagets genomflöde leder en synkronisering 

av resurser till ett bättre kapacitetsutnyttjande (Rahman, 2002).   

4. Lyft systemets flaskhalsar: om existerande flaskhalsar fortfarande är de mest 

kritiska i systemet kommer noggranna förbättringsåtgärder förbättra deras 

prestationer (Rahman, 2002). Exempel på förbättringar kan vara: utbilda 

flaskhalsens operatörer, öka flaskhalsens kapacitet, eliminera all inaktiv tid vid 

flaskhalsen samt skifta viss av flaskhalsens arbetsbörda till andra resurser 

(Aryanezhad et al., 2008). När flaskhalsarnas prestationer förbättras kan övriga 

resursers potential realiseras. Detta leder till en förbättring genom hela systemet, 

dock kommer så småningom nya flaskhalsar dyka upp i systemet (Rahman, 

2002).   

5. Om en flaskhals har brutits ned, gå tillbaka till steg 1:  TOC är en pågående 

process och en policy eller lösning kommer inte att vara tillräcklig för alltid i 

alla situationer. Det är viktigt för organisationer att ha i bakhuvudet att när 

företagsmiljön förändras måste affärslösningar anpassas efter dessa nya miljöer 

(Rahman, 2002).  
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Figur 24. Stegen i The Theory of Constraints (Egen illustration) 

 

Att använda dessa fem steg i en typisk produktionsmiljö kan leda till snabba och 

betydanade förbättringar (Rahman, 2002). Detta eftersom ett maximalt utnyttjande av 

flaskhalsar leder till ett maximalt kapacitetsutnyttjande (Watson et al., 2006).  Processen 

av ett pågående förbättringsarbete kommer tillslut leda till att flaskhalsar på operativ 

nivå kommer förflyttas till flaskhalsar på marknadsnivå. Bristande efterfrågan är en 

begräsning på managementnivå snarare än en fysisk flaskhals. Sådana flaskhalsar är 

flertalet gånger svåra att identifiera och utvärdera och de kräver frekvent involvering av 

flertalet nivåer inom organisationen (Rahman, 2002). Goldratt (1990) beskriver därför 

en tankeprocess innefattande tre steg som managers bör använda vid arbete med 

flaskhalsar: 

1. Bestäm vad som ska förändras.  

2. Bestäm vad som ska ändras till. 

3. Bestäm hur förändringen kan genomföras.  
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5.2 Analys  
 

The Theory of Constraints är en grundsats som innebär att det i varje system existerar 

minst en flaskhals som begränsar systemets förmåga att uppnå en högre prestanda i 

förhållande till dess mål (Watson et al., 2006). Baserat på beräkningar som genomförts 

och diskussioner som förts tidigare i studien har aktiviteterna godsmottagning, plock 

ZtZ och plock PTS definierats som Staples flaskhalsar. Aryanezhad et al. (2008) menar 

att kärnan är att identifiera flaskhalsarna för att sedan fatta beslut kring hur de ska 

förbättras. Detta är något som även framgår av Goldratts (1990) förbättringsteknik 

innehållandes de fem steg som illustreras i figur 25.  

 

Figur 25. Stegen i The Theory of Constraints (Egen illustration) 

 

I studien tas två typer av flaskhalsar upp, aktivitet och störningar inom aktiviteten. 

Syftet är nu att finna sätt att förbättra identifierade flaskhalsar och Goldratt (1990) 

menar att helheten måste tas i beaktning vid förbättringsarbete. En jämförelse har gjorts 

mellan hur kapaciteten ser ut i SO-lines mellan de olika aktiviteterna och målet är att 

uppnå en likvärdig och balanserad kapacitet. Ökar antalet producerade SO-lines i 

godsmottagningen bör efterföljande aktiviteter som innehar större kapacitet kunna 

hantera detta. När det kommer till störningsmoment inom aktiviteterna påverkar 

förbättringar av dessa inte direkt andra aktiviteter i verksamheten. Syftet är dessutom 

mer att belysa felen än att åtgärda dem. Detta på grund av att de flesta störningsmoment 

berör verksamhetens anläggning med tillhörande utrustning och teknik, vilket ligger 
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utanför rimliga gränser för denna studie. Det anses även finnas en svårighet att ge 

kortsiktiga förbättringsförslag inom dessa områden.  

5.2.1 Godsmottagning 

Framräknade resultat visar att godsmottagningen är den aktivitet som producerat minst 

SO-lines baserat på historisk data. Den maximala kapaciteten som är möjlig visar dock 

att godsmottagningen är den aktivitet som har möjlighet att producera näst flest SO-

lines. För att öka kapaciteten finns det två parametrar som kan justeras. Den första är 

antalet anställda som arbetar under en dag. Antal anställda har under 2014 uppgått till 

ungefär 4-9 stycken per dag. Enligt den maximala kapaciteten som räknats fram finns 

det möjlighet att vara upp till 12 personer.  

 

Den andra parametern är hastigheten som arbetet sker i. Denna mäts i PO-lines per 

timme och låg i snitt på 9,7 PO-lines per timme under 2014. Den maximala hastigheten 

som uppnåddes var 16,8 PO-lines per timme, vilket indikerar på att en snabbare 

hastighet är möjlig att klara. För att en snabbare hastighet ska vara möjlig att uppnå 

krävs det att störningsmoment och uppgifter som inte tillhör ordinarie arbetsuppgifter 

elimineras. Utförd stickprovsmätning visade att godsmottagningen har näst minst aktiva 

arbetstimmar, endast 70 procent av arbetstiden spenderades på ordinarie arbetsuppgifter. 

Från detta resultat kan slutsatser dras om att det finns störningar som behöver 

elimineras.  

