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Sammanfattning 
Stadium driver i dagsläget en centrallagerlösning i Norrköping sedan år 2006. Det har skett 
en stabil ökning av både butiker samt omsättning sedan bolaget startades. Stadium har ett 
avtal med PostNord angående driften av lagerverksamheten på centrallagret samt Pema 
angående bemanningen. Bolagets ökning av butiker har lett till att de nått en väldigt hög nivå 
i beläggning i centrallagret och därför behövdes en genomlysning av centrallagrets 
plockprocesser ske. Ett beslutsunderlag har tagits fram för att hjälpa Stadiumlagret med sin 
frekvensläggning av orderplocket.  
  
Två olika plockprocesser har jämförts med varandra, Banan och ett plocktorg. Banan är en 
automatiserad bana där plocklådor med ordrar transporteras längs Banans olika plockzoner, 
medan plocktorget är en tom yta där pallar med artiklar placeras och sedan plockas. 
Tidsstudier och observationer genomfördes på både Banan och plocktorget och dess olika 
steg i processerna, för att se vilken som var mest tidseffektiv. Kriterier och variabler togs 
fram för att kunna avgöra vad det är som påverkar respektive plockprocess. Beräkningar 
utformades för att göra Banans och plocktorgets tider jämförbara. Den plockprocess som 
sedan tog minst tid totalt skulle vara den bästa plockprocessen att plocka i. 
  
För att utforma ett beslutsunderlag som enkelt skulle illustrera ifall skor skulle plockas på 
plocktorget eller Banan, gjorde valet att utforma beslutsunderlaget i en matris. I matrisen 
illustreras vid vilket antal artiklar en brytpunkt finns där det skulle vara bättre att plocka på 
plocktorg. För att undersöka ifall centrallagret någon gång kom upp i de kvantiteter som 
krävdes för att nå brytpunkten användes verkliga exempel. En känslighetsanalys genomfördes 
där data från verkliga exempel användes och sorterades på olika sätt, för att undersöka om 
stora skillnader i resultatet i matrisen skulle uppenbaras. Det resulterade i sex olika matriser, 
tre olika sorteringar för två separata dagar av orderplock. 
  
Beslutsunderlagets matris visade att Banan var den mest effektiva plockprocessen att använda 
i den dagliga verksamheten för orderplocket. Anledningen till det var att Stadiumlagret inte 
plockade skor i de kvantiteter som brytpunkterna efterfrågade. Oavsett hur datan sorteras så 
övergick aldrig den totala kvantiteten av orderplock de brytpunkterna som hade beräknats. 
Det var en av sorteringarna som kom närmre brytpunkten än de andra två, men inte 
tillräckligt nära för att frekvenslägga orderplocket på plocktroget istället för Banan. 
  
Rekommendationen till PostNord blev därför att de inte skulle använda plocktorget till det 
ordinarie orderplocket i den dagliga verksamheten, på grund av att det är mindre effektivt att 
plocka på plocktorget. Plocktorget kan dock användas som ett komplement till Banan precis 
som den används i dagsläget. Tillfällen då plocktorget kan användas är när det exempelvis 
inte finns tillräckligt antal lediga plockplatser på Banan, om artiklarna är för otympliga för att 
plocka på Banan eller om antalet pieces av en artikel skulle medföra orimligt många 
påfyllningar av Banans plockplatser.
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Abstract 
Today, Stadium runs a central warehouse in Norrköping and have done it since 2006. There 
has been a stable rise of both stores and revenue since the company started. Stadium has a 
deal with PostNord, the deal is that PostNord manages the warehouse and they in turn have a 
deal with Pema concerning the staffing of the warehouse. 
 

The increase of stores has made so that the warehouse has reached a high level of occupancy 
and therefore there was a need to work through the warehouse’s picking processes. A basis to 
help Stadium with the next day’s order picking was created to help alleviate that. 
 

Two different picking processes have been compared, one was a pick-to-belt system and the 
other was a version of a forward area. The pick-to-belt system is an automated system where 
boxes with orders in them traveled to different zones of the belt, while the forward area is an 
empty space where pallets with items are placed and then picked. Time studies and 
observations were conducted on both the belt and the forward area to research their steps in 
the process, to identify which one is more time efficient. Criteria and variables were 
developed, the reason was to determine what affects the different picking processes. 
Calculations were developed to make the times collected from the forward area and the belt 
comparable. The picking process with the least amount of total time was deemed the best. 
 

To create a basis, that easily portrays if shoes should be picked on the belt or picked on the 
forward area, a matrix was created. In the matrix, it is illustrated at which quantity it would 
be more effective to pick items on the forward area rather than the belt. To research if the 
warehouse reached the quantities where it was more effective to pick on the forward area, 
real-life examples were used. A sensitivity analysis was performed by sorting the real-life 
examples in three different ways, to research if there would be great variations the answers. 
In total six matrixes were made, three different ways of sorting for two different days. 
 

The basis, in a form of a matrix, showed that the belt was the most effective picking process 
to use in the daily operations. The reason was that the warehouse never picked shoes in the 
quantities where it would have been more effective to pick them on the forward area. No 
matter how the real-life examples were sorted, did the forward area become a better 
alternative. One of the ways of sorting came closer to when the forward area would have 
been the better choice, but not close enough to consider using the forward area. 
 

The recommendation to PostNord was therefore to never use the forward area to pick items 
daily. The forward area should be used as a complement to the belt, as it is used today. 
Reasons to use the forward area could for example be when items are too clunky to handle on 
the belt or when the amount of restock required on the belt is too great. 
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Förord 
Detta examensarbete har utförts vid Linköpings Universitet och Stadiums centrallager i 
Norrköping. Examensarbetet är på 16 högskolepoäng och utgör den avslutande delen i den 
treåriga kandidatutbildningen Samhällets Logistik, tillhörande Institutionen för Teknik och 
Naturvetenskap (ITN).  
 
Vi vill rikta ett stort tack till Bengt Ydebäck, Jörgen Larsson och Fredrik Andersson på 
PostNord, för bra handledning och för deras stöd och engagemang under examensarbetets 
gång. Tack vare deras synpunkter och feedback har arbetet kunnat styras i rätt riktning mot 
det slutgiltiga resultatet. Vi vill även tacka de respondenter som ställt upp på intervjuer under 
examensarbetet, vilket bidrog till en ökad förståelse för Stadiumlagrets plockprocesser och 
rutiner, som var till stor nytta för att uppnå det slutgiltiga resultatet. Avslutningsvis vill vi 
tacka vår handledare Stefan Engevall på ITN, som även han styrde arbetet i rätt riktning 
genom all konstruktiv kritik som bidrog till ett grundligt genomförande av examensarbetet.  
 
 
Norrköping, juni 2017 
Fredrik Lidman och Johannes Sandgren 
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1. Inledning 
Stadium är ett växande företag med en stabil ökning av antal butiker och ökad omsättning. 
Stadium bedriver sedan år 2006 en centrallagerlösning och har idag ett avtal med PostNord 
som är huvudansvariga för lagerverksamheten som bedrivs där. Centrallagret har idag nått en 
väldigt hög nivå i beläggning och för att klara av de förutsättningar som är avtalade mot 
Stadiums butiker behöver en genomlysning av centrallagrets plockprocesser ske och ett 
planeringsverktyg tas fram för att förbättra orderplocket. Plockprocess är det händelseförlopp 
som sker när en artikel ska plockas. Plockprocessen påbörjas när en orderplockare tar en 
order och sedan börjar plocka ihop artiklarna till ordern, och avslutas när allt är paketerat och 
ordern är färdigplockad.  
 
Idag sker plocket från flera olika plockområden, dvs områden där artiklarna plockas ihop för 
en utgående leverans. Plockområdena är utformade på olika sätt för att klara av olika 
förutsättningar inom plocket. Det finns en automatiserad transportbana (Banan) som 
transporterar plocklådor till olika plockzoner där allt plock sker manuellt. Varje plocklåda 
tillhör en order som orderplockaren använder sig av för att plocka ihop de artiklarna som 
efterfrågas. När alla artiklar är plockade i en plockzon läggs lådan tillbaka på Banan och den 
åker vidare till nästa zon. Banan är det plockområdet som huvudsakligen används för det 
ordinarie orderplocket. Det finns även ett plocktorg där artiklar hanteras helt för hand utan 
någon automatisering. På plocktorget plockas artiklar som Banan inte kan hantera, antingen 
om de är för otympliga eller om de är för många i antal. Artiklarna placeras ut på plocktorget 
på pallar för att sedan bli plockade av personalen. När en order är färdigplockad körs den bort 
med en truck till utleveransen.   

1.1 Problemformulering 
Det WMS1 som idag används på Stadium DC är ett utförande system och har inte någon 
logisk funktion för beslut av olika aktiviteter. Varje kväll när det är dags att fylla på 
plockplatser inför kommande dags plockordrar, så tas ett manuellt beslut av den personal som 
frekvenslägger orderplocket. De beslutar inom vilket plockområde en viss uttagsorder ska 
plockas, baserat på sin erfarenhet kring dessa beslut och intuition, utan några faktabaserade 
hjälpmedel. Det är vid detta tillfälle som ett planeringsverktyg behövs som kan hjälpa till att 
ta ett faktabaserat beslut och inte ett beslut som baseras på intuition eller dagsformen. Det 
slutgiltiga resultatet av denna studie ska ge input till utvecklandet av planeringsverktyget för 
att underlätta för den person som bestämmer i vilket plockområde uttagsordrarna ska plockas. 

                                                
1 WMS: Warehouse Management System, en programvara som används för att stödja och 
förenkla den dagliga verksamheten i ett lager. Hjälper med aktiviteter som översikt på 
lagernivåer, placering av vissa artiklar etc. 
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur Stadiumlagret ska kunna effektivisera plocket genom 
att avgöra när orderplocket ska till det manuella plocktorget eller den automatiserade Banan.  

1.3 Frågeställningar 
Frågeställningarna hjälper till att besvara syftet genom att undersöka hur centrallagrets 
plockprocesser går till i dagsläget, vad som kan göras enligt teorin samt hur PostNord skulle 
kunna göra för att effektivisera orderplocket.  
 

- Hur fungerar plockprocessen vid orderplock i dagsläget på Stadiumlagret? 

- Vad säger teorin är viktiga kriterier för att uppnå ett effektivt orderplock? 
- Vilka beslutskriterier är lämpliga för att avgöra om en artikel ska plockas på Banan 

som ordinarie plock, eller på plocktorget?  

1.4 Avgränsningar 
Den här studien avgränsas till de aktiviteter och processer som sker när artiklarna är lagrade 
och sedan ska plockas (det röda området). Studien behandlar endast Stadiumlagrets 
plockprocesser i form av Banans mellan- och högfrekventa områden samt plocktorget.  
Därmed utesluts plockprocesserna CD02 och Banans lågfrekventa område ur studien. CD02 
är en enskild plockprocess där artiklar som inte är lagrade i bulklagret plockas. Det kan 
exempelvis vara nya artiklar som antingen inte finns i lagret eller artiklar som tidigare funnits 
i lagret men inte är lagrade för tillfället. CD02 beskrivs mer ingående i kapitel 4.3. För en 
illustration av avgränsningar se figur 1.  
 

 
Figur 1: Studiens avgränsningar. 
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1.5 Disposition 

Rapporten är uppdelad i 9 kapitel. I kapitel 1 så presenteras en kort bakgrund till varför 
PostNord ville att studien skulle utföras. Det presenteras även vad för problem som PostNord 
upplever och vilket syfte som studien har samt studiens avgränsningar. I kapitel 2 presenteras 
de metoder som används och sedan hur själva studien genomfördes kopplat till metoderna. I 
kapitel 2 diskuteras även reliabilitet och validitet samt hur det skulle uppnås i studien. För att 
skapa en större förståelse till problemet som adresseras i studien behandlar kapitel 3 
bakomliggande teori. Teorins syfte blir att styrka de resonemang som rapporten för samt att 
skapa en djupare förståelse för läsaren inom de ämnen som behandlas. Därefter kommer 
nulägesbeskrivningen i kapitel 4, där Stadiums centrallagers involverade aktörer presenteras 
och hur orderplocket ser ut i dagsläget. I kapitel 4 behandlas även den data som erhölls från 
PostNord gällande produktivitet. Därefter i kapitel 5 sammanställs resultatet av de tidsstudier 
och observationer som har genomförts på de olika plockområdena. Observationerna och 
tidsstudierna gjordes i syftet att mäta hur lång tid det tar att fylla på och plocka artiklar på 
Banan respektive plocktorget. I kapitel 6 beskrivs beräkningarna som ligger till grund för 
matriserna som illustrerar var brytpunkterna där det är bättre att plocka skor på plocktorget 
ligger. I kapitel 6 analyseras och diskuteras även resultatet från beräkningarna och matriserna. 
Därefter kommer kapitel 7 där teorin och studiens frågeställningar analyseras. I kapitel 8 
diskuteras det kring hållbarhet och hur denna studie kan kopplas till det. Det diskuteras även 
kring trovärdigheten av studien samt vilka vidare studier som skulle kunnat utföras med 
denna studie som grund. Rapporten avslutas i kapitel 9 där studiens slutsatser framförs. 
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2. Metod 
För att komma fram till det tänkta resultatet har en analys kring hur centrallagrets 
plockprocesser går till i dagsläget genomförts. “Plock” definieras i denna studie som 
hanteringen av en plockorderrad, det vill säga, när en order behandlas av personalen och de 
går och hämtar de artiklarna som efterfrågas i ordern. Artikeln hämtas då från sin lagerplats 
och placeras sedan i lådan för ordern. Detta har jämförts med hur plockprocesserna enligt 
teorin borde gå till för att effektivisera plocket och vad som är de mest väsentliga faktorerna 
inom området. För att få en klarare bild av hur lagerarbetet går till har även observationer och 
intervjuer genomförts. I samband med detta har en tidsstudie utförts på några av de mest 
vanligt förekommande artiklarna som plockas. De utvalda artiklarna är skor och konfektion. 
För att komplettera datan från tidsstudierna samt observationerna har även data erhållits av 
PostNord där de olika plockområdenas produktivitet samt andra nyckeltal finns från 
föregående år. Därefter har den insamlade datan analyserats och knutits samman till det 
slutgiltiga resultatet. 
 
När det gäller att välja ifall en kvantitativ studie eller en kvalitativ studie ska göras så säger 
Björkqvist (2012) att en metod ska väljas efter vad för uppgift eller projekt som ska utföras 
och inte tvärtom. Björkqvist (2012) säger även att inget av sätten är bättre än det andra utan 
att de mer är som komplement till varandra. Enligt Björkqvist (2012) gäller det att anpassa 
metoden efter vad det är för situation, ibland passar det bättre att använda den ena respektive 
den andra.  För att kunna besvara frågeställningarna i rapporten genomfördes både 
kvantitativa samt kvalitativa studier. 

2.1 Kvalitativ- och kvantitativ metod 

2.1.1 Kvalitativ metod 
Eliasson (2013) säger att kvalitativa metoder är fördelaktigt när information vill erhållas för 
att skapa förståelse om något som är otydligt från början. Han skriver att med hjälp av denna 
metodansats kan sammanhang och förståelse skapas över tid för det som undersöks. Larsson 
(2005) stärker detta genom att säga att kvalitativa metoder hjälper till att bilda en uppfattning 
om hur någonting, exempelvis en situation eller ett förlopp, fortskrider. 
 
De vanligaste kvalitativa metoderna är intervjuer och observationer (Eliasson 2013). Ett annat 
vanligt tillvägagångssätt inom kvalitativa metoder är att utföra fallstudier där olika sorters fall 
studeras om ett ting eller en situation (Larsson 2005). Kvalitativa metoder är bra när olika 
omständigheter eller händelser ska undersökas och användaren kan anpassa nivån på 
metodansatsen efter eget tycke (Eliasson 2013).  Ett sammanhang där kvalitativa metoder inte 
är lika lämpliga är undersökningar då mätningar med siffror ska göras (Eliasson 2013). 
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2.1.2 Kvantitativ metod 
Enligt Eliasson (2013) är kvantitativa metoder lämpliga när siffror och uppgifter som kan 
innehålla siffror ska analyseras. Eneroth (1987) skriver att kvantitativa metoder handlar om 
mätningar, exempelvis när det gäller antal eller andra siffror och nyckeltal. Det är en bra 
metodansats när det är relevant för undersökningar att sätta siffror på det material som 
analyseras. Eneroth (1987) skriver även att kvaliteten i kvantitativa metoder handlar om 
mängden svar som erhålls. Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) styrker det 
Eneroth skriver när de säger att en kvantitativ metodansats är något som går att räkna på. 
Några av de vanligaste kvantitativa metoderna enligt Eliasson (2013) är enkät- och 
intervjuundersökningar som består av ett frågeformulär. Eftersom kvantitativa metoder ofta 
involverar siffror så är en annan fördel att flera analysmetoder av datan kan genomföras ifall 
den första skulle misslyckas (Eliasson 2013). Detta då materialet inte skulle påverkas av att 
analyseras igen för att få fram ett mer tillfredsställande resultat.  
 

2.1.3 Jämförelse kvalitativ- och kvantitativ metod 
Enligt Eliasson (2013) är kvalitativa metoder bra att kombinera med andra metoder såsom 
kvantitativa metoder, för att kunna komplettera information som erhålls genom olika 
undersökningar. Backman et. al (2012) påpekar att det blir skillnad på kvantitativa metoder 
och kvalitativa metoder i form av att vid kvantitativa så är det en mer ”ytlig” fakta som 
framkommer i och med att det framkommer att det är på ett visst sätt men inte varför. Han 
fortsätter med att säga att detta gör faktan långt ifrån dålig, utan det beror på helt vad som 
väljs att undersökas. En annan fördel med kvantitativa undersökningar är att de oftast inte 
behöver lika mycket tid och resurser för att genomföras som exempelvis kvalitativa 
undersökningar (Eliasson 2013). Björkqvist (2012) påpekar att kvantitativa data också 
behöver tolkas och därför kan medföra liknande problem som kvalitativ data, att den kan 
tolkas fel. Eliasson (2013) skriver att den kvantitativa metoden dock är dålig att använda om 
någonting ska analyseras på djupet. Den metoden klarar inte att gå på djupet lika bra som de 
kvalitativa metoderna. 
 
Eneroth (1987) skriver att det är skillnad på kvalitativa metoder och benämner det som en 
“upptäckarmetod” då den metodansatsen handlar mer om att identifiera kvaliteter istället för 
att mäta dem. Eliasson (2013) skriver också att kvalitativa metoder är sämre att använda sig 
av när det gäller att skaffa sig en bredare förståelse över något. Exempelvis är det bättre att 
använda sig av kvalitativa metoder när det gäller enstaka fall där det inte finns möjlighet att 
samla in data från stora mängder människor eller händelser. Däremot om det finns möjlighet 
till att samla in data från stora mängder så passar kvantitativ metod bättre. Det finns även 
skillnader mellan kvalitativa- och kvantitativa metoder när det gäller reliabilitet som 
behandlas i kapitel 2.5.  
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2.2 Intervjuer 

Intervjuer genomförs för att få ett underlag som kan användas om ett beslut ska fattas eller 
om det går att få ut något av intervjun som kan hjälpa till att skapa förståelse för en viss 
process eller underlätta för intervjuaren att kunna dra slutsatser (Lantz 2013). Lantz (2013) 
fortsätter skriva att en negativ aspekt med intervjumetoden är att det är väldigt lätt att 
misstolka något som den intervjuade säger, eller att den som blir intervjuad misstolkar 
frågorna som ställs. Därför blir det viktigt att höja kvalitén på intervjun och intervjufrågorna 
så mycket som möjligt för att minska risken för missförstånd eller andra faktorer som kan 
sänka svarens kvalité som erhålls från intervjun. Trost och Hultåker (2016) och Lantz (2013) 
säger att kvalitétsökande aktiviteter är saker som att ha en genomtänkt intervju överlag samt 
att intervjufrågorna granskas noggrant. Formuleringen av frågorna är också viktig för att få så 
bra svar som möjligt och en stor del av förarbetet till en intervju innefattar det; att göra 
kvalitétsökande åtgärder för att få ut så bra och korrekt information som möjligt (Lantz 
2013). 
  
Det är viktigt för intervjuaren att visa intresse och att vara objektiv i det resonemang som 
förs, så att den som intervjuas får chansen att ge korrekt och rättvist svar (Trost & Hultåker 
2016). Det gäller även att inte blanda olika ämnen i frågorna, för att de inte ska kunna 
misstolkas för att den som intervjuar ställer en fråga om mer än ett ämne samtidigt (Wärneryd 
& Davidsson 1993). Wärneryd och Davidsson (1993) skriver att som intervjuare är det även 
viktigt att undvika ledande frågor. Det beror på att det kan leda till att den personen som 
intervjuas kan känna sig mer manad att svara så som den tror att intervjuaren vill. Det är även 
viktigt att skilja på vad som är objektiv och subjektiv information från den som intervjuas. 
Den objektiva informationen är information som inte innehåller personliga åsikter och 
subjektiv information är hur den intervjuade upplever eller förhåller sig till ett visst ämne 
(Trost & Hultåker 2016). För att säkerhetsställa att informationen är trovärdig så krävs att 
flera intervjuer genomförs. Detta för att minska risken att en enskild individs åsikter kan 
påverka det slutgiltiga resultatet och slutsatsen av intervjuerna. (Trost & Hultåker 2016) 
 
Dalen (2015) skriver att det finns mer eller mindre strukturerade intervjuer. Hon påpekar att 
den vanligaste intervjun är den semistrukturerade som går ut på att intervjuaren har frågor 
förberedda men svaren kan både vara öppna eller stängda. Öppna svarsalternativ betyder att 
den intervjuade kan formulera svaret hur den vill och stängda betyder att svarsalternativen 
presenteras och den intervjuade väljer det svar som passar bäst.  
Dalen (2015) skriver att på detta sätt styr intervjuaren in personen som intervjuas på ämnet 
som ska behandlas och kan se till att svaren handlar om det intervjuaren vill ha reda på.  
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2.3 Observationer 
Vid en observation är det viktigt att välja vilken nivå observationen ska läggas på enligt 
Eliasson (2013). Hon skriver att observatören kan förhålla sig till ett renodlat deltagande, 
observerande deltagande, deltagande observatör eller renodlat observatör. Den renodlade 
deltagaren är när personen som observerar även engagerar sig i det som ska observeras men 
dokumenterar det inte på något reflekterande vis. Eliasson (2013) skriver att den som 
förhåller sig till ett renodlat deltagande egentligen inte är en observatör. Det andra sättet som 
Eliasson (2013) skriver om är Den observerande deltagaren. Hon skriver att detta 
förhållningssätt är snarlikt den renodlade deltagaren. Skillnaden är dock att observatören i 
detta fall bestämt sig i förväg att den ska observera och på ett eller annat sätt dokumentera 
vad det är som händer i omgivningen av det området som observeras. Observatören deltar 
och fyller samtidigt en funktion inom den miljö som den observerar, men har med avsikt att 
dokumentera det som observeras. Det tredje sättet som nämns av Eliasson (2013) är Den 
deltagande observatören. Hon skriver att det är det vanligaste förhållningssättet för en 
observatör och det innefattar att observatören är med på plats för att observera. Hon skriver 
även att det är viktigt att ta anteckningar under observationens gång och dokumentera det 
som sker för att kunna sammanställa resultatet och observationerna på bästa sätt i efterhand.  
Eliasson (2013) skriver att skillnaden mellan detta sätt och den observerande deltagaren är att 
observatören inte är en naturlig del av sin omgivning, alltså deltar denne inte och fyller inte 
heller någon funktion i det som observeras.  Det fjärde och sista sättet som Eliasson (2013) 
skriver om är Den renodlade observatören. Här skriver hon att observatören inte har någon 
kontakt alls med den omgivning som hen studerar och på så sätt kan observatören inte 
påverka miljön som studeras. Detta förhållningssätt används exempelvis vid vissa 
psykologiska experiment för att se hur folk reagerar till olika fenomen eller händelser.  
 
