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Sammanfattning 
Lagerföretag erbjuder ofta sina kunder en tjänst som involverar plockning och packning av 
produkter. Plockningsaktiviteten står för ungefär 55% av en lagerverksamhets utgifter och när 
plockningsaktiviteten undersöks närmare visar det sig att ungefär hälften av all den tid som 
läggs på att plocka varor går åt till transport inom lagret. Syftet med denna studie är att 
undersöka plockningsprocessen hos DSV Solutions i Norrköping och ta fram 
rekommendationer hur om hur plockningsprocessen kan tidseffektiveras. Studien fokuserar på 
att undersöka plockningsprocessen hos endast en av DSV Solutions kunder.  
 

För att undersöka plockningsprocessen används observationer, tidsstudie, intervju och en 
workshop. Tidsstudien och observationerna är grunden i arbetet eftersom den största 
datainsamlingen sker genom dessa metoder. Tidsstudien och observationerna används för att 
först studera vilka aktiviteter som ingår i plockningsprocessen och för att sedan undersöka hur 
lång tid en aktivitet tar att utföra när order hanteras. Syftet med intervjuerna är att få en 
uppfattning om vilka aktiviteter personalen anser bör effektiveras. Resultaten från tidsstudien 
och intervjuerna presenteras sedan på en workshop där förbättringsförslag arbetas fram och 
diskuteras.  
 
Eftersom det finns effektiviseringspotential i plockningsprocessen är det viktigt att identifiera 
vilka aktiviteter som är värdeskapande och icke-värdeskapande. Om de icke-värdeskapande 
aktiviteterna kan minskas och lämna större plats åt de aktiviteter som skapar ett värde kan 
plockningsprocessen bli effektivare. I studien identifieras aktiviteten "aktiv plockning" som 
värdeskapande medans samtliga andra aktiviteter är icke-värdeskapande.  
 
Resultaten från tidsstudien indikerar på att en stor del av den tid som läggs på att plocka en 
order går åt till att utföra de icke-värdeskapande aktiviteterna "Transport" och "Övrig 
plockning". Transporten står för nästan 30 % och den övriga plockningen för cirka 15 % av 
den totala tiden för en order. Dessa aktiviteter bör tidsreduceras eftersom de inte tillför något 
värde till tjänsten som DSV erbjuder.  
 
De förbättringsförslag som läggs fram i denna studie är att DSV bör förändra plockslingan. 
Plockslingan bör bli mer sammanhängande och tunga produkter borde placeras tidigt 
plockslingan. Scannersystemet bör även förenklas och bli mer användarvänligt för att 
reducera tiden som läggs på att klicka sig fram i scannersystemet.  
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Abstract 
The purpose of this study is to examine the picking operation efficiency at DSV Solutions in 
Norrköping and recommend improvements to become even more efficient. The focus of the 
study is only to investigate the picking operation one of DSV Solutions customers.  
 
This study is using a time study, a workshop, observations and interviews to investigate the 
picking operations. The time study and the observations are the foundation of this work 
because the majority of the data is gathered through these methods. The time study and the 
observations is used to examine which activities that belongs to the picking operation and 
how long the activities take to perform. The purpose of the interviews is to get an 
understanding of what the personnel at DSV thinks about the picking operations and what 
activities they believe is possible to improve. The results from the time study and the 
interviews is presented at the workshop along with improvements proposal to ineffective 
activities.   
 
Since there is potential for a higher efficiency in the picking process, it is important to 
identify which activities that are value adding and non-value adding. If the non-value adding 
activities can be reduced and give more space to the value adding activities, the picking 
process can become more efficient. In the study, the activity "active picking" is identified as 
value adding while all other activities are non-value-adding. 
 
The results from the time study indicate that a large part of the time spent on picking an order 
is used to perform non-value adding activities such as "transportation" and "other picking". 
The transport accounts for almost 30% of the time while other picking accounts for almost 
15% of the total time that is being spent on an order. These non-value adding activities should 
be reduced since they do not add any value to the service offered by DSV. 
  
The improvements that is suggested in the study that DSV should change the picking trail. 
The picking trail should be more connected and heavy products should be placed early in the 
picking trail. The scanner system should become more user-friendly to reduce the time that is 
spent on clicking on the scanner.   
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund och problembeskrivning 

Den största delen av en traditionell lagerverksamhet handlar om att plocka och packa varor 
mot kundorder. Plockningsaktiviteten står för ungefär 55% av en lagerverksamhets utgifter 
och när plockningsaktiviteten undersöks närmare visar det sig att ungefär hälften av all den tid 
som läggs på att plocka varor går åt till transport inom lagret. En transport i detta fallet 
definieras som att lagerpersonalen transporterar sig till den plats på lagret där de ska plocka 
en produkt (de Koster et al. 2007).  
 
Eftersom denna typen av transport inte tillför något värde till den tjänst som utförs finns det 
alltså en viss ineffektivitet inom lagerverksamheten. Om dessa icke värdeskapande aktiviteter 
kunde minimeras och istället ersättas av värdeskapande aktiviteter skulle lönsamheten kunna 
bli bättre, något som skulle vara av intresse för de flesta företag. Detta gäller dock under 
förutsättningen att det finns en efterfrågan att lägga den insparade tiden på. Om den tid som 
utvinns med hjälp av en tidseffektivisering inte kan användas till något kan en sådan anses 
vara onödig. En tidseffektivisering skulle kunna innebära att den frigjorda tiden kan läggas på 
hantering av fler order samt ett möjliggörande att hantera flera kunder.  
 
Anledningen varför DSV vill undersöka hur tidseffektiva de är i plockningsprocessen är dels 
att de i starten av denna studie har fått en ny stor kund, samt att de också genomgår ett 
omfattande förändringsarbete. Förändringsarbetet som sker på DSV är att ett nytt datasystem 
har implementerats i hela verksamheten samt att plockslingan för en viss kund har förändrats. 
Som ett led i förändringsarbetet och den nya kunden vill DSV se hur tiden på de olika 
arbetsaktiviteterna i plockningsprocessen fördelas.  
 

DSV Solutions i Norrköping lagerhåller, packar och plockar, samt distribuerar olika typer av 
varor. Förutom att lagerhålla varor kan de även i vissa fall utföra olika tilläggstjänster, 
exempelvis montering eller samplocka produkter från olika leverantörer, om kunden önskar. 
Varorna som lagerförs varierar och beror på vilken kund som företaget har avtal med under en 
viss tidsperiod. När studien utförs består varorna till stor del av typen förbrukningsvaror, som 
t.ex. ljus, servetter och engångsartiklar, samt pulverbaserad föda eller någon form av 
konfektyr. Eftersom majoriteten av verksamhetens arbete handlar om lagerföring av varor, 
innebär det att en stor del av lagerarbetarnas arbetstid går åt till att plocka och packa varor till 
slutkunder.  
 

Plockning är ett tidskrävande moment där det kan finnas utrymme för en tidseffektivisering 
som reducerar den tid som läggs på icke-värdeskapande aktiviteter då all tid som utförs inte 
läggs på värdeskapande aktiviteter. Produktionsledningen på DSV anser att de inte har 
tillräcklig kunskap om hur effektiva de olika moment som utförs i plockningsprocessen är. Ett 
exempel på detta är att de inte vet hur tiden fördelas mellan värdeskapande samt icke-
värdeskapande aktiviteter på en vanlig order. Värdeskapande tid definieras i denna studie som 
en aktivitet som för en order närmare kunden. Produktionsledningen är således intresserade av 
att undersöka hur mycket tid på en order som går åt till att plocka (värdeskapande) och hur 
stor del som går åt till exempel att förflytta sig mellan plockplatserna (ej värdeskapande). 
DSV vill hitta arbetsmoment och förflyttningar som är onödiga inom plockningsprocessen för 
att kunna minimera dessa och således bli effektivare. 
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1.2. Företagsbeskrivning 
DSV är ett speditionsföretag som bildades 1976 då 10 danska transportföretag gick samman 
och tillsammans bildade De Sammensluttede Vognmænd (DSV, 2017a). Sedan starten har 
DSV använt sig av en offensiv köpstrategi och har köpt upp flera stora logistikföretag, något 
som har inneburit att företaget kontinuerligt har vuxit och förstärkt sin position på marknaden. 
I januari 2016 stod det klart att DSV förvärvade konkurrenten UTi Worldwide, något som 
innebar att DSV blev världens fjärde största speditionsföretag (DSV, 2017a). År 2017 hade 
DSV 876 lokala kontor världen över, varav 26 återfinns i Sverige. Omsättningen uppgick år 
2015 till 6 800 miljoner euro för hela DSV-koncernen (DSV, 2017b). 
 
DSV tillhandahåller många olika logistiklösningar som innefattar hela den logistiska kedjan, 
det vill säga alltifrån att frakta en vara mellan punkt A och punkt B till att lagerföra och 
lagerhålla diverse varor. Eftersom DSV erbjuder flera olika typer av logistiska lösningar är 
företaget sedan 2001 indelad i tre divisioner; DSV Road, DSV Air & Sea samt DSV Solutions 
(DSV, 2017a). Road samt Air & Sea har fokus på transporter av varor medan Solutions 
fungerar som en tredjepartslogistiker som fokuserar på logistiklösningar som bland annat 
innefattar lagerhållning och lagerföring av varor. 
 

1.3. Mål  
Målet är att ta fram en rekommendation om hur plockningsprocessen hos DSV Solutions kan 
effektiviseras. 

1.4. Syfte  
Syftet med studien är att undersöka plockningsprocessen hos DSV Solutions och ta fram 
rekommendationer hur plockningsprocessen kan bli mer tidseffektiv.  
 

1.5. Frågeställningar 
I denna studie utförs processkartläggning och tidsstudie av plockningsprocessen på DSV 
Solutions. Undersökningen byggs på en processkartläggning och tidsstudie för att identifiera 
vilka aktiviteter som återfinns i plockningsprocessen samt hur lång tid de tar att utföra. 
Genom processkartläggning identifieras vilka aktiviteter som en plockningsprocess består av 
och genom att göra en tidsstudie går det att se vilka aktiviteter som är ineffektiva och som är 
möjliga tidsreducera. 
 
● Vilka aktiviteter ingår i plockningsprocessen? 

● Vilka aktiviteter är värdeskapande respektive icke-värdeskapande? 

● Hur lång tid tar varje aktivitet att utföra?  

● Hur kan den icke-värdeskapande tiden reduceras? 

 

1.6. Avgränsningar 
Studien har huvudfokus på plockningsprocessen. Dock finns det moment och processer som 
är sammankopplade med varandra och det kan vara svårt att behandla en process utan att 
beröra en annan. Ett exempel på detta är att om en plockningsprocess ska effektiveras handlar 
det inte enbart om att hitta metoder för att plocka en produkt snabbare eller åka truck 
snabbare. Det kan istället handla om att flytta plockplatser enligt en viss logik eller bygga en 
lagerlayout som skapar ett effektivare flöde. Detta visas i figur 1 där inlagringsprocessen 
delvis går in i plockningsprocessen. Ett sätt för att effektivisera plockningsprocessen kan med 
andra ord handla om att hitta alternativa inlagringsmetoder.  
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Figur 1 visar att plockningsprocessen delvis även går in i utlagringsprocessen. 
Utlagringsprocessen handlar om hur produkterna hanteras efter att de har blivit plockade i 
väntan på transport till kund. Denna studie fokuserar inte på hur plockningsprocessen 
påverkar utlagringen.  

 
Figur 1 – Avgränsningar 
 
Det finns ett antal olika kunder på DSV Solutions som alla har olika krav på hur en order ska 
packas. Exempelvis kan kunderna bestämma att pallen ska ha en maxhöjd eller att 
produkterna ska emballeras på ett visst sätt. Denna studie tar detta i beaktning genom att 
endast undersöka en av DSV Solutions kunder.  
 
För den avsedda kunden finns det två typer av truckar som kan utföra en plockningsprocess, 
dels skjutstativtruckar och plocktruckar. Det är enbart plockning som sker med hjälp av en 
plocktruck undersöks. Anledningen till varför inte plockning som genomförs med hjälp av en 
skjutstativtruck undersöks är att dessa truckar arbetar med att plocka order på ett annorlunda 
sätt än de som plockar med hjälp av en plocktruck.  
 
Studien undersöker inte några kostnader som kan kopplas till plockningsprocessen. Ett 
förändringsförslag kan komma att påverka diverse kostnader men hur stora kostnaderna är 
eller kan tänkas bli undersöks inte. 
 
Studien tar endast fram förbättringsförslag baserat på resultatet. Studien undersöker inte hur 
förbättringsförslag kan påverka och vilken effekt de har på DSV. 
 

1.7. Rapportens struktur 
Kapitel 2 beskriver den metod och det tillvägagångsätt som har använts i studien. Därefter, i 
kapitel 3 presenteras de teorier och fakta som ligger till grund för studiens resultat. Kapitel 4 
är en nulägesbeskrivning som beskriver lagret på DSV, hur det är upplagt samt hur 
plockningsrutinerna fungerar i dagsläget. I kapitel 5 kartläggs först plockningsprocessen för 
att kunna identifiera vilka aktiviteter som ingår i plockningsprocessen. Efter detta så beskrivs 
start och stoppunkter som används när tidsstudien genomförs för att sedan presentera 
tidsstudiens resultat. I kapitel 5 analyseras tidsstudiens resultat. Kapitel 6 tar fram de 
förbättringsförslag som kan effektivisera plockningsprocessen. Förbättringsförslagen baseras 
på observationer, intervjuer samt en workshop. I kapitel 7 diskuteras resultatet tillsammans 
med de teorier som beskrivs i kapitel 3. Det avslutande kapitel 8 sammanfattar studiens 
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resultat och beskriver kortfattat vilka förbättringsförslag som kan ge en effektivare 
plockningsprocess. 
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2. Metod 
För att undersöka aktiviteter som ingår i plockningsprocessen samt hur lång tid aktiviteterna 
tar att genomföra, utförs en processkartläggning och en tidsstudie. Intervjuer genomförs med 
insatta personer på DSV för att fylla i de kunskapsluckorna som inte täcks av den 
processkartläggning och tidsstudie som utförs. Även en litteraturstudie utförs för att ta fram 
förslag och möjligheter hur aktiviteterna kan tidsreduceras och bli effektivare.  
 

2.1. Undersökningsansats 
För att kunna besvara de frågeställningar som används för att få fram ett resultat måste det 
bestämmas vilken undersökningsansats som skall användas. Valet av undersökningsansats 
görs i två dimensioner där den första dimensionen behandlar vad studien handlar om medan 
det i den andra dimensionen handlar om huruvida studien ska anta en kvalitativ eller 
kvantitativ ansats (Lekvall och Wahlbin 2001). 
 
Vid bestämmande av den första dimensionen finns det i huvudsak två olika ansatser att välja 
mellan, fallstudieansats och tvärsnittsansats. En fallstudieansats handlar om att ta en liten del 
av ett stort förlopp och med hjälp av fallet beskriva hur verkligheten ser ut (Ejvegård, 2009). 
Vad som utgör ett fall och hur fallet definieras kan emellanåt vara svårt att avgöra. Ett fall kan 
dock oftast definieras som ett avgränsat system med en identitet som skiljer den från övriga 
omgivningen och det gäller att definiera fallets egenskaper noggrant (Alvehus, 2013). En 
tvärsnittsansats handlar om att undersöka en särskild del av ett fenomen eller av en trend 
under en kortare tidsperiod. Tvärsnittsansatsen lämpar sig bra när en populations 
beteendemönster ska undersökas eller till exempel när en studie ska mäta förekomst av en 
sjukdom (Lekvall och Wahlbin 2001). För att veta vilken ansats som passar bäst för studien 
måste förutsättningarna för den studie som ska utföras identifierats (Alvehus, 2013). 
 
Den andra dimensionen handlar om att välja vilken typ av kvalitativ och kvantitativ ansats 
som ska användas. En kvalitativ ansats används oftast när studien handlar om att få en djupare 
förståelse för ett problem snarare än att ta fram ett statistiskt verifierbart samband. När en 
kvalitativ ansats tillämpas tolkas ett visst fenomens egenskaper och dess beskaffenheter, detta 
för att kunna bidra till en djupare förståelse hos någon som har intresse för det studerade 
fenomenet (Alvehus, 2013) När en studie tillämpar en kvalitativ ansats utförs ofta intervjuer 
och observationer som metod för datainsamling. Detta eftersom dessa metoder ofta ger 
djupare förståelse för hur ett fenomen fungerar då fenomenet observeras på nära håll. Den 
data som insamlas analyseras sedan för att få fram ett resultat (Holme och Solvang, 1997). En 
kvantitativ ansats använder till skillnad från den kvalitativa ansatsen någon form av 
matematisk metod för att få fram ett resultat av den data som insamlats (Lekvall och Wahlbin, 
2001). En kvantitativ ansats passar bra när det som ska undersökas grundas i matematiska 
modeller eller när det är viktigt att kunna sätta numeriska värden på det 
undersökningsmaterial som används (Eliasson, 2013). Många gånger kan de båda 
undersökningsansatserna med fördel kombineras när en studie genomförs eftersom de båda 
ansatserna kan komplettera varandra (Eliasson, 2013). 
 

2.2. Litteraturstudie 
En litteraturstudie utförs i denna studie för att undersöka och jämföra olika teorier som 
beskriver vilka aktiviteter som kan ingå i en plockningsprocess och hur dessa aktiviteter 
relaterar till varandra. Littereraturstudien i denna studie är till hjälp för att besvara 
frågeställningarna som behandlar hur plockningsprocessen uppbyggd samt för att kunna ge 
rekommendationer till hur plockningsprocessen kan tidseffektiviseras.  
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Litteratur innebär i forskningssammanhang material som böcker, artiklar, rapporter, uppsatser 
och det som går att hitta på internet. Syftet med en litteraturstudie är att sammanställa tidigare 
forskning inom samma område och visa att flera perspektiv på ett och samma område har 
tagits i beaktning. (Ejvegård, 2009). En litteraturstudie utgår från studiens syfte och 
frågeställningar. Utifrån dessa söks relevant litteratur och granskas för att sedan kunna 
fungera som ett underlag till den studie som utförs. Den litteratur som återfinns i 
litteraturstudien ska visa betydelsen av ett problem och vara till hjälp med att precisera 
problemet. Litteraturstudien ska även ge olika tolkningsperspektiv. Detta uppnås genom att 
innefatta flera olika källor som behandlar samma område (Backman, 2008). Litteraturstudien 
mynnar sedan ut i en teoretisk referensram. 
 
När en litteraturstudie utförs är det viktigt att söka och läsa igenom ett flertal artiklar för att 
säkerställa att hänsyn har tagits till flera synvinklar inom samma område (Ejvegård, 2009). 
Att undersöka ett flertal källor inom samma område visar att författarna av studien är 
medveten om hur andra författare tolkar ett visst område och genom att jämföra olika källor 
med varandra går det att få större kunskap än om endast en källa hade tagits i beaktning. De 
källor som används ska även kritiskt granskas, detta för att se till att det som redovisas är 
korrekt (Ejvegård, 2009). Ett sätt att kritiskt granska en källa på är att jämföra den med annan 
litteratur som behandlar samma område. Överensstämmer det som redovisas i de olika 
källorna med varandra kan detta vara en indikation om att det som redovisas är korrekt. 
Källan kan även verifieras genom att undersöka var den har publicerats. Om källan 
publicerats på ett trovärdigt ställe såsom hos en myndighet eller i en vetenskaplig tidskrift kan 
den anses vara tillförlitlig (Backman, 2008). 
 

2.3. Tidsstudie 
När en tidsstudie genomförs måste först plockningsprocessen kartläggas för att sedan kunna 
utföra tidsstudier. En processkartläggning innefattar att utföra observationer och undersöka 
vilka aktiviteter som finns för den studerade processen (Rother och Shook, 2004). Utifrån 
kartläggningen sker sedan en detaljerad tidmätning för samtliga identifierade aktiviteter i 
plockningsprocessen (Rother och Shook, 2004). 
 

2.3.1. Observation 
Att observera innebär att forskarna befinner sig i anslutning till den grupp, system, process 
eller flöde som ska observeras för att se hur systemet beter sig (Holme och Solvang, 1997). 
Det finns två olika huvudspår inom observationer. Den ena spåret handlar om att 
observatörerna deltar och studerar systemet samtidigt. Det som är bra med denna metod är att 
observatören får uppleva systemet och får en full förståelse, dock finns risken att 
observatörerna påverkar resultatet och har mindre fokus på observationsrollen. Det andra 
spåret handlar om att observatörerna har en mer tillbakadragen roll vilket innebär att de inte 
själva deltar i processen utan istället observerar på håll. Det positiva med denna metod är 
observatörerna inte påverkar resultatet genom att delta men de riskerar att missa hur vissa 
delar av systemet fungerar (DeWalt och DeWalt, 2011).  
 
Det finns en risk att validiteten påverkas negativt när observationer utförs eftersom 
lagerarbetaren är medveten om att denne blir granskad. En person som vet att den blir 
observerad kan omedvetet ändra sitt beteende från hur den brukar agera (McCambridge et al. 
2013). 
 