5.2.2 Störningar i godsmottagningen 

 

Störningar i godsmottagningen 

1 Följesedlar 

2 Pallar 

3 Etiketter 

4 Ojämnt fördelad arbetsbörda 

Tabell 24. Störningar i godsmottagningen (Egen illustration) 

 

Av utförda intervjuer framkom det vilka moment som de anställda upplever störa 

ordinarie arbetsuppgifter mest. Flertalet av de identifierade problemen har sitt ursprung 

hos leverantörer till Staples, eftersom det är leverantörers benämningar och enheter som 

orsakar mycket extra arbete och risk för att fel uppstår. Hur pallar är packade orsakar 
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även extra arbete och hur pallar packas är ett projekt som Staples idag arbetar med 

(Ericsson, Projektledare, 2015-03-16). På grund av att denna studie är begränsad till 

Staples verksamhet kommer inte vidare åtgärder för detta tas fram. Det går dock att 

konstatera att detta är ett problem som managementnivån är ansvarig för att hantera då 

det rör sig om förhandlingar med leverantörer. Rahman (2002) menar att en flaskhals 

antingen är av fysisk- eller managementkaraktär och är det en managementfråga ska 

flaskhalsen inte utnyttjas utan istället elimineras och nya policys ska tas fram som ökar 

genomflödet i verksamheten.     

5.2.3 Plock ZtZ och plock PTS 

 

Plock sker inom två olika aktiviteter i Staples verksamhet, ZtZ och PTS. Dessa 

tillsammans utgör den aktivitet som hade näst minst kapacitet under 2014. Enligt 

Rahman (2002) ska en flaskhals av fysiskkaraktär utnyttjas maximalt för att 

genomflödet ska bli som önskat. I ZtZ finns det 10 arbetsstationer som kan nyttjas och i 

snitt har antalet stationer som använts under 2014 varit något lägre än detta. Krävs det 

att kapaciteten måste öka är en åtgärd att höja antalet anställda som arbetar under en 

dag. I PTS:en finns det sex arbetsstationer och samtliga av dessa har i stort sett använts 

under 2014.  

 

Sett till förhållandet mellan ZtZ och PTS kan ZtZ anses utgöra den största flaskhalsen 

baserat på att PTS:en har den dubbla plockhastigheten och flest antal aktiva 

arbetstimmarna. Rahman (2002) menar att en anpassning ska göras på ett sätt att den 

största flaskhalsen ska fungera så effektivt som möjligt. För att öka produktionen och 

underlätta för ZtZ bör genomflödet i PTS:en i första hand maximeras. Detta är något 

som Aryanezhad et al. (2008) också menar när författarna lyfter fram att viss 

arbetsbörda bör flyttas från en flaskhals till andra resurser.     

 

Det finns dock möjlighet att utöka plockhastigheten i båda aktiviteterna då den 

genomsnittliga hastigheten under 2014 låg på 97,21 Picking-line per timme i ZtZ och 

194 Picking-lines per timme i PTS:en. Den maximala hastigheten uppmättes 2014 till 

145,41 Picking-lines per timme i ZtZ och 369,73 Picking-lines per timme i PTS:en. För 

att kunna hålla en hög och jämn hasighetsnivå krävs det att störningsmoment lyfts fram 

och åtgärdas, detta berörs i avsnitt 5.2.4 nedan.  
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Baserat på dels genomsnittshastigheten samt den maximala hastigheten har en 

scenarioanalys genomförts. Detta för att maximera PTS:en och för att se hur många SO-

lines det krävs att ZtZ måste klara av att producera. Anledningen till att en maximering 

av PTS:en eftersträvas är för att plockhastigheten är högre här. Dessutom visar 

genomförd stickprovsmätning att det finns ett större kapacitetsbortfall i ZtZ än jämfört 

med PTS:en. ZtZ hade 63 procent aktiva arbetstimmar medan PTS:en hade 80 procent 

aktiva arbetstimmar. Se scenarioanalys i avsnitt 5.2.6 nedan.  

5.2.4 Störningar i ZtZ 

 

Störningar i ZtZ 

1 Kartongband stannar 

2 Flöde stannar  

3 Artiklar 

4 Flowracks 

5 Plockfel 

Tabell 25. Störningar i ZtZ (Egen illustration) 

 

Det framkom i avsnitt 4.1.2 att stor del av de störningsmoment som identifierats i ZtZ 

hör till områdena anläggning och teknik samt metod. Anläggning och teknik är 

kopplade till verksamhetens layout och tillhörande utrustning och verktyg (Slack et al., 

2012, Stevenson, 2009). Området metod berör också dessa faktorer och syftar till att rätt 

utrustning finns tillgänglig för att genomföra arbetet på ett önskvärt sätt (Bergman och 

Klefsjö, 2012). Det kan upplevas som problematiskt att genomföra större förändringar 

på kort sikt när det kommer till dessa områden. Exempelvis krävs det att 

transportbandet rekonstrueras för att minska risken för att kartonger fastnar. Flowracks 

som används för lagerföring i ZtZ kan bytas ut, men det krävs att ett bättre alternativ 

återfinns. När flödet med artiklar stannar kan det också bero på bemanningen. En 

lösning på detta är bättre planering, vilket ligger på en managementnivå inom företaget.  

 

Två moment grundar sig på plockfel, flöde stannar och plockfel, och en koppling 

gjordes här till människan då detta är ett mänskligt fel. Aryanezhed et al. (2008) menar 

att en flaskhals kan förbättras om de som arbetar i den får den utbildning som krävs. 
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Skulle Staples uppleva att plockfelen tar överhand kan det vara värt att se över om de 

anställda känner sig säkra på sina arbetsuppgifter.       