Även Merriam (1994) nämner dessa fyra förhållningssätt en observatör kan förhålla sig till. 
Merriam (1994) väljer också att lyfta fram hur viktig dokumentationen är under en 
observation. Hon anser att ju mer fullständiga dokumentationer på vad som händer under en 
observation som genomförs, desto bättre är det. Eliasson (2013) anser att det är viktigt som 
observatör att inte påverka miljön runt omkring sig, utan förhålla sig till sitt observerande så 
att resultatet inte påverkas. Dock kan observatören agera i viss utsträckning för att få något 
förklarat eller förstå en situation bättre i iakttagelser som gjordes (Eliasson 2013). 
Observatören skulle exempelvis kunna ställa en fråga om något i observationen inte 
uppfattades eller om hen inte förstod vad som hände. Även Merriam (1994) skriver att det är 
viktigt att ha i åtanke att observationen kan påverka och göra så att resultatet kan bli 
avvikande från det “verkliga beteendet”. Hon säger att den som blir observerad kan påverkas 
i sitt beteende ifall observatören exempelvis gör anteckningar eller uppmärksammar något 
speciellt i en situation. 
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2.3.1 Tidsstudier 
Rother och Shook (2004) skriver att det är viktigt att förstå den process som ska mätas, 
genom att exempelvis besöka processen som ska observeras på förhand för att sätta sig in i 
hur processen fungerar. De menar att förarbetet kan göra det enklare att bedöma och mäta hur 
lång tiden är för processen som observeras. Detta för att kunna avgöra och definiera när en 
viss process börjar och slutar. Rother och Shook (2004) nämner dock att redan insamlad 
information kring processer nästan aldrig speglar verkligheten, därför ska sådan information 
helst undvikas. De skriver att anledningen till att informationen borde undvikas exempelvis 
beror på att informationen kan ha samlats in från ett skede när processen funkade perfekt. 
Rother och Shook (2004) uppmanar därför till att skaffa en verklighetsuppfattning själv. De 
skriver dock att det finns undantag gällande redan existerande information, bland annat om 
det finns tillgång till direkt statistik över exempelvis processens ställtider och tillgänglighet. 
Då kan informationen vara godtagbar. 
 
Olhager (2013) skriver att en tidsstudie är en form av direktanalys där en analys av ett 
specifikt arbete utförs på plats. Han skriver att stycktid, det vill säga tiden det tar för varje 
arbete eller produkt att färdigställas ska fastställas och eventuella ställtider ska fastställas om 
det är omställningar i processen. Han förklarar hur arbetet undersöks direkt på plats och 
analyseras för att se hur det genomförs och med hjälp av verktyg som tidtagarur och i vissa 
fall även videoinspelning, kan arbetets tidsåtgång mätas. Detta kräver att det arbete som ska 
studeras måste förekomma kontinuerligt när själva tidsstudien utförs. Olhager (2013) skriver 
att tidsstudien inte kan utföras teoretiskt, det vill säga ett påhittat scenario, utan det måste 
vara en väl integrerad process för att få ett så rättvist resultat som möjligt. Han anser att 
anledningen till detta är för att studien inte ska bli missvisande på grund av att processen som 
undersöks ligger i uppstartsfas eller är experimentell. Olhager (2013) skriver att det är 
fördelaktigt att dela upp tidsstudien i mindre operationssteg som han väljer att kalla det. Han 
påpekar att anledningen till denna uppdelning är för att öka noggrannheten och få en mer 
detaljerad beskrivning av arbetet som utförs. Olhager (2013) lyfter även fram 
tidsstudieblanketter som ett bra hjälpmedel för att underlätta dokumenteringen av praktiska 
mätningar. Olhager (2013) nämner att tidtagningen kan ske på två sätt. Han säger att antingen 
påbörjas varje mätning från noll och tidtagaruret nollställs efter varje mätning, eller så 
antecknas den hopslagna tiden för varje operationssteg. Han förklarar hur de enskilda tiderna 
måste beräknas i efterhand efter den genomförda observationen i det sistnämnda fallet. 
Olhager (2013) lyfter även fram att den tidtagningen där observationstiderna ackumuleras 
och enskilt beräknas i efterhand har något bättre noggrannhet i tidsangivelsen.   
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Olhager (2013, sid.145) skriver att en tidsstudie genomförs enligt följande steg.  
“1. Bestäm tidstudieobjekt, t.ex. ställtid eller stycktid för en operation. 
  2. Skatta medelvärde och standardavvikelse för objektet, baserat på t.ex. erfarenhet eller en 
förstudie. 
  3. Bestäm önskvärd noggrannhet i studien, i termer av konfidensgrad och risknivå.  
  4. Beräkna hur många observationer som krävs. 
  5. Gör nya beräkningar under tidsstudiens gång av antal observationer som krävs. Utnyttja 
data från redan gjorda observationer för att göra nya skattningar av medelvärde och 
standardavvikelse för objektet. “ 
 
Olhager (2013) föreslår en formel i boken som beräknar det antal observationer som är 
nödvändiga för respektive tidsstudie. Formeln ser ut enligt följande.  
 � = [(倦堅) 峭�建 嶌]は 

där  
n = nödvändigt antal observationer 
k = konfidensgrad 
r = risknivå �= observerad standardavvikelse för tidsstudieobjektet 建= förväntat värde för tidsstudieobjektet  

2.4 Reliabilitet och validitet 
När något undersöks eller om en studie genomförs, så är det viktigt att resultatet är pålitligt 
och tillförlitligt.  I detta sammanhang talas det ofta om de två pålitlighetstyperna, reliabilitet 
och validitet (Björkqvist 2012). Ejvegård (2009) säger att ”Reliabilitet anger tillförlitligheten 
hos och användbarheten av ett mätinstrument och av måttenheten” (Ejvegård 2009, s.77). 
Björkqvist (2012) styrker detta med att skriva att reliabilitet avser det området som handlar 
om ifall det som testas mäter det som ska mätas. Det vill säga ifall en mätning behandlar 
centimetermått ska det vara i centimeter, inte i decimeter. Björkqvist (2012) skriver att det är 
som ett mått på samband som fokuserar mer på de interna egenskaperna av ett test. Eliasson 
(2013) beskriver reliabilitet som en undersöknings förmåga att kunna göras om och ändå få 
ett liknande resultat som första gången. Eliasson (2013) nämner bland annat att det går att öka 
reliabiliteten genom att vara noggrann med att exempelvis inte skriva in data fel eller att om 
det är flera som utför ett experiment, se till att alla inblandade gör på samma sätt. 

  
Validitet fokuserar mer på ifall exempelvis det som mäts stämmer överens med vad som 
faktiskt ska mätas (Björkqvist 2012). Detta är något som Eliasson (2013) håller med om.   
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Ifall ett test ska mäta ledtid för en produktionslina så ska den mäta det och inte något annat. 
Validitet fokuserar mer på de externa egenskaperna till skillnad från reliabilitet (Björkqvist 
2012). Det blir väldigt viktigt att veta vad det är som ska mätas om hög validitet ska uppnås. 
(Ejvegård 2009).  Det finns olika typer av validitet och alla går inte nödvändigtvis att mäta, 
som exempel nämner han face validity som går ut på att som person använda sin intuition på 
om något mäter vad det faktiskt skulle mäta. Men det går inte att mäta denna sorts validitet 
ifall det stämmer eller inte. (Björkqvist 2012).  
 
När det gäller reliabilitet kring kvalitativa och kvantitativa metoder påpekar Eneroth (1987) 
att en stor skillnad mellan kvalitativ data och kvantitativ data är att det inte existerar samma 
problem gällande reliabilitet i dessa metodansatser. Han belyser att reliabilitet inom 
kvantitativa metoder är när det måste framkomma liknande resultat gällande mätningar av en 
person som har samma förutsättningar genom hela observationen. Antalet observationer 
måste beräknas så att de observationer som genomförs anses tillräckliga för att kunna spegla 
verkligheten rättvist.  
 
På samma sätt som att observationer måste genomföras flera gånger för att säkra 
informationens trovärdighet, så måste även ett flertal intervjuer genomföras. Enligt Trost och 
Hultåker (2016) är anledningen till det, som tidigare nämnt i kapitel 2.2, för att en enskild 
individs åsikter inte ska påverka resultatet av studien. För att resultaten ska vara användbara 
så krävs det att metoden ger trovärdiga resultat, alltså krav på reliabilitet. Resultatet och 
svaren från intervjuerna behöver även vara sanna för att det ska vara giltigt, detta för att 
uppfylla kravet på validitet (Lantz 2013). När ett resultat har fastställts ska även andra kunna 
kritiskt granska de slutsatserna som har fastställts utifrån intervjun (Lantz 2013).  

2.5 Dataanalys 
Aggarwal (2015) skriver att datautvinning handlar om att bland annat analysera och få 
insikter i den lagrade data som kommer från maskiner eller system. Han beskriver att när 
datan väl har tagits fram så ska den analyseras i tre steg. Det första steget han nämner är 
Feature extraction eller Särdrags utdrag, alltså att den som analyserar datan ska försöka ta ut 
det som är relevant att undersöka beroende på vad syftet med datautvinningen är. Detta kan 
vara väldigt svårt om personen inte är helt säker på vad som behövs tas ut och kan kräva lite 
skicklighet. När det väl är gjort så skriver Aggarwal (2015) att nästa steg är Data cleaning 
eller att datan “städas till”. Med andra ord så kontrollerar personen ifall det är någon data som 
fattas och därmed inte kan tas med eller om någon del behöver uppskattas för att den ska 
kunna vara relevant. Aggarwal (2015) skriver att det tredje och sista steget är Feature 
selection and transformation. Han skriver att det i praktiken är när den personen som 
analyserar datan väljer ut vilka delar som är mest användbara alternativt omvandla datan så 
att den blir mer lättanvänd.  
  



11 

2.6 Tillvägagångssätt 
Examensarbetets tillvägagångssätt har delats upp i 4 faser och illustreras i figur 2. Den första 
fasen var planeringsrapporten, därefter genomfördes en nulägesanalys samt litteraturstudie, 
följt av tidsstudier och observationer samt den sista fasen som innefattar analys och slutsats. 
 

  
Figur 2: Examensarbetets olika faser.  

2.6.1 Fas 1 Planeringsrapport 
Den inledande fasen handlade till stor del om att kartlägga förutsättningarna för det 
kommande arbetet. Problemformulering samt formulering av syftet med studien och 
frågeställningarna utgjorde grunden till den första fasen. En preliminär litteraturbas samt en 
preliminär tidsplan för examensarbetets fortgång som utgjordes av väsentliga milstolpar, som 
exempelvis fastställda veckor för observationer, intervjuer, halvtidsseminarium och 
framläggning, togs fram. Planeringsrapporten resulterade i det inledande kapitlet i 
examensarbetet. 
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2.6.2 Fas 2 Nulägesbeskrivning och litteraturstudie 
I nulägesbeskrivningen och litteraturstudien påbörjades kartläggningen av processerna i 
Stadiumlagret. Litteraturstudier genomfördes inledningsvis för att finna relevant litteratur för 
denna studie. Litteraturen bearbetades och de metodansatser och teoretiska referensramar 
som förväntades användas studerades för att ge en bredare kunskap och förståelse kring dess 
utformning eller utförande. Mer om arbetsgången för bearbetningen av litteraturen förklaras i 
kapitel 2.6.5. 
 
För att samla in den kvalitativa datan över hur Stadiums processer fungerar i dagsläget så 
genomfördes ett antal intervjuer. En intervju genomfördes med Daniel Wallsing som är 
Teamledare för frekvensläggningsgruppen kvällstid. Anledningen till intervjun var att få reda 
på hur de i dagsläget bestämmer vilka artiklar som ska plockas var dagen efter. Denna 
intervju var en semistrukturerad intervju, där det fanns förutbestämda frågor och 
svarsalternativen var öppna. Det semistrukturerade tillvägagångssättet var att föredra då 
frågorna behövde besvaras utförligt och detaljerat, fastställda svarsalternativ hade inte 
fungerat lika bra i detta fall. Daniel Johansson som är Plockansvarig dagtid intervjuades med 
samma metod och genomförande. Denna intervju gjordes för att få reda på hur orderplocket 
på Banan går till i dagsläget. Även denna intervju var semistrukturerad med öppna svar 
eftersom det behövdes detaljerade svar och då var fastställda svarsalternativ inte optimalt.  
 
Nästa steg i fasen var datainsamling av befintlig data som PostNord hade kring 
plockprocesserna på lagret. För att få fram data på Stadiumlagrets produktivitet så erhölls 
data från PostNord som vi fick analysera. Datan bearbetades och analyserades på det 
tillvägagångssättet som förklaras i kapitel 2.6. Till att börja med sållades den mest relevanta 
datan ut som behövdes för att räkna ut produktiviteten på Banan respektive plocktorget. När 
det var gjort så flyttades den datan över till ett nytt blad i Excel för att det skulle bli mer 
översiktligt. Därefter påbörjades det andra steg nämligen att “städa upp” datan. I detta steg 
gjordes upptäckten att vissa data var inkomplett då viktiga delar ur datan fattades. Till följd 
av detta var en hel del data tvungen att uteslutas. Det tredje steget var att omvandla eller välja 
ut specifika data ur den data som finns alternativt omvandla datan. Detta gjordes genom att 
utföra beräkningar för att få fram produktiviteten på både Banan och plocktorget. Mer om 
produktivitet och dess beräkningar finns i kapitel 4.4. 

2.6.3 Fas 3 Tidsstudier och observationer 
För att få fram mer data kopplat till produktiviteten på Stadiumlagret så genomfördes 
observationer och tidsstudier på Banan och på plocktorget. När dessa studier utfördes valdes 
observationsförhållandet den deltagande observatören. Som det beskrivs i kapitel 2.3 fyllde vi 
inte någon funktion i det som observerades och vi var inte heller någon naturlig del i 
plockprocessen. Med andra ord deltog vi inte i plockprocesserna utan stod endast bredvid och 
observerade. Detta förhållningssätt valdes eftersom det inte fanns möjlighet att göra en 
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renodlad observation där de studerade inte visste om vår närvaro. En annan anledning till att 
detta tillvägagångssätt valdes var för att ha möjligheten att fråga de som observerades varför 
de gjorde ett moment i observationen på ett visst sätt eller fråga om det uppkom andra 
oklarheter. Observationsmetoden valdes för att öka förståelsen kring plockprocesserna och 
minska missförstånd i de momenten som observerades.  
 
För att nå en hög reliabilitet på den data som erhållits genom tidsstudier och observationer så 
har antalet mätningar beräknats som krävs för att på ett rättvist sätt kunna spegla den 
verklighet som observeras. Beräkningarna utfördes med Olhagers (2013) formel som 
presenteras i kapitel 2.3.1. Med hjälp av formeln kunde datan som samlats in dessutom 
kontrolleras en extra gång för att dubbelkolla så rätt antal observationer hade genomförts. Vid 
säkerhetsställande av god validitet så användes mycket face validity som nämns i kapitel 2.5. 
Vi har alltså gått mycket på intuition när det gäller att se till så att vi mäter det vi faktiskt ska 
mäta. Arbetsgången för tidsstudierna och observationerna fastställdes för att garantera att 
samma saker mättes vid varje observation och att samma start- och slutpunkter användes.  
 
Tidsstudierna och observationerna utfördes på två olika plockprocesser, Banan och 
plocktorget. Båda plockprocesserna delades upp i två operationssteg, rörliga- och fasta tider. 
De rörliga tiderna på Banan delades upp i mindre operationssteg beroende på vilket område 
som skulle observeras. Den fasta tiden på Banan delades också upp i mindre operationssteg 
baserat på vilket arbetsmoment som utfördes. På samma sätt delades plocktorgets fasta och 
rörliga tider upp i mindre operationssteg baserat på vilket arbetsmoment som utfördes. 
Operationsstegen definierades och start- och stopptider bestämdes innan observationerna 
utfördes, detta var för att mätningarna skulle ha samma utförande oavsett vem som mätte 
eller vad som observerades. Mer ingående information kring start och stopptiderna samt 
operationsstegen finns i tabell 2–5 som finns i kapitel 5. Anledningen till att tiderna delades 
upp i flera mindre operationssteg var som nämns i kapitel 2.3.1, till för att skapa större 
tillförlitlighet till de tider som erhålls av observationerna. 
 
När det gäller denna studie så har både kvalitativa- och kvantitativa metoder använts. De 
kvalitativa aspekterna är användbara för att förstå hur olika processer inom Stadiumlagret 
fungerar, exempelvis hur deras plock på Banan går till eller hur de gör i dagsläget för att 
bestämma var artiklarna ska plockas dagen efter. De kvalitativa metoderna är som tidigare 
nämnt i kapitel 2.1.3 fördelaktiga när det ska analyseras på en djupare nivå enligt Eliasson 
(2013), varför de arbetar som de gör på Stadiumlagret. Dessutom är kvalitativa metoder ett 
bättre angreppssätt än kvantitativa metoder i detta fall då det inte fanns möjlighet att samla 
ihop information från en stor mängd människor. När datainsamling genomfördes om hur lång 
tid det tar att plocka på Banan eller plocktorget var dock kvantitativa metoder ett bättre 
tillvägagångssätt. Detta var eftersom det där fanns en stor mängd händelser att samla in data 
ifrån.  
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2.6.4 Fas 4 Analys och slutsats 
Den data som erhölls från PostNord samt den insamlade datan från tidsstudierna och 
observationerna kom att ligga till grund för de beräkningar som sedan utfördes. Den 
insamlade datan bearbetades och beräkningar genomfördes för att kunna fastställa den 
brytpunkt i antal artiklar som avgör när det är effektivare att plocka på respektive 
plockprocess, Banan och plocktorget. Analyser genomfördes på de beräkningar som utfördes, 
dels för att se om beräkningarna var rimliga men även för att fastställa vilka svagheter som de 
kan ha. Den insamlade litteraturen samt jämförelser av teori, resultatet av beräkningarna samt 
egna tankar, spelade en stor roll i att besvara frågeställningarna. Beräkningarna och 
analyserna kom att ligga till grund för den slutsatsen och det beslutsunderlag som slutligen 
presenterades.  

2.6.5 Nyckelord 
Unisearch användes som huvudsaklig sökmotor för att hitta litteratur som var lämplig för 
denna studie. För att komplettera Unisearch så användes även sökmotorn Google Scholar. 
Unisearch innehåller det mesta av Linköpings universitets resurser ï form av olika databaser 
och var därför ett naturligt val. De källor som togs fram från Unisearch var böcker som gick 
att låna på Linköpings universitets bibliotek i Norrköping. Det togs även fram vetenskapliga 
artiklar från Unisearch som antingen kunde läsas direkt från webben eller laddas ner. Från 
Google Scholar så hittades framförallt vetenskapliga artiklar som även här antingen laddades 
ner eller lästes direkt från webben.  
 
Vid varje sökning på Unisearch eller Google Scholar gavs oftast ett stort antal träffar på 
sökorden som användes. Eftersom det ansågs vara för tidskonsumerande att bearbeta alla 
artiklar och böcker som ansågs relevanta så var vissa urval tvungna att göras. För att få en 
god överblick över om en artikel eller bok ansågs relevant för studien, så genomfördes en 
mindre granskning av litteraturen innan den bearbetades. Ett exempel på faktorer som 
påverkade ifall en artikel eller bok undersöktes närmare var först och främst namnet eller 
rubriken. Ansågs namnet eller rubriken vara relevant för studien fortsatte granskningen 
genom att läsa sammanfattningen för den utvalda litteraturen. Andra delar som var relevanta 
att undersöka för att fastställa ifall den utvalda litteraturen var passande för studien var 
innehållsförteckningen, nyckelord och inledande kapitel. Om det fastställdes att artikeln eller 
boken var relevant för studien så påbörjades en mer djupgående bearbetning av litteraturen. 
När litteraturstudien genomfördes användes följande nyckelord för att söka efter lämplig 
litteratur:  
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Nyckelord [eng]    Antal träffar 
- Order picking    11 562 
- Order picking process   2 716 
- Picking process   9 731  
- Picking lines    5 028 
- WMS     18 475 
- Warehouse management system 25 162 
- Warehouse    219 465 
- Logistics    1 662 748 
- Materials exposure   307 690 
- Inventory    1 306 374  
- Inventory control   226 040 
- Managing inventory   15 868 
- Material handling   206 540 
- Storage     2 793 707 
- Storage order picking   2 565 
- Order picking problems   2 285 
- Order picking operations  2 248 
- Forward picking area   205 
- Conveyor belt    22 413 
- Order picking conveyor belt   19 
- Data mining     631 509 
- Key performance indicator  50 734 
- Order picking time study  1 357 
- Time study    10 568 091 

 
Nyckelord [sve]    Antal träffar 

- Orderplock    1 
- Effektivt orderplock   0 
- Orderplocksprocess   0 
- Tidsstudie    142  
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3. Teoretisk referensram 
Under detta kapitel kommer en genomgång av de teoretiska områdena relaterade till 
examensarbetet att behandlas. 

3.1 Logistik 
Gleissner och Femerling (2013) skriver att logistiken initialt framkom ur det militära då deras 
system ofta krävde koncisa definitioner och klassificeringar av olika ting. Då började termen 
logistik användas inom de sammanhangen. När det gällde ekonomiska- och 
företagssammanhang så skriver Gleissner och Femerling (2013) att ordet logistik och början 
till den process som logistik innebär idag först började användas under mitten av 1900-talet. 
Gleissner och Femerling (2013) skriver att syftet med logistik är att planera, organisera, 
koordinera och implementera genom att sammanföra de olika faktorerna som påverkas och 
påverkar varandra i ett system. De nämner även hur logistik är en av de viktigaste 
funktionerna inom ekonomin då logistiken kan påverka allt från producerandet av råmaterial, 
till att processera råmaterialet och till att det slutligen levereras till kunden.  
 