För att observationer ska bli vetenskapliga bör observationerna ske i så välkontrollerade 
former som det bara går (Hansson, 2007). Det kan emellertid vara svårt att utföra 
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observationerna i välkontrollerade former eftersom problemomfattningen gör att 
observationerna blir omöjliga att utföra på idealiska sätt. Det vill säga att problemet är 
svårstuderat och det är komplext att utföra bra observationer (Hansson, 2007). De gånger det 
inte är möjligt att utföra observationer under helt välkontrollerade former går det att använda 
metodanpassning. Metodanpassning innebär att observationerna sker med de medel och 
resurser som finns att tillgå och gör de bästa av situationen (Hansson, 2007). 
 

2.3.2. Processkartläggning 
En viktig del i denna studie är att först kartlägga plockningsprocessen och se hur de olika 
aktiviteterna i plockningsprocessen relaterar till varandra. Detta eftersom företaget önskar att 
få veta hur tiden disponeras på de olika aktiviteterna under plockningsprocessen och var i 
plockningsprocessen ineffektivitet råder. Genom observationerna som kartlägger 
plockningsprocessen går det få en bild över hur processen är uppbyggd, hur en produkt flödar 
genom plockningsprocessen samt var i plockningsprocessen eventuell ineffektivitet kan 
finnas.  
 

För att kunna göra en bra kartläggning är det viktigt att definiera vad som avses tillhöra 
processen, exempelvis vilka aktiviteter som ingår i en plockorder. En processkartläggning 
påbörjas genom att identifiera aktiviteter som ingår i den studerade processen och se hur dessa 
aktiviteter hänger ihop med varandra. Kartläggningen bör alltid ske från processens startpunkt 
till processens slutpunkt och inte tvärtom.  Det är även viktigt att definiera en start- och 
slutpunkt på varje aktivitet om detta inte framgår tydligt (Rother och Shook, 2004). De olika 
aktiviteterna kan sedan brytas ner i värdeskapande respektive icke-värdeskapande moment vid 
behov. Sedan genomförs en detaljerad tidmätning för samtliga aktiviteter eller momenten i 
processen (Rother och Shook, 2004). 
 

2.3.3. Tidmätning 
Nästa steg efter att kartläggningen är klar är att undersöka hur lång tid varje aktivitet i 
processen tar att utföra. För att få en större förståelse över en process och för att få ett bättre 
underlag att analysera är det viktigt att göra egna observationer och att mäta tiden för samtliga 
moment personligen. Tidtagning som inte har samlats in personligen bör undvikas för att 
riskera att tiderna har mätts på olika sätt eller att det har funnits andra begränsningar när de 
tiderna samlades in (Rother och Shook, 2004). Ett sätt för att mäta olika aktiviteter är att 
använda sig av ett tidtagarur. Tidtagning ska helst ske över hela flödet för att resultatet ska bli 
tillförlitligt (Rother och Shook, 2004). Det är även bra att de som utför kartläggningen och 
tidsstudien får göra det på egen hand så att det inte delas upp i flera smådelar som kartläggs 
av flera personer. Om kartläggningen utförs av flera personer som ansvarar för var sitt 
segment i processen kan det hända att ingen har full förståelse över hela processen. De tider 
som samlas in bör dokumenteras i ett anteckningsblock direkt när tiden uppmätts (Rother och 
Shook, 2004). Med hjälp av tidmätningen går det att få fram en genomsnittstid för hur lång tid 
det tar att utföra process eller aktivitet, eller för en produkt att flöda genom en process (Hines 
och Rich, 1997). Genom att använda sig av dessa tider går det att identifiera hur stor del av 
totaltiden som en viss aktivitet i processen tar i anspråk.   
 
När processkartläggningen och tidsstudien är färdig och ett resultat har tagits fram kan 
resultatet användas som ett underlag för en analys och förbättring av den process som 
kartlagts (Hines och Rich, 1997). När förbättringsförslagen tas fram är det viktigt att 
identifiera vilka moment i processen som är onödiga och bör elimineras. Om en aktivitet inte 
går att eliminera så bör det funderas kring hur de onödiga aktiviteterna kan förändras för att 
minska slöseriet. 
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2.4. Intervju  
En intervju är ett bra sätt för att samla in empiriska data eftersom metoden ofta ger en god 
uppfattning om en respondents åsikter, känslor och kunskap inom ett visst ämne. Intervjun 
fungerar även som ett bra komplement till annan datainsamling, till exempel tidsstudie eller 
litteraturstudie (Dalen, 2007).  
 
Det första som bör göras vid utformandet av en intervju är att bestämma vem eller vilka som 
ska vara respondenter. När detta har bestämts utformas frågor som är lämpliga att ställa till 
respondenten för att få ut den information som är nödvändig (Dalen, 2007). Dessa 
frågeställningar bör utformas på ett sådant sätt att den som svarar på intervjun svarar på den 
fråga som ställts och inget annat. Frågan bör alltså vara ställd på ett sätt så att det inte går att 
misstolka den (Dalen, 2007). Det är även viktigt att ta fram och ställa frågor på ett sätt som 
inte påverkar respondenten. Detta eftersom de svar som ges kan bli missvisande om 
respondenten på något sätt skulle bli påverkad av frågan (Holme och Solvang, 1997). 
Ytterligare en sak att tänka på är om intervjun ska skrivas som ett frågeformulär där 
respondenten skriver ner sina svar eller om det skall göras en personlig intervju där 
möjligheten ges att utöver det förutbestämda manuset kunna ställa följdfrågor. (Dalen, 2007) 
 
Nästa steg är att bestämma vilken typ av intervju som skall användas. Tre vanliga typer av 
intervjumetoder som används vid intervjuer är öppen, strukturerad och semistrukturerad 
intervju (Dalen, 2007). En öppen intervju är en intervju där det inte finns någon större 
förplanering kring de frågor som ställs utan det är mera som ett vanligt samtal där det lätt går 
att bygga vidare på respondentens svar (Kylén, 2004). En strukturerad intervju är i princip 
motsatsen mot en öppen intervju där samtliga frågor är helt förplanerade. Intervjuaren 
använder förutbestämda frågor och det är inte sällan som intervjuaren ger svarsalternativ som 
respondenten kan välja mellan när den ska ge sitt svar. En semistrukturerad intervju är en 
blandning mellan öppen och strukturerad intervju där det finns förutbestämda frågor men det 
finns möjlighet till att ställa följdfrågor baserat på respondentens svar (Kylén, 2004). 
 

2.5. Workshop 
Workshop är en mötesform med ett tydligt syfte och med förväntningar på att något ska 
åstadkommas. Workshop kan användas när det är viktigt med full acceptans kring ett beslut 
och att de som deltager på mötet är medvetna om att de måste ta ansvar för resultat kring 
beslutet (Forsberg, 2012).   

  
Det finns några vanliga roller i en workshop. Dessa roller är faciliator, mötesordförande, 
moderator och sekreterare. Facilitatorn äger mötesprocessen och leder mötet men står neutral 
till det som sägs i workshopen. Mötesordföranden har en liknande roll som facilitatorn, med 
den största skillnaden att mötesordföranden är ansvarig för resultatet från workshopen 
(Forsberg, 2012). De gånger en workshop har många deltagande medlemmar kan en 
moderator vara bra för att fördela ordet så alla får uttrycka sin åsikt. Den sista rollen som 
används vid en workshop är en sekreterare vars uppgift är att anteckna och skriva protokoll på 
de åtgärdspunkter som beslutas under workshopen (Forsberg, 2012).  
 
En workshopmetod som kan användas för att komma på åtgärdsförslag är brainstorming. 
Brainstorming innebär att tänka nytt och att se saker på ett annorlunda sätt, låta idéer flyta 
fritt, utveckla och bygga på andras idéer. Det finns två faser inom metoden brainstorming, 
skapandefasen och klargörandefasen. I skapandefasen ska deltagarna föra fram idéer som 
exempelvis skrivs upp på en tavla så att alla ska kan se idéerna. Det är facilitatorns uppgift att 
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skriva ned idéerna. Alla idéer som deltagarna kommer på ska sägas högt då även dåliga idéer 
kan leda till bra förslag (Forsberg, 2012).  
 
I skapandefasen reflekterar deltagarna över hur bra idéerna faktiskt är och hur genomförbara 
de anses vara. Det kan även vara bra att på något sätt prioritera idéerna för att veta vilka idéer 
som det ska arbetas vidare med (Forsberg, 2012). Genom brainstormingsmetoden går det att 
få fram många olika förslag som håller hög kvalité. Deltagarna får även höra hur andra tycker 
och tänker kring förslagen samt höra vilka argument som framförs från deltagarna kring 
förslagen. 
 

2.6. Vetenskapliga kvalitetsmått 
För att kunna säkerställa att studien är tillförlitlig och trovärdig finns det tre kvalitetsmått för 
studien att förhålla sig till. Dessa kvalitetsmått är validitet, reliabilitet samt objektivitet 
(Graziano och Raulin, 2013). Kvalitetsmåttet validitet definieras som i vilken utsträckning 
studiens system stämmer överens med det verkligheten. Reliabilitet innebär hur tillförlitliga 
de resultat som tas fram i studien är, det vill säga i vilken utsträckning som en upprepad 
undersökning ger samma resultat som en ursprunglig undersökning. Kvalitetsmåttet 
objektivitet är ett mått på hur mycket de egna värderingarna hos de som utför mätningar och 
liknande påverkar studiens resultat (Ejvegård, 2009). 
 

2.7. Analysmetod 
För att kunna besvara studiens frågeställningar och således uppfylla studiens syfte måste den 
data som samlats in analyseras för att sedan mynna ut i förbättringsförslag. För att kunna 
analysera den insamlade data är det viktigt att den dokumenteras. Detta eftersom när 
någonting ska analyseras är det nödvändigt att i efterhand kunna gå tillbaka till det insamlade 
materialet och se hur datan ser ut, när den kom till och vad den representerar. Om 
dokumentationen är bristfällig eller helt saknas blir det svårt att analysera, dels eftersom det 
inte finns någon data att visa upp och dels eftersom data lätt kan glömmas bort om den inte 
dokumenteras (Starrin och Svensson, 1994).   
 
När all data har samlats in och dokumenterats redovisas resultatet. Det är resultatet som är 
studiens viktigaste del och det är viktigt att de slutsatser som studien lägger fram grundas i det 
resultat som materialet och bearbetningsmetoden ger underlag för. Detta är lika viktigt både 
inom kvantitativ och kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning kräver dock i allmänhet en 
utförligare redovisning då resultatet sällan kan redovisas i form av numeriska värden, tabeller 
eller grafer (Starrin och Svensson, 1994). Inom den kvantitativa forskningen redovisas 
studiens resultat som tidigare nämnts i form av numeriska värden, tabeller eller grafer. I 
samband med redovisningen av resultatet kan det även vara lämpligt att analysera det resultat 
som redovisas. När kvantitativ data ska analyseras är det viktigt att försöka förklara och 
analysera varför datan beter sig som den gör och vad det kan bero på. När datan analyseras är 
det även viktigt att notera, kommentera och analysera uppenbart snedfördelade värden, 
framförallt om dessa värden spelar en viktig roll i det resonemang som förs (Eliasson, 2013).  
 
När datan analyseras kan det även vara fördelaktigt att kategorisera informationen. Detta 
eftersom dataindelning i olika kategorier kan underlätta analysen både för läsaren av studien 
såväl som för den som ska utföra analysen. Kategoriseringen kan baseras på när, var eller hur 
datan insamlades, men också på ett djupare plan där datan undersöks och kategoriseras efter 
regelbundenheter eller företeelser som är återkommande (Merriam, 1994). 
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När tidsstudien analyseras är det lämpligt att börja med att studera den kartlagda processen 
och den insamlade datamängden. Genom att titta på dessa delar finns möjligheten att hitta 
generella mönster och aktiviteter i den kartlagda processen som det finns potential att 
tidseffektivisera. Den första granskningen av datamängden ger även en indikation på hur väl 
processen presterar och detta blir referenspunkten mot alternativa metoder i processen. För att 
utveckla analysen krävs det att gå igenom samtliga aktiviteter i detalj för att hitta moment 
eller metoder som anses vara överflödiga och tar onödigt mycket tid och/eller resurs i anspråk 
(King och King, 2015). 
 
När en intervju utförs bör intervjun på något sätt dokumenteras. Detta görs ofta i form av 
transkription, om än i olika omfattning. Antingen kan intervjun transkriberas ord för ord för 
att få med allting som sägs, eller så transkriberas merparten av det som sägs under intervjun 
utan att ta med samtliga ord. När en intervju analyseras kan en intervjutranskription kortas ner 
genom att identifiera substantiella delar och eliminera utfyllnad och upprepningar. Detta gör 
att det blir lättare att få en överblick över intervjun samtidigt som kärnan i det som 
intervjupersonen delade med sig av behålls. Eftersom personerna som intervjuas ofta kan ha 
olika tjänster, bakgrund och synsätt på ett problem kan det t.ex. vara bra att notera vilken 
tjänst intervjupersonen innehar för att få en större förståelse kring varför intervjupersonen 
svarar som den gör (Graham, 2006). 
 

2.8. Tillvägagångsätt 
I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångsätt och arbetsmetoder. 
 

2.8.1. Val av undersökningsansats 
Valet av undersökningsansats görs som tidigare nämnts i två dimensioner. När den första 
dimensionen bestäms är det viktigt att identifiera studiens förutsättningar. Förutsättningarna 
som kan identifieras i denna studie är att det är ett enskilt fall som ska undersökas mera 
ingående. Detta eftersom studien är ett uppdrag från ett företag som vill undersöka sin 
plockningsprocess närmare för att kunna tidseffektivisera denna. Studien fokuserar på ett 
enskilt område för att kunna hitta eventuella förbättringar. En fallstudieansats kan även med 
fördel användas när en studie använder sig av frågeställningar som undersöker "hur" och 
"varför" ett visst system eller fenomen beter sig eller uppstår (Yin, 1994). Studiens 
frågeställningar används för att undersöka hur ett system beter sig samt att det är ett enskilt 
fall som ska undersökas grundligt, vilket gör att de identifierade förutsättningarna gör att det 
passar bra med en fallstudieansats. 
 
Nästa dimension i valet av undersökningsansats är att bestämma om studien kommer tillämpa 
en kvalitativ eller kvantitativ ansats. För att kunna besvara frågeställningarna och uppnå 
studiens syfte genomförs det observationer och intervjuer vilket är vanliga metoder att 
tillämpa vid en kvalitativ undersökningsansats. Den data som samlas in genom tidsstudien 
antecknas och beräknas vilket sedan ligger till grund till studiens resultat. Detta 
tillvägagångssätt är vanligt förekommande när en kvantitativ ansats tillämpas. Studien 
tillämpar således en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ undersökningsansats 
eftersom båda undersökningssatserna används. 
 

2.8.2. Litteraturstudie 
Litteraturen som används i denna studie och som anses vara relevant är andra studier, 
undersökningar och forskning som beskriver ett problemrelaterat eller ett angränsade område. 
Problemrelaterad litteratur innebär att litteraturen behandlar ett problem som är snarlikt vad 
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studien avser att undersöka. Angränsande litteratur är litteratur som inte tittar på det just det 
studien avser att undersöka, men att det är inom samma område och nära besläktat.  
 
Den problemrelaterade litteraturen är litteratur där det utförs en processkartläggning och/eller 
en tidsstudie vid en fabrik, lager eller terminal med syfte att identifiera och kartlägga 
aktiviteter i materialhanteringen. Förutom processkartläggning och tidsstudier anses även 
värdeflödesanalyser som implementerats på samma områden vara problemrelaterad litteratur. 
Detta eftersom både processkartläggning och tidsstudier är en del av en värdeflödesanalys. 
Problemrelaterad litteratur anses också vara studier som försöker hitta förbättringar i 
arbetsmoment för exempelvis lagerpersonal med syftet att effektivisera deras arbete. 
 
Kunskap om lagerverksamhet och materialhantering är viktigt för att veta vilka aktiviteter och 
processer som är nödvändiga på ett lager. Denna kunskap används sedan för att påvisa vilka 
aktiviteter som är ineffektiva och onödiga och som har potential till att tidsreduceras. Denna 
litteratur behandlar främst studier från lagerverksamhet och materialhantering på ett lager. 
Genom litteraturen går det sedan att ta fram effektiviseringsförslag på de aktiviteter som anses 
vara onödiga.   
 
En del av den litteratur som används behandlar inte nödvändigtvis ett problemrelaterat 
område utan den behandlar istället ett närliggande område, även kallat ett angränsande 
område. Eftersom studien undersöker olika slöserier kan studier som behandlar slöserier men 
inom ett annat område anses vara angränsande litteratur. Angränsande litteratur behandlar 
logistik, lean productions eller en värdeflödesanalys som inte applicerats på ett liknande 
problem som denna studie avser att undersöka. Exempelvis är litteratur som beskriver 
värdeflödesanalys som har implementerats inom diverse områden som inte är inom 
lagerverksamheten möjlig att använda. Denna litteratur är användbar eftersom det ger 
kunskap om hur slöserier, processkartläggning och tidsstudier fungerar, hur det appliceras 
samt vad det finns för viktiga faktorer att undersöka i dessa områden. De sökord som används 
i studien för att hitta både angränsande och problemrelaterad litteratur återfinns i tabell 1. 
Sökningarna sker i Linköpings universitets databas "Unisearch". 
 
Tabell 1 - Sökord vid litteratursökning 
Område sökordet relaterar 
till  

Sökord Datum sökning genomfördes 

Problemrelaterad litteratur Värdeflödesanalys, Value 
stream mapping, tidsstudie, 
tidsstudier, plockning, 
picking, picking process, 
order, order picking, picking 
process effectivization, 
materialhantering, material 
handling, materialflöde, 
material flow, lager, 
lagerverksamhet, 
lagereffektivitet, storage, 
warehouse, process 
mapping, 
processkartläggning, time 
study, materialhantering, 
material handling, 

2017-02-07, 2017-02-09, 
2017-02-10, 2017-02-15, 
2017-02-16, 2017-03-04, 
2017-03-05, 2017-03-29, 
2017-03-30, 2017-03-31 
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plockningsprinciper, 
zonplockning, 
orderplockning, 
artikelplockmming, zone 
picking, order picking, batch 
picking, article picking 

Angränsande 
problemområde 

Logistik, logistics, lean, lean 
production, lean 
productions, muda, waste, 
slöseri, slöserier, types of 
muda, batching, 
tredjepartslogistik, tpl,  

2017-02-07, 2017-02-09, 
2017-02-10, 2017-02-15, 
2017-02-16, 2017-03-04, 
2017-03-05 

  
2.8.3. Tidsstudie 

Först kartläggs plockningsprocessen genom att observera och identifiera vilka aktiviteter som 
utförs under en plockningsprocess. Anledningen varför plockningsprocessen delas in i olika 
aktiviteter är för att det ska vara lättare att se vilka moment i aktiviteterna som är 
värdeskapande samt icke-värdeskapande. Under identifieringen av de olika aktiviteterna 
undersöks även hur de olika aktiviteterna hänger ihop med varandra. När systemet är kartlagt 
identifieras vilka aktiviteter som är värdeskapande och tillför värde, vilka aktiviteter som är 
nödvändiga för processen och vilka aktiviteter som inte är värdeskapande. En aktivitet kan 
bestå av flera delmoment där alla delmoment inte nödvändigtvis är värdeskapande även om 
aktiviteten som helhet är värdeskapande.  
 
När flödet är kartlagt och de olika aktiviteterna har kategoriserats så kommer aktiviteterna i 
plockningsprocessen att observeras genom tidsmätning. De två observatörerna följer då efter 
en person ur lagerpersonalen som plockar en order. Observatörerna utrustas med tidtagarur 
samt anteckningsblock och penna. Hela förloppet klockas med tidtagarur där en observatör 
mäter tiden det tar för hela ordern från start till slut. Samma observatör mäter även tiden för 
varje aktivitet som plockningsprocessen består av. Den andra observatören övervakar så att de 
tider som tas är rätt och överensstämmer med det som sker. Den andra observatören är även 
ansvarig för att skriva ner de tider som tas på både delmomenten och på hela ordern på ett 
utformat tidtagarblad, se bilaga 1. Inga anteckningar förs över vilken lagerarbetare som utför 
ordern eller vilken order det är som plockas. Detta garanterar anonymitet till lagerarbeten och 
denna personen behöver inte känna någon press på att den inte får göra fel. När 
observationerna är utförda så förs tiderna in i en Excel-fil. 
 
Metodanpassning tillämpas på denna studie. Anledningen till detta är att det är svårt att utföra 
observationerna på ett idealiskt sätt. Ett idealiskt sätt hade i studiens fall inneburit att 
observationerna utfördes under lång tid med ett stort antal observationer under dygnets alla 
timmar av en mängd olika observatörer. Anledningen varför det hade varit bra med många 
fler observatörer är att det skulle gå att observera flera ur lagerpersonalen samtidigt och 
allting som dessa utför varje timme på lagret. Denna studie kommer dock att sträcka sig 
mellan mars och maj 2017 och observationerna kommer att utföras under denna tiden. 
Företagets lagerverksamhet pågår under dygnets alla timmar, men observationerna kommer 
endast att ske under dagsskifte, det vill säga mellan 07.00-16.00. Antalet observatörer som 
studien har att tillgå är två. Då observationerna kommer att utföras i par är det svårt att täcka 
ett stort antal order. De studerade orderna kommer endast vara ett fåtal av hela dagens 
plockade order eftersom det bara går att följa en order i taget. 
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När samtliga tidmätningar är utförda och sammanställda i Excel sammanställs resultatet i 
tabellform. Resultattabellerna innehåller hur stor andel varje aktivitet tar i anspråk. Detta görs 
genom att summera samtliga uppmätta tider för en aktivitet och dividera summan med den 
totala tiden för samtliga order. Med hjälp av resultattabellerna går det att se vilka aktiviteter 
som är mest tidskrävande och var det finns potential till tidsreducering. 
 