 

Artiklarna som plockas i ZtZ orsakar problem antingen genom sin karaktär eller genom 

sin placering. Artiklarnas karaktär går inte att förändra, det som istället går att åtgärda är 

att underlätta hantering av dessa. Tunga artiklar kan placeras närmre plockstationen 

alternativt kan hjälpmedel finnas tillgängligt för att undvika bära dessa. När artiklar är 

svåra att placera i trågen kan det bero på att marginalerna är små. Återigen går det inte 

att ändra artikelns utformning utan åtgärder får då vidtas gällande trågens design. Finns 

det möjlighet att använda större tråg med bättre marginaler kan det hända att 

packningsprocessen går snabbare och tid sparas in. För åtgärder gällande fördelningen 

mellan ZtZ och PTS, se scenarioanalys i avsnitt 5.2.6. 

5.2.5 Störningar PTS 

 

Störningar i PTS 

1 Ej öppnade lådor 

2 Fel vikt 

3 Matchning mellan tråg 

4 Tråg fastnar 

5 Ej önskat arbetstempo 

Tabell 26. Störningar i PTS (Egen illustration) 

 

Även när det kommer till PTS:en är det områdena anläggning och teknik samt metod 

som orsakar flest störningar. Återigen är det problematiskt att finna kortsiktiga åtgärder 

för dessa problem då det kräver förändringar i anläggningens layout, utrustning och 

verktyg. När det gäller lådor som inte är öppnade skulle detta kunna ske mer frekvent i 

I-Point än vad det gör idag. I-Point har bättre förutsättningar för detta då kapaciteten är 

som näst störst där samtidigt som flest timmar spenderas på ordinarie arbetsuppgifter. 

Tillsammans tyder detta på att störningsmomenten är som minst i denna aktivitet. Dock 

finns det en tanke med att inte alla kartonger öppnas i I-Point och det är att vissa artiklar 

säljs i hel kartong. När artiklar som ska öppnas inte är det tyder detta på slarv eller 

ovetskap. Bättre information skulle kunna finnas tillhand för de som arbetar i I-Point, 
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speciellt om det är nya medarbetare som inte innehar samma erfarenhet som de 

anställda som arbetat där en längre tid.  

 

När fel vikt uppmäts kan detta orsakats av plockfel. Samma resonemang som tidigare 

gäller här eftersom det handlar om den mänskliga faktorn och möjlighet till rätt 

utbildning. När trågen fastnar på banan kan detta bero på att de blivit packade på ett 

felaktigt sätt. Även detta är den mänskliga faktorn och hänsyn bör tas till om de 

anställda har fått tillräckligt med utbildning för att veta det lämpligaste 

tillvägagångssättet. På grund av bristande utrustning vid arbetsstationerna finns det 

svårigheter i att uppnå ett önskat arbetstempo. Detta är något som skulle kunna ses över 

och en anpassning borde kunna göras baserat på de anställdas förutsättningar, så som 

längd och rörlighet.  

5.2.6 Scenarioanalys – fördelning mellan PTS och ZtZ 

 

För att uppnå ett optimalt kapacitetsutnyttjande och en möjlighet att producera det som 

efterfrågas krävs det att kapacitetsplanering utnyttjas (Jonsson, 2008). Staples vill i 

dagsläget kunna producera mer än vad de gör (Simm, Logistikchef, 2015-01-20). 

Företaget använder två delar av lagret för att utföra aktiviteten plock, ZtZ och PTS. På 

grund av detta kan planering av hur kapaciteten ska fördelas ske mellan dessa två 

aktiviteter för att identifiera den mest gynnsamma uppdelningen.     

 

Mattsson och Jonsson (2003) tar upp obalanser i tillgänglig kapacitet och menar att 

kapacitetsutnyttjandet måste minska eller öka för att uppnå ett önskat resultat. Hos 

Staples plockas idag 30 procent av orderraderna i ZtZ medan 70 procent plockas i 

PTS:en. ZtZ är uppbyggt för att hantera tyngre och större artiklar och PTS:en för att 

hantera mindre artiklar och småplock. Detta är en av anledningarna till varför 

plockhastigheten nästan är dubbelt så hög i PTS:en jämfört med i ZtZ. Det går även att 

dra paralleller till den stickprovsmätning som genomförts för att se hur många aktiva 

arbetstimmar varje aktivitet har. Resultatet visade att det finns ett större 

kapacitetsbortfall i ZtZ jämfört med PTS:en.  För att kunna producera fler orderrader 

under en dag skulle det därför vara gynnsamt att så mycket som möjligt plockades i 

PTS:en. Under intervjuerna framkom det även att anställda i ZtZ ansåg att det fanns 

artiklar som plockades i ZtZ som bättre hade passat i PTS:en. Det krävs därför att en 
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omfördelning av kapacitetsutnyttjandet sker, både genom att maximera PTS:en och ett 

skift i antal arbetstimmar per dag.  

 

I dagsläget är produktionen i PTS:en igång mellan 7.00–16.00 och under 2014 varierade 

bemanningen från dag till dag. Dock har bemanningen legat runt det maximala antalet 

som är sex stycken. Detta är den tid och antal anställda som samtliga tidigare 

beräkningar har baserats på. För att PTS:en ska kunna producera fler SO-lines krävs det 

att tiden då produktionen är igång utökas och att antalet anställda maximeras.  Grundat i 

detta har tre olika scenarier tagits fram för att se hur produktionen måste vara igång för 

att uppnå ett visst antal SO-lines. I samråd med logistikchef Simm har tre olika 

tidsintervall valts ut och scenarier har baserats på dessa.   