Det som Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) anser vara essensen av logistik är att alla 
kunder ska få de varor de vill ha till rätt plats, till rätt kostnad och i rätt tid. Allt högre krav 
ställs på företagen då kunderna vill ha produkterna så billigt som möjligt med så korta 
ledtider som möjligt. Det blir svårare för företagen att kunna uppfylla dessa krav, då 
företagen bara kan pressa priserna på sitt råmaterial till en viss gräns. Oskarsson, Aronsson 
och Ekdahl (2013) yrkar på att det därmed blir svårt att uppfylla två motstridiga aspekter, 
nämligen låg kostnad och hög leveransservice. De skriver då att det gäller att hitta en balans 
mellan låg kostnad och hög leveransservice, men ofta läggs fokus på antingen den ena eller 
den andra. I dagsläget ställs det höga krav på en hög leveransservice, vilket medför en hel del 
kostnader därefter. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) anser att bland annat logistiken 
kan bidra till mer kostnadseffektiva sätt att uppnå och bibehålla en hög leveransservice.  

3.2 Lager 
Olhager (2013) nämner att det i grund och botten finns tre former av lager inom produktion. 
Det första han nämner är förråd, vilket är en plats där råvaror som ska förädlas förvaras. Det 
andra han nämner är produkter i arbete eller PIA, där semi-förädlade varor förvaras i väntan 
på ytterligare förädling. Sist nämner han att det finns färdigvarulager där de färdiga 
produkterna förvaras i väntan på att skickas iväg för försäljning. Olhager (2013) skriver att 
produkterna i färdigvarulagret antingen kan vara färdigpaketerade och att de bara behöver 
plockas samt levereras när en inkommande order efterfrågar dem; eller att de måste paketeras 
i samband med orderplocket när en inkommande order efterfrågar dem och därefter plockas 
ordern ihop till kunden. Han skriver även att färdigvarulagret är det viktigaste av lagrena från 
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kundens synvinkel eftersom färdigvarulagret ligger närmast kunden. Har detta lager inte rätt 
produkter kan inte efterfrågan uppfyllas och någon kund blir utan den produkten de vill ha. 
Emmet (2005) säger att lager är ett sätt att uppnå önskad leveransservice till ett acceptabelt 
pris. Han nämner även gällande produktionsflöde att det är viktigt att hålla igång flödet då 
eventuella stopp på grund av fel eller problem kan leda till ökade kostnader Med hjälp av 
lager anser Emmet (2005) att det blir lättare att kunna hålla ett jämnare flöde eftersom det är 
mycket mindre chans att saker och ting tar slut och produktionen stannar upp. Lagrena 
fungerar därmed som en slags säkerhet för att hindra stopp i flödet för produktionen. Det kan 
även vara för att företaget förbereder sig för en kommande ökning i försäljningen vilket gör 
att de måste ha ett större lager för att kunna hantera efterfrågan.  
 
Relph och Milner (2015) säger att det finns problem med att ha för mycket lager precis på 
samma sätt som det är problematiskt med för lite lager. Emmet (2005) styrker detta genom att 
säga att företag behöver hitta en jämn balans mellan att ha lager och kostnaden det medför. 
Relph och Milner (2015) nämner att problem som kan uppstå när det finns för lite lager är att 
det blir stopp i produktionen och då blir det slöseri på både tid och produktivitet. När det 
gäller för mycket lager säger de att kostnaderna uppstår i och med att artiklar eller material 
måste lagerhållas och att det binder mycket kapital. Olhager (2013) skriver att andra 
lagerrelaterade kostnader kan påverkas av lagernivåer när det kommer till lagerhållning, alltså 
själva lagret och den personal som jobbar där. Behövs mer personal och maskiner för att 
hantera högre lagernivåer blir självklart även lagerhållningskostnaderna högre.  

3.3 Godshantering 
Sidharatha (2007) klassar godshantering som allting som innebär att en vara (färdigvara, 
råvara etc.) lyfts upp och omplaceras på ett eller annat sätt. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl. 
(2013) skriver att godshantering sker kontinuerligt från det att varorna anländer tills det att de 
lämnar lagret. Dock ska inte detta blandas ihop med att frakta varor, utan godshantering är 
när varor plockas och förflyttas kortare sträckor. Sidharatha (2007) påpekar även att 
godshantering inte är en produktionsprocess och därmed inte är värdeskapande vilket innebär 
att aktiviteten borde minskas så mycket som möjligt.  
 
Enligt Sidharatha (2007) finns vissa aspekter som är viktiga för en bra godshantering. En av 
de saker han nämner är att det är viktigt att ha säker och effektiv förflyttning av godset. Han 
säger även att det är viktigt att minimera den plats som en enskild vara tar upp i lagret och 
sedan att godset hämtas i den takt som krävs för att inget ska bli försenat. Även Emmet 
(2005) säger att det är viktigt att försöka maximera den ytan som används till lagring 
samtidigt som det gäller att minska kostnaderna som har med godshantering att göra.  
 
Det blir viktigt att ha en effektiv godshantering, poängterar Sidharatha (2007), då det bland 
annat kan ge konkurrensfördelar. Han nämner vissa effekter som kan uppnås för den som har 
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en väl fungerande godshantering, vilket innefattar bland annat minskad arbetskostnad, 
minskade skador på varorna osv.  
 
Enligt Sidharatha (2007) kan dock nackdelar uppkomma vid ett väl etablerat system att 
hantera gods. Han skriver att om ett fel skulle uppstå i systemet som används så kan det bli 
svårt att arbeta sig runt problemet. Anledningen till detta är enligt Sidharatha (2007) att 
personerna som arbetar med systemet endast vet hur just det systemet fungerar.   

3.3.1 Hjälpmedel vid godshantering 
När det gäller orderplock så finns det idag väldigt många olika hjälpmedel för att underlätta 
förflyttningar av produkter inom ett lager. Richards (2014) nämner bland annat att det finns 
vagnar, pirror, sparkcyklar etc. som är till för att hantera gods. Han nämner att dessa 
hjälpmedel ofta har ganska låg produktivitet i form av att stora delar av tiden när de används 
puttas de bara omkring utan någon last, vilket kan medföra att personalen som nyttjar dessa 
hjälpmedel kan bli trötta i slutet av sina pass. Detta är då på grund av den fysiska faktorn att 
personen måste framföra dessa hjälpmedel.  
 
Det finns också olika mindre handtruckar som är väldigt kostnadseffektiva när det gäller att 
förflytta tyngre gods över kortare distanser (Richards 2014). Skulle det dock krävas att godset 
behövde förflyttas en längre sträcka så skulle handtruckarna inte vara ett hållbart alternativ 
längre. Emmet (2005) säger att det vanligaste hjälpmedlet när det gäller lager är 
gaffeltrucken. Gaffeltrucken finns i många olika varianter som alla har sina egna funktioner 
(Emmet 2005).  

3.4 Orderplock 
Petersen och Aase (2004) beskriver orderplock som hämtningen av lagerförda artiklar eller 
material som ska plockas ihop för att tillfredsställa den efterfrågan som kundorderna har. 
Grosse, Glock och Neumann (2016) beskriver orderplock som att hämta lagerförda artiklar 
för att de ska kunna levereras vidare till kund. Emmet (2005) väljer även han att benämna 
orderplock på ett liknande vis, men beskriver det som när en orderplockare förflyttar sig till 
artiklarna för att sedan plocka ihop dem till en order. Han kallar det arbetssättet för “Basic 
order picking”.  
 
Emmet (2005) lyfter även fram fler varianter på orderplock som “Batch picking or pick by 
line”, “Zone picking” eller “Wave picking”. “Batch picking or pick by line” är enligt Emmet 
(2005) när ett flertal ordrar grupperas ihop till batcher för att underlätta plocket. Han skriver 
att detta kan ske på två sätt, ett av sätten är då en plockare tar sig till artiklarna som ska 
plockas och plockar alla ordrar i en batch på en och samma gång. Ett annat sätt enligt Emmet 
(2005) är när bulkprodukter som ligger förvarade på pallar, levereras till plockaren och 
placeras i ett plockområde där plockaren sen kan plocka ihop de artiklar som krävs för att 
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färdigställa en efterfrågad order. Emmet (2005) beskriver “Zone picking” som ett plocksätt 
där plockområdena är indelade i olika zoner med plockare vid varje zon. När en order då 
plockas påbörjas orderplocket i en zon, för att sedan gå till nästa zon tills hela ordern är 
färdigplockad. Emmet (2005) skriver även om “Wave picking” där alla zoner plockas på 
samma gång och därefter sorteras artiklarna in i de olika ordrarna som finns. 
 
Enligt Grosse och Glock (2014) har orderplockaren som ska plocka ihop ordrarna en 
plocklista med de specifika artiklar som ska plockas och paketeras. De skriver att listan visar 
vilken order som ska innehålla vilka artiklar och hur många pieces av varje artikel som 
efterfrågas i respektive order. Grosse och Glock (2014) nämner även att listan visar 
artiklarnas artikelnummer som är unika för varje artikel. Dessa nummer är till för att särskilja 
artiklarna åt. De beskriver också hur artiklarnas lagerplatser går att se i listan för att 
orderplockarna ska veta vart artiklarna är lokaliserade i lagret.  

3.4.1 Manuellt Orderplock  
Grosse, Glock och Neumann (2016) beskriver orderplock som en av de mest kritiska 
aktiviteterna i ett lager. De grundar det påståendet i att orderplocket i stor omfattning 
påverkar ledtid och olika kostnader. de Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) förklarar att 
manuellt orderplock är det mest arbetsintensiva arbetet i ett lager. De fortsätter med att skriva 
att automatiserade system är de mest kapitalkrävande initialt. de Koster, Le-Duc och 
Roodbergen (2007) förklarar också att det finns ganska mycket utrymme för att göra fel när 
väl en beställning kommer till ett lager fram tills dess att den har levererats. Grosse, Glock 
och Neumann (2016) lyfter fram hur orderplock oftast sker manuellt med människor som 
plockar ihop ordrarna, trots att teknologin inom lagerhantering har utvecklats de senaste åren. 
De skriver att anledningen till detta är för de manuella systemen oftast är mer flexibla än de 
automatiserade. Flexibiliteten kan hjälpa orderplocket ifall de volymerna artiklarna kommer i 
ändras utöver det vanliga.  

3.4.2 Forward area/Plocktorg 
Boysen, Scholl och Walter (2013) skriver att en forward area är en yta där personalen på 
lagret lägger de varor som omsätts snabbast, ofta i bulk eller på pallar. De nämner att denna 
yta ska vara lättåtkomlig för att personalen inte ska slösa tid på att hämta ut lagervaran från 
hyllor hela tiden. Genom att ha ett sådant område kan personalen effektivisera plocket av de 
produkter som ligger på forward area. Dock skriver Boysen, Scholl och Walter (2013) att det 
uppkommer ett problem i och med att detta område måste fyllas på med jämna mellanrum, 
förutsatt att en artikel väljs att plockas på forward area hela tiden. Bartholdi och Hackman 
(2014) stöder detta med att skriva att materialhanteringen ökar om valet att lägga varor på 
forward area genomförs, detta gäller under förutsättningen att man har en artikel permanent 
på forward area. De skriver att anledningen till att materialhanteringen ökar är för att det 
läggs till ytterligare ett steg i processen från det att en artikel anländer till lagret fram till dess 
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att den läggs i en lastbil. Dock är det under förutsättningen att artikeln redan har lagrats i 
bulklagret för att sedan förflyttas till forward area. Boysen, Scholl och Walter (2013) skriver 
också att det finns en avvägning att göra när det gäller storleken på en forward area. Antingen 
kan forward area vara stort och därmed inte behöva fyllas på lika frekvent eller så kan 
forward area vara mindre och därmed tar det mindre plats i lagret, dock med mer frekventa 
påfyllningar.   

3.4.3 Transportband  
de Koster (1994) beskriver “pick-to-belt orderpicking systems” som ett system där ett 
transportband används för att underlätta plockandet. Han beskriver hur ett flertal olika 
plockstationer binds samman med ett transportband som går emellan varje plockstation. Vid 
varje plockstation plockas orderraderna manuellt från närliggande hyllor där artiklarna 
förvaras. de Koster (1994) beskriver två olika typer av “pick-to-belt orderpicking systems”.  
 
I en av varianterna beskriver han hur artiklarna läggs direkt på transportbandet och när denna 
variant används är artiklarna oftast redan paketerade i någon slags låda. de Koster (1994) 
skriver att någon form av datoriserad display behövs för att orderplockarna ska veta vad de 
ska plocka och vad som efterfrågas i ordern. Han beskriver även hur datorn hjälper till att 
visa väsentlig information som exempelvis orderrader samt hjälper till att läsa av streckkoder.  
de Koster (1994) skriver även att orderplockaren behöver tillgång till en skrivare för att 
kunna skriva ut streckkoder med ordernummer som sedan fästs på plocklådorna för de olika 
ordrarna. Han säger att anledningen till detta är för att en maskin längre fram på 
transportbandet ska kunna läsa av vart artikeln ska. Genom att ha olika streckkoder på 
lådorna kan det underlätta sorteringen och det går att se ordernummer för varje artikel. de 
Koster (1994) beskriver hur lådan transporteras på transportbandet till varje plockstation tills 
ordern är färdigplockad.  
 
En annan metod de Koster (1994) nämner är att tomma lådor placeras i början av 
transportbandet. Han förklarar hur varje order får varsin låda och att ordern är i pappersform, 
vilket gör att det enkelt går att placera de olika ordrarna i respektive låda. de Koster (1994) 
skriver att anledningen till att ordrarna är i pappersform och placeras i lådan är för att 
orderplockarna i varje plockstation då kan plocka upp ordern för att se vilka artiklar de ska 
lägga i lådan. Han förklarar att den tomma lådan transporteras på transportbandet till varje 
plockstation och när den kommer till en station lägger orderplockaren i de artiklar som 
efterfrågas i ordern i respektive låda och skickar den sedan vidare till nästa station. de Koster 
(1994) beskriver hur lådan transporteras på transportbandet på samma sätt som föregående 
plockmetod, till varje plockstation tills ordern är färdigplockad. 
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3.5 Ledtid 

Enligt Paquette (2004) så är ledtid, generellt sagt, den tid som det tar från att efterfrågan och 
en order på en produkt har tillkommit, tills det att den efterfrågade produkten har nått dess 
slutstation. Han säger att uppemot 90 % av den totala ledtiden inom tillverkande företag är 
väntan på ett eller annat sätt. Begreppet väntan betyder bland annat att varan står och väntar 
på transport eller att varan lagras.   
 
Paquette (2004) nämner att ett problem med ledtid är att under nattetid så står bara varorna 
och väntar. Det säger han kan lösas genom att varorna till exempel fraktas eller förflyttas på 
natten så att det inte behövs läggas tid på att förflytta varorna när det väl blir dag, då kan det 
fokuseras på att göra värdeskapande saker istället.  

3.6 Nyckeltal 
Parmenter (2015) skriver att nyckeltal eller Key performance indicators (KPI) mäter de 
aspekter som är viktigast för att ett företag ska fungera bra, både för att gynna dem i nuläget 
och i framtiden. Han ger som ett exempel att ett nyckeltal kan vara att avgångar och 
ankomster, för ett flygbolag, håller de tider som de utlovat.  
 
Parmenter (2015) skriver att det finns sju egenskaper som karakteriserar ett nyckeltal. En sak 
han skriver är att ett KPI inte kan vara något som mäts i monetära värden. Han påpekar dock 
att det i slutändan kan påverka företaget ekonomiskt. Det andra han nämner är att ett 
nyckeltal är något som mäts kontinuerligt och att det inte ska mätas med för stora mellanrum 
tidsmässig utan är under uppsikt i princip hela tiden. Det tredje Parmenter (2015) nämner är 
att ett nyckeltal är något som Vd:n i företaget är väl medveten om och har under uppsikt då 
det påverkar hela företaget i slutändan. Det fjärde han skriver om är att i princip alla inom 
företaget vet vilka nyckeltal som finns och vilka åtgärder som behöver vidtas om de skulle 
behöva förbättras. Ett exempel han nämnde var att om ett flyg är försenat så vet alla, från 
piloten till de som städar planet, hur de kan påverka så att de sparar ihop tiden som behövs, 
vilket i sin tur resulterar i att planet kommer fram i tid. Som femte kriterie skriver Parmenter 
(2015) att nyckeltal är något som kan knytas till en grupp och att denna grupp kan påverka 
nyckeltalet. Det sjätte kriteriet skriver han är att ett nyckeltal är något som påverkar alla delar 
av företaget på så sätt att om nyckeltalet förbättras, förbättras de flesta andra aspekterna 
också inom företaget. Det sjunde och sista kriteriet Parmenter (2015) nämner är att innan 
aspekten blir ett nyckeltal måste det testas ifall aspekten får den önskade effekten som 
förväntas av den. Han nämner även att det finns händelser där en förbättrad aspekt leder till 
ett dysfunktionellt beteende hos arbetarna. Ett exempel som han nämner kommer ifrån en 
snabbmatskedja där restaurangchefen satte upp ett mål att inte slösa någon kyckling. 
Parmenter (2015) beskriver då hur personalen alltid väntade på att få en beställning innan de 
började tillaga en kycklingrätt, vilket resulterade i att de inte slösade någon kyckling och 
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därmed uppfyllde målet. Han skriver dock att baksidan med detta blev att väntetiden för 
kycklingrätterna ökade vilket ledde till att kunderna valde att köpa sin mat på andra 
restauranger. Med andra ord så blev en bieffekt av detta sätt att mäta, ett dysfunktionellt 
beteende hos arbetarna. 

3.7 Korrelation 
För att kunna se linjära samband mellan olika variabler kan korrelation användas. Enligt 
Lövås (2006) talar korrelationen om hur starkt detta samband är och ju större värde på 
korrelationen desto starkare linjärt samband finns. Han skriver att när korrelationen räknats ut 
så får talet ett värde som alltid hamnar mellan 1 och -1, och om korrelationen ligger på 0 
finns inget linjärt samband mellan variablerna och de är därmed okorrelerade.   

3.8 Liknande studier 

I detta kapitel behandlas två liknande studier inom ämnet. Likheter och skillnader mellan 
dessa studier och denna studie tas upp, samt deras tillvägagångssätt och resultat.  

3.8.1 Exempelstudie 1; jämförelse av två orderplocksmetoder 
År 2015 utförde Lee, Chang, Shim och Cho (2015) en studie med syfte att försöka 
effektivisera orderplocket på en lagerverksamhet. De skriver att deras studie gick ut på att 
undersöka ifall det hade varit möjligt att effektivisera orderplock genom att använda sig av, 
som de benämner det, halvautomatiserat orderplock. Lee et al. (2015) skriver att det 
studerades ifall utplacerade lampor i ställagen som orderplockarna plockar ifrån skulle 
underlätta orderplocket. De nämner att syftet med lamporna är att när en order startas så 
börjar lamporna att lysa från de ställagen orderplockarna ska plocka artiklar från. Dessa 
lampor visar också hur många artiklar som ska plockas från respektive plats. Lee et al. (2015) 
nämner att genom detta system skulle användandet av orderlistor kunna elimineras och 
orderpockaren skulle slippa läsa på orderlistan hur många artiklar som ska plockas samt var 
de är lagrade. På samma sätt som den här studien så har Lee et al. (2015) som avsikt att 
jämföra två olika orderplocksprocesser.  
 
Lee et al. (2015) skriver att genom att jämföra det ordinarie orderplocket och det 
halvautomatiserade systemet, skulle de kunna avgöra ifall det halvautomatiserade systemet 
skulle vara intressant att använda sig av i lagret i framtiden. De skriver att de valde att göra 
ett experiment och med hjälp av tidsstudier skulle de avgöra vilket av systemen som var bäst. 
Här skiljer sig studien som utförts av Lee et al (2015) från den studie som utförts i samband 
denna rapport. I den här rapporten skedde tidsstudier på processer som var väl integrerade 
och långt ifrån experimentella. Lee et al. (2015) skriver att de använde sig av oerfarna 
plockare i en stängd miljö. Med stängd miljö så menar de att orderplockarna inte kunde 
påverkas av några utomstående faktorer, som störningar eller blockage. Detta sätt att 
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observera på kan både vara fördelaktigt för att slippa störningar men kan vara missvisande då 
det inte används i ett verkligt scenario och då inte upplever verkliga problem som behöver tas 
i åtanke. Skillnaden i detta fall var att denna studies tidsstudier och observationer inte 
utfördes i en stängd miljö, vilket gjorde att tidsstudierna i detta arbete kunde påverkas av 
utomstående faktorer som i normala fall också kan påverka. Lee et al. (2015) skriver att 
orderplockarna hade en rak väg att gå med ställage på en sida. De skriver att de hade två 
längor med ställage, bägge längor var lika långa, där den ena hade monterade lampor där det 
stod hur många artiklar orderplockarna skulle plocka (halvautomatiserade systemet) och en 
med utmarkerade lagerplatser (ordinarie orderplockssystemet). Lee et al. (2015) skriver att 
orderplockarna skulle gå och plocka tio olika artiklar som tillsammans uppgick till 29 pieces. 
Till skillnad från den här rapporten så hade Lee et al. (2015) samma antal pieces när båda 
orderplockssätten jämfördes. Skillnaden för studien i den här rapporten var att orderplockarna 
plockade varierande antal pieces vid varje plockrunda. Lee et al. (2015) skriver att den valda 
starttiden var när orderplockaren plockade upp sin orderlista, förutsatt att de följde det 
ordinarie plocksättet. De skriver att vid det halvautomatiserade systemet var den valda 
starttiden då orderplockaren började gå. Lee et al. (2015) skriver att stopptiden för de bägge 
systemen var när orderplockaren hade plockat färdigt sin order och återvänt till 
startpositionen. En likhet gällande start- och stopptider i denna studie med Lee et al. (2015), 
var att de valde samma moment för att definiera start- och stopptider gällande orderplocket. 
 
Lee et al. (2015) nämner att de efter testerna valde att räkna ut ett medelvärde på tiderna som 
samlats in. De skriver att det ordinarie plocksystemet fick ett medelvärde på 159 sekunder 
medan det halvautomatiserade fick ett medelvärde på 87 sekunder. De nämner också att 
standardavvikelsen för det ordinarie systemet blev 36 sekunder och det halvautomatiserade 
blev standardavvikelsen 10 sekunder. Lee et al. (2015) drog slutsatsen att det 
halvautomatiserade systemet både var snabbare och att det var mindre avvikelse mellan 
tiderna. De skriver att det ordinarie plocksystemet hade mer avvikande tider från varandra 
och att detta till stor del berodde på det var avgörande vilken av orderplockarna som plockade 
ordern.  

3.8.2 Exempelstudie 2; tidsstudie utlastningsprocess 

I en studie utförd av Persson och Sjögren (2015) skulle observationer och en tidsstudie 
utföras på ett moment i en utlastningsprocess hos ett företag. Detta moment går ut på att gods 
hämtas från lager och sedan, med ett par delmoment emellan, placeras på en plats redo för att 
lyftas in i en utgående transport. De skriver att anledningen till tidsstudien var att företaget 
som de utförde studien åt ansåg att momentet i utlastningsprocessen tog för lång tid. De 
skriver att företaget hade satt en övre gräns som detta moment fick ta på 30 minuter och 
företaget misstänkte att momentet ofta tog längre tid än så. I Persson och Sjögrens (2015) fall 
fanns inte problematiken att de moment som skulle observeras berodde på exempelvis antal 
plockade pallar. Tidsstudierna och observationerna som utfördes i den här rapporten hade 
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problematiken gällande hur många pieces en orderplockare plockade samt hur stort antal 
pallar som transporterades.  
 