2.8.4. Intervju 
De personer som har valts att intervjuas i denna studie är personer som anses vara 
nyckelpersoner i plockningsprocessen som kan bidra till att svara på studiens frågeställningar. 
För att få flera perspektiv kring hur plockningsprocessen fungerar anses lagerarbetare, 
arbetsledare och operativa chefer att vara nyckelpersoner och väljs således ut som 
intervjuobjekt. Intervjuerna genomförs som semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 
intervjuer passar bra i denna studie eftersom detta ger möjlighet att förplanera frågorna och 
där igenom inte missa viktiga frågor. Denna intervjumetod är också bra eftersom det går att 
ställa följdfrågor till respondentens svar och därmed få en fördjupad förståelse kring vissa 
frågor.  
 

2.8.5. Workshop 
I denna studie används en workshop för att diskutera fram förslag och åtgärder för att 
tidsreducera icke-värdeskapande aktiviteter. Workshopen genomförs först efter att tidsstudien 
är genomförd.  
 
Workshopen startas genom att studiens författare presenterar tidsstudiens resultat för 
deltagarna. Författarna påvisar hur tiden i plockningsprocessen fördelas på de olika 
aktiviteterna som har kartlagts. Deltagarna får sedan ställa frågor om det är något de inte 
förstår. Sedan när alla deltagarna förstår resultatet av studien är det dags att brainstorma för 
att få fram förslag och idéer på möjliga förbättringar. När det finns flera förslag att ta ställning 
till  diskuteras förslagen för att se vilka som kan innebära tidsreducering på de icke-
värdeskapande aktiviteterna och vilka som är genomförbara i praktiken. Förslagen värderas 
sedan hur genomförbara de är eftersom alla ska ha klart för sig vad vilka förslag som det kan 
komma att arbetas vidare med.  
 
Deltagarna i workshopen är författarna av studien, två av företagets produktionsledare samt 
lagerchefen. Detta görs för att få med människor som ser på resultatet ur olika perspektiv och 
för att höra argument både från den operativa såväl som den strategiska sidan av 
organisationen. Rollerna som används under workshopen är mötesordförande och sekreterare, 
vilket fördelas på de två observatörerna. Anledningen varför det finns en mötesordförande 
och inte en facilitator är författarna av studien inte kan ställa sig neutrala till innehållet i 
workshopen eftersom det är författarna som presenterar både tidsstudiens resultat och vad 
som ska diskuteras. Mötesordförande leder workshopen och är således involverad i 
brainstormingen. Sekreteraren antecknar under hela mötet om vad som sägs samt är delaktig i 
diskussionen under brainstormingen.  
 

2.8.6. Vetenskapliga kvalitetsmått 
Olika åtgärder används för att studien ska kunna möta de tre kvalitetsmåtten och således vara 
tillförlitlig och trovärdig. Studiens datainsamling baseras till stor del på processkartläggning 
och tidsstudie där lagerarbetarnas plockutförande undersöks. 
 
För att kunna veta vad som ingår i en plockningsprocess utförs en processkartläggning som 
kartlägger vilka aktiviteter som ingår i processen. För att kunna kartlägga processen 
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observeras lagerarbetarnas arbete och de olika aktiviteterna som utförs när en order hanteras. 
Den slutliga kartläggningen valideras med hjälp av en arbetsledare på lagret då denne har en 
god insyn i plockningsprocessen. Vid ett möte visas kartläggningen upp och arbetsledaren 
validerar att kartläggningen stämmer överens med verkligheten. Detta kan anses som 
tillräcklig validering då arbetsledaren är i kontakt med plockningsprocessen varje dag och vet 
hur det verkliga systemet ser ut.  
 
Observationsobjektet, det vill säga person som utför plockningsprocessen och som 
observeras, är helt slumpmässigt utvald. Urvalet sker så slumpmässigt det bara går för att 
säkerställa att de observationer som görs inte enbart är på de snabbaste eller långsammaste 
lagerarbetarna vilket skulle kunna påverka resultatens reliabilitet och objektivitet. För att 
observationsobjektet ska bli slumpmässigt utvalt ställer sig observatörerna sig där orderna 
hämtas och väntar där in första lagerarbetaren som ska plocka från den kund som studien 
avser att undersöka. Observatörerna följer sedan efter observationsobjektet under cirka två 
timmar innan observationsobjektet byts.   
  
För att få fram önskad data och säkerställa reliabiliteten klockas plockningsarbetet med 
stoppur. Samtliga observationer antecknas med totaltiden och deltider på ett för ändamålet 
särskilt utformat tidtagarblad, se bilaga 1. Att anteckningar förs för varje order beror på att det 
kan vara lätt att tappa bort tider om dessa inte dokumenteras på direkten samt för att inga 
aktiviteter som sker ska undgås, De antecknade tiderna förs sedan in i ett Excelark som lagras 
både lokalt samt i en molntjänst för att säkerställa att inhämtad data inte ska försvinna.   
 
De respondenter som väljs ut att svara på de intervjuer som utformats är personer som har god 
insikt i plockningsprocessen. För att undvika att subjektivitet ska kunna påverka studien har 
respondenter ur olika företagsdelar valts ut. Respondentpersonerna består av personer som 
arbetar som lagerarbetare, lagerchefer samt operativa chefer. Detta eftersom lagerarbetaren 
och den operativa chefen skulle kunna ha olika syn på plockningsprocessen och det är således 
viktigt att höra båda parters åsikt för att skapa en samlad bild.  
 
För att uppnå en hög objektivitet genomförs samtliga mätningar i par, det vill säga att varje 
tidtagning utförs av två personer samtidigt. Den ena personen huvuduppgift att ta tid på det 
utvalda observationsobjektet medan den andra personens uppgift att skriva ner de tider som 
klockas. Personen vars uppgift är att anteckna ansvarar också för att övervaka tidtagarens 
aktivitet, det vill säga att den andra personen kontrollerar att de tider som tas faktiskt stämmer 
överens med det som sker i verkligheten. Detta för att undvika att en person påverkar 
tidtagningen med sin objektivitet. För att säkerställa en god reliabilitet utförs mätningar 
upprepade gånger 
 

2.8.7. Analysmetod 
Denna studie baseras till stor del på den tidsstudie som utförs. Processkartläggningen och 
tidsstudien tillsammans med de utförda intervjuerna visar var i plockningsprocessen det finns 
möjlighet till en tidseffektivisering. Med processkartläggningen och tidsstudien som grund tas 
förbättringsförslag fram som ett led i att kunna effektivisera plockningsprocessen.  
 
De order som hanteras är inte identiska och det finns ingen typisk standardorder. Detta 
eftersom det finns skillnader när det gäller kvantitet på de olika artiklarna, så väl som skillnad 
på vad en order innehåller, vilket även verksamhetschefen bekräftar. En order kan delas upp 
på flera pallar beroende på innehåll. Detta beror på att en pall har en viss volym som inte kan 
överskridas. Om ordern har en större volym än vad en pall klarar av måste den delas upp i 
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flera pallar. Det går även att dela upp en order på flera pallar om godset som pallen ska bära 
är otympligt eller svårstaplat. 
 
För att kunna göra en rimlig jämförelse mellan de observerade orderna kommer orderna 
sorteras och kategoriseras efter hur många pallar en order består av, det vill säga om ordern 
består av en pall, två pall, tre pall och så vidare. Genom att jämföra de observerade orderna 
efter hur många pallar de består av undviks en jämförelse mellan stora och små order då detta 
kan ge en felaktig bild av systemet. Genom att jämföra antalet pallar ges en jämförelse mellan 
relativt liknande order som består av ungefär lika stor volym. 
 
För att göra en jämförelse mellan de observerade orderna bersäknas det för varje order 
procentuellt hur mycket tid av varje order som en aktivitet tar i anspråk. För varje kategori, 
det vill säga hur många pallar en order består av, summeras samtliga uppmätta tider för en 
aktivitet, vilket gör att ett genomsnitt fås för kategorin. Tack vare genomsnittstiden går det att 
belysa vilka aktiviteter som det läggs mest tid på samt var mest icke-värdeskapande tid 
spenderas. Genom den procentuella tidfördelningen mellan aktiviteterna går det att jämföra 
kategorierna sinsemellan och om det finns mönster beroende på hur många pallar som en 
order bestod av. 
 
Som tidigare nämnt finns risken att observerade personer agerar annorlunda om det vet att de 
är observerade. Detta är inget som denna studie kan ta hänsyn till eftersom det är svårt att 
observera en plockningsprocess utan att lagerarbetaren som plockar ordern lägger märke till 
observatörerna. Dock måste denna osäkerhet tas i beaktning när resultatet från tidsstudien 
studeras. För att minimera observationens påverkan på lagerarbetaren informeras att denne 
observeras men att inga anteckningar förs om varken lagerpersonal eller ordernummer. Då 
inget av detta skrivs ned kommer det i efterhand vara omöjligt att spåra vem ur 
lagerpersonalen som är ansvarig för vilken observerad ordertid.  
 
I de fall litteraturstudien eller processkartläggningen och tidsstudien inte är tillräcklig för att 
besvara studiens frågeställningar kompletteras dessa områden med intervjuer. Om det inte går 
att få fram den nödvändiga informationen på annat håll fungerar intervjuerna som källa. 
Intervjuerna transkriberas inte ord för ord utan sammanställs som en kort sammanfattning där 
endast de viktigaste delarna tas med.   
 
Workshopen ligger till grund för de framtagna rekommendationerna kring hur 
plockningsprocessen kan tidseffektiveras. Under workshopen redovisas resultatet av 
tidsstudien till DSV för att åskådliggöra hur mycket tid varje aktivitet i plockningsprocessen 
tar i anspråk. De förslag som tas upp i workshopen samt diskussionen kring förslaget 
antecknas och sammanställs.  
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3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen beskriver i stora drag vad logistik är, detta för att ge läsaren en 
bild över området som studien behandlar. Därefter beskrivs tredjepartslogistik eftersom DSV 
Solutions är ett tredjepartlogistikföretag och det är viktigt som läsare att vara införstådd i hur 
och varför tredjepartslogistik bedrivs. Den teoretiska referensramen fortsätter sedan att 
beskriva materialhantering, lagerprocesser och plockningseffektivitet och vanliga metoder 
som kan implementeras för att tidseffektivisera plockningsprocessen. Den sista delen i den 
teoretiska referensramen beskriver Lean Production och vilka slöserier det finns.  
 

3.1. Logistik  
Logistik kan beskrivas på många olika sätt men logistik kan ofta beskrivas som en strävan 
efter att skapa effektiva och välfungerande flöden inom en verksamhet. Dessa flöden kan 
handla om flöden i områden som rör organisering, planering och styrning av de olika 
processerna som utförs när en produkt skapas eller när ett arbete utförs. Något som ofta 
används för att definiera vad logistik handlar om är att det handlar om att ha rätt sak på rätt 
plats vid rätt tid, på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt (Stępien et al. 2016). 
 
Att arbeta med logistik handlar ofta till stor del om att optimera verksamhetens flöden för att 
uppnå en så hög effektivitet som möjligt till så låg kostnad som möjlig. Logistik handlar alltså 
om att på ett effektivt sätt planera, genomföra samt kontrollera verksamhetens flöde av 
material och produkter (Oskarsson et al. 2013). Detta för att kunna möta sina kunders krav på 
bästa möjliga sätt, något som kan vara ett viktigt konkurrensmedel för företag (Stępien et al. 
2016). Ett företag som kan säkerställa att kunden får sina varor på rätt plats, på rätt tid till ett 
lågt pris har i princip en bättre konkurrenskraft än ett företag som inte klarar av att säkerställa 
det. Detta eftersom faktorer så som ledtid och god leveransservice blir allt viktigare på dagens 
marknad (Oskarsson et al. 2013). 
 

3.2. Tredjepartslogistik 
Tredjepartslogistik är när en tredje part ansvarar för ett annat företags logistiska aktiviteter. 
Det innebär att ett företag som är i behov av logistiska lösningar som lager eller transporter 
inte behöver bygga ett eget system utan de kan istället betala ett företag som är specialiserade 
på logistik (Oskarsson et al. 2013). Fördelen med tredjepartslogistik är att det finns 
stordriftsfördelar i logistikverksamheten som det enskilda företaget inte kan uppnå. 
Stordriftsfördelarna uppnås vid höga volymer, exempelvis vid distributionen. Höga volymer 
uppnås när tredjepartslogistikern kan samordna många företags logistikverksamhet 
(Oskarsson et al. 2013). Det går att tänka att en tredjepartslogistiker agerar som en speditör 
mellan ett köpande och säljande företag. Utöver ansvaret som speditör kan även 
tredjepartlogistikern bedriva lager, terminalhantering och andra logistiska funktioner åt 
kundens räkning (Jonsson och Matsson, 2012). 
 
Tredjepartslogistik är intressant för de företag som inte själva har kompentens eller de rätta 
verktygen för att bedriva sin logistiska verksamhet effektivt. Hade företag behövt göra allt 
själva hade de behövt anställa personal och investera pengar i lager, verktyg och 
transportmedel vilket hade resulterat i höga kostnader (Oskarsson et al. 2013). I de fallen kan 
det vara bättre att betala en summa till en tredjepartslogistiker som sköter allt. För de företag 
som har låga volymer kan de också vara bättre att anlita en tredjepartslogistiker. De företag 
som köper tredjepartslogistik gör det för att fokusera på sin egen kärnverksamhet och 
reducera sitt eget behov av att göra investeringar (Oskarsson et al 2013). 
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Det går även att argumentera för att en tredjepartlogistiker har mer kunskap och kan skapa 
bättre och mer konkurrenskraftiga logistiklösningar än vad vanliga företag kan. Detta till en 
lägre kostnad vilket gör att köpande företaget sparar pengar genom att låta ett annat företag 
sköta logistiken (Pruth, 2002). Genom en tredjepartslogistiker går det även att hantera 
logistiken som är beroende av säsongsvariationer då tredjepartlogisikern kan samarbeta med 
andra aktörer och på så vis skapa samordningsfördelar som inte vanliga företag kan (Pruth, 
2002). 
 
Tredjepartslogistik kan många gånger vara en bra lösning för vissa typer av företag. Dock 
finns det diskussioner om tredjepartslogistiklösningar inte leder till kostnadsbesparingar eller 
logistikfördelar. En nackdel med tredjepartslogistiken är att den direkta kontakten mellan 
huvudföretaget och den köpande parten går förlorade eftersom kontakten sköts av 
tredjepartlogistikern istället (Lai et al. 2012).  

 
Ett annat problem med tredjepartslogistiklösningar är att samarbetet mellan två företag är 
uppbyggt av både gemensamma och egna intressen. Båda parterna kommer ha sin egen 
definition på vad en rättvis fördelning är gällande lönsamheten i samarbetet och båda 
företagen kommer att vilja ha en så stor del som möjligt av den gemensamma vinsten som 
skapas (Pruth, 2002). Ett vanligt gemensamt mål mellan parterna är att skapa effektiva och 
konkurrenskraftiga logistiklösningar. För köparen av tredjepartslogistiken innebär detta att få 
bästa kvalitén till lägsta möjliga kostnaden. Tredjepartlogistikföretaget vill maximera sin 
intäkter med lägsta möjliga resursutnyttjade (Pruth, 2002). Dessa splittrade intressen kan 
hamna i konflikt vilket gör att den ena parten inte känner sig nöjd med lösningen. En 
konsekvens av när de egna intressena krockar kan vara att tredjepartlogistikern inte är lika 
noga med att hålla en så hög servicenivå som huvudföretag vill (Lai et al. 2012). 
 
En viktig komponent i en tredjepartslogistiklösning är att tredjepartslogistikern och kunden 
har en tydlig kommunikation och har tydliga och gemensamma mål som ska uppfyllas. Ur 
tredjepartlogistikerns synpunkt kan dock ett allt för kravfyllt samarbete vara förknippat med 
stora risker. Om tredjepartslogistikern förbinder sig att leverera allt för mycket riskerar de sin 
egen verksamhet då priserna för logistiktjänster hela tiden pressas nedåt medan kundens krav 
kvarstår. Detta kan i slutändan innebära att tredjepartlogistikern kommer att behöva leverera 
för mycket till för lågt pris (Chaudhuri och Govindan, 2016). 
 

3.3. Lagerprocesser 
Ett lager handlar om att tillhandahålla diverse varor i väntan på att de ska komma till 
användning. En lagerverksamhet agerar utifrån sina kunder och omorganiserar och packar 
produkter enligt deras önskemål (Bartholdi och Hackman, 2014). De varor som lagerhålls 
anländer oftast till lagret i en större volym för att sedan delas upp, packas och plockas för att 
sedan lämna lagret i en mindre kvantitet än vad fallet var när den ankom. En viktig funktion 
för ett lager är således att bryta ner stora volymer till mindre delar för att sedan distribuera 
vidare till sina kunder (Bartholdi och Hackman, 2014). Anledningen till att företag väljer att 
lagerhålla produkter och varor kan också vara för att hantera efterfrågevariationer. Ett företag 
vill inte riskera att få slutsålt om efterfrågan ökar snabbare än produktionstakten (Richards, 
2014).  
Ett exempel på hur en typisk lagerverksamhet kan se ut är att en pall full med en sorts vara 
anländer till ett lager. Denna pall ställs sedan in i lagret där den lagras fram tills det att det är 
dags att plocka varorna (Bartholdi och Hackman, 2014). Lagerverksamheten får sedan en 
order från sin kund som förklarar vad de vill få skickat till sig från lagret. Olika varor som 
finns på lagret plockas sedan samman till ett eller flera kollin och sänds till kunden. Lagret 
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har nu omorganiserat flera stora volymer till en mindre volym helt enligt kundens önskemål. 
En lagerverksamhet kan se ut på olika sätt men huvudflödet är i princip densamma och är 
väldigt likt det flöde som just beskrivits (Bartholdi och Hackman, 2014). Alla 
lagerverksamheter får en leverans som sedan inlagras, för att sedan plockas, sorteras och 
distribueras till kunden. Dessa aktiviteter kan definieras som ingående och utgående processer 
(Bartholdi och Hackman, 2014).  
 
Vilken aktivitet som ska ingå i vilken process kan verksamheten själva avgöra, men enligt 
Bartholdi och Hackman (2014) ingår godsmottagning och inleverans i den ingående 
processen och plockning, packning, kontroll och sändning i den utgående processen. Följande 
del av detta kapitel kommer enbart att behandla den utgående processen, framför allt packning 
och plockning, då detta är vad studien har som huvudfokus. 
 

3.3.1. Plockning 
I den utgående processen är plockning det första momentet som utförs (Grosse och Glock, 
2014). Plockaktiviteten kan beskrivas som följande; lagerarbetaren som ska hantera 
kundordern tar emot denna i form av en plocklista, antingen elektroniskt i en dator eller i 
pappersform. Denna lista består av orderrader där det förkunnas vilken vara som ska plockas, 
hur många av en specifik vara som ska plockas samt var varan är lokaliserad på lagret. 
Lagerarbetaren följer sedan nämnda plocklista och tar sig sedan, ofta med hjälp av en truck, 
till de lagerplatser där varorna finns och plockar ihop den order som kunden har utfärdat 
(Grosse och Glock, 2014). 
 

3.3.2. Packning 
Nästa aktivitet i den utgående processen är packning (Grosse och Glock, 2014). Till skillnad 
från plockningen så är inte packningen en lika tidskrävande och transporttyngd aktivitet. 
Under packningen packas produkterna i kundordern vilket gör att det finns en utmärkt 
tillfällighet att kontrollera så att ordern är fullständig och korrekt innan den skickas iväg till 
kunden (Bartholdi och Hackman, 2014). Att en order innehåller det som kunden efterfrågat är 
viktigt eftersom leveranssäkerhet är ett viktigt konkurrensmedel för företag. Ju bättre 
leveranssäkerhet som finns desto nöjdare blir kunden, och om ett företag kan få sina kunder 
nöjda genom en hög leveranssäkerhet så kan de skaffa sig konkurrensfördelar jämtemot sina 
konkurrenter (Bartholdi och Hackman, 2014). 
 

3.3.3. Sändning 
Den sista aktiviteten i den utgående processen är sändningen av ordern till kunden. Denna 
aktivitet är det betydligt mycket mindre arbete med det är fortfarande viktigt att det utförs på 
rätt sätt (Bartholdi och Hackman, 2014). Eftersom ordern i packningsaktiviteten har slagits 
samman till större volymer är hanteringen tämligen enkel jämfört med tidigare då godset 
bestod av flera mindre delar. Orderna lastas sedan på den lastbil eller annat transportmedel 
som ska frakta godset till kunden och orderprocessen avslutas (Bartholdi och Hackman, 
2014). 
 