 

Under 2014 varierade plockhastigheten kraftig i PTS:en. Den högsta hastigheten 

uppnåddes en dag i augusti och låg på 369,73 Picking-lines i timmen. På grund av att 

den varierat mycket har ett genomsnitt tagits fram för att ge en bättre bild av vad som 

rimligt kan uppnås. Scenarier kommer dock presenteras baserat på både den maximala 

hastigheten och genomsnittshastigheten. Anledningen till detta är för att jämföra och se 

vad som faktiskt är möjligt att uppnå.  

 

Tidigare i studien har samtliga enheter omvandlats till SO-lines. Denna typ av 

omvandling kommer även göras här för att jämförelser ska vara möjliga. När 

omvandling till SO-lines utförs används ett procenttal som representerar hur stor del 

enheten är i förhållande till SO-lines. Denna har varierat marginellt under 2014 och 

därför kommer ett snitt från 2014 användas vid omvandling i detta avseende.   

 

För att se hur fördelningen skulle bli mellan ZtZ och PTS kommer det finnas tre stycken 

mål för hur många SO-lines som önskas produceras, dessa är 20 000, 25 000 samt 

30 000. Bemanningen eller plockhastigheten kan sedan justeras efter hur stor efterfrågan 

faktiskt är, något som Mattsson och Jonsson (2003) benämner som 

kapacitetsanpassning. Motsvarigheten till detta skulle vara utjämningsstrategin, vilken 

innebär att kapaciteten inte anpassas utan att produktionen alltid sker med samma 

bemanning och under samma hastighet. Detta är något som inte är möjligt i Staples fall 

baserat på att de inte arbetar mot lager utan producerar efter kundorder.  
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Stevenson (2009) menar att det är av vikt att ha en helhetsbild när kapacitetsplanering 

utförs. Ändras kapacitetsutnyttjandet på ett ställe kommer detta påverka ett annat. I 

scenarierna kommer PTS:en maximeras för att sedan se hur detta påverkar ZtZ och hur 

mycket det krävs att ZtZ producerar. Viktigt att observera är att hänsyn ej tas till hur 

artiklarna ser ut och vilka möjligheter det finns för att ha dem i PTS:en.  

 

Scenario 1 

Scenario 1 baseras på att produktionen är igång mellan 6.00–20.00, vilket innebär att 

den är igång 14 timmar per dag. I tabell 27 presenteras resultat för både den maximala 

plockhastigheten och den genomsnittliga plockhastigheten. Den maximala 

plockhastigheten är baserat på den högsta plockhastigheten som uppnåddes 2014. Den 

genomsnttliga plockhastigheten är ett snitt av 2014 års uppnådda plockhastigheter.  

 

Scenario 1: 6.00-20.00 
Maximal 

plockhastighet 

Genomsnittlig 

plockhastighet 

Maximalt antal 

arbetstimmar/dag/aktivitet 14,00 14,00 

 

  Maximalt antal 

arbetstimmar/dag/aktivitet: 

  Plock ZtZ 140,00 140,00 

Plock PTS 84,00 84,00 

 

  Maximalt antal anställda/dag/aktivitet:  

  Plock ZtZ 10,00 10,00 

Plock PTS 6,00 6,00 

 

  Maximal hastighet/anställd/timme: 

  Plock ZtZ (Picking-lines)  145,41 97,21 

Plock PTS (Picking-lines) 369,73 194,00 

 

  Maximal kapacitet/dag: 

  Plock ZtZ (Picking-lines) 20 357 13 609 

Plock PTS (Picking-lines) 31 057 16 296 

 

  Maximal kapacitet/dag i SO-lines: 

  Plock ZtZ 25 086 16 771 

Plock PTS 38 271 20 081 

Tabell 27. Scenario 1:s utfall vid maximal plockhastighet och genomsnittlig 

plockhastighet (Egen illustration) 
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I tabell 28 nedan presenteras fördelningen mellan ZtZ och PTS om plockhastigheten 

skulle vara den maximala från 2014. Att tyda från tabellen klarar PTS:en av samtliga 

mål och mer därtill. Detta innebär att ZtZ inte skulle behöva vara verksam över huvud 

taget. Kolumnen som benämns ”differens ZtZ” syftar till skillnaden mellan vad ZtZ 

skulle behöva genomföra och vad som faktiskt kan genomföras. I detta scenario finns 

det ingen differens då ZtZ inte skulle behöva plocka några rader. 

 

Mål PTS ZtZ Differens ZtZ PTS, % ZtZ, % 

20 000 38 271 -18 271 x 100% 0% 

25 000 38 271 -13 271 x 100% 0% 

30 000 38 271 -8 271 x 100% 0% 

Tabell 28. Fördelningen mellan ZtZ och PTS vid maximal plockhastighet (Egen 

illustration) 

I tabell 29 presenteras istället fördelningen mellan ZtZ och PTS om plockhastigheten 

skulle vara den genomsnittliga från 2014. Som framgår av tabellen klara inte PTS:en av 

alla SO-lines vid målen 25 000 och 30 000. Detta innebär att ZtZ skulle behöva vara 

verksam olika mycket beroende på mål. 