Persson och Sjögren (2015) valde att dela upp momentet i mindre operationssteg för att på ett 
mer precist sätt kunna illustrera hur lång tid hela momentet tar och hur mycket av den totala 
tiden som läggs på respektive operationssteg. De delade momenten i följande operationssteg: 
plockrunda, travershantering, hämta rätt instruktionsbok, ställa gods på utgående yta samt 
ställa tillbaka pall på lagerplats. Här finns likheter med hur den här rapporten la upp 
tidsstudierna, precis som Persson och Sjögren (2015) valdes det i denna rapport att dela upp 
de observerade momenten i mindre operationssteg för att mätningarna skulle blir noggrannare 
och mätetalen mer precisa. Persson och Sjögren (2015) skriver att de definierade start- och 
stopptider för alla operationssteg samt räknade ut medeltider för respektive operationssteg. 
De räknade även ut medeltid på den totala tiden för alla operationssteg och sammanlagt 
skulle 25 mätningar utföras i deras tidsstudie. Persson och Sjögren (2015) skriver att de 
avgränsade sig från att mäta tiden för själva lastningen samt administrationstiden som även 
tillkom, eftersom företaget hade räknat med dessa tider i sin övre gräns på 30 minuter. När 
det gällde antalet observationer som utfördes så baserade inte Persson och Sjögren (2015) 
antalet observationerna som skulle utföras på någonting. Medan tidsstudierna och 
observationerna i denna rapport baserade antalet observationer på Olhagers (2013) formel 
som presenteras i kapitel 2.3.1. Med hjälp av formeln kunde det minsta antalet observationer 
som borde genomföras fastställas, för att få en representabel mängd mätningar som kunde 
representera verkligheten. Persson och Sjögren (2015) skriver att de räknat ut ett medelvärde 
på hela momentet och att det tog 14 minuter och 54 sekunder i genomsnitt att genomföra hela 
momentet. De har inte räknat ut någon standardavvikelse, dock skriver de att den kortaste 
tiden för att utföra hela momentet var 5 minuter och 11 sekunder medan den längsta tiden var 
33 minuter och 48 sekunder. Det operationssteg som tog längst tid i genomsnitt var 
Travershantering och låg på 9 minuter och 59 sekunder medan den kortaste tiden låg på 46 
sekunder i genomsnitt och tillhörde operationssteget “hämta rätt instruktionsbok”.   
 
Persson och Sjöberg (2015) skriver att de kom fram till slutsatsen att företagets misstankar 
angående att momentet tog längre än 30 minuter inte stämmer, detta då de fick ut en medeltid 
på ungefär 15 minuter. De drar slutsatsen att problemet i så fall ligger i att det finns bristande 
kunskap hos de parter som inte är direkt involverade i momentet.  
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4. Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel innehåller en nulägesbeskrivning av stadiumlagret och dess olika aktörer som är 
involverade i verksamheten. Det beskrivs även hur plockupplägget ser ut och går till i 
dagsläget samt hur plockprocessernas produktivitet ser ut i dagsläget. 

4.1 Företagsbeskrivning 
I följande delkapitel beskrivs de tre olika aktörerna som är involverade i driften och 
organisationen av Stadiums centrallager på ett eller annat sätt. En kort beskrivning och 
bakgrund om respektive företag tas upp.  

4.1.1 Stadium 
Stadium har sitt ursprung i 1974 då Ulf och Bo Eklöf (grundare av Stadium) fick ta över 
sportbutiken Spiralen Sport i Norrköping. Det dröjde dock fram till 1987 innan den första 
Stadiumbutiken öppnade i Stockholm och det blev mer likt det Stadium vi känner till i 
dagsläget. Stadiums företagskoncept är att funktionella sportartiklar och kläder ska finnas till 
det bästa priset. Ikano blev delägare i Stadium 2005 då de köpte in sig på 25 % av företaget. 
Idag har Stadium fler än 150 butiker utspridda över Sverige, Finland och Tyskland. Stadium 
har sitt huvudkontor i Norrköping. (Stadium 2017) 

4.1.2 PostNord 
PostNord AB bildades år 2009 när Posten AB och PostDanmark A/S gjorde en 
sammanslagning av sina bolag. PostNord AB är ett svenskt bolag där 60 % ägs av svenska 
staten och 40 % ägs av danska staten. Dock fördelades rösterna i bolaget 50/50 mellan 
ägarna. PostNord levererade år 2016 ca 5 miljarder brev och andra sändningar samt 142 
miljoner paket till olika platser i Norden. De arbetar även inom områden som e-handel, 
logistik, konsulttjänster, reklam, affärskommunikation och servicelogistik. (PostNord, 2017) 

4.1.3 Pema 
Pema är ett bemanningsföretag som startade år 1997 och jobbar både inom kollektiv- och 
tjänstemannaområden. Pema är etablerat runt om i landet och sammanlagt har de ungefär 
1300 anställda. De levererar tjänster inom entreprenad, personaluthyrning, utbildning, 
rekrytering och omställning. Pema är det bemanningsföretag som har hand om all 
lagerpersonal som sköter plocket och godshanteringen på Stadiumlagret. (Pema 2017)  

4.2 Stadiumlagret 
Stadiumlagret har tre stora aktörer involverade i hur verksamheten drivs och utvecklas. 
Stadiums centrallager kan ses som en form av färdigvarulager då lagerverksamheten bland 
annat utför de aktiviteter som nämns i kapitel 3.2 såsom att plocka ihop ordrar, alternativt 
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paketera artiklar efter att de mottagit en kundorder och därefter plocka ihop de efterfrågade 
artiklarna till respektive order. Utöver att plocka och paketera artiklar så tillhandahåller även 
Stadiumlagret vissa former av samlastning och i vissa fall så galgar de, sätter prislappar och 
larmar varor. 
 
Eftersom det är Stadiums lager så är det de som ansvarar för att tillhandahålla lokalen. De har 
ansvaret över alla fasta maskiner såsom den automatiserade Banan som används för 
orderplock och samtliga ställage och andra lagringsutrymmen för artiklarna. De ansvarar 
även för att lokalen ska gå att arbeta i och att nödvändigheter som exempelvis el, vatten och 
värme finns. Det är Stadium som har ansvaret för in- och utgående transporter till och från 
lagret. Det finns även ett tryckeri för kläder och utrustning i lagret som Stadium själva 
ansvarar över. Stadium fattar strategiska beslut med fokus på sina artiklar och vill fokusera på 
det arbetet, därför har de tagit in PostNord som en tredjeparts logistiklösning (TPL). 
Stadiums krav på PostNord är att de ska se till att de ordrar som kommer in varje dag lämnar 
lagret.  
 
PostNord i sin tur ansvarar för driften av lagret. Det är PostNord som har ansvaret för alla 
rörliga maskiner och det är de som köper in dessa. De rörliga maskinerna kan exempelvis 
vara truckar av olika varianter som behövs för orderplocket och lagerhanteringen. PostNord 
ansvarar för underhållet i lokalen i form av städning och de ska även se till att avtal för 
komprimatorer och avfallshantering finns. Det är även PostNords ansvar att bemanna lagret. 
Alla dessa delar finansieras baserat på det avtal som PostNord har med Stadium. PostNord 
har ett avtal med Stadium där de får betalt för att ta emot ett visst antal artiklar vid inleverans, 
men vid utleverans får de betalt för att plocka ett visst antal orderrader. PostNord ansvarar för 
all godsmottagning och orderplock men har även tagit på sig vissa servicetjänster såsom att 
prismärka artiklarna, larma och ta av plast från artiklarna etc. De har det huvudsakliga 
ansvaret för driften av lagret och jobbar hela tiden med att följa upp och försöka utveckla 
den. PostNord har det fulla ansvaret mot Stadium, men har valt att upphandla 
personalbemanningen av Pema.  
 
Pema driver den kollektiva verksamheten och produktionen. All personal som jobbar med 
lagerverksamheten är från Pema. De har ett ansvar mot PostNord där det ställs krav om att 
exempelvis producera enligt vissa kvalitéer och ledtider. Förutsättningarna och avtalen 
mellan PostNord och Pema är ungefär samma som mellan Stadium och PostNord. Avtalet har 
en viss transparens för att spegla de finansiella faktorerna som exempelvis ta emot ett visst 
antal artiklar eller plocka ett visst antal orderrader. Pema väljer själva hur många de ska 
bemanna lagret med och har det fulla ansvaret för personalen, så länge de uppfyller de krav 
som ställs av PostNord.  
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4.3 Plockupplägg i dagsläget 

Under rapportens gång kommer diverse begrepp att användas kontinuerligt i vissa 
beskrivningar. Kartonger är något som används på många olika sätt i Stadiumlagrets 
verksamhet och är därmed ett uttryck som kommer behöva särskiljas för att lättare ge en 
uppfattning om i vilken process kartongen används i. Kartongerna som artiklarna läggs i när 
orderplockarna plockar ihop efterfrågade ordrar, benämns plocklådor och i vissa fall, 
förkortas till lådor. Kartonger som används på andra sätt, exempelvis de kartonger som 
artiklar levereras i till lagret, eller kartonger som skärs sönder för att slängas, benämns 
kartonger.  
 
Andra begrepp som kommer användas i rapporten kontinuerligt är artiklar och pieces. 
Artiklar definieras i denna rapport som specifika artiklar eller artikeltyper med olika 
artikelnummer. Pieces definieras som det antalet artiklarna kommer i, dvs. styck. Ett exempel 
på detta är att en artikeltyp (exempelvis en skomodell i storlek Y) kan levereras i X antal 
pieces. Det betyder då att den specifika artikeln har levererats i en kvantitet på X stycken 
skor.  
 
I dagsläget använder sig Stadiumlagret av plockprocesserna CD02, Banan och plocktorg. 
Enligt Wallsing2 går ganska mycket av alla orderrader till CD02 då alla ordrar över 10 
orderrader styrs dit per automatik för att sedan plockas. Han berättar att det avlastar Banan så 
den får mer hanterbara mängder av orderplock, trots att majoriteten av allt plock som sker i 
lagret plockas på Banan. CD02 är en egen plockprocess och har ett eget flöde. De artiklarna 
som oftast plockas på CD02 är “nya” artiklar som ännu inte finns lagrade i Stadiums 
centrallager. Anledningen till att de nya artiklarna plockas på CD02 är för det går fortare att 
få ut dessa artiklar till butik genom denna plockprocess än om de ska lagras in i bulklagret 
först och sedan plockas på Banan. Hammargren3 förklarar att tanken med CD02 är att första 
utskicket till butikerna ska plockas i den plockprocessen, men att dessa artiklar sedan ska 
plockas på Banan nästa gång när de är inlagrade i bulklagret. Plockprocessen är utformad 
med rännor, där orderplockare på toppen av rännorna häller ut artiklar ur dess kartonger, 
varpå en orderplockare i den nedre delen av rännan plockar ihop rätt artikel med rätt order i 
plocklådor som åker på ett transportband vid botten av rännorna. Där används en “pick-by-
light lösning” där det finns lampor vid varje ränna. Orderplockarna plockar artiklar från de 
rännorna där lamporna lyser och det står även hur många artiklar som ska plockas. CD02 har 
en automatiserad lådresare som viker ihop plocklådorna automatiskt när en ny order behöver 
startas. Lådresaren läser av ifall en viss order inte finns i omlopp i CD02 och viker då ihop en 
plocklåda till ordern som då sätts i omlopp i plockprocessen per automatik. Etiketter fästs på 
de inkommande kartongerna med nya artiklar, som sedan kan skannas av automatiskt på 

                                                
2 Daniel Wallsing Teamledare frekvensläggningsgruppen kvällstid Pema, intervjuad 2017-04-10  
3 Christoffer Hammargren Konsultchef Pema, intervjuad 2017-05-16 



28 

transportbandet upp till toppen av rännorna, där kartongerna stannar vid den rännan som 
artiklarna ska tömmas i. När en order är färdigplockad i respektive plocklåda i den nedre 
delen av rännan, transporteras plocklådan till CD02s egna utleverans. Om några av de nya 
artiklarna inte skulle efterfrågas i en order och de då blir över efter orderplocket, så lagras de 
in i bulklagret och plockas på Banan nästa gång de efterfrågas.  
 
När det dagliga beslutet ska tas om vilken artikel som ska plockas i respektive plockprocess 
av Banan eller plocktorget så finns det en del parametrar att ta i beaktning. Wallsing4 berättar 
hur de dagen innan får en lista som öppnas i Excel med information kring nästkommande 
dags orderplock. Den informationen visar bland annat hur många orderrader som kommer att 
finnas, antalet pieces och vilka lagringsplatser artiklarna har i lagret. De sorterar ut fallande 
från mest antal pieces till minst antal pieces på listan. Sorteringen genomförs för att kunna se 
och avgöra direkt ifall någon orderrad är avvikande eller alldeles för stor för att plocka på 
Banan. Wallsing5 förklarar även hur de behöver se till att det finns tillräckligt med pallplatser 
tillgängliga vid Banan för alla plockordrar. Om pallplatserna vid Banan inte kommer att räcka 
till så behöver de använda sig av plocktorget. En annan del som Wallsing6 menar har stor 
påverkan på ifall orderplocket ska plockas på Banan eller plocktorget är hur många 
påfyllningar som måste göras i de närliggande plockplatserna som finns kring Banan. Om en 
truckförare måste åka för många gånger från bulklagret för att fylla på en plockplats så skulle 
det bli för tidskrävande och värdeskapande tid hos truckföraren skulle slösas bort. Något 
annat som avgör vilken plockprocess som ska användas är storleken på artiklarna eller i vilka 
volymer de ska plockas. Om artiklarna är otympliga eller levereras till lagret i ett stort antal 
så är det lättare att lägga orderplocket på plocktorget än på Banan. Det beror på att det endast 
finns ett begränsat antal pallplatser intill Banan samt att vissa artiklar är för otympliga för att 
plockas på Banan. I dagsläget används inte plocktorget dagligen utan det sker mer sällan, 2–3 
gånger i månaden. Enligt Wallsing7 beror detta som nämnt i början av kapitlet, på att mycket 
av orderplocket plockas på CD02. Han förklarar hur plocktorget oftast används när Stadium 
har större ordrar på grund av kampanjer eller liknande.  
 
Enligt Johansson8 så fattas beslutet om var Pemas personal ska arbeta för dagen när den 
personen som ansvarar för Pemas bemanning kommer till lagret samma dag. Han förklarar 
hur den ansvarige då går igenom dagens orderplock och ser i vilka plockzoner eller 
plockprocesser det kommer krävas mer bemanning än i andra plockzoner och fördelar ut 
personalen efter det. Johansson9 beskriver även hur de oftast flyttar personal från ordinarie 
plockprocess Banan till plocktorget om ett sådant plocktorg skulle behöva upprättas över 

                                                
4 Daniel Wallsing Teamledare frekvensläggningsgruppen kvällstid Pema, intervjuad 2017-04-10 
5 Ibid 
6 Ibid 
7 Ibid 
8 Daniel Johansson Plockansvarig/Personalansvarig dagtid Pema, intervjuad 2017-04-13 
9 Ibid 
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dagen. Han berättar dock att de i enskilda fall kan behöva ringa in extra personal om det är 
väldigt mycket orderplock, även om de försöker undvika det i största möjliga grad.  
 
 
 
 
I figur 3 ges en överblick på Stadiumlagrets olika plockzoner, plockprocesser samt 
bulklagret. De röda linjerna representerar Banan som är lagrets ordinarie plockprocess och 
hur den går genom lagret. Plocktorget representeras av svart färg som en liten ruta i det nedre 
högra hörnet av lagret. Bulklagret är inringat i ljusblåa linjer och lågfrekventa plockområdet 
på Banan är inringat i mörkblåa linjer. Det mellanfrekventa området är inringat i ljusgrön färg 
och det högfrekventa området är inringat i gul färg. Slutligen är plockprocessen CD02 
inringat i orange färg.  

 
Figur 3: Överblick på Stadiumlagrets olika plockzoner, plockprocesser samt bulklager.  

4.3.1 Banan  
Det ordinarie orderplocket plockas alltid på Banan om ingenting avvikande inträffar som 
beskrivs i kapitel 4.3. Banans utformning är nästintill identisk som det “pick-to-belt 
orderpicking system” som beskrivs i kapitel 3.4.3. Likheterna är att Banan binder samman 
flera olika plockstationer och att lådor med streckkoder transporteras på Banan till rätt 
plockstationer för att fyllas med artiklar. Samma princip som beskrivs i kapitel 3.4.3 med att 
lägga orderlistorna i pappersform i respektive plocklåda används på Stadiumlagrets Banan. 
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Enligt Johansson10 förbereds Banan av personalen som jobbar nattskiftet genom att lägga ut 
de plocklådor som ska användas för plocket nästkommande dag på Banan. Genom att försöka 
fylla Banan med så många tomma plocklådor som möjligt i de olika plockzonerna blir det 
lättare för plockpersonalen att börja jobba direkt när de startar sitt arbetspass.  
 
Johansson11 beskriver grundläggande hur orderplocket på Banan går till i dagsläget. Det 
börjar med att ett papper med ordern skrivs ut som sedan skannas in i en dator för att aktivera 
ordern. Pappret läggs i plocklådan avsedd för ordern och en etikett skrivs ut som klistras på 
plocklådan. Denna etikett visar det automatiserade systemet på Banan vilken order det berör 
och vart plocklådan ska åka på Banan. Därefter läggs plocklådan på Banan och börjar 
transporteras till den eller de zonerna den ska till. När plocklådan har kommit till rätt zon 
styrs den in där och en plockare kan ta upp pappret med ordern som ligger i plocklådan. 
Därefter kan orderplockaren plocka de artiklarna som finns i dennes zon. När artiklarna har 
plockats läggs ordern tillbaka i plocklådan med artiklarna och transporteras vidare till nästa 
zon på Banan. Så fortskrider lådans gång genom alla zonerna på Banan tills den är 
färdigplockad och transporteras med Banan till utleveransen. Den delen av Banan där 
orderplocket sker direkt på transportbandet är uppdelade i två delar och kallas för 
Mellanfrekvent och Högfrekvent baserat på frekvensen av plock. Det finns även en 
Lågfrekvent del som beskrivs mer i nästkommande stycke. Banan går på två olika våningar 
som benämns våning ett och våning två. På varje våning finns en låg-, en mellan och en 
högfrekvent zon. Zonerna benämns då exempelvis lågfrekvent 1, eller högfrekvent 2, där 
siffran talar om vilken våning zonen ligger på.  
 
En del av Banan som Johansson12 beskriver är Lågfrekvent. Trots att detta plockområde 
plockar majoriteten av sitt plock utanför Banan så hör de ihop. Lågfrekvent var det namnet 
som gavs detta plockområde i uppstarten av Stadiumlagret, men på senare år har denna 
“lågfrekventa” del övergått till ett mer högfrekvent plockområde. Det lågfrekventa områdets 
rutiner angående förberedelser av plocklådor och orderlistor är densamma som för övriga 
Banan. Skillnaden är att plocklådorna inte börjar på Banan, utan de finns staplade i utkanten 
av området. En plockare tar en låda med en order i och använder sig av ett hjälpmedel i form 
av en sparkcykel. Lådan placeras på sparkcykeln och plockaren transporterar sig mellan de 
olika hyllorna i området tills alla orderrader är färdigplockade inom det området. Därefter tar 
plockaren med sig plocklådan med artiklarna och ordern till Banan och placerar den där. 
Plocklådan transporteras sedan på Banan på samma sätt som tidigare beskrivet i förra stycket. 
I många fall är plocklådan redan färdigplockade när de kommer från det lågfrekventa 
området och läggs på Banan, då transporteras de direkt till utleveransen. Johansson13 säger 

                                                
10 Daniel Johansson Plockansvarig/Personalansvarig dagtid Pema, intervjuad 2017-04-13 
11 Daniel Johansson Plockansvarig/Personalansvarig dagtid Pema, intervjuad 2017-04-13 
12 Ibid 
13 Ibid 
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dock att i vissa fall händer det att även dessa plocklådor får stanna i de olika zonerna längs 
Banan för att kompletteras med ytterligare orderplock som kanske inte fanns i det 
lågfrekventa området.  
 
Plockplatsernas utformning utmed Banan varierar beroende på vilket plockområde 
plockplatserna är placerade i. Banans mellanfrekventa område 1 & 2 lagrar artiklarna på 
ställage som är placerade intill Banan. På ställagen närmast Banan finns det även extra 
pallplatser som används när behovet finns. Dessa pallplatser nyttjas när det ska plockas stora 
volymer av en specifik artikel en viss dag. Då kan truckförarna ställa upp en hel pall med den 
specifika artikeln på pallplatsen och på så sätt undvika att göra onödigt många påfyllningar 
under dagen. Pallplatserna underlättar även för orderplockarna eftersom pallplatserna är 
placerade på ställagen närmast Banan, vilket gör att de artiklarna som ska plockas frekvent 
under dagen hamnar nära Banan och gångavståndet minskas. Det minskar även risken att 
orderplockarna ska behöva stå och vänta på ett flertal påfyllningar av artiklarna, eftersom 
pallplatserna kan förvara fler artiklar än de vanliga plockplatserna. På så sätt kan 
orderplockarna fortsätta att plocka kontinuerligt under dagen utan avbrott. Vid varje plockzon 
utmed Banan så finns det mellan två och tre rader av ställage med artiklar. Enligt Johansson14 
finns det tre pallplatser för varje rad av ställage. En plockzon har vanligtvis 6 pallplatser 
totalt, men i vissa fall kan en zon ha upp till 9 pallplatser beroende av hur många rader 
ställage den har. I Banans högfrekventa område 1 & 2 är plockplatserna utformade med 
rullfack. Det finns dock ingen plats för pallplatser där utan påfyllningen i rullfacken sker med 
mindre kartonger som ställs i rullfacken. Johansson15 berättade även att det kan förekomma 
att ställagen får vad som kallas “minusplatser”. Detta innebär att de artiklarna som finns på 
plockplatsen inte kommer att uppfylla den efterfrågan som finns för dagens behov. Då måste 
en truckförare komma dit med en påfyllning av artiklar när de tar slut.  
 