3.4. Materialhantering  
Materialhantering är ett begrepp som ofta förekommer inom logistiken och begreppet avser 
hantering, förflyttning och transport av material inom en organisation. Materialhanteringen 
påverkar både organisationens kostnader såväl som leveransservice. Om materialhanteringen 
är bristfällig kan det leda till ökade omkostnader t.ex. på grund av onödiga personalkostnader 
samt att organisationen inte kan leverera det som utlovats vilket leder till en försämrad 
leveransservice (Oskarsson et. al, 2013). En välfungerande materialhantering kan således ge 
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mindre omkostnader såväl som en högre leveransservice. Vad gäller materialhanteringen på 
ett lager ingår bland annat aktiviteter så som godsmottagning, ankomstkontroll, inlagring, 
lagring och plockning (Oskarsson et. al, 2013).  
 
Materialhantering brukar oftast delas upp i två olika delar där den första delen handlar om att 
förflytta varor in i lagret för lagring medans den andra delen handlar om att förflytta varor ut 
ur lagret för att sedan distribueras vidare till en kund (Moshref-Javadi och Lehto, 2016). Den 
andra delen kallas ofta för orderplockning eller enbart plockning och kan fungera på flera 
olika sätt men delas oftast in i tre typer av plockningsprinciper. Dessa plockningsprinciper 
baseras på hur många order som måste plockas samtidigt och hur stor del av det lager som 
finns att tillgå som måste genomgås. De tre vanligaste plockningsprinciperna är zonplockning, 
orderplockning och artikelplockning (Oskarsson et. al, 2013). 
 

3.4.1. Zonplockning 
En order som hanteras enligt zonplockningsprincipen plockas genom att plocka alla artiklar 
som återfinns inom ett avgränsat område (Oskarsson et. al, 2013). Att dela in 
plockningsområdet i mindre zoner innebär att arbetaren som ska plocka ordern inte behöver 
förflytta sig några längre sträckor. Eftersom det är ett mindre område som hanteras så 
kommer arbetaren att lära sig området vilket är en fördel då detta innebär att ordern kan 
hanteras snabbare. Detta i kombination med faktum att transportsträckan är relativt liten 
innebär att en order som hanteras med zonplockning kan sänka den totala 
orderhanteringstiden (Kuo et al, 2014).  
 
Det finns dock nackdelar med denna plockningsprincip. En felaktig utformning av 
plockningszonen kan leda till ett obalanserat arbetssätt och låg utnyttjandegrad (Kuo et al, 
2014). Zonplockning medför även en ökad administration då varje order måste delas upp 
enligt de plockningszoner som finns och medför ytterligare ett arbetsmoment när samtliga 
delar i ordern ska sättas ihop till en sammanhängande order (Oskarsson et. al, 2013). 
 

3.4.2. Artikelplockning 
När en artikel plockas enligt artikelplockningsprincipen plockas en och samma artikel som är 
frekvent förekommande. Det finns lite olika sätt att utföra artikelplockning på, men det som 
gemensamt för samtliga angreppssätt som används är att en enskild artikel plockas för att 
sedan sorteras till rätt kvantitet och läggas samman med den order som artikeln tillhör. Denna 
plockningsprincip är användbar om det finns flera order med väldigt liknande innehåll där en 
och samma artikel är frekvent förekommande (de Koster et al. 2007).  
 
En förutsättning för att kunna använda sig av artikelplockning är att det finns en större yta att 
tillgå då det krävs någon typ av sorteringszon där artiklarna sorteras och läggs samman med 
den order som de tillhör. Fördelen med denna typen av plockningsprocess är att stora volymer 
kan hanteras samtidigt samt att ledtiden sjunker, detta eftersom flera plockar samma order 
som sedan sammanställs till en stor order. Nackdelen är att det tenderar till att bli en stor 
mellanlagring mellan de olika arbetsstationerna. Ytterligare en nackdel är att ytterligare en 
sorteringsprocess måste implementeras, vilket inte är fallet om någon annan 
plockningsprincip används (Oskarsson et. al, 2013). 
 

3.4.3. Orderplockning 
Orderplockning går ut på att en order plockas från hela lagersortimentet. Till skillnad från 
övriga plockningsprinciper delas inte ordern upp på något sätt utan en plockare förflyttar sig 
runt hela lagret för att plocka alla de artiklar som ordern består av (de Koster et al. 2007). 
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Eftersom den som plockar ordern måste transportera sig i hela lagret kommer transporttiden 
för denna plockningsprincip bli högra än vad som är fallet i övriga plockningsprinciper. Detta 
kan anses vara en nackdel då transport är en typ av slöseri och eftersom transporterna blir 
längre ökar också tiden det tar att hantera en order (Oskarsson et. al, 2013). 
 
Fördelarna med orderplockning är att varje order hanteras separat, vilket medför att artiklar 
från olika order inte bladas ihop. Det innebär även att en eventuell omhanteringsprocess som 
t.ex. sortering undviks då alla artiklar plockas på en och samma gång och ordern är 
färdigställd när plockningsprocessen är slutförd (Oskarsson et. al, 2013). 
 

3.5. Plockningseffektivitet 
Plockaktiviteten är en av de mest arbetsintensiva delarna samt den dyraste aktiviteten att 
bedriva i en lagerverksamhet (de Koster et al. 2007). Detta beror på att de lager som har 
manuella system måste ha många plockare som plockar kundernas order vilket kommer driva 
upp lönekostnaderna. De lager som istället har automatiska system som underlättar 
plockningen kräver stora investeringskostnader. I vissa fall har de visat sig att 
plockaktiviteten kan stå för upp till  55 % av utgifterna i ett lager (de Koster et al. 2007). Av 
de anledningarna finns det många skäl till att försöka bli effektivare i plockhanteringen, detta 
för att kunna dra ner kostnader i företaget (Grosse och Glock, 2014).  
 
En stor del i en plockorder består av att transportera sig mellan plockplatserna. Detta kan 
antingen ske genom fots eller på en truck. Därför har många lösningar på att bli effektivare i 
plockhanteringen fokuserat på att dra ner transporttiden eller transportavståndet.  För att 
förkorta transporttiden eller transportavståndet finns det fyra vanliga planeringsproblem att ta 
hänsyn till (Grosse och Glock, 2014): 
 
● Layout design 
● Routing 
● Order batching 
● Storage assignment  

 
3.5.1. Layout design 

Planeringsproblemet layout design brukar sammanfattas som två delproblem. Det ena 
delproblemet handlar om att planera den yttre utformningen av en anläggning samt att planera 
var de olika avdelningar som godsmottagning, packyta, plockyta och lastyta placeras. 
Utformningen och placeringen av dessa avdelningar måste ta hänsyn till hur de är 
sammankopplade och beroende av varandra. Placeringen av avdelningar är nödvändiga för att 
minimera antalet transporter i ett lager (de Koster et al. 2007).  
Det andra delproblemet inom layout design behandlar den inre utformningen av en 
anläggning. Exempelvis kan inre utformning innebära att planera längden på ställage, höjden 
på ställage, plockplatserna storlek och hur plockplatsernas ska markeras (de Koster et al. 
2007).  
 
Tillsammans skapar dessa två delproblem ett mål att hitta en effektiv design och utformning i 
hela anläggningen. Ofta är målet att minska antalet transporter eller transportavståndet inom 
en anläggning med hänsyn till rådande krav och restriktioner (de Koster et al. 2007). 
 

3.5.2. Routing 
Routing är ett välkänt och svårlöst problem. En plockare startar vid en punkt, exempelvis där 
lastbärarna finns, och ska sedan besöka alla plockplatser som plockordern kräver för att sedan 
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sluta vid lastytan (de Koster et al. 2007). Plockaren kan välja en rad olika vägar för att komma 
till de olika plockplatserna. Eftersom plockaren inte vet vilka vägar som går snabbast att 
färdas mellan olika plockplatserna kommer denna ofta välja en väg som ej är optimal eller 
tidsbesparande (de Koster et al. 2007).  
 

3.5.3. Order batching 
Order batching är nära relaterad till routing-problemet. Det handlar om hur orderna ska delas 
upp för att plockaren ska kunna hämta varor på ett effektivt sätt (Glosse och Glock, 2014). I 
vissa fall kan det handla om dela upp en order och låta två plockare plocka en kundorder 
medan i andra fall kan det vara bra att samplocka flera olika kunder på samma lastbärare (Gu 
et al. 2007.). Målet är ofta att förkorta den maximala ledtiden för plocket på en order eller i en 
plockrunda (de Koster et al. 2007).   
 

3.5.4. Storage assignment 
Storage assignment handlar om att på ett gynnsamt sätt placera produkter och artiklar så att de 
blir lättillgängliga för plockarna (Glosse och Glock 2014). 
 
De flesta lager är uppbyggda i olika områden eller avdelningar. En avdelning kan exempelvis 
innehålla produkter från en viss leverantör, en produktgrupp eller vara specifikt riktat till en 
kund. När en leverans med produkter når lagret kommer de att hamna på en viss avdelning 
beroende på vad avdelningen består av (de Koster, 2007).  
 
När produkten har nått en avdelning ska den sedan ställas in i ett ställage eller på en 
lagerplats. Var produkter placeras i ställaget eller vid vilken lagerplats produkten hamnar på 
beror på vilken strategi som används för placeringen. Placering av produkter kan ske 
slumpmässigt där produkter hamnar på första bästa lediga lagerplats utan någon större 
eftertanke än att den befinner sig på rätt avdelning. Det går även att placera produkter baserat 
på faktorer som plockfrekvens, partistorlek eller korrelation mellan två olika artiklar (Glosse 
och Glock 2014).  
 
Ett populärt beslut att sätta produkter med hög plockfrekvens tidigt i plockslingan för minska 
transporten då plockaren åker till dessa lagerplatser ofta då ordern som hanteras väldigt ofta 
innehåller en sådan produkt (Glosse och Glock 2014).  
 
Det finns även en metod att zonindela de olika avdelningarna. Produkterna i en zon kan ha 
likvärdiga attribut som innebär att de kan ha liknade plockfrekvens, att de är en likande 
produkt eller att de ofta plockas till samma kund. Tanken med zonindelning är att placera 
produkter som plockas mycket och ofta nära varandra. Detta för att minska avståndet 
plockaren ska transportera sig (Jonsson och Mattson, 2016). 
 

3.6. Lean Production 
Lean Production har sitt ursprung ifrån Toyota Productions System och strategin Lean. Lean 
Production innebär att företaget hela tiden strävar efter att utnyttja sina resurser på ett 
effektivare sätt. Det handlar inte om att dra ner på antalet resurser utan att utnyttja de resurser 
som finns tillgängliga på ett bättre sätt (Olhager, 2013). Med andra ord är Lean en strävan att 
identifiera och eliminera olika typer av slöseri. Inom Lean delas slöserier, även kallat Muda, 
ofta upp i sju olika kategorier och målet är alltså att eliminera dessa slöserier (Heizer och 
Render 2004). Lean Production handlar även till stor del om att vara flexibel och endast 
använda minimalt med resurser till den rådande efterfrågan. Det är också viktigt att vara 
medveten om vad det är kunden vill ha och är villig att betala för i slutändan. Om det finns 
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funktioner eller tjänster i produktion som kunden inte har behov anses det vara överflödigt 
och onödigt. (McKay och Peters, 2015).  
 
Det går att beskriva och karaktärisera Lean production genom 14 punkter (Liker, 2004). En av 
punkterna säger "Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för 
medarbetarnas medverkan" (Liker, 2004, sid 37). Detta innebär att varje aktivitet ska 
standardiseras med tydliga arbetsbeskrivningar hur aktiviteten ska utföras samt hur lång tid 
det ska ta att utföra aktiviteten (Liker, 2004). Idéen bakom standardiseringen är att varje 
aktivitet kräver en viss kompetensnivå och att aktiviteten ska ta lika lång tid att utföra oavsett 
medarbetare. Ett standardiserat arbete är också lättare att förbättra och effektivisera (Liker, 
2004).  
 
För att kunna standardisera olika aktiviteter krävs en kunskap kring hur aktiviteterna fungerar 
och hur lång tid de tar. För att kunna uppnå detta är det vanligt att inom Lean utföra en 
värdeflödesanalys. Det första steget som genomförs i en värdeflödesanalys är att det system 
som ska standardiseras, eller på något sätt ska förbättras, observeras och kartläggs (Lochter, 
2008). När kartläggningen utförs observeras hela flödet från start till slut för att identifiera 
vilka processer som flödet består av samt hur dessa processer hänger ihop med varandra. När 
detta är gjort bryts sedan processerna ner i olika moment eller aktiviteter. Sedan genomförs en 
detaljerad tidmätning för samtliga moment eller aktiviteter i flödet. Resultatet blir en 
värdeflödeskarta som beskriver en produkt eller varas väg genom ett system. 
Värdeflödeskartan kan sedan användas som en grund för att ta fram förslag på hur de olika 
aktiviteterna kan förändras och förbättras (Hines och Rich 1997).   
 
Medarbetarna har en viktig roll inom Lean Production. Den första nyckeln för en organisation 
att lyckas implementera Lean är att förbättra sina medarbetare, hålla dem nöjda, hålla dem 
motiverade samt att få dem att utvecklas och bli mer kompetenta (Veech, 2004). Att ha nöjd 
och kompetent personal som hela tiden förbättrar arbetsmetoderna är grunden för att kunna 
behärska Just in Time vilket i sin tur leder till effektiviseringar i företaget. Det är när 
medarbetarna själva kommer med små förbättringar i det standardiserade arbetet och 
lösningar på problem som Lean Production blir effektivt (Veech, 2004).  
 
Detta är dock ingen garanti för att standardiserade arbetsrutiner blir en framgångsfaktor för 
företaget. En standardisering av arbetsrutiner kan ge både positiva och negativa effekter för de 
anställda som ska utföra arbetet. De positiva effekterna som kan uppstå av en standardisering 
är utökade ansvarsområden, utveckling och ett förbättrat samarbete. En standardisering har 
dock en tendens till att upplevas som jobbig för de som arbetar eftersom strävan efter ett 
effektivt flöde och tidsreducering medför att medarbetarna arbetar under en ständig press och 
stress (Seppälä och Klemola, 2004). En standardisering kan även medföra att medarbetarna 
känner sig låsta i det nya arbetssättet, något som gör att kreativiteten och en egna viljan 
hämmas. Standardiseringen kan även innebära att medarbetarna känner sig övervakade, något 
som medför osäkerhet i det dagliga arbetet (Bordia et al, 2004). 
 
Alla människor är dock olika och hur en implementering av ett standardiserat arbetssätt tas 
emot är olika beroende på faktorer så som ålder och arbetserfarenhet. Hur det nya arbetssättet 
tas emot beror också på hur klimatet på arbetsplatsen ser ut. Om en standardisering införs i en 
verksamhet där det finns motsättningar och låg tillit mellan chefer och personal kommer 
utfallet sannolikt vara mer negativt än en verksamhet där förhållandet är annorlunda (Hasle, 
2014).   
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3.7. Eliminering av slöseri - Muda 
Lean går ut på att hela tiden genomföra aktiviteter som skapar värde samt att undvika och 
eliminera aktiviteter som inte adderar något värde till den produkt som behandlas (Olhager, 
2013). Samtliga aktiviteter som utförs skulle i princip kunna delas in i tre olika kategorier; 
aktiviteter som tillför värde, aktiviteter som inte tillför värde men som ändå är nödvändiga för 
att uppnå önskat resultat samt aktiviteter som varken tillför värde eller är nödvändiga (Suárez-
Barraza et al. 2016). Den sista kategorin det vill säga aktiviteter som varken tillför värde eller 
är nödvändiga kallas ofta för slöseri, vilket är vad Muda betyder. Muda innefattar slöseri i alla 
dess former och delas in i följande sju kategorier (Olhager, 2013).  
 

3.7.1. Överproduktion 
Överproduktion innebär att det tillverkas mer produkter än vad som efterfrågas från den kund 
som finns. Överproduktion skulle kunna anses som den värsta sortens slöseri då 
överproduktion skulle kunna resultera i ytterligare slöseri (Liker, 2004). Om det sker en 
överproduktion skulle det i slutändan kunna leda till att företaget måste lagerhålla produkter i 
onödan eftersom det produceras helt i onödan (Olhager, 2013).  
 

3.7.2. Väntan 
Väntan innebär precis det som benämningen av slöseriet avslöjar, det vill säga att någonstans 
i produktionen finns det tid som tid som inte utnyttjas vilket leder till väntan. Det skulle till 
exempel kunna vara att verktyg, maskiner, utrustning eller liknande inte finns tillgängliga vid 
den tid som de behövs vilket leder till en väntan på att detta ska åtgärdas (Olhager, 2013). 
 

3.7.3. Onödiga transporter 
Ofta sker det förflyttningar inom en produktion helt i onödan. Till exempel flyttas ofta 
produkter mellan arbetsstationer inom produktionen, något som är kanske är helt onödigt och 
skulle kunna lösas genom att slå ihop olika arbetsstationer eller flytta stationerna närmare 
varandra (Olhager, 2013).   
 

3.7.4. Onödig lagerhållning 
Lagerhållning kostar pengar men är dock i det flesta fall ett måste och är svårt att undvika. 
För att hålla kostnaderna nere så mycket som möjligt bör endast det nödvändigaste lagerhållas 
(Olhager, 2013). Lagerhållning av onödigt mycket råmaterial eller färdiga produkter kan leda 
till bland annat längre ledtider, skadat material, förseningar och ökade transporter. Allting 
som lagerhålls utöver det som är absolut nödvändigt för att möta det behov som finns kan 
anses som onödigt (Liker, 2004). 
 

3.7.5. Onödiga rörelser 
Vid tillverkning av olika produkter kan det hända att de operatörer som tillverkar produkten 
utför rörelser som inte tillför produkten något värde (Suárez-Barraza et al. 2016). Exempel på 
sådana rörelser kan vara om operatören går runt och letar efter material, verktyg eller efter 
någon att fråga om hjälp (Olhager, 2013).  
 

3.7.6. Defekter 
Under tillverkningen av olika produkter kan det uppstå olika fel som gör att tillverkningen 
inte fortlöper som planerat. Det skulle till exempel kunna vara fel som uppstått i 
arbetsinstruktioner, under tillverkning eller under leveranser som utförs i samband med 
tillverkningen (Olhager, 2013). Dessa fel kan resultera i att produkterna måste omarbetas eller 
i värsta fall kasseras. Om denna typen av Muda uppstår kan det ge upphov till ytterligare 
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onödiga aktiviteter. Inom denna kategori av Muda ingår även felsökning och identifiering av 
felaktigheter. (Suárez-Barraza et al. 2016). 
 

3.7.7. Onödig tillverkning 
Vid tillverkning av en produkt utförs olika aktiviteter för att få produkten färdig. Det är dock 
inte säkert att samtliga dessa aktiviteter är de bästa möjliga (Olhager, 2013). Ibland är 
aktiviteterna som utförs onödigt komplexa och skulle kunna ersättas av enklare aktiviteter 
men ändå få samma slutresultat (Suárez-Barraza et al. 2016).  
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4. Nulägesbeskrivning 
4.1. Lagerlayout 

DSV Solutions lager är lokaliserat på Händelö i Norrköping och är 25 000 kvadratmeter stort. 
Av denna yta är 9500 kvadratmeter avsatt till den kund som denna studie avser att undersöka. 
Lagret är uppbyggt av två hallar, A-hallen och B-hallen. I A-hallen har kunden 13 rader 
ställage och 7 rader ställage i B-hallen. Båda hallarna tillsammans har cirka 14 000 
lagringsplatser åt kundens räkning. Figur 2 visar lagerlayouten, den inringade ytan är tillägnad 
kunden.  
 

 
Figur 2 – Lagerlayout 
 
Bredvid kundens lageryta finns det en stor plastningsmaskin. Alla pallar emballeras med plast 
för att förhindra att produkterna ramlar och skadas vid transport.  
 
In- och utlagringsytor finns även i anslutning till kundens lageryta. På inlagringsytan hamnar 
pallarna med produkter som ska placeras inne på lagret. På utlagringsytan hamnar de pallar 
med produkter som är färdigpackade och som ska transporteras till slutkund.  
 

4.2. Plockslinga  
I figur 4 går det att utläsa hur plockslingan ser ut för den avsedda kunden medan det i figur 3 
går att utläsa startpunkterna för respektive plockslinga. Eftersom lagerytan är uppdelad i en 
A-hall och en B-hall finns det två plockslingor, en för A-hallen och en för B-hallen. De båda 
plockslingorna har varsin startpunkt.  
 
En plockslinga påverkar i vilken ordning plockplatser kommer på en order, det vill säga att 
plockslingan påverkar i vilken ordning lagerarbetaren ska hämta produkterna. Vilken produkt 
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som är den första i en order varierar, men den första produkten som ska plockas kommer 
alltid att vara närmast startpunkten för plockslingan. Som ett exempel; startpunkten för 
plockslingan är ställagerad 1, plockplats 1 och den första produkten som ska plockas kommer 
alltid att vara den produkt som är närmast ställagerad 1, plockplats 1 som möjligt. Den första 
produkten som ska plockas skulle kunna befinna sig på ställagerad 3, plockplats 14, vilket 
innebär att det är den första plockplatsen som besöks av lagerpersonalen eftersom det är den 
produkt i ordern som ligger närmast startpunkten för plockslingan.   