  

Mål PTS ZtZ Differens ZtZ PTS, % ZtZ, % 

20 000 20 081 -81 x 100% 0% 

25 000 20 081 4 919 11 852 80% 20% 

30 000 20 081 9 919 6 852 67% 33% 

Tabell 29. Fördelning mellan ZtZ och PTS vid genomsnittlig plockhastighet (Egen 

illustration)  

Sammanfattning scenario 1 

Skulle produktionen vara igång mellan 6.00–20.00 är det fullt möjligt att uppnå 

samtliga mål. Är plockhastigheten maximal skulle det räcka att plock sker i PTS:en och 

ZtZ behöver inte vara verksam. Skulle plock istället ske enligt den framräknade 

genomsnittliga plockhastigheten skulle det krävas en fördelning mellan PTS och ZtZ i 

alla lägen förutom vid en produktionsnivå på 20 000 SO-lines. Vid 20 000 SO-lines 

räcker det att PTS:en är verksam.  
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Scenario 2 

Scenario 2 bygger på att produktionen är igång mellan 7.00–18.00, vilket innebär att 

den är igång 11 timmar per dag. I tabell 30 presenteras resultat för både den maximala 

plockhastigheten och den genomsnittliga plockhastigheten..  

 

Scenario 2: 7.00-18.00 
Maximal 

hastighet 

Genomsnittlig 

hastighet 

Maximalt antal 

arbetstimmar/dag/aktivitet 11,00 11,00 

 

  Maximalt antal anställda/dag/aktivitet:  

  Plock ZtZ 10,00 10,00 

Plock PTS 6,00 6,00 

 

  Maximalt antal 

arbetstimmar/dag/aktivitet: 

  Plock ZtZ 110,00 110,00 

Plock PTS 66,00 66,00 

 

  Maximal hastighet/anställd/timme: 

  Plock ZtZ (Picking-lines)  145,41 97,21 

Plock PTS (Picking-lines) 369,73 194,00 

 

  Maximal kapacitet/dag: 

  Plock ZtZ (Picking-lines) 15 995 10 693 

Plock PTS (Picking-lines) 24 402 12 804 

 

  Maximal kapacitet/dag i SO-lines: 

  Plock ZtZ 19 711 13 177 

Plock PTS 30 070 15 778 

Tabell 30. Scenario 2:s utfall vid maximal plockhastighet och den genomsnittliga 

plockhastigheten (Egen illustration) 

I tabell 31 nedan illustreras fördelningen mellan PTS och ZtZ vid maximal 

plockhastighet. Att utläsa av tabellen är det möjligt att enbart ha igång PTS:en vid 

samtliga mål. 
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Mål PTS ZtZ Differens ZtZ PTS, % ZtZ, % 

20 000 30 070 -10 070 x 100% 0% 

25 000 30 070 -5 070 x 100% 0% 

30 000 30 070 -70 x 100% 0% 

Tabell 31. Fördelning mellan ZtZ och PTS vid maximal plockhastighet (Egen 

illustration)   

I tabell 32 går det nu att tyda att Staples kommer få problem att producera 30 000 SO-

lines. Vid en genomsnittlig plockhastighet i ZtZ skulle det vara ett underskott på 1045 

SO-lines. 

 

 

 

Tabell 32. Fördelning mellan ZtZ och PTS vid genomsnittlig plockhastighet (Egen 

illustration)    

Sammanfattning scenario 2 

Är produktionen igång mellan 7.00–18.00 blir resultaten varierade. När det gäller den 

maximala plockhastigheten skulle PTS:en klara av samtliga mål på egen hand. Problem 

uppstår när plock sker i genomsnittlig plockhastighet. När målet är 30 000 SO-lines 

kommer inte PTS:en i kombination med ZtZ klara av att producera det som krävs. Ett 

underskott på 1045 SO-lines skulle uppstå. Vid 20 000 och 25 000 SO-lines krävs en 

fördelning mellan PTS och ZtZ. 

 

Scenario 3 

Scenario 3 baseras på att produktionen är igång 6.00–22.00, vilket innebär 15,5 timmar 

per dag. Anledningen till att det är 15,5 timmar och inte 16 timmar är att produktionen 

står stilla mellan 14.00–14.30 då skiften byts.  

 

 

 

 

 

Mål PTS ZtZ Differens ZtZ PTS, % ZtZ, % 

20 000 15 778 4 222 8 955 79% 21% 

25 000 15 778 9 222 3 955 63% 37% 

30 000 15 778 14 222 -1 045 53% 47% 
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Scenario 3: 6.00-22.00 
Maximal 

plockhastighet 

Genomsnittlig 

plockhastighet 

Maximalt antal 

arbetstimmar/dag/aktivitet 15,50 15,50 

 

  Maximalt antal anställda/dag/aktivitet:  

  Plock ZtZ 10,00 10,00 

Plock PTS 6,00 6,00 

 

  Maximalt antal 

arbetstimmar/dag/aktivitet: 

  Plock ZtZ 155,00 155,00 

Plock PTS 93,00 93,00 

 

  Maximal hastighet/anställd/timme: 

  Plock ZtZ (Picking-lines)  145,41 97,21 

Plock PTS (Picking-lines) 369,73 194,00 

 

  Maximal kapacitet/dag: 

  Plock ZtZ (Picking-lines) 22 539 15 068 

Plock PTS (Picking-lines) 34 385 18 042 

 

  Maximal kapacitet/dag i SO-lines: 

  Plock ZtZ 27 774 18 568 

Plock PTS 42 372 22 233 

Tabell 33. Scenario 2:s utfall vid maximal plockhastighet och genomsnittlig 

plockhastighet (Egen illustration) 

Likt scenario 1 och 2 innebär detta tidsintervall kombinerat med den maximala 

plockhastigheten att ZtZ inte behöver vara verksam då PTS:en på egen hand skulle klara 

av samtliga mål, detta framgår i tabell 34.  