I figur 4 illustreras utformningen av Banans område mellanfrekvent 1 & 2. Exemplet är 
visualiserat ovanifrån. De svartrandiga ytorna är de golvytorna där truckarna åker för att fylla 
på plockplatserna i ställagen. Ställagen visualiseras som de röda rutorna och de helvita ytorna 
mellan ställagen och Banan är golvet där plockpersonalen går. De röda rutorna i ställagen 
som är rödrandiga representerar de tre pallplatser som finns i varje rad av ställage. Banan 
illustreras som den gråa delen med lådor på i form av gula rektanglar. När orderplocket i 
mellanfrekvent 1 & 2 genomförs måste plockpersonalen gå ifrån Banan för att hämta 
artiklarna som ska plockas. Detta kan leda till längre gångavstånd vilket i sin tur leder till 
längre medeltid för att hämta en artikel, jämfört med om ställagen hade gått längs med 
Banan. På det mellanfrekventa området sker orderplocket endast på ena sidan av Banan, den 
närmast ställagen.  
 

                                                
14 Daniel Johansson Plockansvarig/Personalansvarig dagtid Pema, intervjuad 2017-04-13 
15 Ibid 
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Figur 4: Exempelbild på utformningen av Banans område mellanfrekvent 1 & 2.  

 
Utformningen av Banans högfrekventa område 1 & 2 illustreras i figur 5. Exemplet är 
visualiserat ovanifrån. Illustrationen av Banan, lådor, ställage, golvytor för truckar samt 
golvytor för plockpersonalen sker med samma färger och figurer som i figur 4. En tydlig 
skillnad jämfört med orderplocket på mellanfrekvent är att plockpersonalen på högfrekvent 
behöver gå utmed Banan för att hämta artiklarna som ska plockas. En fördel med detta är att 
gångavståndet samt medeltiderna för att hämta en artikel blir kortare jämfört med det 
mellanfrekventa området. På det högfrekventa området plockas artiklarna på båda sidorna av 
Banan då ställage för plockplatser finns på vardera sida. 
 

 
Figur 5: Exempelbild på utformningen av Banans område högfrekvent 1 & 2.  
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4.3.2 Plocktorget 
Det plocktorg som Stadiumlagret har skiljer sig i liten grad från det forward area som nämns i 
kapitel 3.4.2. Den största skillnaden är att forward area fungerar ungefär som ett lager i lagret 
där vissa artiklar fylls på och plockas kontinuerligt från forward area. I Stadiumlagrets fall är 
plocktorget mer ett sätt att avlasta resterande plockprocesser som Banan och CD02 och 
används alltså inte kontinuerligt som ett forward area. Principen är dock densamma att 
artiklar placeras och plockas på plocktorget för att effektivisera plocket av vissa artiklar.  
Som nämnt i kapitel 4.3 så används plocktorget idag som en avlastning för Banan när artiklar 
som Banan inte kan klara av ska plockas. Dagens plocktorg har en yta på ungefär 100 
kvadratmeter. Som nämnt i början av kapitel 4.3 så finns det vissa faktorer som påverkar ifall 
det ordinarie orderplocket läggs på plocktorget istället för Banan. Plocktorgets rutiner är lite 
avvikande jämför med Banans eftersom all förflyttning av artiklarna och plocklådorna sker 
manuellt och inte automatiskt som på Banan.  
 
Arbetsgången på plocktorget går till på följande vis. En i plockpersonalen börjar med att 
sortera alla ordrar utefter deras destination, nämligen vilken stad de ska levereras till samt 
vilka ordrar som ska plockas först. Därefter startas alla ordar i systemet genom att skannas in 
i en dator som står på plocktorget. Orderplockaren tar sedan en handtruck och hämtar en tom 
pall som plockas upp med handtrucken. Därefter hämtas en ovikt plocklåda som viks ihop för 
hand och ställs på pallen. En plocklåda används för att plocka en order, men i vissa fall, 
beroende på plocklådans storlek så kan flera färdiga ordrar placeras på samma pall om de ska 
till samma destination. När den färdigvikta plocklådan har placerats på pallen plockas ordern 
ihop och efter att den har blivit färdigplockad avslutades den i systemet genom att skannas in 
ytterligare en gång. En etikett skrivs då ut med mottagarens namn och adress och därefter 
klistras den på lådan efter att lådan förseglats. Därefter transporteras de färdigplockade 
ordrarna på pall med hjälp av en truck till utleveransen för att läggas in i sin transport. 
Vanligtvis är det en av orderplockarna som kör bort pallen med handtrucken direkt efter att 
ordern har plockats färdigt. Men i vissa fall kan en färdigplockad order ställas på en yta 
bredvid plocktorget där endast färdigplockade ordrar står i väntan på en truck som tar dem till 
utleveransen. Detta varierar beroende på hur många ordrar som ska plockas och om 
orderplockaren har tid att själv köra bort pallen med den färdiga ordern. Efter att alla ordrar 
är färdigplockade fortsätter arbetet med hanteringen av allt skräp och kartonger som behöver 
slängas samt de tomma pallarna som blir kvar efter att alla artiklar har plockats. De 
överblivna pallarna transporteras bort till en yta i lagret där tomma pallar förvaras tills de 
antingen används igen eller transporteras bort från lagret, eventuellt kasseras om de är 
defekta. Tiderna för att plocka färdigt alla ordrar på ett plocktorg kan dock variera väldigt 
mycket från gång till gång beroende på vad de ska plocka, hur många artiklar det är och hur 
många plockare som arbetar. Dessa faktorer påverkar även hur lång tid det tar att avveckla 
plocktorget, det vill säga slänga skräp och kartonger samt hanteringen av de överblivna 
pallarna.  
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I figur 6 visas ett exempel på hur utformningen av plocktorget kan se ut. Exemplet är 
visualiserat ovanifrån. I det här fallet är de vita ytorna golv och de gråa linjerna representerar 
gränsen mellan plocktorget och de övriga golvytorna på lagret. De röda rutorna föreställer de 
pallplatserna som finns tillgängliga på plocktorget där kartonger med artiklar i som ska 
plockas placeras på pallar, medan de gröna rutorna är de pallplatserna som används för att 
ställa ifrån de färdigplockade ordrarna på respektive pall innan en truck kör bort dem till 
utlastningen. De gula rektanglarna föreställer pallar med kartonger på där det ligger artiklar i 
kartongerna och de mörkgråa rektanglarna föreställer platserna där ovikta plocklådor ligger. 
Den blåa rektangeln är den ytan där datorn som orderplockarna aktiverar ordar och avslutar 
färdiga ordrar med står.  

 
Figur 6: Exempelbild på utformningen av plocktorget. 

4.4 Produktivitet 
I detta kapitel behandlas endast data erhållen från PostNord. Eftersom produktivitet skulle 
jämföras mellan Banan och plocktorget så erhölls Exceldokument med information kring 
bägge plockprocesserna av PostNord. Denna data bestod av exempelvis hur många orderrader 
som hanterades, hur många artiklar och pieces som hanterades, hur många artiklar och pieces 
som plockas på plocktorg respektive Banan, etc. Den data som var mest intressant var hur 
många pieces som plockades på Banan respektive plocktorget och hur lång tid det tog att 
plocka en orderrad alternativt en artikel. Genom att veta hur många pieces/orderrader som 
hade plockats och hur många mantimmar som lades på att plocka dem kunde produktiviteten 
räknas ut. Detta gjordes med hjälp av formeln ∑ �津�銚鎮 墜�鳥勅��銚鳥勅�∑ �津�銚鎮 陳銚津��陳陳銚� och 

∑ �津�銚鎮 銚���賃鎮銚�∑ �津�銚鎮 陳銚津��陳陳銚�. 
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4.4.1 Plocktorg produktivitet orderrader/h 

I figur 7 & 8 visas produktiviteten för plocktorget i antal plockade orderrader i timmen som 
beräknades med den data som erhölls av PostNord. Skillnaden mellan figurerna är att figur 8 
har med alla tillfällen då det har plockats på plocktorget och både antal plockade orderrader 
och mantimmar redovisas. I figur 7 har två värden som ansågs sticka ut från mängden tagits 
bort för att visa ett rättvisare medelvärde, då det ej går att avgöra varför de borttagna värdena 
skiljer sig från mängden så mycket som de gjorde. I figur 7 & 8 går det att utläsa att det är 
relativt få tillfällen där mätningar registrerades under det året som undersöktes. I datan som 
tillhandahållits av PostNord så fanns det cirka 270 tillfällen då plocktorget hade använts till 
standardplock (alltså artiklar som hade kunnat plockas på Banan), men det fanns bara 
komplett data på 35 av dessa tillfällen. I de andra tillfällena fanns det inte registrerat hur lång 
tid det tog att plocka de pieces som fanns på plats utan bara hur många pieces som hade 
plockats. Därmed kunde bara produktiviteten på 35 tillfällen räknas ut och på grund av det 
gav det inte en rättvis bild över hur produktiviteten varit under hela året datan var ifrån. Som 
nämnt ovan fanns det inte någon data på vad som hade plockats på de specifika tillfällena.  
Det gjorde det svårt att avgöra vad som kunde ha påverkat produktiviteten eftersom olika 
artiklar av olika storlekar kan ha en uppenbar påverkan på produktivitet. Medelvärdet i 
produktiviteten för plocktorget mätt i orderrader per timme låg på ~28st/h med alla värden 
och ~24st/h när de två mest utstickande värdena tagits bort. Medelvärdet räknades ut genom 

formeln 
∑ �津�銚鎮 墜�鳥勅��銚鳥勅�∑ �津�銚鎮 陳銚津��陳陳銚�. 

 

 
 

Figur 7: Produktivitet plocktorg, Orderrader 
per timme. Denna figur är utan 
extremvärden 

Figur 8: Produktivitet plocktorg, Orderrader 
per timme. Denna figur är med 
extremvärden. 
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4.4.2 Banan produktivitet orderrader/h 

Produktiviteten på Banan visas i figur 9 och är för antal plockade orderrader i timmen. I detta 
fall anses mängden data vara tillräcklig att kunna representera hela årets produktivitet och ger 
en rättvis bild över det året. Det finns samma problem här som med datan kring plocktorgets 
produktivitet. Problemet är att det inte framgår vad det är som har plockats och det är svårt att 
avgöra varför produktiviteten ibland är lägre eller högre utifrån information som kan utläsas 
från figur 9. Denna data har också tillhandahållits från PostNord. Medelvärdet i 
produktiviteten för banan mätt i orderrader per timme låg på ~60st/h och räknades ut med 

formeln 
∑ �津�銚鎮 墜�鳥勅��銚鳥勅�∑ �津�銚鎮 陳銚津��陳陳銚�. 

 

 
Figur 9: Produktivitet Banan Hög och Mellan, Orderrader per timme. 

4.4.3 Plocktorg produktivitet pieces/h  
I figur 10 & 11 kan produktiviteten ses för hur många pieces som plockas per timme på 
plocktorget. Figur 10a visar när de två mest utstickande värdena har tagits bort och figur 11 
visar när samtliga värden är inräknade. Det fanns samma problem här som beskrivs i kapitel 
4.4.1 när det gällde antalet mätningar och vad som avgjorde varför produktiviteten var låg 
eller hög. Plocktorgets medelvärde för produktiviteten mätt i pieces per timme låg på 
~123st/h när de två mest utstickande värdena tagits bort och ~157st/h med alla värden. Det 
gjorde stor skillnad mellan de bägge när extremvärdena hade tagits bort. Alla medelvärden 

räknades ut med formeln 
∑ �津�銚鎮 銚���賃鎮銚�∑ �津�銚鎮 陳銚津��陳陳銚�. 
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Figur 10: Produktivitet plocktorg, pieces per 
timme. Denna figur är utan extremvärden.  

Figur 11: Produktivitet plocktorg, pieces per 
timme. Denna figur är med dessa värden. 

4.4.4 Banan produktivitet pieces/h 
Produktiviteten på Banan visas i figur 12 och är för antal plockade pieces i timmen. I detta 
fall anses mängden data vara tillräcklig att kunna representera hela årets produktivitet och ger 
en rättvis bild över det året. Här finns samma problem som med resten av datan kring 
produktivitet, att det inte framgår vad det är som har plockats är att det är svårt att avgöra 
varför produktiviteten ibland är lägre eller högre utifrån information som kan utläsas från 
figur 12. Denna data har också tillhandahållits från PostNord. Medelvärdet i produktiviteten 
för banan mätt i pieces per timme låg på ~125st/h och räknades ut med formeln ∑ �津�銚鎮 銚���賃鎮銚�∑ �津�銚鎮 陳銚津��陳陳銚�. 

 

 
Figur 12: Produktivitet Banan, pieces per timme. 
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4.4.5 Jämförelse produktivitet plocktorg och Banan 

Tabell 1 visar en jämförelse mellan plocktorgets och Banans produktivitet som redovisats i 
kapitel 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 och 4.4.4. Plocktorgets produktivitet som inkluderar extremvärdena 
är markerade inom en parentes och de där extremvärdena är exkluderade står utan parentes. 
Det som uppenbarades efter att uträkningar på produktiviteten utförts var att det var nästan 
dubbel så hög produktivitet när det gällde orderrader för Banan som för plocktorget. När det 
handlade om produktiviteten gällande plockade pieces så hade Banan högre produktivitet än 
plocktorget när plocktorgets extremvärden exkluderats. När dessa extremvärden hade 
exkluderats från plocktorgets produktivitet så hade de två plockprocesserna i princip samma 
produktivitet. Extremvärdena på plocktorget berodde till stor del på att det fanns enstaka 
tillfällen där produktiviteten på plocktorget var väldigt hög i relation till de andra tillfällena. 
Anledningen till att dessa extremvärden exkluderades var för att de kan anses ge en 
missvisande bild av hur produktiviteten faktiskt ser ut på plocktorget. Inkluderades 
extremvärdena i beräkningarna av produktiviteten gällande pieces per timme, så blev 
plocktorgets produktivitet avsevärt bättre än Banans. Exkluderades extremvärdena ur 
produktiviteten för orderrader per timme så blir det dock inte så stor skillnad då det endast 
sjunker med fyra orderrader per timme. Detta kan bero på att plocktorget inte har så hög 
produktivitet gällande orderrader från början och blir därför inte påverkad till någon större 
grad av att dessa värden utesluts.   

 
Tabell 1: Jämförelse produktivitet plocktorg och Banan.  

 Orderrader/h Pieces/h 

Plocktorg (st/h) 24 (28) 123 (157) 

Banan (st/h) 60 125 

 
Den data som erhållits från PostNord ansågs inte tillräcklig för att kunna ligga till grund för 
hela effektivitetsberäkningarna. Det var för få mätningar för att kunna använda sig av enbart 
den erhållna datan och den innehöll inte information kring vad för artikel som hade plockats 
på respektive plats. Mer data behövdes för att kunna avgöra när Banan respektive plocktorget 
är mer produktivt att plocka på än den andre. Därför bestämdes det att ytterligare 
observationer och tidsstudier skulle utföras för att komplettera datan.   
  



39 

5. Tidsstudier och observationer 

I den här studien har tidsstudier och observationer genomförts för att få fram medeltider på 
hur lång tid orderplocket och påfyllnadsrutinerna tar för de olika plockområdena 
Mellanfrekvent 1 och 2, Högfrekvent 1 och 2 samt för plocktorget. Anledningen till det var 
för att kunna jämföra produktiviteten för orderplocket gällande, framförallt, skor och 
konfektion. De två plockprocesserna som jämförs med varandra är Banan (Mellanfrekvent 
och Högfrekvent) och plocktorget, mätningarna är till för att avgöra när det är effektivast att 
plocka i respektive plockprocess. För att kunna avgöra ifall det finns ett samband mellan 
antalet plockade pieces och tiden det tog att plocka dem så mättes även korrelation på de 
operationssteg som påverkades av antal pieces och plocktiden.  
 
När tidsstudierna och observationer genomfördes på Banans olika områden undersöktes tiden 
det tog för varje plockrunda, alltså tiden det tog för orderplockarna att hämta efterfrågade 
artiklar. Artiklarna hämtades utifrån vad som stod på deras order och därefter lades de i 
plocklådor som sedan transporterades på Banan. När det gäller påfyllnadsrutinerna så mättes 
tiderna det tog för truckarna att fylla på plockplatserna, från det att de hämtade pallar med 
artiklar i bulklagret, tills de hade fyllt på plockplatsen och sedan ställt tillbaka eventuella 
överblivna artiklar på pallen i bulklagret. Även här mättes medeltider på påfyllnadsrutinernas 
rundor, för att få fram ett medel som sedan kunde jämföras med plocktorgets 
påfyllnadsrutiner.  
 
Plocktorgets tidsstudier och observationer har samma upplägg och genomförande som 
Banans tidsstudier och observationer. Plocktorgets tider för orderplocket samt 
påfyllnadsrutinerna mättes av samma anledning som Banans tider för samma moment. 
Antalet artiklar som plockades vid varje runda på plocktorget antecknades och antalet pallar 
för påfyllnaden av plocktorget antecknades även när påfyllnadsrutinerna mättes. Även på 
Banan antecknades antalet artiklar som plockades vid varje runda och dess plockområden. 
Pallarna per påfyllningsrunda antecknades även på Banans påfyllnadsrutiner, men i detta fall 
antecknades även antalet lådor eftersom påfyllningen på Banan sker lite annorlunda än på 
plocktorget ibland. På Banan kan påfyllnaden i vissa fall bestå av några lådor ibland och i 
andra fall hela pallar, medan plocktorgets påfyllnader alltid är i pall. För en mer detaljerad 
bild över alla de operationssteg som observerades, se tabellerna 2–5. 
 
Tabell 2: Operationssteg samt Start/Stopp för Banans rörliga tider. 

Rörliga tider Banan Starttid Stopptid 

BRA, Mellanfrekvent 1 
BRB, Mellanfrekvent 2 

Plockaren plockar upp ordern Plockaren har plockat klart ordern och lagt 
ner de efterfrågade artiklarna i plocklådan 

BRC, Högfrekvent 1 
BRD, Högfrekvent 2 

Plockaren plockar upp ordern Plockaren har plockat klart ordern och lagt 
ner de efterfrågade artiklarna i plocklådan 
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Tabell 3: Operationssteg samt Start/Stopp för Banans fasta tider. 

Fasta tider Banan Starttid Stopptid 

BFE1, Påfyllnad av 
plockplats 

Åkte in i den gång i 
bulklagret där artiklarna som 
skulle fyllas på lagrades. 

När alla artiklar som skulle 
fyllas på hade fyllts på i 
plockplatserna. 

BFE2, Återlämning av pall Påfyllningens stopptid.  När den tomma pallen 
alternativt de resterande 
artiklarna på pallen lämnats av 
på en tom pallplats i bulklagret. 

BFE3, Transport mellan 
ställage 

Återlämningens stopptid. Påfyllningens starttid. 

BFF1, Höggående truck i 
bulklagret 

När truckföraren har fått fram 
på displayen vilken pall 
denne ska hämta och valt att 
hen ska hämta den. 

När pallen har placerats utanför 
bulklagret, i väntan på BFF2. 

BFF2, Vanlig truck mellan 
bulklagret och Banans 
plockplatser 

När trucken plockat upp en 
pall som stod placerad utanför 
bulklagret. 

När trucken lämnat av pallen 
på angiven plats utanför 
Banans plockplatser.  

BFF3, Höggående truck 
påfyllnad av Banans 
plockplatser 

När den höggående trucken 
plockat upp en pall som var 
placerad utanför Banans 
plockplatser. 

När plockplatserna var påfyllda 
och överbliven pall har 
placerats på angiven plats.  
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Tabell 4: Operationssteg samt Start/Stopp för plocktorgets rörliga tider. 

Rörliga tider 
plocktorg 

Starttid Stopptid 

PRG1, Vika ihop 
plocklådan 

När personen plockar en ovikt 
plocklåda från en pall. 

När personen har vikt ihop 
plocklådan och tejpat undersidan av 
den. 

PRG2, 
Orderplock i 
plocklåda 

När personen ställt sin plocklåda 
på en pall som står på en 
handtruck. 

När personen har fyllt sin låda, ställt 
ner den och den är redo för att 
stängas/ emballeras. 

PRG3, Stänga 
plocklåda 

Personen som ska stänga 
plocklådan har plockat upp tejpen 
redo för att vika ner och tejpa ihop 
ovansidan av plocklådan. 

När plocklådans ovansida har vikts 
ner och tejpats ihop. 

PRG4, Emballera 
plocklåda 

När personen plockar upp 
emballeringsplasten. Alternativt 
när personen plockar ett lock från 
en pall. 

När personen har emballerat färdigt. 
Alternativt när personen har satt på 
ett lock och tejpat fast den på 
plocklådan. 

PRG5, Flytta pall  När plocklådan med artiklar har 
stängts/ emballerats och pallen är 
redo för att flyttas. 

När pallen har placerats vid utkanten 
av plocktorget i väntan på att hämtas 
till utleveransen. 

PRG6, Slänga 
kartong 

När en i personalen plockar upp 
en tom använd kartong. 

När kartongen har skurits sönder och 
slängts i en container. 
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Tabell 5: Operationssteg samt Start/Stopp för plocktorgets fasta tider. 

Fasta tider plocktorg Starttid Stopptid 

PFH1, Hämta pall 
från ställage i 
bulklagret 

När truckföraren har fått 
fram på displayen vilken 
pall denne ska hämta och 
valt att hen ska hämta den. 

När pallen har placerats utanför 
bulklagret, i väntan på PFH2. 

PFH2, Flytta pall 
från ställage till 
plocktorg 

När nästa truck plockar upp 
pallen som står utanför 
bulklagret. 

När pallen har placerats på angiven 
plats vid plocktorget, i väntan på 
PFH3. 

PFH3, Placera 
pallarna på 
plocktorget 

När nästa truck plockar upp 
pallen som står utanför 
plocktorget. 

När pallen med artiklar har blivit 
placerad där den ska stå på 
plocktorget. 

PFH4, Avverka 
plocktorget 

När en truck hämtar en pall 
med överblivna artiklar på 
plocktorget. 

När pallen har placerats i bulklagret. 

 
Minsta antal observationer 
För att ta reda på hur många observationer som krävdes så användes Olhagers (2013) formel 
som beskrivs i kapitel 2.3.1. Eftersom det inte finns någon specifikt önskad operationstid för 
hur lång tid orderplocket ska ta och att tiderna för orderplocket kan variera väldigt mycket, så 
beslutades det att risknivån kunde läggas ganska högt. Därför lades risknivån på ±10% och 
konfidensgraden lades på 95 %. Ur Lövås (2006) tabell D.4 om standardnormalfördelningens 
kvantitetstabell, tas konfidensgraden 1,96 standardavvikelser ut som motsvarar 95 % 
konfidensgrad vid tvåsidiga konfidensintervall. Samma antaganden kring risknivå och 
konfidensgrad används genom samtliga beräkningar i kapitel 5 kring antal observationer om 
inget annat nämns. Arbetsgången är även den samma för samtliga observationer, om inget 
annat nämns, att 10 inledande observationer genomförs och beräknas för att få fram minsta 
antalet observationer som ska genomföras. Därefter följer en kontroll för att se ifall totalt 
antal observationer som genomförts uppfyller det minsta antalet observationer som skulle 
genomföras enligt Olhagers formel.  
 � = [(倦堅) 峭�建 嶌]は 

 
 Beteckningar för tidsstudierna och observationerna 
Tidsstudierna och observationerna för Banans och plocktorgets fasta samt rörliga tider 
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delades i vissa fall upp i flera olika operationssteg för att få mer detaljerade mätningar eller 
om en viss operation hade flera steg mellan start- och sluttiden. Dessa operationssteg kunde 
också i vissa fall delas upp i mindre delmoment av samma anledning. För att enklare särskilja 
de olika operationsstegen och dess olika delmoment åt har beteckningar för de olika 
momenten upprättats. Beteckningarna består av en kombination av tre versaler, följt av en 
siffra samt en gemen. De två första versalerna beskriver vilken plockprocess och tid (fast 
eller rörlig) som benämns. Den tredje versalen och den siffra som följer beskriver vilket steg 
som hör till plockprocessen och avslutningsvis beskriver den lilla bokstaven vilket 
delmoment som syftas. Dessa beteckningar används endast om momentet som tidsstudien och 
observationen utförs på har flera operationssteg eller delmoment.   
 