 
Figur 3 - Startpunkt plockslinga 
 
DSV har satt den första plockplatsen för den avsedda kunden längst bort i lagret för att 
plockslingan ska avslutas nära där pallarna lämnas av, se figur 3. Plockningsprocessen startar 
vid plastningsmaskinen eftersom det är vid plastningsmaskinen som lagerarbetarna hämtar 
order och en tom pall som ska fyllas med de plockade produkterna. När order och pall har 
hämtats transporterar sig lagerarbetarna till starten av plockslingan i A-hallen. Lagerarbetaren 
kommer att åka igenom A-hallen i den ordningen som produkter kommer på ordern. Finns det 
produkter som är lokaliserade i B-hallen kommer lagerarbetaren att transporterna sig till B-
hallen när plockningen i A-hallen är färdig. 
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Figur 4 – Plockslinga 
 
Figur 4 visar hur plockslingan ser ut för A-hallen. Pilarna visar riktningen för i vilken ordning 
lagerplatserna på en order kommer. Det betyder att om en order innehåller två produkter på 
ställagerad 5 så kommer produkten som ligger närmast åt vänster före den andra produkten på 
ordern. Viktigt att poängtera är att personen som plockar ordern inte behöver köra exakt som 
plockslingan ser ut. Det innebär att om en produkt finns på ställagerad 1 och en annan produkt 
på rad 4 behöver inte lagerarbetaren köra igenom ställagerad 2 och 3 utan lagerarbetaren kan 
köra direkt till rad 4. Gångarna i lagret är inte enkelriktade utan det går att transportera sig åt 
båda hållen även om plockslingan alltid går från vänster till höger.  
 

4.3. Förutsättningar för plockningsprocessen 
Som tidigare nämnt finns det ingen standardorder för den avsedda kunden. En order kan 
variera i antal olika produkter och kvantitet på en produkt som ska plockas. Men det finns 
order som är av samma karaktär vilket gör att vissa order har en viss likhet. På DSV hanteras 
cirka 5-600 order i veckan för den avsedda kunden. Orderna brukar vanligtvis bestå av 1-40 
rader vilket ofta får plats på en pall. 
 

Antalet orderrader som får plats på en pall varierar, men är ungefär 1-40 rader. Dock är det 
svårt att veta hur mycket produkter som går att stapla på en pall då produkternas utformning 
kan göra det svårt att utnyttja hela pallens volym. Även lagerarbetarens packningskompetens 
är en viktig faktor i hur många produkter som går på en pall då en duktig packare kan utnyttja 
pallens volym på ett bättre sätt. Det är därför svårt att på förhand avgöra hur många pallar 
som kommer att användas när en order ska plockas. En orderrad kan bestå av ett litet och lätt 
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paket som knappt tar något utrymme i anspråk. En orderrad kan även bestå av flera, stora och 
tunga lådor som tar upp en större del av pallens volym. Detta är ytterligare en faktor som gör 
det svårt att på förhand bedöma om det kommer krävas en eller flera lastpallar när orderna ska 
plockas. 
 
Precis som antalet orderrader så varierar antalet order som ska utföras varje dag. Antalet order 
varierar från dag till dag och vecka till vecka. När studien utförs har antalet order legat mellan 
80–120 per dag för den avsedda kunden. Det bör dock noteras att samtliga dessa order inte är 
rena plockorder, utan vissa order är enbart helpallar. Det är antalet order som avgör hur 
mycket personal som kommer att behövas och hur många personer som kommer behövas 
varje dag. En dag då det är ca 95–100 order brukar personalstyrkan bestå av ungefär 10–12 
personer, varav 2–6 arbetar ägnar sig åt plockorder medans övrig personal jobbar med 
påfyllnad, inlagring, helpallsorder eller liknande.   
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5. Tidsstudie 
5.1. Processkartläggning och processkarta 

Det första steget i denna tidsstudie är att kartlägga plockningsprocessen. Detta görs för att få 
förståelse för hur plockningen fungerar i praktiken samt för att få kunskap kring vilka 
aktiviteter som ingår i processen och därmed skall tidsmätas. Genom att observera 
lagerarbetarnas arbetsgång när de hanterar en order kunde följande aktiviteter identifieras som 
en del av plockningsprocessen: förberedelse, plockning, transport, eventuell ompackning samt 
lämnande av pall. För att vara säkra på att de aktiviteter som identifierats som en del av 
plockningsprocessen stämmer överens med verkligheten hölls ett möte med en arbetsledare 
som har god insyn i plockningsprocessen. Arbetsledaren bekräftade att den identifierade 
plockningsprocessen stämmer med hur plockningen av varor går till, vilket gör att studiens 
tidmätning kommer baseras kring de identifierade aktiviteterna.   
 
De identifierade aktiviteterna som ingår i plockningsprocessen sammanställs i en processkarta 
i figur 5.  
 

 
Figur 5 - Processkarta 
 
I figur 5 finns det en pilar som går mellan aktiviteterna transport, plockning och ompackning. 
Anledningen till detta är att transport, plockning och ompackning är återkommande aktiviteter 
i plockningsprocessen och kommer utföras kontinuerligt när en order plockas. Det är en romb 
som symboliserar aktiviteten ompackning. Romben i figuren är ett beslut som lagerarbetaren 
får ta efter varje gång denne har plockat en produkt. Om lagerarbetaren väljer att packa om 
pallen efter att denne har plockat en produkt kommer denne sedan att transportera sig. 
Transporten kommer antingen ske till avlämningsytan om produkten var den sista på orden 
eller till nästa lagerplats om det finns en eller flera produkter kvar att plocka. Om 
lagerarbetaren inte behöver packa om pallen kommer så kommer denne, samma som tidigare, 
transportera sig till avlämningsytan eller till nästa lagerplats.  
 
Om ordern så pass stor att det krävs fler pallar att slutföra den på kommer 
plockningsprocessen att börja om igen. Det vill säga att när lagerarbeten har lämnat pallen 
kommer denne att åka och hämta en ny pall vilket innebär att lagerarbetaren kommer att 
utföra aktiviteten förberedelse för att sedan transportera sig till den lagerplats där en produkt 
ska plockas och så vidare. 
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5.2. Definition av identifierade aktiviteter  
Figur 6 illustrerar vilka arbetsmoment som varje aktivitet innehåller. Aktiviteterna förklaras 
utförligare i kommande delkapitel.  

Figur 6 – Definition av identifierade aktiviteter 
 

5.2.1. Förberedelse 
Aktiviteten förberedelse är det första som utförs i plockningsprocessen. Den person som ska 
hantera en order genomför vissa moment som kan kallas för förberedelse då det handlar om 
att förbereda sig inför den orderhantering som ska utföras. Aktiviteten förberedelse består 
främst av tre delaktiviteter som inte nödvändigtvis måste utföras varje gång. Den första 
delaktiviteten är att lagerarbetaren, även kallad plockare, hämtar en order vid 
orderhämtningsytan och tar denna till sin truck. Den andra aktiviteten som sker är att 
personen som ska plocka undersöker ordern. Detta för att ta reda på vilka produkter som 
ordern innehåller, hur denne kan behöva transportera sig i lagret och var på lagret som 
plockningen börjar. Det tredje och sista delmomentet som ingår i en förberedelse är att hämta 
en tom lastpall på den speciella lagerplats där samtliga tomma lastpallar lagras.  
 

5.2.2. Transport 
Aktiviteten transport innefattar all form av förflyttning som plockaren måste utföra för att 
kunna färdigställa den tilldelade ordern. Transporten börjar när plockaren förflyttar sig från 
orderhämtningsytan till den första plockplatsen. Sedan pågår transporten kontinuerligt genom 
hela plockningsprocessen när plockaren förflyttar sig mellan plockplatserna. Detta beror på att 
alla produkter som ska plockas för att kunna färdigställa ordern befinner sig på olika platser 
på lagret. Plockaren måste då förflytta sig med hjälp av en truck mellan de olika 
plockplatserna. När den sista produkten är plockad transporterar sig plockaren från den sista 
plockplatsen till avlämningsytan för att avsluta ordern.  
 

5.2.3. Plockning 
Aktiviteten plockning har delats upp i två olika delaktiviteter, aktivt plock och övrigt plock. 
Det är den aktiva delen i plockningen som är värdeskapande. Aktivt plock innefattar att 
lagerarbetaren har stannat trucken för att hämta rätt produkt och sedan flyttar produkten från 
plockplatsen till pallen. Plockaren scannar sedan produkten med en handscanner. 
Anledningen till att varje produkt scannas när de plockas är för att undvika att fel produkt 
plockas till slutkunden. 
 

Övrigt plock innebär att lagerarbetaren utför en handling som inte för ordern närmare 
slutkunden. Det kan innefatta att lagerarbetaren läser igenom ordern, har strul med scannern 
eller måste stå och bläddra i scannern för att byta vilken lagerplats som ska plockas. Om 
lagerarbeten har svårt att se eller hitta rätt produkt kommer det att räknas in i som övrigt 
plock. Att fråga efter påfyllning av en produkt anses också vara övrigt plock.  
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5.2.4. Ompackning 
Produkterna måste packas och staplas på ett bra sätt för att de inte ska ramla av pallen och 
skadas. Tunga och otympliga produkter bör vara längst ner på pallen för att de inte ska 
förstöra andra produkter på grund av dess tyngd. I vissa fall kommer plockaren bli tvungen att 
packa om pallen för att den ska bli stabil. När plockaren behöver ompacka flyttar personen 
runt de redan plockade produkterna på pallen tills denne är nöjd. Denna aktivitet inträffar inte 
alltid utan denna beror helt och hållet hur lagerarbetaren packar under plockrundan. Denna 
aktivitet sker bara vid behov. Ompackning kan ske under plockrundan och behöver inte bara 
ske i slutet av plockningsprocessen.  
 

5.2.5. Lämnande av pall 
Den sista aktiviteten i plockningsprocessen är att lämna av pallen. Detta görs när alla 
produkter har packats på pallen och alla produkter står stabilt. Pallen lämnas hos 
plastningsmaskinen där den emballeras. Innan den lämnas av för plastning i 
plastningsmaskinen skriver plockaren en etikett som fästs på pallen. Efter att plockaren har 
lämnat pallen vid plastningsmaskinen har plockningsprocessen avslutats. Plockaren tar då en 
ny order och gör om processen.  
 

5.3. Definition av start- och stoppunkter 
För att veta hur tidmätningen av de identifierade aktiviteterna ska gå till är det viktigt att 
definiera vad som ingår i en aktivitet samt dess start och stoppunkter. Detta eftersom om det 
inte finns en tydlig definition av när en aktivitet startar och stoppas för att övergå i en annan 
aktivitet kan det vara svårt att ta tid på rätt sätt. Väldefinierade start- och stoppunkter hjälper 
observatören att se till att mätningarna utförs på samma sätt varje gång. Startpunkten 
respektive stoppunkten meddelar när och hur en aktivitet startar och slutar. Detta innebär att 
observatören kommer att sätta igång och stänga av sitt tidtagarur på ungefär samma ställe 
varje gång. De definierade start- och stoppunkterna för varje identifierad aktivitet återfinns i 
figur 7. 

Figur 7 – Start- och stopptider. 
 
I figur 7 går det att se att aktiviteten "Ompackning" är streckad. Anledningen till detta är att 
ompackning är en aktivitet som inte kommer uppstå för varje order. Denna aktivitet kommer 
bara uppstå när pallen har blivit ofördelaktigt packad, vilket beror på hur lagerarbetaren 
packar. De observerade order som inte kräver ompackning kommer inte använda de streckade 
delarna i figur 7.   
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5.4. Värdeskapande kontra icke-värdeskapande aktiviteter 
När aktiviteterna i plockningsprocessen är identifierade och kartlagda är det möjligt att 
fastställa om aktiviteterna är värdeskapande eller ej. Värdeskapande innebär att aktiviteten 
skapar ett värde som kunden är villig att betala för. Det som kunden är villig att betala för i 
studiens fall är att samtliga de produkter som ingår i en beställd order återfinns på den lastpall 
som ingår i leveransen. Kunden har inget intresse i hur transporterna ser ut eller hur 
emballeringen går till, det kunden betalar för är plockningen av produkter. Det är därför 
plockning är den enda aktivitet som kan anses vara värdeskapande. En aktivitet som inte är 
värdeskapande kallas icke-värdeskapande och dessa aktiviteter bör elimineras.  
 
Samtliga icke-värdeskapande aktiviteter kan dock inte elimineras helt och hållet. Detta beror 
på att vissa aktiviteter som är icke-värdeskapande ändå måste utföras för att det ska gå att 
slutföra plockningsprocessen. Aktiviteten måste således återfinnas i processen, trots att den 
inte tillför något värde.  
 

5.4.1. Förberedelse  
Aktiviteten förberedelse är inte värdeskapande men nödvändig då det inte tillför något värde 
att hämta och läsa igenom en order eller att hämta en lastpall då det inte tillför produkten, 
eller i detta fall ordern, något värde. Aktiviteten kan anses gå in under Muda-kategorin 
"onödig tillverkning". Att aktiviteten går in under onödig tillverkning kan anses konstigt då 
DSV själva inte tillverkar något. Men eftersom Muda-kategorierna är uppbyggt kring 
tillverkande företag skulle kategorin onödig tillverkning vara motsvarigheten till ett 
överarbete i ett tjänsteföretag. Eftersom tiden som läggs på att undersöka ordern uppstår på 
grund av att en order är komplex och det går inte att snabbt att bilda sig en uppfattning om 
orderns omfattning går det att klassa som överarbete. Alla aktiviteter som utförs är inte alltid 
de bästa möjliga, och att stå still och undersöka en order kan anses vara en produkt av orderna 
inte är upplagda på ett perfekt sätt (Olhager, 2013). Det är dock en nödvändighet att läsa 
igenom ordern då det kan vara viktigt att den som ska plocka ordern vet vilka produkter som 
ingår och att denne planerar för hur plockandet ska läggas upp. Aktiviteten kan således inte 
elimineras, men tiden som läggs på förberedelser bör minskas så mycket som möjligt. 
 

5.4.2. Transport  
Aktiviteten transport är icke-värdeskapande men nödvändig då det inte tillför något värde till 
ordern att förflytta sig runt i lagret. Aktiviteten transport går in i "onödiga transporter" vilket 
inte skapar värde enligt de sju slöserierna (Olhager, 2013). Även om aktiviteten transport är 
icke-värdeskapande är den nödvändig att utföra eftersom lagerpersonalen måste förflytta sig i 
lagret för att plocka produkter enligt en order. Det är inte möjligt att eliminera hela aktiviteten 
men det är bra att minska transporttiden eller transportavståndet så mycket som möjligt.  
 

5.4.3. Plockning: Aktiv  
Plockning är den enda aktiviteten i plockningsprocessen som är värdeskapande. Aktivt plock 
är värdeskapande eftersom det för en order närmare slutkunden. Aktiv plock innebär att 
lagerpersonalen plockar produkter från en lagerplats till en lastbärare som ska till slutkund 
och det är först då som värde skapas. 
 

5.4.4. Plockning: Övrigt  
Övrigt plock är den del i plockningen som inte är värdeskapande. Detta eftersom det inte 
tillför något värde att det inte går att scanna de plockade produkterna på grund av 
scannerproblem, stå och byta lagerplats i scannern eller att det inte går att hitta den produkten 



  2017-06-08 

33 

  

som ska plockas. Den tid som läggs på detta kan anses vara rent slöseri då det inte för ordern 
närmare slutkunden på något sätt. Slöseriet som uppstår under övrig plockning ingår i Muda-
kategorin "väntan". Väntan innebär att den tid som läggs på att plocka varor inte utnyttjas 
vilket leder till att den som plockar lägger tiden på att vänta (Olhager, 2013). Den övriga 
plockningen är varken värdeskapande eller nödvändig och bör därför elimineras. 

5.4.5. Ompackning  
Aktiviteten ompackning är helt och hållet icke-värdeskapande eftersom det är omarbete av 
tidigare packning. Omarbete kallas enligt Muda-kategorin "defekter" vilket är onödigt och 
inte skapar något värde (Olhager, 2013). Även kategorin "defekter" kan kännas märklig i detta 
sammanhang. Muda-kategorierna är som sagt anpassade efter tillverkande företag men 
kategorin "defekter" innebär att omarbeta något och kan således appliceras även i detta fall. 
Ompackning uppstår när personen som plockar en order måste stapla om och förflytta redan 
plockade varor på pallen. Att förflytta redan plockade produkter betyder att personen 
dubbelarbetar och lägger tid på att åtgärda tidigare packning. Detta är en aktivitet som inte 
behövs utföras i en plockningsprocess då det är ett resultat av dålig packning alternativt dåligt 
val av plockslinga där plockaren väljer att hämta produkterna som bör ligga längst ner på en 
pall sist och tvärtom.  
 

5.4.6. Lämnande av pall  
Att lämna av en pall för plastning är inte värdeskapande då det ur kundens synpunkt inte gör 
pallen mera färdig än vad den var efter den sista produkten blev plockad, dock är aktiviteten 
fortfarande nödvändig att utföra. Att lämna en pall innefattar att transportera sig från den sista 
plockplatsen till plastmaskinen. Detta kan anses tillhöra Muda-kategorin "onödiga 
transporter" som innebär att förflytta sig helt i onödan (Olhager, 2013). Att förflytta sig från 
den sista plockplatsen till plastmaskinen är dock ett nödvändigt slöseri då den plockade pallen 
på något sätt måste emballeras innan den sänds till slutkunden. Samtliga plockade pallar 
måste emballeras i plastmaskinen, vilket gör att transporten dit är en nödvändighet för att 
kunna avluta plockprocessen. 
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5.4.7. Sammanfattning 
Samtliga identifierade aktiviteter samt om aktiviteterna är värdeskapande är sammanställda i 
tabell 2. 
   
Tabell 2-Sammanställning av identifierade aktiviteter.  
Aktivitet  Aktiviteten innefattar Värdeskapande 
Förberedelse  Hämta order 

 Hämta pall 
 Läsa in order 

Nej, men 
nödvändig. 

Transport  Transportera sig mellan 
lagerplatser 

 Transportera sig till avlämningsyta 

Nej, men 
nödvändig. 

Plockning  För över produkt från lagerplats till 
pall 

 Skanna produkt och order 
 Läsa igenom order 
 Ringa på påfyllning 

Aktivt plock: 
Ja. 

Övrigt plock: 
Nej. 

Ompackning  Packa om på pallen Nej. 

Lämna av pall  Lämna av pall  Nej, men 
nödvändig. 

 
5.5. Tidmätning 

När aktiviteterna i plockningsprocessen är identifierade med definierade start- och 
stoppunkter är det möjligt att börja utföra tidmätningen. Mätningar utfördes under 2 veckor i 
mars-april. För att säkerställa att antalet observationer är tillräckligt många beräknas 
standardavvikelsen för den totala tiden. När standardavvikelsen har planat ut och inte 
förändras särskilt mycket när fler order jämförs går det att säga att antalet observationer har 
nått en viss mättnadsnivå. Antalet observationer kan även anses vara tillräckligt många i antal 
om resultatet från tidsstudien inte påverkas nämnvärt när fler observationer genomförs. Det 
vill säga att även om fler observationer utförs så förändras inte resultatet.  
 
Som tidigare nämnt har observationerna sorterats och kategoriserats beroende på hur många 
pallar som gick åt för att slutföra ordern. Med hänsyn till resultatet har observationerna delats 
in i en pall, två pall, tre pall samt fyra eller fler pallar. Det finns även en femte kategori som 
innehåller samtliga observerade order.  
 
Denna studie har totalt observerat 74 order. 41 av dessa order har hamnat i kategorin "en 
pall". Kategorin "två pall" har 14 order och "tre pall" har 10 order. Den fjärde kategorin 
"fyra(+)-pall" har 9 order.  
 
Figur 8 illustrerar standardavvikelsen för den totala tiden i kategorin "en pall". Det går att se 
att linjen börjar stabilisera sig runt åtta. Det innebär att resultatet inte förändras nämnvärt ju 
fler observationer som utförs vilket betyder att tillräckligt antal observationer har gjorts för 
denna kategori. Figur 9, 10 och 11 visar dock inte upp ett liknande mönster när det gäller 
standardavvikelsen. Linjen för de tre figurerna har inte börjat stabilisera sig även om det finns 
tendenser till att "två pall" börjar stabilisera sig. Det behövs fler observationer för dessa 
kategorier för att kunna dra säkrare slutsatser.  
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För den femte och sista kategorin har inte standardavvikelsen använts som metod för att 
avgöra om antalet observationer är tillräckligt många. För att undersöka antalet observationer 
för denna kategori har istället slutresultatet undersökts. När slutresultatet inte påverkas 
nämnvärt ju fler observationer som utförs anses resultatet ha stabiliserat sig. I denna studie 
förändras inte resultatet nämnvärt ju fler order som observeras för kategorin "samtliga 
observerade order" vilket gör att antalet observationer anses vara tillräckligt.  
 

 
Figur 8- Standardavvikelse 1-Pall                                                   Figur 9- Standardavvikelse 2-Pall 
 

 
Figur 10- Standardavvikelse 3-Pall                                                 Figur 11- Standardavvikelse 4(+)-Pall 
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5.5.1. Resultat samtliga observerade order 
Tabell 3 visar resultatet från samtliga 74 observerade order medan tabell 4 visar övrig 
information som berör tidsmätningen. Se bilaga 6 för varje aktivitets tidsåtgång för varje 
order. Det som redovisas i tabell 3 är hur stor andel varje aktivitet tar i anspråk samt snittet för 
hur lång tid en order tar att utföra. En order tar alltså i snitt 28,1 minuter att genomföra och 
33,5 % av den totala tiden går ut på att transportera sig runt i lagret. Snittet beräknas genom 
att dividera den totala tiden med det totala antalet observationer. 
 