 

Mål PTS ZtZ Differens ZtZ PTS, % ZtZ, % 

20 000 42 372 -22 372 x 100% 0% 

25 000 42 372 -17 372 x 100% 0% 

30 000 42 372 -12 372 x 100% 0% 

 Tabell 34. Fördelning mellan ZtZ och PTS vid maximal plockhastighet (Egen 

illustration)    

I tabell 35 framgår det att Staples kommer klara av samtliga mål vid den genomsnittliga 

plockhastigheten. Dock kommer ZtZ behöva vara verksam vid målen 25 000 och 

30 000 SO-lines.  
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Mål PTS ZtZ Differens ZtZ PTS, % ZtZ, % 

20 000 22 233 -2 233 x 100% 0% 

25 000 22 233 2 767 15 800 89% 11% 

30 000 22 233 7 767 10 800 74% 26% 

Tabell 35. Fördelning mellan ZtZ och PTS vid genomsnittlig plockhastighet (Egen 

illustration)    

Sammanfattning scenario 3 

Vid en produktion som är igång mellan 6.00–22.00, med ett stillestånd på en halvtimme 

mellan 14.00–14.30, skulle PTS:en kunna producera samtliga orderrader utan någon 

assistans från ZtZ när plockhastigheten är den maximala. Vid en genomsnittlig 

plockhastighet krävs det att ZtZ är igång vid målen 25 000 och 30 000 SO-lines. 

  



  
 

103 

6. Slutsats 

6.2 Problemformuleringar 

6.2.1 Hur ser kapacitetsutnyttjandet ut i påfyllnads- och plockprocessen i den 

automatiserade delen av Staples lager? 

Den maximala kapaciteten är konstant över tiden medan den nominella kapaciteten och 

bruttokapaciteten har ändrats över tiden. I figur 25 illustreras den maximal kapacitet 

samt nominell kapacitet och bruttokapacitet för januari månad år 2014. Förhållandet 

mellan nominell kapacitet och brutto kapacitet är detsamma eftersom det enda som 

skiljer dem åt är arbetstiden. Den nominella kapaciteten bygger på en arbetsdag på åtta 

timmar medan bruttokapaciteten bygger på ett procentuellt tal vilket representerar antal 

aktiva arbetstimmar multiplicerat med åtta timmar. Förhållande mellan maximal 

kapacitet och nominell kapacitet samt bruttokapacitet skiljer sig över tiden, men 

marginellt, figur 25 illustrerar därför Staples situation på ett rättvisande sätt. 

 

Figur 26. Skillnaden mellan maximal kapacitet, nominell kapacitet och bruttokapacitet 

(Egen illustration) 
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Det framgår av figur 25 att Staples har ett lågt kapacitetsutnyttjande, framförallt när det 

gäller aktiviteterna godsmottagning, påfyllnad buffert/ZtZ och I-Point. Den maximala 

kapaciteten kan inte utnyttjas fullt men visar att Staples har tillgång till mer kapacitet än 

de utnyttjar rent teoretiskt. Att den nominella kapaciteten är större än bruttokapaciteten 

är ett tecken på att det finns ett kapacitetsbortfall i form av förlorad arbetstid.  

6.2.2 Vilka är de bakomliggande orsakerna till dagens kapacitetsutnyttjande i 

påfyllands- och plockprocessen? 

Faktorer som påverkar skillnader mellan maximal kapacitet,  nominella kapacitet och 

bruttokapacitet är följande faktorer: 

 Antal arbetsdagar 

 Antal arbetstimmar 

 Arbetets hastighet (mätt i olika enheter baserat på aktivitet) 

Vid maximal kapacitet är antalet arbetsdagar 30 medan antalet arbetsdagar vid nominell 

kapacitet och bruttokapacitet bygger på faktiskt antal arbetsdagar som arbetades under 

2014, vilket i genomsnitt var 21,42 stycken. Antal arbetstimmar är vid maximal 

kapacitet 24 stycken med grund i att produktionen teoretiskt sett kan vara igång dygnet 

runt. Staples verksamhet är inte igång dygnet runt i dagsläget därför är nominell 

kapacitet baserad på en åtta timmars arbetsdag. Vid bruttokapacitet tas hänsyn till ett 

bortfall och därför baseras arbetstimmarna här på aktiva arbetstimmar. En 

stickprovsmätning har genomförts för att få fram ett rimligt resultat. Mätningen visade 

att det fanns ett bortfall i samtliga aktiviteter. Hastighet är den tredje faktorn som 

påverkar hur väl kapaciteten utnyttjas. Efrtersom hastighet mäts i olika enheter mellan 

aktiviteterna kan inga slutsatser dras där. Dock går det att se att hastigheten skiljt sig åt 

över tiden inom vardera aktivitet. Maximal kapacitet bygger på maximalt uppmätt 

hastighet under 2014 medan nominell kapacitet och bruttokapacitet bygger på faktiskt 

uppmätt hastighet.  

 

För att förklara det bortfall som existerar har en undersökning gjorts för att få fram vilka 

störningsmoment det är som tar tid från ordinarie arbetsuppgifter. Denna undersökning 

genomfördes endast på godsmottagningen, plock ZtZ och plock PTS. I tabell 39 nedan 

presenteras samtliga störningsmoment och vilket område dessa tillhör.  
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Följesedlar   x     x     

Pallar      x  x     

Etiketter   x     x     

Ojämnt fördelad arbetsbörda x x           

Kartongband stannar     x     x   

Flöde stannar x x           

Artiklar   x       x  x 

Flowrack   x       x   

Plockfel  x x          

Ej öppnade lådor  x x       x   

Fel vikt  x        x   

Matchning mellan tråg          x   

Tråg fastnar  x x  x     x   

Ej önskat arbetstempo       x  x x   

Totalt 2 6 7 0 2 1 1 3 1 8 0 1 

Tabell 36. Sammanfattning av empiriska störningsmoment i samtliga aktiviteter och 

teoretiska problemområden (Egen illustration)   

Det framgår av tabell 39 att flest störningsmoment uppstår i områdena metod samt 

anläggning och teknik. Detta kan kopplas till det faktum att Staples innehar ett 

högteknologiskt och automatiserat lager, vilket ofta kräver mer kunskap och stöd för att 

undvika att störningar uppstår inom dessa områden.  