Exempel på beteckningarna kan se ut som följande: 

● BF = Banans Fasta tider 
● BR = Banans Rörliga tider 
● PF = Plocktorgets Fasta tider 
● PR = Plocktorgets Rörliga tider 

 
● BRA = Banans orderplock Mellanfrekvent 1 
● BRC = Banans orderplock Högfrekvent 1 
● BFE = Banans påfyllnad av plockplatser variant 1 
- BFE1 = Banans påfyllnad av plockplatser variant 1 steg 1 
- BFE2 = Banans påfyllnad av plockplatser variant 1 steg 2 

 
● BFF = Banans påfyllnad av plockplatser variant 2 
● BFF1 = Banans påfyllnad av plockplatser variant 2 steg 1 
- BFF1a = Banans påfyllnad av plockplatser variant 2 steg 1 delmoment a 
- BFF1b = Banans påfyllnad av plockplatser variant 2 steg 1 delmoment b 
● BFF2 = Banans påfyllnad av plockplatser variant 2 steg 2 
- BFF2a = Banans påfyllnad av plockplatser variant 2 steg 2 delmoment a 
- BFF2b = Banans påfyllnad av plockplatser variant 2 steg 2 delmoment b 
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5.1 BR, Banans orderplock 
För att erhålla ytterligare data som var nödvändig genomfördes tidsstudier och observationer 
på Banan. Som tidigare nämnt i kapitel 4.3.1 så har Banans olika zoner olika benämningar. 
Låg-, mellan- och högfrekvent är de olika zonerna och varje zon har även en siffra efter sig 
för att förklara vilken våning den ligger på. Exempelvis mellanfrekvent 1 ligger på våning ett 
och mellanfrekvent 2 ligger på våning två. Observationer på hur lång tid det tog att plocka 
gjordes i de olika zonerna då de har olika plockupplägg som även det beskrivs i kapitel 4.3.1. 
De varierande plockuppläggen gör att tiderna för att plocka en orderrad eller en artikel kan 
variera.  

5.1.1 BRA, Mellanfrekvent 1 
Artiklarna som plockades under observationen på mellanfrekvent 1 var till större del kläder, 
samt några artiklar i hårdare format som exempelvis knä- och armbågsskydd. I uppstarten av 
tidsstudien genomfördes först 10 observationer för att få fram ett medelvärde och en 
standardavvikelse. Detta användes sedan för att räkna ut det uppskattade antalet observationer 
som skulle genomföras. Medelvärdet för de första 10 observationerna blev 46,1 sekunder och 
standardavvikelsen blev 24,1 sekunder. Det minsta antalet observationer som borde utföras 
blev då 105 stycken med den valda risknivån och konfidensgraden. 
 � = [岫の,ぶび

ね,の 岻岫はぱ,の
ぱび,の岻]は = のねひ  

 
Efter 105 utförda observationer genomfördes en kontroll med det nya medelvärdet och 
standardavvikelsen för att se om antalet genomförda observationer var tillräckligt. Det nya 
medelvärdet blev 34,2 sekunder och den nya standardavvikelsen blev 18,7 sekunder. För att 
göra en kontroll om antalet observationer som genomförts fortfarande var tillräckligt många 
kunde en kontrollräkning göras med Olhagers (2013) formel genomföras med det nya 
medelvärdet och den nya standardavvikelsen. Samma risknivå och konfidensgrad användes. 
Enligt kontrollen borde då 116 observationer ha genomförts. Beslutet om att göra 120 
observationer för att få säkrare data togs då och de resterande observationerna utfördes. I 
Tabell 6 sammanfattas de relevanta värdena och resultaten i beräkningarna.  

 � = [岫の,ぶび
ね,の 岻岫のふ,ぴひ

ばぱ,は 岻]は = ののび   
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Tabell 6: Tidsstudie mellanfrekvent 1, 10 observationer, kontroll samt faktiskt utförda 
observationer.  

 Test på 10 
observationer 

Kontroll på 105 
observationer 

120 faktiskt utförda 
observationer 

Medelvärde (sekunder) 46,1  34,2  39,1 

Standardavvikelse 
(sekunder) 

24,1 18,7 25,7 

Minsta antalet 
observationer (stycken) 

105 116 - 

Medelantal pieces per 
plockrunda (stycken) 

10 5  5 

Korrelation tid/antal 
pieces 

0,69 0,64 0,66 

 
Efter att observationerna hade genomförts kunde den insamlade datan visa att tiden att hämta 
en artikel oftast inte berodde på hur många pieces som skulle hämtas utan på hur långt 
avstånd det var från Banan till plockplatsen där artikeln låg. Ett exempel på detta är hur det 
en gång tog 80 sekunder att hämta en artikel, medan det tog ungefär lika lång tid vid ett annat 
tillfälle att hämta 12 pieces. Avståndet mellan Banan och plockplatsen påverkade tiden mer 
än själva antalet pieces som hämtades. En annan faktor som påverkade plocktiden i relation 
till antalet plockade pieces var att när det plockades 12 pieces på samma tid, så låg de 
paketerade i lådor om fyra pieces per låda. Det gjorde att plockaren kunde ta med sig tre lådor 
och plocka 12 pieces till en order på samma tid som det tog den föregående plockaren att 
hämta en pieces. 

  



46 

5.1.2 BRB, Mellanfrekvent 2  
Artiklarna som plockades på mellanfrekvent 2 under observationen var endast skor. Även i 
detta fall genomfördes 120 observationer eftersom formelns beräkningar visade på minst 105 
observationer. Observationernas resultat går att avläsa i tabell 7. På samma sätt som beskrivet 
i kapitel 5.1.1 påverkades tiderna oftast av var plockplatsen låg i relation till Banan, snarare 
än hur många pieces som skulle plockas. Ett exempel på detta var då det tog 42 sekunder att 
hämta en pieces vid ett tillfälle, medan det tog sju sekunder att hämta en pieces en annan 
gång. Ett annat exempel var att det tog 12 sekunder att hämta två pieces medan det ibland tog 
längre tid att hämta en enskild pieces. Avståndet mellan Banan och plockplatsen påverkade 
tiden mer än själva antalet pieces som hämtades.  

 
Tabell 7: Tidsstudie mellanfrekvent 2, 10 observationer, kontroll samt faktiskt utförda 
observationer.  

 Test på 10 
observationer 

Kontroll på 76 
observationer 

120 faktiskt utförda 
observationer 

Medelvärde (sekunder) 16,7 27,3 30,6 

Standardavvikelse 
(sekunder) 

7,4 14,3 16,0 

Minsta antalet 
observationer (stycken) 

76 114 - 

Medelantal pieces per 
plockrunda (stycken) 

2 2 2 

Korrelation tid/antal 
pieces 

0,62 0,62 0,61 

 
  



47 

5.1.3 BRC, Högfrekvent 1 
Artiklarna som plockades under observationen var endast mjuka artiklar i form av kläder. 120 
observationer genomfördes även denna gång för att få säkrare data. Det som avviker i tabell 8 
från tidigare exempel, var att tiderna för orderplocket på högfrekvent 1 var mycket kortare 
överlag gentemot det mellanfrekventa området. En av anledningarna till detta kan ha varit att 
plockplatserna på högfrekvent gick längs med Banan istället för ifrån Banan som de gjorde på 
mellanfrekvent. Plockområdets upplägg beskrivs i kapitel 4.3.1. Även i detta fall hade oftast 
gångavståndet från platsen på Banan där plocklådan stod till respektive plockplats, en större 
påverkan än antalet pieces som skulle plockas. Exempel på detta är då det i en observation 
tog 17 sekunder att hämta åtta pieces, medan det i ett annat fall tog 21 sekunder att plocka en 
pieces.  
 

Tabell 8: Tidsstudie högfrekvent 1, 10 observationer, kontroll samt faktiskt utförda 
observationer.  

 Test på 10 
observationer 

Kontroll på 50 
observationer 

120 faktiskt utförda 
observationer 

Medelvärde (sekunder) 18,0 18,6 16,9 

Standardavvikelse 
(sekunder) 

6,3 9,9 9,4 

Minsta antalet 
observationer (stycken) 

47 111 - 

Medelantal pieces per 
plockrunda (stycken) 

2 2 2 

Korrelation tid/antal 
pieces 

– 0,2 0,56 0,55 
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5.1.4 BRD, Högfrekvent 2   
Under observationen plockades endast mjuka artiklar, så som kläder. Trots att endast 87 
observationer behövde genomföras gjordes det 120 observationer även denna gång för att få 
säkrare data. Även tiderna på högfrekvent 2 området var mycket kortare överlag gentemot det 
mellanfrekventa området, vilket går att avläsa i tabell 9. En av anledningarna till detta kan ha 
berott på att plockplatserna på högfrekvent 2 gick längs med Banan på samma sätt som 
högfrekvent 1, istället för ifrån Banan som de gjorde på de mellanfrekventa områdena. 
Relationen mellan gångavstånd och tid samt tid och pieces var samma för högfrekvent 2 som 
tidigare exempel av högfrekvent 1.  
 
Tabell 9: Tidsstudie högfrekvent 2, 10 observationer, kontroll samt faktiskt utförda 
observationer.  

 Test på 10 
observationer 

Kontroll på 70 
observationer 

120 faktiskt utförda 
observationer 

Medelvärde (sekunder) 22,3 15,7 15,0 

Standardavvikelse 
(sekunder) 

9,3 7,5 7,2 

Minsta antalet 
observationer (stycken) 

67 87 - 

Medelantal pieces per 
plockrunda (stycken) 

3 3 3 

Korrelation tid/antal 
pieces 

0,01 0,3 0,25 

 

5.2 BF, Påfyllnad av Banans plockplatser 
Påfyllnaderna av Banans plockplatser sker på två olika sätt. I tidsstudierna och 
observationerna som genomförts har det beslutats att benämna dem BFE och BFF. I BFE sker 
påfyllnaden med en och samma höggående truck genom hela processen. BFF ser annorlunda 
ut då påfyllningen sker med en höggående truck och en mindre truck. Dessa två varianter 
kommer beskrivas mer ingående i respektive kapitel 5.2.1 och 5.2.2.  

5.2.1 BFE, Banas påfyllnad med höggående truck 
BFE har under observationerna delats upp i tre steg som vi väljer att benämna BFE1, BFE2 
och BFE3. Observationerna delades upp i mindre observationssteg för att kunna redovisa 
tiderna på ett mer precist sätt och genomföra noggrannare mätningar. BFE1 involverar 
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påfyllningen av plockplatserna på Banan, där trucken hämtar en pall med artiklar i bulklagret, 
som sedan transporteras till Banan för att fylla på plockplatserna. Efter att plockplatserna är 
påfyllda påbörjas BFE2 som är återlämningen av pallen. Om pallen är tom placeras den på en 
plats i lagret med andra tomma pallar i väntan på att återanvändas. Finns det däremot artiklar 
kvar på pallen transporteras pallen till en pallplats i bulklagret. Därefter kommer BFE3 in i 
bilden som är transport mellan ställagen. Denna transport sker om nästa pall som ska hämtas 
för påfyllning ligger i en annan gång av ställagen i bulklagret. Därefter påbörjas processen 
från BFE1 igen och fortsätter på samma sätt.  

5.2.1.1 BFE1, Påfyllnad av plockplats 

Medeltiderna för påfyllnaden av plockplatserna i steg BFE1 går att avläsa i tabell 10. I BFE1 
utfördes 77 observationer trots att endast 37 observationer var nödvändiga, anledningen till 
detta var för att erhålla säkrare data. I detta steg är standardavvikelsen relativt hög och det är 
en bidragande faktor till att säkrare data behövdes. Anledningen till den höga 
standardavvikelsen var bland annat att antalet pieces som skulle fyllas på varierade vid varje 
runda som en truck körde för att fylla på pieces. Därmed varierade tiden för påfyllnaderna av 
plockplatserna vid varje mätning. En annan bidragande faktor var att det kunde vara olika 
avstånd mellan plockplatserna som skulle fyllas på och pallplatserna i bulklagret där pallarna 
med artiklarna lagrades. Det ledde till att transportsträckorna mellan bulklagret och Banans 
plockplatser kunde variera.  
 
Tabell 10: Tidsstudie (påfyllnad Banan) BFE1, påfyllnad av plockplats, 10 observationer, 
kontroll samt faktiskt utförda observationer. 

 Test på 10 
observationer 

Kontroll på 30 
observationer 

77 faktiskt utförda 
observationer 

Medelvärde 
(sekunder) 

159,8 152,1 145,1 

Standardavvikelse 
(sekunder) 

44,2 46,9 53,4 

Minsta antalet 
observationer 
(stycken) 

30 37 - 

Korrelation tid/antal 
pieces 

– 0,74 – 0,30 0,29 
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5.2.1.2 BFE2, Återlämning av pall 

Även i detta steg utfördes fler observationer än nödvändigt med syftet att få fram säkrare 
data. Observationernas resultat av steg BFE2 går att se i tabell 11. Anledningen till att tiderna 
kunde variera i BFE2 var att truckföraren i vissa fall kunde ställa en överbliven pall i samma 
gång av ställage som artiklarna fylldes på i. Eftersom det kortade ner transportsträckan 
avsevärt så kortades även transporttiden ner. Det vanligaste scenariot var dock att 
truckföraren var tvungen att transportera pallen till ett annat ställage i bulklagret, vilket ökade 
tiden för återlämning av pallen.  
 
Tabell 11: Tidsstudie (påfyllnad Banan) BFE2, återlämning av pall, 10 observationer, 
kontroll samt faktiskt utförda observationer. 

 Test på 10 
observationer 

Kontroll på 71 
observationer 

77 faktiskt utförda 
observationer 

Medelvärde (sekunder) 38,5 45,8 45,9 

Standardavvikelse 
(sekunder) 

16,48 17,0 17,2  

Minsta antalet 
observationer (stycken) 

71 53 - 

5.2.1.3 BFE3, Transport mellan ställage 

Även i detta steg utfördes fler observationer än nödvändigt för att erhålla säkrare data.  
Transportsträckorna varierade både i längd och därmed också tid vid varje tillfälle. I vissa fall 
behövde trucken endast köra mellan två gångar i ställagen som låg precis bredvid varandra. I 
andra fall var transportsträckan betydligt längre då en truck kunde behöva köra mellan två 
gångar i ställagen som kunde ligga i varsin ände av lagret. Se observationernas resultat i 
tabell 12.  
 
Tabell 12: Tidsstudie (påfyllnad Banan) BFE3, transport mellan ställage, 10 observationer, 
kontroll samt faktiskt utförda observationer. 

 Test på 10 
observationer 

Kontroll på 23 
observationer 

61 faktiskt utförda 
observationer 

Medelvärde (sekunder) 67,8 55,7 46,1 

Standardavvikelse 
(sekunder) 

16,5 19,9 17,5 

Minsta antalet 
observationer (stycken) 

23 49 - 
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5.2.2 BFF, Banans påfyllnad med “Pick and drop” 
Under observationerna har BFF delats upp i tre olika steg som vi benämner BFF1, BFF2 och 
BFF3. Anledningen till det är som för tidigare observationer, för att kunna redovisa tiderna på 
ett mer precist sätt och genomföra noggrannare mätningar. Den här påfyllnadsmetoden 
använde sig av “Pick and drop”, vilket i det här fallet betyder att en höggående truck lyfter 
ner pallar med artiklar på från pallplatserna i bulklagret och ställer dem på en angiven plats 
precis utanför ställagens gångar i bulklagret. Därefter kommer en annan truck som kör pallen 
från bulklagret, till en liknande plats vid området (i detta fall Banan) som pallen ska till, som 
också den ligger precis utanför det området. Pallen placeras på den platsen som är angiven för 
området pallen ska till och inväntar sedan en höggående truck, som hämtar pallen och börjar 
fylla på plockplatserna.  
 
BFF1 är då en höggående truck plockar ner pall en pall från pallplatserna i bulklagret och 
ställer den på angiven plats precis utanför ställagens gångar i bulklagret. BFF2 är när nästa 
truck kommer och hämtar pallen och kör den till området som ska fyllas på med artiklarna 
och ställer pallen på angiven plats vid Banan. Därefter påbörjas BFF3 och en höggående 
truck hämtar pallen och fyller på plockplatserna som ska fyllas på vid Banan.  

5.2.2.1 BFF1, Höggående truck bulklagret 

BFF1 är uppdelat i två delmoment för att få mer precisa och noggrannare mätningar. Det 
första delmomentet (BFF1a, hämtning av pall i bulklagret) är när den höggående trucken åker 
och hämtar en pall från pallplatserna i ställagen och placerar den på den angivna platsen 
utanför ställagen i bulklagret. Det andra delmomentet (BFF1b, transport mellan ställage) är 
ifall den höggående trucken behöver åka till en annan gång i bulklagret för att det inte finns 
fler pallar att köra ut från ställagen i den gången den redan arbetar i.  
 
BFF1a, Hämtning av pall i bulklagret 
På samma sätt som i tidigare observationssteg utfördes även i detta steg fler observationer än 
nödvändigt. Anledningen var densamma som i tidigare fall. I detta steg var inte 
standardavvikelsen särskilt hög och en bidragande faktor till det var att tiderna för detta 
arbetsmoment inte varierade avsevärt. Det berodde bland annat på att trucken endast hämtade 
en pall åt gången och bara behövde köra ut den från ställagen samt ställa den på angiven plats 
precis utanför den gång där pallen hade hämtats. En annan bidragande faktor var att det inte 
var någon större tidsskillnad att hämta en pall som lagrades närmast den angivna platsen 
utanför gången i ställagen, eller en pall som lagrades längst bort i gången. Det berodde på att 
trucken kunde höja och sänka gafflarna medan den körde, vilket gjorde att tidsskillnaden 
minimerades. De siffror som observationen resulterade illustreras i tabell 13.  
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Tabell 13: Tidsstudie (påfyllnad Banan) BFF1a, hämtning av pall i bulklagret, 10 
observationer, kontroll samt faktiskt utförda observationer. 

 Test på 10 
observationer 

Kontroll på 17 
observationer 

47 faktiskt utförda 
observationer 

Medelvärde (sekunder) 99,4 88,5 77,1 

Standardavvikelse 
(sekunder) 

20,4 24,1 23,5 

Minsta antalet 
observationer (stycken) 

17 29 - 

 
BFF1b, Transport mellan ställage 
Detta steg utför exakt samma arbetsmoment som steg BFE3 som beskrivs i kapitel 5.2.1.3. 
Dessa två operationssteg är samma operationssteg bara att de utfördes vid olika tillfällen i 
processen och de fick därmed samma resultat. Resultatet redovisas i tabell 12. 

5.2.2.2 BFF2, vanlig truck mellan bulklagret och Banans plockplatser 

BFF2 är uppdelat i två mindre delmoment. Det första delmomentet (BFF2a, hämtning av 
pall) är när trucken åker och hämtar en pall som står placerad på den angivna platsen utanför 
bulklagrets ställage. Det andra delmomentet (BFF2b, lämning av pall) är när trucken har 
plockat upp pallen vid bulklagret och åker med den till angiven plats utanför Banans 
påfyllningsplatser och placerar den där. 
 
BFF2a, Hämtning av pall 
I detta operationssteg höjdes risknivån från ±10% till ±18%. Anledningen till det var att 
BFF2a inte hade någon specifikt önskad operationstid för momentet och därmed 
efterfrågades ingen hög risknivå. Med “specifikt önskad operationstid” menas att en specifik 
tid efterfrågas. Exempelvis om en tid på exakt X sekunder skulle efterfrågas på ett visst 
moment, skulle en högre risknivå behövas då en mer specifik tid vill uppnås. Efterfrågas inte 
en exakt tid för ett moment, behövs inte samma risknivå. I tabell 14 går det att se att 
standardavvikelsen är relativt hög sett till hur lång tid operationssteget tog, vilket bland annat 
beror på att längden på körsträckorna varierar. Sträckans längd berodde på var pallen som 
skulle hämtas var placerad. 
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Tabell 14: Tidsstudie (påfyllnad Banan) BFF2a, hämtning av pall, 10 observationer samt 
faktiskt utförda observationer. 

 Test på 10 
observationer 

18 faktiskt utförda 
observationer 

Medelvärde (sekunder) 27,4 37,6 

Standardavvikelse (sekunder) 10,5 15,7 

Minsta antalet observationer 
(stycken) 

18  - 

 
BFF2b, Lämning av pall 
I detta operationssteg höjdes risknivån på samma sätt och av samma anledningar som i 
BFF2a “Hämtning av pall”. Medelvärdet i tabell 15 var större än det i tabell 14, vilket delvis 
berodde på att det tog längre tid att ställa ner en pall på rätt plats än att hämta den. 
Transportsträckorna var även varierande då det berodde på vilket ställage pallen skulle 
placeras vid och hur långt det var dit från upphämtningsplatsen. Standardavvikelsen var dock 
inte särskilt högt, vilket kan bero på att det var relativt jämna avstånd på transportsträckorna 
som kördes när pallarna skulle lämnas.  
 
Tabell 15: Tidsstudie (påfyllnad Banan) BFF2b, lämning av pall, 10 observationer, kontroll 
samt faktiskt utförda observationer. 

 Test på 10 
observationer 

Kontroll på 12 
observationer 

18 faktiskt utförda 
observationer 

Medelvärde (sekunder) 31,6  33,3 39,0 

Standardavvikelse 
(sekunder) 

9,8 10,0 13,7 

Minsta antalet 
observationer (stycken) 

12 11 - 

 

5.2.2.3 BFF3, höggående truck påfyllnad av plockplatser 

BFF3 är uppdelat i 3 mindre delmoment. Det första delmomentet (BFF3a, påfyllning av 
plockplatser) är när en höggående truck hämtar en pall som står på den angivna platsen 
utanför Banans ställage för påfyllningarna. Därefter åker den höggående trucken in mellan 
ställagen och fyller på den plockplatsen som ska fyllas på. Nästa delmoment (BFF3b, 
återlämning av pall) sker efter att påfyllnaden har gjorts och trucken åker bort med pallen 
som blivit över. Är pallen tom på artiklar ställs den på en plats med andra tomma pallar i 
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väntan på att återanvändas. Finns det artiklar kvar på pallen som inte kunde fyllas på i 
plockplatserna, så åker trucken med pallen till bulklagret och ställer in pallen på en pallplats 
där. Det sista och tredje delmomentet (BFF3c, transport mellan ställage) är när trucken 
antingen åker mellan två ställage vid Banan efter att en påfyllning har gjorts, eller att den 
åker tillbaka från bulklagret till Banans ställage om den har lagrat in överblivna artiklar i 
bulklagret.  
 