Aktiviteten ”plockning” är som tidigare nämnt uppdelat i två underkategorier, aktiv och övrig 
plockning. Som det går att utläsa i tabell 3 står plockningen för majoriteten av tiden av den tid 
som används i plockningsprocessen. Aktiv plockning är den aktivitet som tar mest tid i 
anspråk och står för 34 % av den totala plockningsprocessen, vilket är lika mycket som 
aktiviteten ”Transport” som även den står för 34% av den totala tiden.  
 
Tabell 3 - Tidsåtgång för varje aktivitet för samtliga order. 

   
Snittorder 
(minut):  28,1     

Aktivitet 
Andel av 
total ordertid 

Snittorder 
(minut)     

Förberedelse 
7% 1,8   

Andel av 
total 
ordertid 

Snittorder 
(minut) 

Plockning 
48% 13,5 

Plockning 
bestående av 

Aktiv 
plockning 34% 9,5 

Ompackning 
5% 1,5  

Övrig 
plockning 14% 4,0 

Transport 34% 9,4     

Lämna pall 
6% 1,8     

 
Tabell 4 - Övrig information gällande samtliga observerade order.  

Antal observationer 74 

Snittordertid (Minut) 28,1 

Längsta order 121,8 

Kortaste order 4,5 
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5.5.2.  Resultat 1-pall  
Tabell 5 visar resultatet från kategorin "1-pall" och tabell 6 visar övrig information rörande 
resultatet för kategorin 1-pall. Resultatet återfinns även i bilaga 2.  Resultatet från 1-pall har 
likheter med resultatet som presenteras för samtliga observerade order. Den stora skillnaden 
mellan 1-pall och samtliga observerade order är att aktiviteten "plockning" tar mindre tid i 
anspråk. Det är främst den övriga plockningen som tar mindre tid i kategorin "1-pall". Den 
sjunkande plockningsaktiviteten har istället ersatts med en ökad transport.   
 
Tabell 5 - Aktiviteternas tidanspråk på snittordern för kategorin 1-pall 

   
Snittorder 
(minut):17,1     

Aktivitet 
Andel av 
total ordertid 

Snittorder 
(minut)     

Förberedelse 6% 1,0 

  

Andel av 
total 
ordertid 

Snittorder 
(minut) 

Plockning 43% 7,4 
Plockning 
bestående av 

Aktiv 
plockning 

33% 5,6 

Ompackning 6% 1,0  Övrig 
plockning 

10% 1,8 

Transport 38% 6,6 
    

Lämna pall 6% 1,1 
    

 
Tabell 6 - Övrig information gällande observerade order för kategorin 1-pall. 

Antal observationer 41 

Snittorder (minut) 17,1 

Längsta order 36,7 

Kortaste order 4,5 
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5.5.3.  Resultat 2-pall 
Tabell 7 visar resultatet från kategorin "2-pall" och tabell 8 ger övrig information om 
resultatet för kategorin. Som tidigare nämnt har inte "2-pall" tillräckligt med observationer för 
att med säkerhet kunna säga att resultatet stämmer även om det finns tendenser att antalet 
observationer är tillräckligt många. Av de observationer som har genomförts i kategorin går 
det att se att resultatet är relativt likt kategorierna "samtliga observerade order" och "1-pall". 
Transporten står för 32% och den aktiva plockningen står för 35 % av tidsåtgången, vilket är i 
linje med tidigare resultat. Tidsåtgången får varje observerad order i kategorin återfinns även i 
bilaga 3. 
 

Tabell 7 - Aktiviteternas tidanspråk på snittordern för kategorin 2-pall 

   
Snittorder 
(minut):  33,3     

Aktivitet 
Andel av 
total ordertid 

Snittorder 
(minut)     

Förberedelse 
6% 2,1   

Andel av 
total 
ordertid 

Snittorder 
(minut) 

Plockning 
50% 16,5 

Plockning 
bestående av 

Aktiv 
plockning 35% 11,6 

Ompackning 
6% 2,1  

Övrig 
plockning 15% 4,9 

Transport 32% 10,8     

Lämna pall 
5% 1,8     

 

Tabell 8 - Övrig information gällande observerade order för kategorin 2-pall. 

Antal observationer 14 

Snittordertid (Minut) 33,3 

Snittid (Pall) 16,6 

Längsta order 75,2 

Kortaste order 14,6 
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5.5.4.  Resultat 3-pall 
Då det inte finns tillräckligt många observationer för kategorin "3-pall" blir resultatet lite 
osäkert. I bilaga 4 återfinns tidsåtgången för varje aktivitet och i tabell 10 återfinns övrig 
information som rör de observerade orderna. Dock tyder resultatet i tabell 9 på att det är 
relativt likt de andra kategorierna med 30 % transport och 35 % aktiv plockning. Den stora 
skillnaden jämfört med tidigare kategorier är att aktiviteten "ompackning" tar mera tid i 
anspråk. 

Tabell 9 - Aktiviteternas tidanspråk på snittordern för kategorin 3-pall 

 

   
Snittorder 
(minut):  31,1     

Aktivitet 
Andel av 
total ordertid 

Snittorder 
(minut)     

Förberedelse 
8% 2,5   

Andel av 
total 
ordertid 

Snittorder 
(minut) 

Plockning 
50% 15,7 

Plockning 
bestående av 

Aktiv 
plockning 35% 10,9 

Ompackning 
4% 1,4  

Övrig 
plockning 15% 4,8 

Transport 30% 9,5     

Lämna pall 7% 2,1     
 

 

Tabell 10 - Övrig information gällande observerade order för kategorin 3-pall. 

Antal observationer 10 

Snittordertid (Minut) 31,1 

Snittid (Pall) 10,4 

Längsta order 41,8 

Kortaste order 18,4 
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5.5.5. Resultat 4(+)-pall 
Likt kategorin "3-pall" är resultatet osäkert på grund av för få observationer. Men genom att 
studera tabell 11 går det att se att resultatet är likt de övriga kategorierna. Transporten står för 
30 % och den aktiva plockningen för 34 %. Aktiviteten "ompackning" är relativt jämn med 
föregående kategori men något högre än för samtliga observerade order. Samtliga resultat för 
kategorin återfinns även i bilaga 5 och i tabell 12 återfinns övrig information som berör 
kategorin. 
 
Tabell 11- Aktiviteternas tidanspråk på snittordern för kategorin 4(+)-pall 

   
Snittorder 
(minut):  66,5     

Aktivitet 
Andel av 
total ordertid 

Snittorder 
(minut)     

Förberedelse 
7% 4,5   

Andel av 
total 
ordertid 

Snittorder 
(minut) 

Plockning 
52% 34,3 

Plockning 
bestående av 

Aktiv 
plockning 34% 22,8 

Ompackning 5% 3,1  
Övrig 
plockning 17% 11,5 

Transport 30% 20,1     

Lämna pall 7% 4,5     

 
Tabell 12- Övrig information gällande observerade order för kategorin 4(+)-pall. 

Antal observationer 9 

Snittordertid (Minut) 66,5 

Snittid (Pall) 14,4 
Längsta order 121,8 

Kortaste order 51,4 
 

5.6. Analys av tidsstudiens resultat 
Det resultat som tagits fram genom den utförda tidsstudien redovisas i kapitel 5.5.1-5.5.5. För 
att kunna ta fram rekommendationer kring vad som bör förändras för att uppnå en 
effektivisering av plockningsprocessen måste först varje aktivitet och dess tidsanspråk 
analyseras. 
 

5.6.1. Förberedelse 
Aktiviteten förberedelse står för 6-8% av den totala tidsåtgången. Att ordern undersöks beror 
på att den som plockar vill förbereda sig på vad som ska plockas. Hur lång tid som läggs på 
att läsa igenom ordern och hur grundligt ordern undersöks är olika från plockare till plockare. 
Vissa noterar enbart hur många produkter det är som ska plockas för att sedan påbörja sin 
transport mot den första plockplatsen medan andra gillar att i förväg planera hur produkterna 
ska plockas och fundera på hur ordern kan plockas på bästa sätt. 
 
Att 6-8% av den totala tiden går åt till att hämta en tom pall och läsa igenom ordern kan bero 
på att de produkter som plockas kommer i fel ordning, vilket resulterar i att plockaren på egen 



  2017-06-08 

41 

  

hand "bygger om" plockordningen. Att produkterna ligger i den ordning som de gör beror på 
den plockslinga som används på lagret. Plockslingan är inte utformad efter hur stora eller hur 
tunga de produkter som ska plockas är, utan det kan hända att den första produkten som ska 
plockas är ett litet paket medans den sista produkten är stor och otymplig. En erfaren plockare 
vet ungefär hur stora de olika produkterna är och kan därför redan i förväg planera hur 
plockningen ska gå till. Detta kan dock ta sin tid, men det kan i slutändan innebära att mindre 
tid behöver läggas på ompackning eller liknande. 
 

5.6.2. Plockning 
Plockning ligger runt 43-52% beroende på kategori. Den stora variationen har sin förklaring i 
att den övriga plockningen för "1-pall" var relativt liten jämfört med de andra kategorierna. 
Den övriga plockningen för de andra kategorierna är runt 15% medan för kategorin "1-pall" 
var den nere på cirka 10%. Anledningen varför den övriga plockningen var lägre i den 
kategorin jämfört med de andra kategorierna kan vara för att det är mindre scannerstrul på de 
order som endast kräver en pall alternativt att resultatet för de andra kategorierna ligger för 
högt för denna aktivitet och skulle sjunka om fler observationer gjordes. 
 
Den aktiva plockningens resultat står på en jämn nivå runt 33-35 % för samtliga kategorier. 
Det är den aktiva plockningen som är värdeskapande och det är bra om denna aktivitet har en 
så hög andel som möjligt. Men även om den aktiva plockningen är den aktivitet som är bra att 
utföra betyder det inte automatiskt att det är bra om aktiviteten tar lång tid. Tiden som läggs 
ner på den aktiva plockningen bör vara liten, andelen i tidsanspråk för aktiviteten bör dock 
vara stor.  
 
Utöver avvikelsen för ”1-pall” ligger den övriga plockningen ligger runt 15% av den totala 
tiden för de andra kategorierna. Den övriga plockningen är icke-värdeskapande och onödig 
eftersom den innehåller scannerproblem, bläddra i scannern efter rätt plockplats, titta igenom 
ordern, ringa på påfyllning samt leta efter produkter, något som inte skapar värde. 
Scannerproblem innebär att lagerpersonalen inte kan scanna produkten eftersom scanner har 
tappat kontakt med intranätet alternativt att den inte kan läsa av produkten. Konsekvensen av 
detta blir att lagerpersonalen inte kan scanna produkten och måste vänta tills scannern slutar 
krångla. En dålig plockordning kan problem för plockaren som måste kolla många gånger på 
ordern samt i vissa fall ändra och bygga om plockordningen vilket gör att den övriga 
plockningen ökar. 
 
Den övriga plockningen kan därför anses vara överflödig och ta alldeles för mycket tid på en 
order. Att få bort tidigare nämnda scannerproblem och att titta igenom ordern känns självklart 
för att få ner den totala ordertiden. Och resultatet från tidsstudien som säger att den övriga 
plockningen står för runt 15 % av den totala tiden framhäver ännu mer denna aktivitet bör 
tidsreduceras för att bli effektivare i plockningsprocessen.  
 

5.6.3. Ompackning 
Ompackning står för 4-6% av den tid som används i plockningsprocessen, beroende på 
kategori. Ompackningen är som störst i kategorierna "1-pall" samt "2-pall". Detta kan bero på 
att när dessa order packas vill plockaren få med så mycket som möjligt på pallarna för att 
undvika att skicka fler pallar än vad som är absolut nödvändigt. Detta resulterar i att pallen 
måste packas om flera gånger för att få plats med allt. 

Att ompackning uppstår beror på att den som plockar ordern på något sätt har byggt en pall på 
ett ofördelaktigt sätt. Att ompackning uppstår kan förklaras av ett flertal faktorer. 
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Ompackningen kan bero på att plockaren placerar produkterna på ett sätt som gör att pallen 
lätt rasar och således riskerar att skada produkterna. För att undvika att detta sker måste 
plockaren med jämna mellanrum avbryta sitt plockande för att justera produktens position. 
Ompackningen kan även bero på produkternas placering i lagret.  

Om plockaren åker och plockar enligt den ordning som ges på ordern kan det uppstå 
situationer där plockaren måste packa om sin pall, trots att denne packat sin pall på ett mycket 
bra och stabilt sätt. Att ompackningen sker trots en bra packning beror på att produkten som 
står näst på tur i plockordningen är stor och tung, vilket innebär att den riskerar att skada 
övriga produkter med sin beskaffenhet. Plockaren måste då packa om hela eller vissa delar av 
pallen på grund av orsaker som denne själv inte kan rå för. Det är alltså i vissa fall 
produkternas position i lagret som skapar ompackningen eftersom placeringen av produkterna 
inte är utformat efter produkternas beskaffenhet. 

Hur mycket tid som läggs på ompackning för varje order beror även på vilka rutiner varje 
enskild plockare har. Vissa plockare föredrar att plocka enligt plocklistan och lasta på 
produkterna utan någon större eftertanke för att sedan ställa sig och packa om pallen för att få 
den stabil. Andra plockare väljer istället att planera inför eller under sin plockning, något som 
medför att tiden för ompackningen blir mindre. I det stora hela är dock ompackning en relativt 
liten del av den totala tiden för att plocka en order.  

5.6.4. Transport 
Aktiviteten "Transport" står enligt tidsstudien för 30-38% av den totala ordertiden. Detta är 
tid som går ut på att transportera sig runt om i lagret för att plocka de olika produkterna. Om 
snittordern för kategorin "samtliga observerade order" undersöks betyder det att på en order 
som är 28,1 minuter går 9,4 minuter åt till att transportera sig.  
 
Aktiviteten i sig är nödvändig och måste existera. Dock går det alltid att tidsreducera och 
försöka hitta andra sätt för att transporttiden eller transportavståndet ska bli så litet som 
möjligt. Transporten har en koppling, som även övriga plockningen och ompackningen har, 
till plockordningen och plockslingan. Lagerpersonalen som följer plockordningen och 
plockslingan till punkt och pricka kommer att transportera sig mycket per order då dagens 
plockslinga utformning har vissa problem, speciellt om produkterna på en order är utspridda 
runt hela lagret. De som istället bestämmer sin egen plockordning kan få ner en del av 
transporten om det vet vad de gör, men dock finns risken att dessa istället åker omkring i 
lagret och inte alls har en bättre väg än den som plockslingan föreslog.  
 
Resultatet visar att cirka en tredjedel av en order innefattar transport vilket kan anses vara en 
betydande del, speciellt eftersom aktiviteten i sig inte är värdeskapande. 
 

5.6.5. Lämna pall 
Aktiviteten "Lämna pall" pendlar mellan 5-7 % av den totala tiden beroende på vilken 
kategori som undersöks. Det skulle innebära cirka två minuter för att lämna pallen om 
kategorin "samtliga observerade order" jämförs. Detta är en rimlig tid då lämna pall innebär 
att transportera sig från den sista plockplatsen till plastmaskinen, vänta på sin tur att få lämna 
pallen på plastningsmaskinen och skriva en lapp och fästa den på pallen för att den ska kunna 
identifieras.  
 
Denna aktivitet är en liten del av den totala tiden för en order. Det är svårt att tidsreducera 
aktiviteten eftersom momenten i aktiviteten är små. Det skulle kunna gå att se till att 
lagerpersonalen aldrig skulle behöva vänta för att lämna pallen eller att det fanns 
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färdigskrivna lappar som skulle kunna fästas på pallen. Dock skulle detta i bästa fall endast 
innebära en liten möjlig tidreducering.   
 

5.7. Skillnader i tidsåtgång på olika order 
Resultatet i de olika orderkategorierna är överlag relativt jämnt, men det finns dock vissa 
skillnader som kan vara värt att undersöka lite närmare. I resultattabellerna i kapitel 5.5 såväl 
som i tabell 13 återfinns information om tiden det tar att plocka en pall för respektive 
kategori.  
 
Tabell 13 - Snittider 

Kategori Snittid (pall) 

1-pall 17,1 
2-pall 16,6 
3-pall 10,4 

4(+)-pall 14,4 
 
Det som går att utläsa är att det tar längst tid att plocka en pall i kategorin "1-pall". Snittiderna 
sjunker sedan för varje kategori för att sedan öka något för kategorin "4(+)-pall. Att tiden för 
att plocka en pall skiljer med ungefär 7 minuter beroende på om ordern består av en pall 
jämfört med tre pall beror främst på kvantiteten på de produkter som plockas. När en order 
består av tre eller fler pallar så består ordern allt som oftast av minst en orderrad som består 
av en stor produktkvantitet. Detta innebär att flera produkter av samma sort ska plockas och 
lastas på pallen. Den stora kvantiteten fyller snabbt upp pallen och att stå och förflytta 
produkter från plockplatsen till pallen går ganska snabbt, även om det är många produkter 
som ska förflyttas. Detta gör att den totala tiden för att plocka en pall blir kortare. Ytterligare 
en effekt av att fylla pallen med en större kvantitet på få ställen blir att transporttiden 
förkortas. 
 
Att transporten minskar beroende på hur många pallar som plockas är något som visualiseras i 
tabell 14. 
 
Tabell 14 – Transportens andel av den totala tiden 

Kategori 

Transportens 
andel av den 
totala tiden 

Plockningens 
andel av den 
totala tiden 

1-pall 38% 43% 
2-pall 32% 50% 
3-pall 30% 50% 
4(+)-pall 30% 52% 

 
Att transportandelen av den totala tiden sjunker i takt med att antalet pallar ökar beror dels på 
tidigare resonemang kring att större kvantiteter oftare förekommer i de stora orderna, men det 
beror även på transportens längd mellan varje plockplats. Desto större en order är desto fler 
plockplatser ska besökas, vilket i sin tur innebär att transportsträckan mellan varje plockplats 
blir mindre. Transportens andel av den totala tiden är som störst i kategorin "1-pall" vilket 
beror på att produkterna är placerade längre ifrån varandra i lagret än i de övriga kategorierna. 
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När en större order ska plockas behöver således inte plockaren transportera sig lika långt. Att 
plockaren inte behöver transportera sig lika långt samtidigt som kvantiteterna blir större 
resulterar i att en större andel av tiden läggs på plockning, något som bekräftas i tabell 14. 
 

5.8.  Möjlig tidsreducering  
När plockningsprocessen kartlades identifierades att en av aktiviteterna var värdeskapande 
medan de övriga aktiviteterna som ingår i plockningsprocessen var icke-värdeskapande. Av 
den tid som används till att plocka kundorder står värdeskapande aktiviteter för 34% av den 
totala tiden. Detta innebär att 66% går åt till att utföra aktiviteter som inte tillför något värde 
till den tjänst som utförs och innebär att det finns en ineffektivitet i plockningsprocessen. 
Dock finns det aktiviteter som fortfarande är nödvändiga att utföra av dessa 66 % som går åt 
till de icke-värdeskapande aktiviteterna, men det visar ändå att det finns potential att bli 
effektivare i plockningsprocessen. För att få bukt med ineffektivitetsproblemet bör vissa icke-
värdeskapande aktiviteter tidsreduceras för att kunna uppnå en högre effektivitet. Ett sätt kan 
vara att undersöka varje enskild aktivitet för att hitta arbetsmoment i aktiviteten som är 
tidskrävande och onödigt och som är möjlig att eliminera.  
 

5.8.1. Aktiviteter som är möjliga att tidsreducera 
Som tidigare har nämnts så är samtliga icke-värdeskapande aktiviteter rent slöseri och bör 
därför reduceras eller om möjligt elimineras. Från observationerna kapitel 5.5 och från 
analysen i kapitel 5.6 går det att utläsa att de ineffektivaste aktiviteterna är "transport" och den 
övriga plockningen i aktiviteten "plockning". Det är i dessa aktiviteter som mest kraft och 
resurser bör satsas på för att hitta metoder och lösningar för att tidsreducera 
plockningsprocessen. I aktiviteten "transport" gäller det att framförallt minska hur långt 
lagerpersonalen måste åka mellan varje plockplats. För den övriga plockningen gäller det att 
reducera eller eliminera scannerproblem och att lagerpersonalen inte behöver läsa igenom en 
order lika ofta, exempelvis för att planera plockordningen.  
 
Aktiviteterna som "förberedelse", "ompackning" och "lämna pall" är små moment i 
plockningsprocessen och har inte lika stort utrymme att tidsreducera än tidigare nämnda. Av 
den anledningen bör inte fokuset ligga på att reducera dessa aktiviteter. "Förberedelse" och 
"lämna pall" är två aktiviteter som är nödvändiga och måste således fortsätta finnas kvar. 
"Ompackning" är icke-värdeskapande och onödig men är svår att göra något åt då den 
påverkas av hur duktig lagerpersonal är på att plocka och vart produkterna ligger längs 
plockslingan. Det går att istället tänka sig att aktiviteten ”ompackning” sjunker om 
plockslingan utformas på ett bättre sätt från början, vilket gör att behovet av att packa inte är 
lika stort längre.  
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6. Förbättringsförslag 
Tillämpningen av tidsstudien, intervjuerna samt workshopen har inneburit en identifiering av 
vilka delar av plockningsprocessen som är ineffektiv. Genom att analysera resultatet av 
tidsstudien, respondenternas intervjusvar gällande hur väl plockningsprocessen fungerar i 
dagsläget och diskussionerna från workshopen går det att ta fram förbättringsförslag på 
plockningsprocessen.  
 