6.2.3 Hur kan kapacitetsutnyttjandet i påfyllands- och plockprocessen 

förbättras? 

För att uppnå maximal kapacitet krävs det att fler timmar på dygnet och ett större antal 

dagar i månaden utnyttjas till produktion. Detta betyder att även den maximala 
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hastigheten skulle behöva uppnås varje dag. Staples har idag inte behov av att utnyttja 

den maximala kapaciteten fullt samtidigt som det inte är en rimlig nivå att klara nå upp 

till. Dock kan antal arbetstimmar, antal arbetsdagar och arbetshastighet öka sett till hur 

de såg ut 2014 för att på detta sätt kunna producera mer. Att minska det 

kapacitetsbortfall som identifierats är också ett sätt att öka kapaciteten.  

 

Genom studien har ett antal störningsmoment identifierats som orsakar ett 

kapacitetsbortfall.  Dessa störningsmoment tillhör främst områdena anläggning och 

teknik samt metod och det finns därför en svårighet med att ge konkreta 

förbättringsförslag som kan behandlas på kort sikt. Detta skulle kräva att verksamhetens 

layout med utrustning behöver rekonstrueras eller att ett ökat stöd för att behandla dessa 

störningar finns att tillgå. Vidare anses det vara av värde att belysa var problem finns för 

att sedan vid långsiktiga beslut om förändring ha dessa i åtanke.  

 

En konkret förbättring som tagits fram är en omfördelning av  kapacitet mellan ZtZ och 

PTS. Eftersom plockhastigheten är nästintill dubbelt så hög i PTS:en jämfört med ZtZ 

är det därför önskvärt att maximera kapaciteten i PTS:en för att sedan se hur mycket 

ZtZ behöver producera. En scenarioanalys som bygger på tre olika tidsintervall för hur 

produktionen ska vara igång utformades. Inom varje scenario utfördes även två olika 

scenarion, ett där plockhastigheten var maximal och ett där den var baserad på ett 

genomsnitt för 2014.  

 

Tabell 40, 41 och 42 visar fördelningen mellan PTS och ZtZ för de uppsatta målen; 

20 000 SO-lines, 25 000 SO-lines och 30 000 SO-lines. Står det endast ett ”x” i PTS 

betyder det att PTS:en klarar att producera målet på egen hand. Står det ett ”x” i både 

PTS och ZtZ innebär det att en fördelning måste ske. Står det dessutom ett ”x” i 

underskott betyder det att PTS:en och ZtZ tillsammans inte klarar av att producera det 

som krävs.  
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Scenario 1: 6.00–20.00 
 PTS ZtZ Underskott 

Maximal plockhastighet 

   20 000 (SO-lines) x 
  

25 000 (SO-lines) x 
  

30 000 (SO-lines) x 
  

Genomsnittlig plockhastighet 
   

20 000 (SO-lines) x 
  

25 000 (SO-lines) x x 
 

30 000 (SO-lines) x x 
 

Tabell 37. Fördelning PTS och ZtZ vid scenario 1 (Egen illustration) 

 

Scenario 2: 7.00–18.00 

 

PTS ZtZ Underskott 

Maximal plockhastighet    

20 000 (SO-lines) x   

25 000 (SO-lines) x   

30 000 (SO-lines) x   

Genomsnittlig plockhastighet    

20 000 (SO-lines) x x  

25 000 (SO-lines) x x  

30 000 (SO-lines) x x x  

Tabell 38. Fördelning PTS och ZtZ vid scenario 2 (Egen illustration) 

 

Scenario 3: 6.00–22.00 
 PTS ZtZ Underskott 

Maximal plockhastighet    

20 000 (SO-lines) x   

25 000 (SO-lines) x   

30 000 (SO-lines) x   

Genomsnittlig plockhastighet    

20 000 (SO-lines) x   

25 000 (SO-lines) x x  

30 000 (SO-lines) x x  

Tabell 39. Fördelning PTS och ZtZ vid scenario 3 (Egen illustration) 

Genom att maximera produktion i PTS:en kan antalet SO-lines öka eftersom 

plockhastigheten är högre och antalet aktiva arbetstimmar är fler i denna aktivitet. Att 

tyda av tabellerna skulle PTS:en fungera ensam vid samtliga tidsintervall för arbetstiden 

om den maximala plockhastigheten uppehålls, det är dock inte rimligt att anta att detta 

kan inträffa. Om den genomsnittliga plockhastigheten istället uppehålls skulle scenario 
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1 och scenario 3 innebära att endast PTS:en krävs för att producera 20 000 SO-lines. 

Vid målen 25 000 och 30 000 SO-lines skulle ZtZ också behöva vara verksam. Problem 

skulle uppstå i scenario 2 när 30 000 SO-lines ska produceras då detta skulle ge ett 

underskott. Baserat på att PTS:en innehar en högre andel aktiva arbetstimmar och en 

snabbare plockhastighet är scenario 3 mest fördelaktigt eftersom det krävs att ZtZ är 

minst verksam. 

6.3 Kritik och egna reflektioner 

När de beräkningar skulle genomföras för hur många aktiva arbetstimmar som varje 

aktivitet hade gjordes en stickprovsmätning. Mätningen innebar att författarna befann 

sig på Staples en hel dag och mätte varsin anställd en gång i halvtimmen. För att få ett 

mer tillförlitligt tal skulle det vara fördelaktigt att fler mätningar genomfördes för att 

påvisa att resultatet inte enbart var så den dagen som mätningen genomfördes under. 