BFF3a, Påfyllning av plockplatser 
I detta operationssteg så höjdes risknivån från ±10% till ±15%. Anledningen till det är 
densamma som i kapitel 5.2.2.2. I tabell 16 går standardavvikelsen att avläsa och i det här 
operationssteget påverkades standardavvikelsen av antalet pieces som skulle fyllas på i 
ställagens plockplatser. En annan faktor som påverkade tiden var ifall kartongerna som skulle 
läggas upp på ställagens plockplatser behövde öppnas upp eller inte.  

 
Tabell 16: Tidsstudie (påfyllnad Banan) BFF3a, påfyllning av plockplatser, 10 observationer, 
kontroll samt faktiskt utförda observationer. 

 Test på 10 
observationer 

Kontroll på 4 
observationer 

22 faktiskt utförda 
observationer 

Medelvärde (sekunder) 68,1 73,3 101,4 

Standardavvikelse 
(sekunder) 

10,2 15,4 37,5 

Minsta antalet 
observationer (stycken) 

4 8 - 

Korrelation tid/antal 
pieces 

– 0,1 0,44 0,51 

 
BFF3b, Återlämning av pall 
Detta steg utför exakt samma arbetsmoment som steg BFE2 som beskrivs i kapitel 5.2.1.2. 
Dessa två operationssteg är samma operationssteg bara att de utfördes vid olika tillfällen i 
processen och de fick därmed samma resultat. Resultatet redovisas i tabell 11. 
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BFF3c, Transport mellan ställage  
Detta steg utför exakt samma arbetsmoment som steg BFE3 (beskrivs i kapitel 5.2.1.3) och 
BFF1b (beskrivs i kapitel 5.2.2.1). Dessa tre operationssteg är samma operationssteg bara att 
de utfördes vid olika tillfällen i processen och de fick därmed samma resultat. Resultatet 
redovisas i tabell 12. 

5.3 PR, Plocktorgets orderplock 
Tidsstudier och observationer var nödvändiga att genomföras på plocktorget för att få 
ytterligare data kring den plockprocessen. När tidsstudierna och observationerna på 
plocktorgets orderplock skulle genomföras delades plockprocessen upp i sex olika steg för att 
göra tidsstudien och mätningarna mer exakta. Dessa steg benämner vi för PRG1, PRG2, 
PRG3, PRG4, PRG5 och PRG6. PRG1 går ut på att vika ihop en ovikt plocklåda som sedan 
används till orderplocket. PRG2 är det moment som en orderplockare plockar ihop en order 
och lägger plockade pieces i plocklådan. I PRG3 stängs plocklådan med den färdigplockade 
ordern i. Emballering av plocklådan sker i PRG4 och i PRG5 flyttas plocklådan till den 
platsen där färdiga ordrar placeras. PRG6 innefattar att en person skär sönder och slänger en 
överbliven kartong från orderplocket i en container.  

5.3.1 PRG1, vika ihop plocklåda 
Vid denna observation plockades endast “inlines” (rullskridskor). En faktor som påverkade 
tiden att vika plocklådorna var att orderplockarna behövde vika varje plocklåda för hand per 
order manuellt och sedan placera plocklådan på en pall som de förflyttade med en handtruck. 
Något som kan ha påverkat den låga standardavvikelsen kan vara att det var samma person 
som vek majoriteten av alla plocklådor. Det går dock inte att avgöra om personen som vek 
plocklådorna var bra på det eller inte eftersom det inte gick att jämföra med någon annan. 
Resultatet av observationerna går att se i tabell 17.  
 
Tabell 17: Tidsstudie (plocktorg orderplock) PRG1 vika ihop plocklådor, 10 observationer 
samt faktiskt utförda observationer.  

 Test på 10 
observationer 

15 faktiskt utförda 
observationer 

Medelvärde (sekunder) 30,5 29,9 

Standardavvikelse (sekunder) 4,79 4,8 

Minsta antalet observationer 
(stycken) 

10 - 
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5.3.2 PRG2, orderplock i plocklåda 
Det som är intressant att se i tabell 18 är att den genomsnittliga plocktiden på plocktorget var 
avsevärt längre än tiderna för en plockrunda på Banans mellan- och högfrekventa områden. 
Anledningen till det var att artiklarna plockades i mycket större antal pieces per plockrunda 
på plocktorget än på Banan. Genomsnittet på antalet pieces som plockades per plockrunda låg 
på 33 stycken, vilket kan förklara de långa plocktiderna. Beräkningarna visade att minst 68 
observationer skulle genomföras. Dock var det bara möjligt att genomföra 51 observationer 
på plocktorget då orderplocket var färdigplockat efter det. En kontrollberäkning genomfördes 
på de 51 genomförda observationerna för att se ifall det skulle visa sig vara tillräckligt. 
Kontrollen visade att ytterligare 8 observationer borde ha genomförts. Då det ej var möjligt 
vid denna observation fick de 51 observationerna som genomfördes vara tillräckliga. Under 
tiden som denna studie utfördes på så förekom inga fler plock på plocktorg och fler 
observationer kunde därför inte utföras.  
 
Artiklarna som placerades på pallar för att plockas på plocktorget var paketerade i kartonger. 
Det gjorde att orderplockarna ibland var tvungna att packa upp enskilda pieces ur kartongerna 
vilket kunde göra att det tog längre tid. I andra fall kunde antalet pieces i kartongen stämma 
överens med antalet pieces i ordern vilket ledde till att de enkelt kunde lägga en hel kartong i 
plocklådan. Det hände även att de ibland var tvungna att packa om de pieces som hade 
plockats för att få plats med allt i plocklådan, vilket kunde leda till det tog längre tid att 
plocka ordern. Dessa faktorer kunde påverka plocktiderna både positivt och negativt. En 
annan faktor som påverkade plocktiderna var att vissa orderplockare inte var vana vid att 
plocka på plocktorget då det inte är en ordinarie plockprocess. Hade de en bristande rutin i 
plocktorgets olika arbetsmoment kunde det dra ut på tiden. Exempelvis tog en viss 
plockrunda ca 8,5 minut för att plocka 30 pieces, men en annan plockrunda på 29 pieces tog 
3,5 minut. Denna tidsskillnad kan exempelvis ha påverkats på grund av öppnande av 
kartonger. I vissa fall behövde orderplockarna inte öppna så många kartonger, medan de i 
andra fall behövde öppna kartonger varje gång de skulle plocka en artikel.  
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Tabell 18: Tidsstudie (plocktorg orderplock) PRG2, orderplock i plocklåda, 10 observationer 
samt faktiskt utförda observationer.  

 Test på 10 
observationer 

51 faktiskt utförda 
observationer 

Medelvärde (minuter) 6,6 6,9 

Standardavvikelse (minuter) 2,8 2,7 

Minsta antalet observationer 
(stycken) 

68 - 

Medelantal pieces per 
plockrunda (stycken) 

31 33 

Korrelation tid/antal pieces 0,63 0,48 

5.3.3 PRG3, Stänga plocklåda 
I tabell 19 är det intressant att se hur detta steg fick en väldigt låg standardavvikelse. Den låga 
standardavvikelsen påverkade det totala antalet observationer som krävdes och det ledde till 
att väldigt få observationer behövde utföras. Det kan bero på simpliciteten i att vika och tejpa 
ihop toppen på plocklådan. Det är en syssla som inte kräver rutin eller erfarenhet för att 
kunna göra det i en resonabel och jämn takt.  
 
Tabell 19: Tidsstudie (plocktorg orderplock) PRG3, stänga plocklåda, 10 observationer, 
kontroll samt faktiskt utförda observationer.  

 Test på 10 
observationer 

Kontroll på 7 
observationer 

11 faktiskt utförda 
observationer 

Medelvärde (sekunder) 26,0 26,4 25,7 

Standardavvikelse 
(sekunder) 

3,3 3,7 3,2 

Minsta antalet 
observationer (stycken) 

7 8 - 
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5.3.4 PRG4, Emballera plocklåda 
Emballera plocklådor är en relativt enkel uppgift, men kan ta lite tid beroende på hur mycket 
av plocklådan som måste emballeras. I tabell 20 går det att avläsa att standardavvikelsen är 
lite högre jämförelsevis med steg PRG1 (vika ihop plocklåda, tabell 17) och PRG3 (stänga 
plocklåda, tabell 19). Anledningen till detta kan bero på att det här krävdes lite mer rutin för 
att kunna emballera en pall, jämfört med att endast vika ihop en plocklåda eller att placera ett 
lock på en plocklåda och tejpa fast den.   
 
Tabell 20: Tidsstudie (plocktorg orderplock) PRG4, emballera plocklåda, 10 observationer, 
kontroll samt faktiskt utförda observationer.  

 Test på 10 
observationer 

Kontroll på 6 
observationer 

23 faktiskt utförda 
observationer 

Medelvärde (sekunder) 59,2 59,3 66,5 

Standardavvikelse 
(sekunder) 

6,9 7,9 13,5 

Minsta antalet 
observationer (stycken) 

6 7 - 

5.3.5 PRG5, Flytta pall 
Det näst sista steget i processen för plocktorgets orderplock är att flytta de färdigplockade 
ordrarna på respektive pall till utlastningen. Något som går att avläsa i tabell 21 är, precis 
som för tabell 17 (PRG1) och tabell 19 (PRG3), att tabell 21 har en relativt låg 
standardavvikelse. Något som kan ha påverkat detta är att förflytta en pall inte är något som 
kräver rutin eller skicklighet, utan det som avgör ifall det blev högre eller lägre tider beror 
främst på vilket avstånd som pallen behövde flyttas.  
 
Tabell 21: Tidsstudie (plocktorg orderplock) PRG5, flytta pall, 10 observationer, kontroll sant 
faktiskt utförda observationer.  

 Test på 10 
observationer 

Kontroll på 17 
observationer 

27 faktiskt utförda 
observationer 

Medelvärde (sekunder) 25,1 23,9 24,3 

Standardavvikelse 
(sekunder) 

5,2 4,6 4,1 

Minsta antalet 
observationer (stycken) 

17 15 - 



59 

5.3.6 PRG6, Slänga kartong 
I detta operationssteg så förekom en låg standardavvikelse, som kan utläsas från tabell 22, 
vilket kan bero på, precis som för tabell 17 (PRG1), 19 (PRG3) och 21 (PRG5), att det inte 
krävs rutin eller skicklighet för att skära sönder och slänga en kartong i en jämn takt.  
 
Tabell 22:Tidsstudie (plocktorg orderplock) PRG, slänga kartong, 10 observationer, kontroll 
samt faktiskt utförda observationer. 

 Test på 10 
observationer 

Kontroll på 7 
observationer 

13 faktiskt utförda 
observationer 

Medelvärde (sekunder) 11,9 11,9 11,7 

Standardavvikelse 
(sekunder) 

1,5 1,8 1,4 

Minsta antalet 
observationer (stycken) 

7 9 - 

5.4 PF, Plocktorgets påfyllnad, förberedelse och avveckling 
När plocktorget förbereds kvällen innan inför nästkommande dag, finns det tre olika steg i 
processen att förbereda plocktorget. Samtliga tre steg genomfördes samtidigt då ett flertal 
truckar var inblandade i processen, vi väljer att kalla dessa steg för PFH1, PFH2 och PFH3. 
Avvecklingen av plocktorget sker inte förens nästkommande dag, när alla ordrar som ska 
plockas är färdigplockade. Detta steg väljer vi att kalla PFH4. PFH1 involverade en 
höggående truck som lyfte ner de pallarna som efterfrågades från ställagen. Pallarna kördes ut 
från ställagen och ställdes på en angiven plats precis intill den gången tillhörande pallplatsen 
där trucken hade hämtat pallen ifrån. I PFH2 användes en annan truck som hämtade pallarna 
och körde dem till plocktorget. Pallarna ställdes då på golvytorna precis utanför plocktorget. 
Därefter kom en mindre truck och påbörjade PFH3 som var att lyfta in pallarna på 
plocktorget och ställa dem på respektive pallplats de skulle plockas ifrån nästkommande dag. 
PFH4 gick ut på att avveckla plocktorget vilket innebär att köra bort överblivna pallar från 
plocktorget till annan anvisad plats. Detta steg utfördes när alla pieces som skulle plockas 
hade plockats och eventuella pallar med överblivna artiklar skulle köras tillbaka till 
bulklagret.  

5.4.1 PFH1, hämta pall från ställagen i bulklagret 
PFH1 är uppdelat i två mindre delmoment. Dessa två delmoment är exakt samma moment 
som beskrivs i kapitel 5.2.2.1 bara att de sker i en annan process.  
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PFH1a, Hämtning av pall i bulklagret 
Detta arbetsmoment är densamma som BFF1a (Hämtning av pall i bulklagret), bara att den 
sker i plocktorgets påfyllnadsprocess istället för Banans. Eftersom dessa operationssteg utför 
samma arbete är det samma faktorer som påverkade tiderna. Andra saker som påverkade vid 
enstaka fall var att truckföraren var tvungen att manövrera gafflarna för att kunna nå motsatt 
sida av ställaget. Det skedde också att pappret i etikettmaskinen tog slut och därför var 
tvungen att bytas eller att systemet som skulle skanna in artiklarna krånglade. Resultatet av 
observationerna redovisas i tabell 13. 
 
PFH1b, Transport mellan ställage 
Detta steg är samma som beskrivs i kapitel 5.2.1.3 (BFE3), 5.2.2.1 (BFF1b) och 5.2.2.3 
BFF3c). Det var anledningen till att denna transport mellan ställagen fick exakt samma 
resultat som i de övriga operationsstegen för transport mellan ställage. Skillnaden var enbart 
att de övriga operationsstegen utfördes på Banan och operationssteget i detta kapitel utfördes 
på plocktorget. Dessa fyra operationssteg är samma operationssteg bara att de utfördes vid 
olika tillfällen och i olika processer. Resultatet av observationerna redovisas i tabell 12. 

5.4.2 PFH2, flytta pall från ställage till plocktorg 
PFH2 är uppdelat i två mindre delmoment. Det första delmomentet (PFH2a, flytta pall från 
ställage till plocktorg) är när en truck hämtar en pall som står på angiven plats utanför 
bulklagrets ställage och åker med pallen till en angiven plats bredvid plocktorget. Det andra 
delmomentet (PFH2b, hämta pall från bulklager) utförs när trucken behöver åka tillbaka till 
bulklagret för att hämta ytterligare en pall.  
 
PFH2a, Flytta pall från ställage till plocktorg 
Precis som i kapitel 5.4.1 berodde skillnaden i tid främst på avståndet mellan platsen pallen 
hämtades på och plocktorget. En annan faktor som kunde påverka tiderna var ifall det blev 
trångt på golvytorna där truckarna åkte och någon av truckarna fick vänta på att få plats. 
Resultatet av observationerna redovisas i tabell 23. 
 
Tabell 23: Tidsstudie (plocktorg förberedelse) PFH2a, flytta pall från ställage till plocktorg, 
10 observationer, kontroll samt faktiskt utförda observationer.  

 Test på 10 
observationer 

Kontroll på 26 
observationer 

30 faktiskt utförda 
observationer 

Medelvärde (sekunder) 45,4 51,6 54,2 

Standardavvikelse 
(sekunder) 

11,8 12,6 13,6 

Minsta antalet 26 23 - 
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observationer (stycken) 

 
PFH2b, Hämta en till pall från bulklagret 
Detta operationssteg skedde efter PFH2a, då ytterligare en pall behövde hämtas från de 
anvisade platserna för pallar utanför bulklagret. Operationssteget hade inte många faktorer 
som kunde påverka tiderna mer än avståndet från plocktorget till den platsen vid bulklagret 
där pallen skulle hämtas. Men precis som i operationssteget när pallarna skulle flyttas från 
bulklagret till plocktorget, kunde tiderna i detta fall påverkas om det blev trångt på 
golvytorna där truckarna åkte. Resultatet från detta operationssteg redovisas i tabell 24. 
 
Tabell 24: Tidsstudie (plocktorg förberedelse) PFH2b, hämta en till pall från bulklagret, 10 
observationer, kontroll samt faktiskt utförda observationer.  

 Test på 10 
observationer 

Kontroll på 26 
observationer 

30 faktiskt utförda 
observationer 

Medelvärde (sekunder) 37,8 44,3 45,1 

Standardavvikelse 
(sekunder) 

9,7 11,5 10,9 

Minsta antalet 
observationer (stycken) 

26 26 - 

5.4.3 PFH3, placera pallarna på plocktorget  
PFH3 är uppdelat i två delmoment. Det första delmomentet som benämns PFH3a (placera 
pallarna på plocktorget) är när en truck plockar upp pallar som placerats på angiven plats 
utanför plocktorget och kör in dem på den pallplats som är angivet till pallen på plocktorget. 
Det andra delmomentet som benämns PFH3b, (hämta pall) är när trucken blir redo att hämta 
ytterligare en pall för att sedan kunna utföra det första delmomentet (PFH3a) igen. 
 
PFH3a, Placera pallarna på plocktroget 
Det minsta antalet observationer som skulle genomföras i detta delmoment var 56 stycken, 
men endast 20 observationer genomfördes. Anledningen till att endast 20 observationer 
gjordes var att det precis som det beskrivs i kapitel 5.3 och 5.4.1, inte fanns möjlighet till att 
observera fler på grund av plocktorget inte upprättades fler gånger. Även här berodde de 
skiftande tiderna på hur långt respektive truckförare behövde köra sin pall och det fanns 
liknande problem som i 5.4.2, att det ibland kunde bli trångt och någon fick vänta. Resultatet 
av observationerna redovisas i tabell 25. 
 
 



62 

Tabell 25: Tidsstudie (plocktorg förberedelse) PFH3a, placera pallarna på plocktorget, 10 
observationer samt faktiskt utförda observationer.  

 Test på 10 
observationer 

20 faktiskt utförda 
observationer 

Medelvärde (sekunder) 41,2 39,9 

Standardavvikelse (sekunder) 15,7 16,3 

Minsta antalet observationer 
(stycken) 

56 - 

 
PFH3b, Hämta pall 
I tabell 26 går det att avläsa att vid hämtningen av pallar som skulle placeras på plocktorget, 
var det väldigt låg standardavvikelse. Detta berodde på att det inte fanns så många yttre 
faktorer som påverkade hur lång tid det skulle ta. Då det var en väldigt kort sträcka att köra 
fanns det inte mycket som kunde gå fel eller uppehålla trucken, vilket gjorde att tiderna blev 
väldigt jämna.   
 
Tabell 26: Tidsstudie (plocktorg förberedelse) PFH3b, hämta pall, 10 observationer, kontroll 
samt faktiskt utförda observationer.  

 Test på 10 
observationer 

Kontroll på 7 
observationer 

20 faktiskt utförda 
observationer 

Medelvärde (sekunder) 22,5 22,0 24,1 

Standardavvikelse 
(sekunder) 

3,0 3,3 4,6 

Minsta antalet 
observationer (stycken) 

7 9 - 

 
 

5.4.4 PFH4, avveckla plocktorget  
PFH4 är uppdelat i två delmoment. Det första delmomentet kallas PFH4a (Köra pallar till 
bulklagret) och sker när en truck hämtar en överbliven pall med artiklar från plocktorget och 
kör den till angiven plats utanför bulklagret. Det andra delmomentet kallas PFH4b (Lagra pall 
i bulklagret) och sker när en höggående truck hämtar en pall som placerats utanför bulklagret, 
för att sedan köra in pallen i bulklagret och lagerföra den.    
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PFH4a, Köra pall till bulklagret 
Detta delmoment utför samma arbete som delmomentet PFH2a (Flytta pall från ställage till 
plocktorg), fast i ett annat moment av plocktorgets fasta tider. Resultatet av tidsstudierna är 
densamma för de båda delmomenten och därför ges samma resultat i tabell 23. Samma 
faktorer påverkade detta delmoment som delmomentet PFH2a. Den enda skillnaden var att 
delmomenten skedde omvänt, då PFH2a transporterar pallarna till plocktorget från bulklagret, 
medan detta delmoment transporterar pallarna från plocktorget till bulklagret.   
 
PFH4b, Lagra pall i bulklagret 
Detta delmoment utför samma arbete som delmomentet PFF1a och PFH1a (Hämtning av pall 
i bulklagret), fast i ett annat moment av plocktorgets fasta tider. Samma resultat erhålls därför 
från båda delmomenten och därmed ges samma resultat i tabell 13 för detta delmoment som 
delmomentet PFF1a och PFH1a. Den enda skillnaden är att delmomenten skedde i olika 
skeden och steg i processen och även i omvänd ordning. Detta delmoment lämnade pallarna i 
ställagen i bulklagret, medan delmomentet i PFF1a och PFH1a hämtade pallarna i ställagen i 
bulklagret.  

5.5 Sammanställning tidsstudier och observationer 
I detta kapitel sammanställs de medelvärden som erhölls från de tidsstudier och observationer 
som redovisas i kapitel 5.1–5.4. Medelvärdena togs fram för att visa hur lång tid de 
operationssteg och plockprocesser som observerades tar. I kapitel 5.5.1 finns 
sammanställningen av Banans medelvärden för hur lång tid respektive operationssteg och 
plockprocess tog. I kapitel 5.5.2 finns sammanställningen av plocktorgets medelvärden för 
hur lång tid respektive operationssteg och plockprocess tog. I båda delkapitlen går det att 
avläsa de olika operationsstegens och plockprocessernas separata tider, men även de 
medelvärden som tagits fram för total tid vid respektive operationssteg eller plockprocess.  

5.5.1 Sammanställning Banan 
I detta kapitel illustreras en sammanställning av medelvärden på hur lång tid de olika 
operationsstegen och plockprocesserna tog. Denna sammanställning är gjord på de tabeller 
som finns i kapitel 5.1 och 5.2.  
 
I tabell 27 redovisas sammanställningen av medelvärden på de tidsstudier som genomfördes 
på Banans rörliga tider. Det går att avläsa att de mellanfrekventa områdena tog lite längre tid 
per plockrunda än på de högfrekventa områdena. Dessa plockområden har separata 
medelvärden på hur lång tid orderplocket tar, eftersom de plockar olika sorters artiklar i 
respektive område och därmed har olika förutsättningar. Av den anledningen är respektive 
plockområdes medelvärde i tid, den totala tiden i medelvärde för vardera områdes orderplock, 
eftersom det inte är några fler steg i plockområdenas orderplock.   
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Tabell 27: Sammanställning tidsstudier rörliga tider Banan (orderplock). 