De förbättringsförslag som identifieras fram i denna studie återfinns i tabell 15. Förslagen 
kommer att diskuteras utförligare i kapitel 6.1–6.3. Utifrån dessa förslag kommer en analys 
och diskussion föras kring vilka förslag som är de mest genomförbara och kan 
tidseffektivisera plockningsprocessen. Alla förslag som presenteras i denna studie går inte att 
implementera samtidigt då vissa kan vara motstridiga. Förslagen ska istället ses som just 
förslag över vilka metoder som kan användas för att bli effektivare i plockningsprocessen.  
 
Tabell 15 - Förbättringsförslag  
Förbättringsförslag: Förklaring: Identifierats 

genom: 
Förändra 
plockslingan 

Bind ihop plockslingan så att den får ett 
serpentinliknade utseende.  

Observation, 
intervju  

Lagerplatsernas 
placering 

Placera produkterna enligt en annan logik. 
Exempelvis tunga och otympliga produkter tidigt i 
plockslingan eller frekvensbaserade lagerplatser. 

Observation, 
intervju, 
workshop 

Förändring i 
scannersystemet 

Förenkla användningen av scannern. Exempelvis 
ska det gå att scanna en produkt om den finns med 
på ordern, extra knapptryckningar för att bläddra 
fram till rätt produkt ska inte behövas. 

Observation, 
intervju  

Frekvensbasera 
lagerplatserna 

Lagerplatserna ska baseras på om produkter är hög 
eller lågfrekventa. 

Workshop 

Standardisera 
arbetsrutiner 

Aktiviteterna och arbetsmomenten i 
plockningsprocessen ska standardiseras för att all 
lagerpersonal ska arbeta på ett likadant sätt.  

Workshop  

Dela in lagret i 
zoner 

Dela in, för den avsedda kunden, olika zoner som 
har sin egen plockslinga.  

Workshop 

 

6.1. Observationer och tidsstudie 
Från observationerna och tidsstudien har det kommit fram att transport och övrig plockning är 
de två aktiviteterna som det finns störst potential att tidsreducera.  
 
För att kunna effektivisera transporten är ett förslag att strukturera upp plockslingan. Detta 
förbättringsförslag har uppkommit genom observationer och diskussion tillsammans med 
produktionsledare på DSV. Idag är plockslingan utformad på ett sådant sätt att de som följer 
plockordningen till punkt och pricka måste vända i gångarna. Plockslingan går idag från 
vänster till höger och vilket kan skapa problem om en lagerpersonal ska in i varje ställagerad 
när en order plockas. För att undvika att behöva vända i gångarna eller att behöva köra emot 
den plockslinga som figur 4 illustrerar kan en lösning vara att väva ihop plockslingan. Figur 
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12 visar när plockslingan har fått ett serpentinliknade utseende och vilket kommer innebära 
att personal slipper att vända i gångarna.  

 
Figur 12 - Förändringsförslag för plockslingan 
 
Genom att knyta ihop plockslingan är det möjligt att de som brukar använda sig av en egen 
plockordning nu i större utsträckning använder sig av den föreslagna plockordningen istället. 
Genom att få alla att använda sig en föreslagen plockordning är det också lättare att få 
lagerpersonal av att använda sig av tidseffektivare vägval än om de sköter sin egen 
plockordning (de Koster, 2007). Detta gäller dock generellt sett, en förändring i plockslingan 
kan ha en hämmande effekt för vissa av lagerarbetarna. Det kan vara så att vissa av 
lagerarbetarna har utarbetat en plockslinga som passar perfekt för den enskilda individen, och 
om de då istället måste följa en bestämd plockslinga kan detta ha en negativ effekt på deras 
arbete.  
 
En annan lösning för få en effektivare transport är att strukturera lagerplatserna på ett mer 
logistiskt sätt än vad det är idag. Lagret är idag uppbyggt med hjälp av storage assigenment, 
det vill säga att lagret är uppdelat i områden och i varje område kan det bara finnas en kund. 
Genom att göra denna uppdelning blir det lättplockat för lagerpersonalen som bara behöver 
hålla sig till ett område när denne plockar för samma kund. Detta resulterar också i mindre 
transporter än om varor från en kund skulle spridas ut på hela lagret (de Koster, 2007). För att 
få effektivare transporter gäller det dock att inom varje område strukturera lagerplatserna för 
att lagerpersonalen ska åka så lite truck som möjligt. Några av de vanligaste metoderna för att 
uppnå detta är att placera lagerplatserna enligt plockningsfrekvens, säsongsbaserat, 
partistorlek eller korrelationen mellan två eller flera produkter (Glosse och Glock, 2014).  
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I fallet för DSV skulle ett alternativ kunna vara att de tidiga lagerplatserna i plockslingan är 
ämnat för tunga och/eller stora produkter för den avsedda kunden. Detta skulle göra att 
lagerpersonalen kan minska sitt behov av att behöva ompacka eftersom de produkter som bör 
ligga längst ner på en pall kommer i början av plockslingan. Med denna förändring av 
plockslingan är det möjligt att de som brukar köra en egen plockordning i större grad skulle 
använda sig av den föreslagna plockordningen, vilket som tidigare nämnt skulle kunna 
innebära en minskad transport.  
 
Förutom att tidsreducera transporten har även den övriga plockningen potential för en 
tidsreducering. Majoriteten av den tid som läggs på den övriga plockningen uppstår som en 
effekt av den handscanner som används vid plockningen. Handscannern infördes på DSV för 
att säkerställa att varje order innehåller rätt produkter. Innan scannern infördes hade företaget 
problem med att plockarna råkade plocka fel vara, vilket resulterade i en lägre 
leveranssäkerhet. Införandet av scannern har mer eller mindre eliminerat detta problem vilket 
är till stor fördel då det är av vikt att ha en god leveransservice. Att en order innehåller det 
som efterfrågas är viktigt eftersom leveranssäkerhet är ett betydelsefullt konkurrensmedel för 
företag idag (Bartholdi och Hackman, 2014). 
 
Om plockslingan och artikelplaceringen förändras enligt de förslag som läggs fram i detta 
kapitel kan det även ha en positiv effekt på den övriga plockningen. I nuläget är varken 
plockslingan eller artikelplaceringen optimalt utformad, vilket kan skapa problem för den som 
plockar. Om den som plockar vill åka i en annan ordning än den som plockslingan föreslår 
måste denne manuellt gå in i scannern och ändra vilken plockplats som ska plockas härnäst. 
Detta måste göras för varje enskild produkt som inte plockas enligt den i förväg bestämda 
plockordningen. Om den som plockar inte byter plockplats i scannern och scannar 
produkterna i fel ordning kommer scannern att visa en felkod och ge ifrån sig en högljudd 
signal för att varna plockaren om att någonting inte står rätt till. Att behöva gå in och ändra i 
scannern varje gång en produkt ska plockas skapar inget värde och tar dessutom lång tid att 
utföra. Om plockslingan och produktplaceringen görs om kan detta resultera i att det uppstår 
färre tillfällen då plockaren måste avvika från plockordningen och således stå och byta 
plockplats i scannern. 
 
Ett annat förbättringsförslag gällande den övriga plockningen skulle kunna vara ett förändrat 
upplägg i det datasystem som används i scannrarna. Datasystemet borde förändras på ett 
sådant sätt att den som plockar kan scanna alla de varor som återfinns i ordern oavsett om den 
kommer i rätt ordning eller ej. Detta skulle innebära att den som plockar kan plocka 
produkterna efter önskad ordning utan att manuellt behöva byta plockplats i scannern, något 
som skulle kunna spara tid.  
 

6.2. Intervjuer  
För att skapa ytterligare en dimension i hur plockningsprocessen kan effektiviseras har 
intervjuer gjorts med lagerpersonal, produktionsledaren samt arbetsledaren. De frågor som 
ställs under intervjuerna behandlar om vad personalen anser vara ineffektivt i 
plockningsprocessen. Personalen fick också svara på vad de tror bör förändras inom 
plockningsprocessen och hur det skulle gå till för att bli mer tidseffektiva.  
I de intervjuer som genomfördes var det främst två problemområden som framhävdes. Det 
första området som ansågs vara problematiskt var plockslingan. Plockslingan ansågs vara 
uppbyggd på ett komplicerat sätt då produkterna ligger i en ofördelaktig ordning. Känslan 
bland respondenterna var att produkterna placeras slumpmässigt i lagret utan någon särskild 
logik. Produkter med en lätt vikt kommer ibland före tunga produkter och det är ofta blandat 
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mellan stora och små produkter. Plockslingan borde enligt respondenterna göras om för att ta 
hänsyn till produkternas storlek och vikt. "Det bästa vore att dela upp produkterna i de olika 
gångarna så att den första gången som plockas är full av alla stora och tunga saker för att 
sedan blir lättare och lättare", menar en av respondenterna. Detta eftersom det i dagsläget är 
svårt att plocka en bra och stabil pall då produkterna är så blandade. 
 
Plockslingans utformning ger även upphov till längre transporter och mycket ompack enligt 
de som deltagit i intervjuerna. "Eftersom produkterna ligger i den ordningen som de gör blir 
det mycket transport i lagret då det inte går att packa en stabil pall om man följer 
plockslingan". Respondenten uttryckte även en önskan om att det skulle vara lättare att få en 
överblick kring vilka produkter som ingår i en order. I dagsläget går det inte på ett lätt sätt att 
i scannern undersöka vilka produkter som återfinns i ordern. Varje plockare får dock en 
papperskopia av varje order där det lättare går att se vilka produkter som ingår i en order. 
Respondenten önskade att det hade varit lika lätt se produkterna i scannern som på 
papperskopian. "Förr i tiden plockade vi enbart efter en papperskopia, och då var det lättare 
att se vad som ingick och hur plockningen skulle läggas upp, vilket bidrog till kortare 
transporter". Detta är något som är problematiskt då ett datasystem bör leda till att 
papperskopior inte längre behövs. En papperskopia kan vara lättare än ett dåligt datasystem, 
men med ett bra datasystem ska inte papperskopior vara en nödvändighet. Dagens datasystem 
är i dagsläget tyvärr inte tillräcklig tillfredsställande för att kunna släppa papperskopiorna. 
 
Det andra problemområdet ansågs vara den handscanner som lagerpersonalen är utrustad 
med. Uppfattningen bland personalen är att handscannern tar tid att använda och krånglar 
emellanåt vilket gör att en order ta längre att utföra än vanligt. Handscannern blir extra 
påtagligt tidskrävande när en lagerpersonal kör sin egen plockordning och måste klicka sig 
fram i datasystem på handscannern för att kunna scanna av rätt produkt. Det är ett moment 
som drar ner tempot i plockningen ansåg några av respondenterna. "När vi inte hade scannern 
var det mycket lättare att få en överblick över de produkter som skulle hämtas först och sen 
slippa behöva trycka sig fram på scannern" menade en av respondenterna. Det som var bra 
med scannern är att felplock kan minimeras, men att det borde gå att utforma på ett bättre och 
smidigare sätt.   
 

6.3. Workshop 
Syftet med workshopen är att tillsammans med produktionsledarna och lagerchefen att 
diskutera resultatet från tidsstudierna. Workshopen inleds med att studiens resultat presenteras 
för workshopens deltagare. Att resultatet presenteras i inledningen beror på att deltagarna ska 
få en bild kring hur verkligheten ser ut. Detta gör att de förbättringsförslag som diskuteras får 
ett fokus på att förbättra verkligheten som den ser ut i nuläget. 
 
Efter att resultatet från tidsstudierna lades fram i workshopen fick de övriga deltagarna en 
chans att diskutera vilka områden som har mest potential att tidseffektivisera. Deltagarna på 
workshopen ansåg att det som var viktigast att fokusera på var transporten och den övriga 
plockningen.  
 
De förbättringsförslag som dök upp under brainstormingen var:   Att frekvensbasera lagerplatserna.  Dela in lagret i olika zoner och skapa en plockslinga för varje zon.  Standardisera plockningsrutinerna.   Omlokalisera lagerplatserna på ett bättre sätt.  
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Att frekvensbasera lagerplatserna innebär att det ska finnas lagerplatser som är ämnat för de 
mest högfrekventa produkterna under en dag. Vilka produkter som är mest högfrekventa 
baseras på de order som ska plockas under dagen. Vilka produkter som finns på dessa 
lagerplatser förändras såklart dag från dag eftersom orderna också är olika dag från dag. För 
att exemplifiera, varje natt arbetar en person med att endast flytta runt olika lagerplatser. Hur 
denne placerar produkterna på lagerplatserna beror helt och hållet på hur morgondagens order 
ser ut. Är de många order som innehåller produkten "90213" och "70925" kommer dessa 
placeras tidigt i plockslingan. Genom denna metod kommer det kosta pengar att ha personal 
på natten som flyttar om produkter i lagret men detta kan komma att reducera transporttiden 
för morgondagens personal, vilket kan resultera i att mindre personal behövs för att hantera 
alla order under en dag. Det problematiska med denna metod kan vara att lagerpersonalen 
känner sig förvirrade eftersom produkterna flyttas runt varje dag och att gångarna inuti lagret 
aldrig ser likadant ut. Att flytta runt lagerplatserna kan även innebära mycket arbete i 
datasystemet för att koppla produkterna till rätt lagerplats och att faktiskt flytta runt 
produkterna. Av dessa anledningar krävs det att förslaget undersöks grundligt för att se till  att 
förslaget får önskad effekt.  
 
Att dela in lagret i olika zoner innebär att produkterna ska placeras ut i olika zoner och att 
varje zon skulle ha en egen plockslinga. Exempelvis skulle det kunna innebära att i zonen 
närmast där plockningsprocessen startar skulle ha alla tunga produkter placeras. I zonen 
bredvid skulle alla högfrekventa produkter ligga. I den tredje skulle lågfrekventa produkter 
ligga och så vidare. Varje zon har sin egen plockslinga vilket innebär att om en order endast 
skulle innehålla produkter i de två första zonerna skulle lagerpersonal slippa att åka runt i hela 
lagret. Genom zonerna går det också att se till att produkterna plockas in en bra ordning för att 
göra pallen stabil utan att lagerpersonalen ska behöva skapa sig en egen plockordning.  
 
Standardisera plockningsrutinerna innebär att varje moment och aktivitet i 
plockningsprocessen ska vara standardiserade. Det ska bara finnas ett sätt att utföra en 
aktivitet på. Lagerpersonalen ska inte behöva tänka själva utan de ska göra som de har blivit 
lärda till. Detta gör att det är lättare att se hur förändringar påverkar plockningsprocessen om 
alla blir påverkade på samma sätt. Idag går det att plocka på lite olika sätt och en förändring i 
plockningsprocessen kan fungera bra för en lagerarbetare, men samma förändring kan vara 
negativt för en annan i personalen. Med standardiserade plockningsrutiner är det också lättare 
att lära upp ny lagerpersonal för att de ska kunna göra ett bra jobb från början. 
 
Att omlokalisera lagerplatserna innebär att flytta lagerplatserna enligt en viss logik som 
tidigare har beskrivits. Ett sätt är att placera tungt i början av plockslingan och lättare ju 
längre fram plockslingan lider. Dock måste en viss hänsyn tas till produkter med hög 
plockfrekvens och säsongsvaror. Detta förslag är inte samma som att frekvensbasera 
lagerplatserna och det är svårt att kombinera dessa två. För att kunna kombinera dessa två 
behövs varje produkt värderas huruvida de är stora och otympliga så att de måste placeras 
sent i plockslingan eller högfrekventa så att de ska placeras tidigt i plockslingan.   
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7. Diskussion 
I detta kapitel kommer resultaten från studien att diskuteras. Förutom resultatet kommer även 
de framtagna förbättringsförslagen att diskuteras och vad dessa kan innebära för effektiviteten 
på DSV. 
 

7.1. Tillförlitligheten i tidsstudien 
7.1.1. Mätningarna 

De observationer som har gjorts i denna studie har utförts av samma två observatörer för att se 
till att mätningarna utförs på samma sätt varje gång. Tidsstudien har ansetts fungera bra att 
genomföra med de förutsättningar som fanns. De definierade aktiviteterna var ett bra 
hjälpmedel för att veta vilka handlingar som skulle tilldelas vilken aktivitet. Det uppstod dock 
situationer när gränserna blev flytande och det var osäkert vilken aktivitet som faktiskt 
utfördes. När detta uppstod kan mätningarna ha blivit påverkade av observatörernas egna 
tolkningar och därmed gjort mätningen subjektiv till en viss grad. Av denna anledning är det 
bra att samtliga observationer har utförts av samma två observatörer för att se till att, när 
gränserna blev flytande, de ändå mättes på samma sätt och tilldelades en och samma aktivitet 
konsekvent.  
 

När observationerna utfördes räknades endast hur många pall en order innehöll. Anledningen 
till detta var att det var lätt att hålla koll på hur många pallar en order innehöll. I efterhand 
hade det även varit användbart att räkna hur många olika plockrader en order innehöll. Detta 
hade kunnat användas för att analysera resultatet på ett alternativt sätt. Anledningen varför 
inte detta togs med var för att antal rader på en order ansågs vara ett osäkert mått på hur stor 
en order var. En rad kan innebära en liten och lätt produkt som inte alls är svårplockat 
samtidigt som en rad kan innebära 14 tunga lådor som fyller två pallar. För att komma runt 
detta räknades endast hur många pall som en order innehöll eftersom detta skulle indikera hur 
stor ordern var. Det hade dock varit intressant för vidare analys att få med rad-informationen 
för varje order. Även om det hade varit intressant med rad-informationen har detta ingen 
större påverkan eftersom kärnfrågan i denna studie är hur lång tid varje aktivitet tar i anspråk 
för en order, vilket går utmärkt med endast pall-informationen.  
 

7.1.2.  Resultatet 
Som det går att läsa i kapitel 5.5 har 74 order observerats. Dessa har sedan kategoriserats 
beroende på hur många pallar de tog att för att slutföra ordern. Kategorin "1-pall" är den enda 
kategorin som har tillräckligt många observerade order enligt standardavvikelse-metoden som 
också presenterades i kapitel 5.5. 
 
Även om det finns en viss osäkerhet i observationerna och de olika kategorierna går det ändå 
att se att resultatet inte skiljer sig särskilt mycket. Oavsett om resultatet från "3-pall" jämförs 
med "1-pall" går det att se att det finns likheter i hur stor andel varje aktivitet tar i anspråk.  
 
Det går även att jämföra de olika pall-kategorierna med kategorin "samtliga observerade 
order" för att se att resultatet är likvärdigt utan några större skillnader. Detta indikerar att även 
om fler observationer utförs kommer resultatet att vara liknade det resultat som finns idag. Att 
resultatet är så pass lika varandra antyder att resultatet är trovärdigt trots något få 
observationer.  

7.2.  Standardisering av plockningsrutiner 
Något som observerades var att det fanns lika många arbetsmetoder för att plocka som det 
fanns lagerpersonal som plockade. Vissa tillbringade mycket tid mellan lagerplatserna för att 
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undersöka ordern och planera vilken lagerplats som denne skulle till härnäst. Detta innebar att 
denna personal lät mycket tid gå åt till den övriga plockningen jämfört med de som följde den 
föreslagna plockordningen. De som följde den föreslagna plockordningen kunde istället ha en 
längre ompackningstid. Alla i personalen jobbade på lite olika sätt när det gäller 
plockningsprocessen och i termer av att försöka få till kreativa lösningar från personalen kan 
detta vara ett bra sätt att få alla att hitta ett sätt som fungerar för just dem. Dock, enligt Liker 
(2004) är grunden för att kunna effektivisera och ta bort onödiga moment är att standardisera 
arbetssätten och aktiviteterna. Genom standardisering av aktiviteterna i plockningsprocessen 
kan det vara möjligt att hitta metoder som är effektivare i dagsläget.  
 
Även under workshopen dök ett förslag om att standardisera arbetssätten upp. Deltagarna 
menade att om lagerpersonalen fick tydliga anvisningar hur varje aktivitet och arbetsmoment 
skulle utföras är det mycket lättare att hitta förbättringar och se hur dessa förbättringar 
påverkar plockningsprocessen.  
 
Av denna anledning skulle det vara intressant att undersöka om det finns plockningsstilar som 
är mer effektiva än andra och i sådana fall bryta ner dessa och se vad som skiljer sig mellan 
en effektiv och en mindre effektiv plockningsstil. Med denna information går det att 
standardisera plockningsprocessen och på det sättet bli effektivare. När standardiseringen 
utformas är det dock viktigt att få med personalen som ska jobba med de standardiserade 
rutinerna. Detta eftersom nöjd och kompetent personal är grunden för ett effektivt arbete. Om 
personalen är engagerade i utvecklingsarbetet kommer medarbetarna med små förbättringar i 
det standardiserade arbetet och lösningar på problem, vilket är en viktig komponent för att 
uppnå ett effektivt arbete (Veech, 2004).  
 