Det kunde även genomförts fler intervjuer med de anställda i godsmottagningen, ZtZ 

och PTS för att se om ännu fler störningsmoment kunde identifieras. Anledningen till 

att inte fler mätningar och intervjuer genomfördes var tidsbegränsningar. Dock anser 

författarna är resultateten är rättvisande då avstämningar gjort med handledare på 

Staples för att styrka rimligheten i resultaten.   

 

En jämförelse mellan framräknad kapacitetet och faktisk försäljning och efterfrågan är 

något som författarna från en början eftersträvade att genomföra. Dock uppstod det en 

svårighet i detta på grund av hur Staples statistik är uppbyggd. Det anses att en sådan 

jämförelse skulle kunna bidra med ett extra värde då en mellanskillnad i vad som krävs 

och vad som kan uppnås hade framgått.  

 

Studien är uppdelad på tre problemformuleringar. Fokus hamnade främst på den första 

som berörde beräkningar av hur kapaciteten ser ut idag och den andra som berör 

kapacitetsbegränsningar. Det uppstod en svårighet när det gäller den tredje 

problemformuleringen som berör förbättringsförslag. Problem som framgick i den andra 

problemformuleringen var främst förknippade med Staples anläggning, verktyg och 

utrustning. Författarna upplevde att det skulle innebära en mer omfattande studie för att 

ha möjlighet att ge värdefulla och konkreta förbättringsförslag som framförallt skulle 

vara genomförbara på kort sikt. Dock anses det av värde att områdena och problemen 

har belysts för Staples att behandla vidare.  
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Mycket tid spenderades på Staples lager för att få en bild av verksamheten. En 

processkartläggning genomfördes för att se vilka aktiviteter som påfyllnads- och 

plockprocessen skulle delas upp på. Denna del användes som ett verktyg för resterande 

studie och har inte haft en egen problemformulering. Dock har den varit till stor hjälp 

för författarna för att på ett korrekt sätt beskriva verksamheten och dess delar. Det anses 

också att det för läsaren blir enklare att få en bild av processerna och dess aktiviteter om 

denna del presenteras innan resterande delar av studien.      

 

6.4 Studiens bidrag och samhälleliga aspekter  

Studien är en fallstudie på Staples och dess lagerverksamhet och därför har studiens 

bidrag främst varit av praktiskt slag. Genom studien får Staples en bild av hur deras 

kapacitet är fördelad och hur den utnyttjas samt vilken kapacitet de har tillgång till. 

Vidare har studien belyst olika störningsmoment och dess bakomliggande orsaker för de 

olika aktiviteterna. Genom genomförd scenarioanalys för fördelningen mellan PTS och 

ZtZ kan Staples göra en bedömning om utökade tider som produktionen är igång är ett 

alternativ. Utöver det praktiska bidraget som studien medfört har teoretiska 

referensramar styrkts. Teorier gällande processkartläggning, kapacitetsberäkningar och 

bakomliggande orsaker till begränsningar har tillämpats på Staples verksamhet.    

Genom att olika kapacitetsnivåer har beräknats kan Staples avgöra om det finns 

möjlighet att utöka verksamheten i samma lokaler. En utökad verksamhet skulle 

innebära fler arbetstillfällen i Växjö, vilket gynnar kommunen i sig och kan göra Växjö 

till en mer attraktiv stad att bosätta sig i.   

6.5 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har utförts på den automatiserade delen av Staples lager. Två områden på 

lagret som inte behandlats är fullcase och retur. Anledningen till att studien begränsades 

till den automatiserade delen var studiens omfattning och tidsram. Detta innebär att en 

likande studie skulle vara möjlig på de andra två delarna. Då framförallt fullcase utgör 

en stor del av lagret skulle det kunna vara av värde för Staples om kapaciteten 

beräknades och begräsningar belystes även för denna del.    

 

Fokus i denna studie har varit att beräkna kapacitet och belysa var begränsningar finns i 

verksamheten. Studiens tredje problemformulering berör förbättringsförslag. Då många 
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av problemområdena som framgick berörde verksamhetens anläggning och design fanns 

det en svårighet i att ge konkreta förbättringsförslag som skulle kunna genomföras på 

kort sikt. Detta på grund av både tidsramen och området som denna studie berör. Ett 

förslag är därför att en studie skulle vara möjlig som berör Staples anläggning och 

design.     

 

Mattsson  (2012) definierar olika nivåer av kapacitet. Detta har varit utgångspunkten i 

studien när beräkningar genomförts. Dock har hänsyn inte tagits till nivån som Mattsson 

(2012) benämner nettokapacitet. Vid denna nivå ska hänsyn tas till outnyttjade resurser i 

reserv. Det tydliggörs inte direkt vad detta innefattar, men i Staples fall skulle det kunna 

vara möjligheten att hyra in bemanning på kort varsel eller möjligheten att arbeta 

övertid från dag till dag. Att ha outnyttjade resuser i reserv innebär att det går att möta 

snabba efterfrågeökningar samtidigt som det kan innebära att företag innehar kapacitet 

som de inte utnyttjar. Studien har inte tagit hänsyn till detta då det inte gått att urskilja 

hur mycket av bemanningen som varit inhyrd under 2014 i det material som funnits att 

tillgå. Detta är dock något som skulle kunna vara av värde för Staples att räkna på och 

få en uppfattning om vilka möjligheter de har att möta plötsliga efterfrågeökningar. 
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