Men det finns även nackdelar med att införa standardiserade arbetsrutiner. Risken när 
lagerpersonalen får tydliga direktiv hur de ska utföra sina arbetsmoment är att de känner sig 
stressade, övervakade och låsta (Seppälä och Klemola, 2004). Stressen kommer från att 
lagerpersonalen förväntas göra lika mycket som arbetskamraterna. Det går tydligt att se för 
vilka som de standardiserade arbetssätten inte passar för då de inte hinner göra lika mycket 
som de andra, vilket kan skapa en upplevd stress att personen hela tiden måste prestera, något 
som kan ge känslan av att vara övervakad (Bordia et al, 2004). Att lagerpersonalen kan känna 
sig låst kommer ifrån att de inte får hitta lösningar som passar bäst först just dem. Att ha 
personal som känner sig stressade och övervakade är inte positivt och kan i ett långsiktigt 
perspektiv skapa en ineffektiv arbetsmiljö. 
 

7.3.  Eliminering av slöserier 
För att kunna uppnå en högre effektivitet i plockningsprocessen måste vissa aktiviteter 
tidsreduceras. Det är viktigt att vara medveten om vad det är kunden vill ha och är villig att 
betala eftersom det annars kan finnas funktioner eller tjänster i produktion som kunden inte 
har behov av och är därmed överflödigt och onödigt och kan betraktas som slöseri (McKay 
och Peters, 2015). Enligt Heizer och Render (2004) kategoriseras dessa slöserier enligt de 7 
typerna av Muda och för att uppnå en så hög effektivitet som möjligt bör alla typer av Muda 
elimineras. För att DSV ska kunna bli effektivare har samtliga aktiviteter som utförs i 
plockningsprocessen delats in i värdeskapande och icke-värdeskapande kategorier och de 
förbättringsförslag som har tagits fram fokuserar på de icke-värdeskapande aktiviteterna.   
 
Genom att förändra plockslingan och att förflytta lagerplatserna eller att koppla ihop 
plockslingan likt en serpetinväg är tanken att reducera de onödiga transporterna. Onödiga 
transporter är en Muda-kategori och därmed ett slöseri och bör elimineras då det inte tillför 
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något värde (Olhager, 2013). Förändringen av plockslingan ska göra att lagerpersonalen ska 
slippa behöva åka runt i lagret för att plocka produkter i en bra ordning. Om plockslingan är 
utformad på ett bra sätt från början går det att undvika dåliga vägval och i förlängningen 
onödiga transporter.  
 
Att förändra datasystem för scannern ska leda till att reducera Muda-kategorin "Väntan" 
(Olhager, 2013).  Scannern tar tid att använda vilket har kommit fram både genom 
observationerna och intervjuerna. Scannern bör bli smidigare att använda och bli mer 
användarvänlig för att lagerpersonalen inte ska behöva lägga ner tid på att klicka sig fram på 
scannern för att kunna plocka en produkt.  
 

7.4.  Plockningsprinciper 
Studiens förbättringsförslag har stort fokus på att förbättra den plockningsprocess som finns i 
dagsläget, men det kan även vara bra att undersöka företagets plockningsprinciper. Om 
plockningsprincipen kan förändras kan det finnas ytterligare förbättringsförslag som kan 
läggas fram.  
 
I dagsläget används orderplockning som plockningsprincip när en order ska plockas på DSV 
Solutions. Detta eftersom en plockare som plockar en order förflyttar sig runt bland lagrets 
sortiment för att sammanställa den kundorder som ska plockas, vilket är definitionen av 
orderplockning (de Koster et al, 2007). Nackdelen med denna typ av plockningsprincip är att 
det bidrar till långa och tidskrävande transporter (Oskarsson et al, 2013). Detta är även något 
som reflekteras i de resultat som studien har tagit fram. Transporten står för ungefär lika stor 
del av en order som den värdeskapande tiden och bör minskas för att uppnå en ökad 
effektivitet. Ett led i att minska transporttiden och den icke-värdeskapande tiden skulle kunna 
vara att byta den plockningsprincip som används på lagret.  
  
Enligt Oskarsson et al (2013) finns det tre plockningsprinciper; orderplockning, zonplockning 
och artikelplockning. Då det i dagsläget används en orderplockningsprincip innebär ett 
eventuellt byte av plockningsprincip en implementering av aningen zonplockning eller 
artikelplockning. Både zonplockning och artikelplockning skulle innebära en minskad 
transporttid, men sannolikt med en tidsökning inom ett annat område som en bieffekt. Ett 
införande av artikelplockning skulle dock med nuvarande förutsättningar vara väldigt svårt att 
genomföra. Artikelplockning kräver tillgång till en stor yta för att kunna sortera samtliga 
produkter och lägga samman dessa produkter med den order som de tillhör (Oskarsson et al, 
2013). Yta är någonting som DSV saknar då lagret just nu är fullbelagt och en sorteringsyta 
skulle vara svårt att upprätta med nuvarande lageryta som finns att tillgå. Det enda alternativet 
till orderplockning är således en zonplockningsprincip.  
 
Ett byte till en zonplockningsprincip var något som diskuterades på den workshop utfördes i 
studien. En sådan förändring skulle innebära att hela lagret skulle behöva struktureras om 
utifrån produkternas innehåll och beskaffenhet. Detta skulle förvisso kunna vara en nödvändig 
operation då produkterna i dagsläget lagras utan någon större logik, och en förändring skulle 
kunna göra det lättare att packa varje order stabilt. Att byta plockningsprocess är dock en 
väldigt omfattande förändring. Ett införande av zonplockning skulle även resultera i en större 
administration, något som majoriteten av personalen saknar erfarenhet av. Detta innebär att 
personalen skulle behöva utbildas i det nya systemet och skulle till en början innebära ett 
långsamt arbete. Det största hindret för ett införande av zonplockning är dock den lageryta 
som finns tillgänglig. Om orderna ska plockas enlig en zonplockningsprincip måste artiklarna 
som plockas på något sätt sättas samman till en sammanhängande order. Detta måste med 
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största sannolikhet göras på någon form av packningsyta, vilket det inte finns någon plats för. 
Detta innebär att den plockningsprincip som används inom organisationen är den bästa utifrån 
de förutsättningarna som finns just nu och de förbättringsförslag som tas fram bör därför 
fokusera på att förbättra den plockningsprocess som finns i dagsläget. 
 

 
 
  



  2017-06-08 

54 

  

8. Slutsats 
Denna studie har undersökt hur effektiv plockningsprocessen på DSV Solutions är. Det första 
som gjordes var att identifiera vilka aktiviteter som ingår i plockningsprocessen, detta för att 
kunna utföra en tidsstudie och ta reda på hur stor del varje aktivitet tar i anspråk. När 
aktiviteterna sedan har identifierats och undersökts i en tidsstudie identifieras vilka som är 
värdeskapande och icke-värdeskapande. Detta för att veta vilka aktiviteter som bör förändras 
för att uppnå en högre effektivitet. De aktiviteter som ingår i plockningsprocessen är 
förberedelse, transport, aktiv plockning, övrig plockning, ompackning och lämna pall, och av 
dessa sex aktiviteter är enbart den aktiva plockningen värdeskapande. 
 
Resultatet från tidsstudien visar att transport och plockning är de största aktiviteterna. 
Transport står för cirka 30 % av tiden när en order plockas. Plockningen står för cirka 50 % 
av den totala plocktiden varav cirka 15 % tillhör underkategorin övrig plockning. Den övriga 
plockningen är rent slöseri och tillför inte något värde till tjänsten som DSV erbjuder.  
 

Av intervjuerna framgick att det som många ansåg vara ineffektivt i plockningsprocessen var 
plockslingan och scannern, något som även identifierades som ineffektivt i observationerna. 
Respondenterna tyckte att produkterna skulle placeras på ett sätt i plockslingan som 
möjliggjorde att plocka stabila och bra pallar enbart genom att följa plockslingan.  
 
Deltagarna på workshopen ansåg att det var viktigt att försöka tidsreducera transporten och 
den övriga plockningen. Det förslag som diskuteras flitigast var om det var möjligt att 
standardisera aktiviteterna och arbetsmomenten i plockningsprocessen. Detta skulle innebära 
att lagerpersonalen exempelvis skulle slippa att behöva skapa sin egen plockordning och hitta 
på andra alternativa arbetsmoment som riskerar att inte vara lika effektiva som ett 
standardiserat arbetssätt skulle vara.  
 
Observationerna, intervjuerna och workshopen pekar på att transporten och det krångliga 
datasystem som används i scannern är det mest ineffektiva i plockningsprocessen, något som 
innebär att det är dessa delar som förbättringsförslagen fokuserats på. De förslag som 
observationerna mynnat ut i är att plockslingan bör bli mer serpentinliknade. Produkter som är 
tunga eller otympliga borde ligga tidigt i plockslingan för att undvika att lagerpersonal åker 
omkring i lagret för att skapa sin egen plockordning. De rekommendationer som denna studie 
lägger fram är således att DSV bör se över plockslingan och bind ihop den likt en serpentin 
såväl som att tunga produkter bör placeras tidigt i plockslingan för att personalen inte ska 
behöva packa om, byta plockplats eller åka omkring i lagret för att få en stabil pall.  
 
Eftersom syftet med studien var att undersöka vilka aktiviteter i plockningsprocessen som var 
mest tidskrävande har förbättringsförslaget inte undersökt vilken inverkan de faktiskt skulle 
ha på DSV. Förbättringsförslagen har varit just förslag på de aktiviteter som har störst 
potential att tidsreducera. Vidare arbete på denna studie skulle vara att undersöka hur 
plockningsprocessen skulle påverkas genom att implementera förbättringsförslagen och vad 
dessa skulle innebära för DSV.    
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Bilaga 1 – Tidtagarblad 
 

Aktivitet: Tidsstämpel:                                                                        Antal pall: 

Förberedelse 
  

Plockning 
Aktiv 

Övrig 

Ompackning 
  

Transport 

  

Lämna pall 
  

 Total tid för ordern: 
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Bilaga 2 – Resultat 1-pall 
 

  
Tid för 
aktivitet:        

Tidsstämpel 
Order 
observation: Förberedelse 

Aktiv 
plockning 

Övrig 
plockning Ompackning Transport 

Lämna 
pall 

Total tid i 
sekunder            
(∑ 
aktiviteter) 

Total tid i 
minuter            
(∑ 
aktiviteter) 

12.55 1 40 497 103 81 628 58 1407 23,5 

09.40 2 92 62 60 0 87 14 315 5,3 

09.50 3 49 19 19 0 98 86 271 4,5 

07.28 4 102 672 76 263 793 122 2028 33,8 

08.01 5 89 452 64 182 609 108 1504 25,1 

08.28 6 69 502 136 145 613 87 1552 25,9 

14.18 7 51 130 20 0 229 13 443 7,4 

14.27 8 46 257 45 0 341 20 709 11,8 

15.16 9 32 108 31 43 111 29 354 5,9 

15.07 10 38 163 17 30 134 70 452 7,5 

14.55 11 39 251 70 60 152 45 617 10,3 
10.27 12 41 304 14 13 209 75 656 10,9 
10.39 13 87 627 84 207 639 80 1724 28,7 
9.47 14 61 459 192 264 491 12 1479 24,7 
11.00 15 74 297 77 84 420 39 991 16,5 

11.25 16 26 200 13 25 409 25 698 11,6 

12.51 17 66 205 56 53 233 26 639 10,7 
13.43 18 59 178 35 105 280 20 677 11,3 
14.53 19 79 120 20 44 251 57 571 9,5 
14.37 20 110 182 53 48 372 22 787 13,1 
14.22 21 120 289 70 0 378 75 932 15,5 
13.10 22 49 171 20 0 326 59 625 10,4 
13.03 23 47 102 41 0 170 129 489 8,2 
12.53 24 58 181 43 23 273 32 610 10,2 
14.50 25 23 389 166 33 478 33 1122 18,7 
14.36 26 52 290 101 0 346 61 850 14,2 
14.25 27 63 200 52 18 192 86 611 10,2 
13.37 28 40 484 220 41 507 94 1386 23,1 
11.17 29 30 466 114 154 527 54 1345 22,4 
10.34 30 43 519 134 86 430 66 1278 21,3 
10.56 31 40 424 98 39 408 55 1064 17,7 
12.42 32 105 531 195 100 572 93 1596 26,6 
8.22 33 128 562 219 74 549 111 1643 27,4 
12.45 34 20 236 36 103 330 60 785 13,1 
11.02 35 30 686 459 11 907 111 2204 36,7 
10.50 36 40 189 48 0 345 102 724 12,1 
08.35 37 30 808 257 10 699 113 1917 32,0 
08.18 38 30 184 223 0 207 88 732 12,2 
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08.03 39 104 159 187 0 262 79 791 13,2 
10.16 40 52 707 337 88 667 106 1957 32,6 
13.12 41 107 508 214 121 544 119 1613 26,9 
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Bilaga 3 – Resultat 2-pall 
 

  

Tid för 
aktivitet:        

Tidsstämpel 
Order 
observation: Förberedelse 

Aktiv 
plockning 

Övrig 
plockning Ompackning Transport 

Lämna 
pall 

Total tid i 
sekunder            
(∑ 
aktiviteter) 

Total tid i 
minuter       
(∑ 
aktiviteter) 

08.23 1 87 968 153 227 982 127 2544 42,4 

11.14 2 189 621 225 101 505 90 1731 28,9 

09.54 3 120 792 447 87 726 107 2279 38,0 

14.39 4 81 371 111 37 195 83 878 14,6 

13.07 5 134 697 168 169 595 116 1879 31,3 

9.40 6 142 1201 1093 450 1477 146 4509 75,2 

11.45 7 95 258 140 46 427 99 1065 17,8 

13.05 8 97 490 81 140 332 33 1173 19,6 

13.21 9 96 499 129 18 404 79 1225 20,4 

14.37 10 126 895 267 144 396 71 1899 31,7 

10.23 11 190 870 392 123 853 139 2567 42,8 

08.23 12 142 672 237 86 625 101 1863 31,1 

14.11 13 129 731 281 71 791 149 2152 35,9 
15.03 14 136 709 390 101 735 132 2203 36,7 

 

  



  2017-06-08 

62 

  

Bilaga 4 – Resultat 3-pall 
 

  

Tid för 
aktivitet:        

Tidsstämpel 
Order 
observation: Förberedelse 

Aktiv 
plockning 

Övrig 
plockning Ompackning Transport 

Lämna 
pall 

Total tid i 
sekunder     
(∑ 
aktiviteter) 

Total tid i 
minuter       
(∑ 
aktiviteter) 

08.47 1 151 580 427 28 220 100 1506 25,1 

10.24 2 169 634 490 24 455 93 1865 31,1 

11.21 3 69 497 234 72 531 152 1555 25,9 

8.40 4 132 735 398 104 463 192 2024 33,7 

13.24 5 135 485 61 4 357 60 1102 18,4 

14.15 6 182 383 63 37 362 106 1133 18,9 

14.40 7 192 752 272 159 801 147 2323 38,7 

08.50 8 155 823 358 121 881 167 2505 41,8 

13.00 9 155 813 211 178 756 74 2187 36,5 

14.20 10 142 831 355 109 848 145 2430 40,5 
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Bilaga 5 – Resultat 4(+)-pall 
 

  
Tid för 
aktivitet:        

Tidsstämpel 
Order 
observation: Förberedelse 

Aktiv 
plockning 

Övrig 
plockning Ompackning Transport 

Lämna 
pall 

Total tid i 
sekunder            
(∑ 
aktiviteter) 

Total tid i 
minuter            
(∑ 
aktiviteter) 

10.50 1 195 1131 733 53 1001 237 3350 55,8 

07.40 2 239 1061 527 313 920 253 3313 55,2 

08.32 3 321 2439 2010 145 2084 309 7308 121,8 

11.12 4 249 1342 689 190 1179 180 3829 63,8 

07.21 5 261 1205 492 202 1293 178 3631 60,5 

12.55 6 292 1077 488 185 795 244 3081 51,35 

11.10 7 348 1660 358 93 1461 320 4240 70,7 

13.21 8 290 1301 425 178 1219 292 3705 61,8 

09.19 9 218 1096 512 312 907 421 3466 57,8 
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Bilaga 6 – Resultat samtliga order 
 

  
Tid för 
aktivitet:        

Tidsstämpel 
Order 
observation: Förberedelse 

Aktiv 
plockning 

Övrig 
plockning Ompackning Transport 

Lämna 
pall 

Total tid i 
sekunder     
(∑ 
aktiviteter) 

Total tid i 
minuter       
(∑ 
aktiviteter) 

12.55 1 40 497 103 81 628 58 1407 23,5 

09.40 2 92 62 60 0 87 14 315 5,3 

09.50 3 49 19 19 0 98 86 271 4,5 

07.28 4 102 672 76 263 793 122 2028 33,8 

08.01 5 89 452 64 182 609 108 1504 25,1 

08.28 6 69 502 136 145 613 87 1552 25,9 

08.23 7 87 968 153 227 982 127 2544 42,4 

11.14 8 189 621 225 101 505 90 1731 28,9 

09.54 9 120 792 447 87 726 107 2279 38,0 

08.47 10 151 580 427 28 220 100 1506 25,1 

10.24 11 169 634 490 24 455 93 1865 31,1 

11.21 12 69 497 234 72 531 152 1555 25,9 
10.50 13 195 1131 733 53 1001 237 3350 55,8 
12.55 14 292 1077 488 185 795 244 3081 51,4 
14.18 15 51 130 20 0 229 13 443 7,4 
14.27 16 46 257 45 0 341 20 709 11,8 
14.39 17 81 371 111 37 195 83 878 14,6 

15.16 18 32 108 31 43 111 29 354 5,9 

15.07 19 38 163 17 30 134 70 452 7,5 

14.55 20 39 251 70 60 152 45 617 10,3 
10.27 21 41 304 14 13 209 75 656 10,9 
10.39 22 87 627 84 207 639 80 1724 28,7 
9.47 23 61 459 192 264 491 12 1479 24,7 
8.40 24 132 735 398 104 463 192 2024 33,7 
11.10 25 348 1660 358 93 1461 320 4240 70,7 
13.07 26 134 697 168 169 595 116 1879 31,3 
7.40 27 239 1061 527 313 920 253 3313 55,2 
9.40 28 142 1201 1093 450 1477 146 4509 75,2 
11.00 29 74 297 77 84 420 39 991 16,5 
11.25 30 26 200 13 25 409 25 698 11,6 
11.45 31 95 258 140 46 427 99 1065 17,8 
13.05 32 97 490 81 140 332 33 1173 19,6 
12.51 33 66 205 56 53 233 26 639 10,7 
13.24 34 135 485 61 4 357 60 1102 18,4 
13.43 35 59 178 35 105 280 20 677 11,3 
14.53 36 79 120 20 44 251 57 571 9,5 
14.37 37 110 182 53 48 372 22 787 13,1 
14.15 38 182 383 63 37 362 106 1133 18,9 
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08.32 39 321 2439 2010 145 2084 309 7308 121,8 
14.22 40 120 289 70 0 378 75 932 15,5 
13.21 41 96 499 129 18 404 79 1225 20,4 
14.37 42 126 895 267 144 396 71 1899 31,7 
13.10 43 49 171 20 0 326 59 625 10,4 
13.03 44 47 102 41 0 170 129 489 8,2 
12.53 45 58 181 43 23 273 32 610 10,2 
10.23 46 190 870 392 123 853 139 2567 42,8 
11.12 47 249 1342 689 190 1179 180 3829 63,8 
14.40 48 192 752 272 159 801 147 2323 38,7 
07.21 49 261 1205 492 202 1293 178 3631 60,5 
08.23 50 142 672 237 86 625 101 1863 31,1 
08.50 51 155 823 358 121 881 167 2505 41,8 
13.21 52 290 1301 425 178 1219 292 3705 61,8 
14.36 53 52 290 101 0 346 61 850 14,2 
14.25 54 63 200 52 18 192 86 611 10,2 
14.50 55 23 389 166 33 478 33 1122 18,7 
9.19 56 218 1096 512 312 907 421 3466 57,8 
13.37 57 40 484 220 41 507 94 1386 23,1 
11.17 58 30 466 114 154 527 54 1345 22,4 
10.34 59 43 519 134 86 430 66 1278 21,3 
10.56 60 40 424 98 39 408 55 1064 17,7 
14.11 61 129 731 281 71 791 149 2152 35,9 
12.42 62 105 531 195 100 572 93 1596 26,6 
8.22 63 128 562 219 74 549 111 1643 27,4 
13.00 64 155 813 211 178 756 74 2187 36,5 
12.45 65 20 236 36 103 330 60 785 13,1 
11.02 66 30 686 459 11 907 111 2204 36,7 
10.50 67 40 189 48 0 345 102 724 12,1 
08.35 68 30 808 257 10 699 113 1917 32,0 
08.18 69 30 184 223 0 207 88 732 12,2 
08.03 70 104 159 187 0 262 79 791 13,2 
10.16 71 52 707 337 88 667 106 1957 32,6 
14.20 72 142 831 355 109 848 145 2430 40,5 
15.03 73 136 709 390 101 735 132 2203 36,7 
13.12 74 107 508 214 121 544 119 1613 26,9 

 