Observationsområde Medelvärde tid Medelantal pieces 
per plockrunda 

Korrelation tid/ 
antal pieces 

BRA, Mellanfrekvent 1 39,1 sekunder 5 stycken 0,66 

BRB, Mellanfrekvent 2 30,6 sekunder 2 stycken 0,61 

BRC, Högfrekvent 1 16,9 sekunder 2 stycken 0,55 

BRD, Högfrekvent 2 15,0 sekunder 3 stycken 0,25 

 
I tabell 28 redovisas sammanställningen av medelvärden på de tidsstudier som genomfördes 
på Banans fasta tider. Det går att avläsa att medelvärdena på den totala tiden för BFE uppgår 
till 237,1 sekunder, medan den totala tiden för BFF 2 uppgår till 393,2 sekunder. 
 
Tabell 28: Sammanställning tidsstudier fasta tider Banan (påfyllnad).  

Observationsområde Medelvärde tid 
(sekunder) 

Korrelation tid/antal 
pieces 

BFE1, Påfyllnad av plockplats  145,1 0,29 

BFE2, Återlämning av pall  45,9 - 

BFE3, Transport mellan ställage  46,1 - 

BFE, medelvärde total tid 237,1 - 

BFF1a, Hämtning av pall i 
bulklagret 

77,1 - 

BFF1b, Transport mellan ställage  46,1 - 

BFF2a, Hämtning av pall  37,6 - 

BFF2b, Lämning av pall  39,0 - 

BFF3a, Påfyllning av 
plockplatser  

 101,4 0,51 

BFF3b, Återlämning av pall 45,9 - 

BFF3c, Transport mellan ställage  46,1 - 

Medelvärde total tid BFF 393,2 - 
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5.5.2 Sammanställning plocktorg 
I detta kapitel illustreras en sammanställning av medelvärden på hur lång tid de olika 
operationsstegen tog. Denna sammanställning är gjord på de tabeller som finns i kapitel 5.3 
och 5.4. I tabell 29 redovisas en sammanställning på de tidsstudier som genomfördes på 
plocktorgets rörliga tider. Ett medelvärde för den totala tiden att färdigställa och förflytta en 
färdig order går att avläsa.  
 
Tabell 29: Sammanställning tidsstudier rörliga tider Plocktorget (orderplock). 

Observationsområde Medelvärde tid 
(sekunder) 

Korrelation tid/antal 
pieces 

PRG1, Vika ihop plocklåda  29,9 - 

PRG2, Orderplock i plocklåda  414 (6,9 min) 0,5 

PRG3, Stänga plocklåda  25,7  - 

PRG4, Emballera plocklåda  66,5 - 

PRG5, Flytta pall  24,3  - 

PRG6, Slänga kartong  11,7  - 

PR, medelvärde total tid 
orderplock 

572,4 (9,5 min) - 

PR, medelantal pieces per 
plockrunda 

33 Stycken - 
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I tabell 30 redovisas en sammanställning på de tidsstudier som genomfördes på plocktorgets 
fasta tider. Ett medelvärde för den totala tiden att genomföra en påfyllningsrunda på 
plocktorget för två pallar går att avläsa.  
 
Tabell 30: Sammanställning tidsstudier fasta tider plocktorget (påfyllnad). 

Observationsområde Medelvärde tid 
(sekunder) 

PFH1a, Hämtning av pall i 
bulklagret 

77,1  

PFH1b, Transport mellan ställage  46,1  

PFH2a, Flytta pall från ställage 
till plocktorg 

54,2  

PFH2b, Hämta en till pall från 
bulklagret  

45,1  

PFH3a, Placera pallarna på 
plocktorget  

39,9  

PFH3b, Hämta pall  24,1 

PFH4a, Köra pall till bulklagret  54,2 

PFH4b, Lagra pall i bulklagret  77,1 

PF, medelvärde total tid 
påfyllnad 

417,8sekunder (6,9 
min) 
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6. Beslutsunderlagets beräkningar  
I detta kapitel kommer de beräkningar och det beslutsunderlag som beräkningarna mynnar ut 
i att beskrivas. 

6.1 Förutsättningar och antaganden 
För att sammanställa det beslutsunderlag som ska fungera som ett hjälpmedel när beslutet ska 
fattas om en specifik artikel ska plockas på Banan eller plocktorget, så krävs det att vissa 
förutsättningar och antaganden redogörs. Förutsättningarna och de antaganden som fastslagits 
har en avgörande roll i beräkningarnas slutgiltiga resultat.  

6.1.1 Banan 

Antagande 1 
Plockområdena Högfrekvent 1 & 2 på Banan kommer inte tas med i beräkningarna för 
jämförelsen av effektiviteten att plocka skor på Banan. Anledningen till det är att skor inte 
plockas i något av de högfrekventa områdena.  
 
Antagande 2 
I beräkningarna gjordes valet att plockområdena Mellanfrekvent 1 & 2 skulle slås ihop till 
samma uträkning då skor plockas i båda områdena. De två plockområdena hanterar dock 
olika andelar av orderplocket gällande skor vilket togs i beaktning i beräkningen 
 
Antagande 3 
I beräkningarna gjordes även valet att slå ihop Banans två påfyllnadssätt för fasta tider till en 
tid. Dessa två påfyllnadssätt används dock olika mycket, vilket har tagits i beaktning vid 
beräkningarna genom att ge respektive sätt rätt andel tid vid beräkningen.  
 
Antagande 4 
Korrelationen mellan antal plockade pieces och plockrundornas tider samt antal påfyllda 
pieces och påfyllnadernas tider, jämfördes för att se om linjära samband finns i den data som 
erhölls genom tidsstudierna och observationerna. Banans fasta tider i BFE hade låg 
korrelation och BFF hade en måttlig korrelation. Då korrelationen var svag i det ena fallet 
och måttlig i det andra fallet gjordes antagandet att inte ta hänsyn till antal pieces i 
beräkningen gällande påfyllningar för Banans fasta tider.  
 
Antagande 5 
Orderplocket på Banan för Mellanfrekvent 1 & 2 har i båda fallen måttlig korrelation vilket 
låg till grund för antagandet att kunna ta antal pieces i beaktning i beräkningarna. 
Anledningen till antagandet var för att kunna göra orderplocket på Banan och plocktorget 
mer jämförbara. 
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Antagande 6 
Vid BFF2 och BBF3 gjordes antagandet att trucken som transporterade pallar mellan 
bulklagret och påfyllningsplatserna på Banan, endast tog en pall åt gången per transport. I 
vissa fall kunde trucken transportera två pallar åt gången men detta skedde så pass sällan 
under observationerna som genomfördes att beslutet fattades att inte inkludera det 
beräkningarna. 

6.1.2 Plocktorg 

Antagande 7 
Inledningsvis hade studien för avsikt att behandla och studera orderplockets effektivitet för 
både skor och konfektion och jämföra respektive kategori med orderplocket på Banan kontra 
plocktorget. Det upprättades dock inga plocktorg där konfektion skulle plockas, vilket ledde 
till att effektiviteten för orderplocket på plocktorget gällande konfektion, inte kunde 
observeras och därmed inte beräknas.  
 
Antagande 8 
Korrelationen för orderplocket på plocktorget ansågs vara tillräckligt hög för att antalet 
pieces skulle kunna tas i beaktning i beräkningarna. Anledningen till att antalet pieces valdes 
att ta i beaktning var för att göra orderplocket på Banan och plocktorget mer jämförbart. 
  
Antagande 9 
Wallsing16 berättade att på en genomsnittlig pall finns det ungefär 120 par skor. Han 
berättade även att det fanns 10 par skor per kartong. I beräkningarna antas därför att en pall 
rymmer 120 par skor och att dessa förvaras i 12 kartonger á 10 par skor per kartong.  
 
Antagande 10 
För steg BFF2 i plocktorgets fasta tider gjordes antagandet att en truck alltid transporterar två 
pallar åt gången. Anledningen till antagandet var för att samtliga transporter under 
observationerna av BFF2 transporterade två pallar per transport.  
 
Antagande 11 
När beräkningarna för operationsstegen PRG1-PRG6 i plocktorgets orderplock genomfördes, 
påverkades stegen av hur många pieces som orderplockarna la i respektive plocklåda. 
Eftersom det på förhand var svårt att veta hur många pieces som skulle plockas i varje låda 
togs beslutet att räkna på antalet ordrar som skulle plockas, eftersom en låda i de flesta fall 
motsvarade en order. 
 
  

                                                
16 Daniel Wallsing Teamledare frekvensläggningsgruppen kvällstid Pema, intervjuad 2017-04-10 
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Antagande 12 
Gällande orderplocket på plocktorget, så förekom aldrig PRG3 och PRG4 samtidigt, utan 
antingen skedde PRG3 eller PRG4. Genom att räkna ut hur stor andel av observationerna 
PRG3 respektive PRG4 förekom, kunde beräkningarna genomföras rättvist och ge en 
realistisk bild av verkligheten.  
 
Antagande 13 
När det gällde alla steg som var Transport mellan ställage (BFE3, BFF1b, BFF3c och PFH1b) 
fanns det problem med beräkningarna i och med att detta steg inte alltid förekom. Det löstes 
genom att undersöka hur ofta transport mellan ställage skedde under det totala antalet 
observationer som genomfördes. Därefter togs andelen av det hela i beaktning när 
beräkningarna gjordes.  
 
Antagande 14 
Varje artikel placeras bara på en orderrad per order och en artikel beställs bara en gång per 
dag till respektive butik. Därmed innebär det att antalet orderrader är ekvivalent med antalet 
ordrar och butiker som har beställt en specifik artikel. Därmed gjordes antagandet att antalet 
orderrader är densamma som antalet ordrar.   
 
Antagande 15 
Vid upprättandet av ett plocktorg blir det nästan alltid överblivna artiklar kvar efter att 
orderplocket är färdigplockat. Det beror på att det i princip är omöjligt att transportera exakt 
antal pieces till plocktorget, som faktiskt ska plockas, eftersom de pieces som transporteras 
dit gör det på helfyllda pallar. Det leder till att artiklar måste transporteras tillbaka från 
plocktroget till bulklagret. På grund av det har det här antagandet gjorts, att en pall per 
specifik artikel alltid transporteras tillbaka till bulklagret från plocktorget. 
 
Antagande 16 
Stadiumlagret skickar ut artiklar till samtliga av Stadiums butiker i Sverige, Finland och 
Tyskland. Det totala antalet butiker uppgår till ca 160 butiker, men då vissa av dem är 
säsongsbaserade och att samtliga butiker inte alltid lägger beställningar varje dag, gjordes 
antagandet att 130 butiker beställer per dag.  
 
Antagande 17 
Under tidsstudierna och observationerna analyserades även antalet pieces som plockades i 
varje plocklåda avsedd för respektive order i orderplocket. En upptäckt som gjordes var att 
samtliga pieces fick plats i respektive plocklåda majoriteten av alla plockrundor på 
plocktorget. Då det var väldigt få tillfällen pieces per order översteg det totala antal pieces 
som rymdes i en plocklåda, gjordes antagandet att en order alltid får plats i en plocklåda.  
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6.2 Effektivitetsberäkning plockprocesser 

I detta kapitel redovisas de beräkningar som genomförts för Banan och plocktorget. De olika 
formlerna som använts har utformats för att ge en rättvis bild över hur tiderna ser ut för de två 
olika plockprocesserna i verkligheten och för att kunna göra dem jämförbara. Det framkom 
under observationerna och när beräkningarna utfördes vilka variabler/kriterier som påverkade 
de olika stegen. De kriterierna som påverkade beräkningarna var antal pallar, antal pieces, 
antal ordrar och antal kartonger. Mer ingående förklaringar kring kriterierna och hur de 
används i beräkningarna kommer senare i kapitlet. Alla tider i beräkningarna är i sekunder 
men efter beräkningarna omvandlas tiden till minuter för att lättare kunna ge en uppfattning 
om hur lång tid de respektive operationssteg tar.  
 
När effektivitetsberäkningarna genomfördes användes sex formler: 
 �怠 = 詣 × 隙 �態 = 岫詣 × 畦�穴結健 � %岻 × 隙 �戴 = 畦 × 諜超 �替 = 計 × 隙 �泰 = 鶏替 × 隙 �滞 = 岫鶏替 × 畦�穴結健 � %岻 × 隙 
 
där � =  Total tid i sekunder för ett operationssteg. 
L =  Antal pallar. 
A =  Antal pieces. 
K =  Antal kartonger. 鶏替 =  Totalt antal ordrar. 隙 = Medelvärde i tid för respektive steg. 桁 =  Medelvärdet i antal för alla pieces. 
Andel i % = Den andel arbete i procent som utförs av det totala arbetet i processen.  
 �怠 och �態 används vid beräkningar av de fasta tiderna för både Banan och plocktorget. 
Anledningen till att två olika formler används är på grund av antagande 2, 3 och 6 som nämns 
i kapitel 6.1.1. Det finns vissa steg där det finns olika alternativ för samma arbete i processen, 
alternativt att en händelse inte förekommer varje gång. De gånger då formeln �態  förekom i 
beräkningarna för Banans och plocktorgets fasta tider illustreras i tabellform i kapitel 6.2.1.1-
.6.2.2.2.  
 �戴 används vid beräkningar av de rörliga tiderna för både Banan och plocktorg. Anledningen 
till att medelvärdet i tid delades på medelvärdet av alla pieces som plockades är som nämnt i 
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kapitel 6.1.1 under antagande 5, var att korrelationen är tillräckligt hög mellan antalet 
plockade pieces och tiden det tog att plocka dessa pieces. Det är även för att göra 
plocktiderna mellan Banan och plocktorget jämförbara.  
 �替 används vid beräkningar av de rörliga tiderna för plocktorget. Dessa beräkningar hade fler 
variabler som påverkade uträkningarna mer än bara pieces och artiklar. I denna formel krävs 
det att det totala antalet kartonger som skorna är paketerade i tas i beaktning för att räkna ut 
hur lång tid det skulle ta att skära sönder och slänga alla kartonger.  
 �泰 används vid beräkningar av de rörliga tiderna för plocktorget. Som förklarat i antagande 
11, har det beslutats om att antal ordrar är likställt med antal plocklådor som de lägger pieces 
i när de plockar på plocktorget.  
 �滞 används vid beräkningar av de rörliga tiderna för plocktorget. Denna formel används av 
samma anledning som �態 . 
 
För att beräkna hur stor andel av de olika Stadiumbutikerna som hade lagt ordrar på vardera 
artikel som undersöktes, så användes en sannolikhetsberäkning av betingad sannolikhet. Det 
vill säga, vad sannolikheten är att en eller samtliga butiker har beställt eller inte beställt en 
specifik artikel. Dessa beräkningar är grunden till hur många pall som transporteras från 
plocktorget till lastkajen för utleverans. Det är också viktigt att veta då antalet ordrar avgör 
hur många lådor som skulle behöva vikas ihop samt emballeras. Eftersom beräkningarna 
endast berörde plocktorgets transporter till utleverans, användes formlerna endast i 
beräkningar för plocktorget. Beräkningen var uppdelad i fyra steg där formel鶏怠 , 鶏態 och 鶏戴  
ledde fram till den slutgiltiga formeln 鶏替 där resultatet blir antalet pall som transporterades 
från plocktorget till lastkajen för utleverans och hur många lådor som viks ihop och 
emballeras. Samtliga beräkningar grundar sig till viss del i antagande 14, 15, 16 och 17på ett 
eller annat sätt. Dessa antaganden beskrivs i kapitel 6.1.2. Formlerna var utformade enligt 
följande:  
 鶏怠 = 頚稽 鶏態 = 1 − 鶏怠 鶏戴 = 鶏岫 鶏態.怠 × 鶏態.態 × 鶏態.戴 × …× 鶏態.長岻 鶏替 = 稽 − 岫稽 × 鶏態.長岻 
 
där 
O =  Antal ordrar per artikel. 
B =  Totalt antal butiker som kan beställa (130 stycken enligt antagande 16).  
b =  Antal butiker som har beställt. 
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鶏怠 används för att beräkna hur stor andel procentuellt av den totala mängden butiker som har 
beställ en artikel.  
 鶏態 användes för att beräkna hur stor andel procentuellt av den totala mängden butiker som 
inte har beställt en artikel.  
 鶏戴 används för att multiplicera och beräkna den andel butik som ej har beställt en specifik 
artikel. 鶏態.長 i formeln är då varje sannolikhet för alla olika händelser. Sannolikheten för det 
förloppet som undersöks går då enkelt att få fram genom att multiplicera alla sannolikheter 
som undersöks, det vill säga 鶏態.怠 × 鶏態.態 × 鶏態.戴 × …× 鶏態.長.  
 鶏替  används för att beräkna det slutgiltiga resultatet i hur många butiker, dvs hur stort antal 
pall som transporteras från plocktorget till lastkajen för utleverans och hur många lådor som 
viks ihop samt stängs eller emballeras. 

6.2.1 Banan 
I detta kapitel kommer beräkningarnas utformning för Banans fasta och rörliga tider att 
beskrivas. 

6.2.1.1 Banas fasta tider 
När Banans fasta tider skulle räknas ut används två olika formler,�1 och �2. Precis som nämnt 
i kapitel 6.1.1 har ett övergripande antagande gjorts gällande Banans fasta tider, nämligen att 
BFE och BFF har slagits ihop till samma uträkning. Genom att dela upp de två olika 
varianterna baserat på hur stor andel pallar som fylldes på med respektive variant, kunde 
tiderna för vardera variant beräknas och sedan adderas för att få den totala tiden för 
uträkningen och varianterna. Detta gjordes med funktionen 岫詣 × 畦�穴結健 � %岻 ur formeln �は. 
Beräkningsexempel för denna formel samt förtydligande av antaganden går att se i tabell 31. 
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Tabell 31: Beräkningsexempel och förtydligande av antaganden, Banan fasta tider. 

Steg Andel i % Förklaring Exempel, L=30 pallar 

Transport mellan 
ställage, BFE3 samt 
BFF1 och BFF3. 

Förekommer i 70 % 
av fallen 

Ibland så skedde inte 
transport mellan 
ställage utan när 
nästa pall skulle 
hämtas så fanns den 
i samma ställage. 
 
- Andel i % = 0,7 
 
- 隙̅(Transport 

mellan ställage) = 

46,09s 

�態 = 岫詣 × 畦�穴結健 � %岻 × 隙 
 岫ばね×ね,ぴ岻×ぱび,ねぶ嫌 = ぶびぴ,ふぶ嫌 

Alla steg i BFE. BFE förekommer i 
30 % av fallen.  

Under dagen så 
används 2 olika sätt 
att fylla på Banan.  

- 
 
 

Alla steg i BFF. BFF förekommer i 
70 % av fallen. 

Under dagen så 
används 2 olika sätt 
att fylla på Banan.  

- 
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6.2.1.2 Banans rörliga tider 
När Banans rörliga tider beräknas används formeln �3. Som nämnt i kapitel 6.1.1 har ett 
övergripande antagande gjorts gällande Banans rörliga tider, nämligen att Mellanfrekvent 1 & 
2 (BRA & BRB) har slagits ihop till en beräkning. På samma sätt som för Banans två 
varianter för fasta tider och påfyllning (BFE & BFF), delades Mellanfrekvent 1 & 2 upp 
baserat på hur stor andel pieces som plockades i respektive plockområde. Då kunde tiderna 
för vardera plockområde beräknas och sedan adderas för att få den totala tiden för 
uträkningen och plockområdena. Beräkningarna utfördes med funktionen 岫畦 × 畦�穴結健 � %岻 ur 
formeln �2. Förtydligande av antaganden går att se i tabell 32. 
 
Tabell 32: Förtydligande av antaganden, Banan rörliga tider. 

Steg Andel i % Förklaring 

BRA, Orderplock i 
Mellanfrekvent 1 

På Mellanfrekvent 1 
plockas 10 % av alla skor. 
 

Skor plockas både på 
Mellanfrekvent 1 & 2.  

BRB, Orderplock i 
Mellanfrekvent 2 

På Mellanfrekvent 2 
plockas 90 % av alla skor. 

Skor plockas både på 
Mellanfrekvent 1 & 2.  

 

6.2.2 Plocktorg 

I detta kapitel kommer beräkningarnas utformning för plocktorgets fasta och rörliga tider att 
beskrivas.  

6.2.2.1 Plocktorgets fasta tider 
När plocktorgets fasta tider skulle räknas ut används formlerna �の & �2, som beskrivs i 
kapitel 6.2. Som nämnt i kapitel 6.1.2 när pall skulle förflyttas från ställage till plocktorg så 
tog alltid truckförarna två pall åt gången. Detta innebar att truckarna körde hälften så många 
rundor som det fanns pallar. I beräkningarna så löstes detta med att halvera antal pallar som 
skulle förflyttas för att reflektera verkligheten så bra som möjligt. Som nämnt i antagande 15 
så skickas en pall med överblivna artiklar tillbaka per specifik artikel. Denna ökar alltså 
linjärt, när det bara plockas en produkt på plocktorget så skickas en pall tillbaka, när två 
specifika artiklar plockas så skickas två pallar tillbaka. Denna indata multipliceras med den 
tid det tar att köra tillbaka en pall. Beräkningsexempel går att se i tabell 33. 
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Tabell 33: Beräkningsexempel då L=30, plocktorgets fasta tider. 

Steg Andel i % Förklaring Exempel, L=30 pallar 

PFH1b, Transport 
mellan ställage  

Förekommer i 70 % 
av fallen 

- Andel i % = 0,7 
 
- 隙̅(Transport 

mellan ställage) = 

46,09s 

�態 = 岫詣 × 畦�穴結健 � %岻 × 隙 
 岫30×0,7岻×46,09嫌 = 967,89嫌 

PFH2a, Flytta pall från 
ställage till plocktorg  

Antal rundor 
halveras, andelen 
blir då 50 % 

När pallar förflyttas 
från ställage till plock 
torg (PFH2a) så tog 
truckförarna alltid två 
pallar. 
 
- Andel i % = 0,5 
 
- 隙̅(Flytta pall fårn 

ställage till 

plocktorg) = 54,16s 

�態 = 岫詣 × 畦�穴結健 � %岻 × 隙 
 岫30×0,5岻×54,16嫌 = 812,4嫌 

PFH2b, Hämta en till 
pall från bulklagret 

Antal rundor 
halveras, andelen 
blir då 50 % 

När pallar förflyttas 
från ställage till plock 
torg (PFH2b) så tog 
truckförarna alltid två 
pallar. 
 
- Andel i % = 0,5 
 
- 隙̅(Hämta en till 

pall från bulklagret) 

= 45,06s 

�態 = 岫詣 × 畦�穴結健 � %岻 × 隙 
 岫30×0,5岻×45,06嫌 = 675,9嫌 

Beräkna antalet pall som 
transporteras från 
plocktorget till lastkajen 
för utleverans.  

 I detta exempel 
beräknas antalet pall 
till utlastningen 
(antalet butiker som 
beställt) upp till den 
tredje beställda 
artikeln. Svaret blev 
128 stycken.  
 
- 頚の= などな → 鶏の →  鶏は.の= 0,2230 
 
- 頚は= なにに → 鶏の→ 鶏は.は = 0,2769 
 
- 頚ば= なに8 → 鶏の→ 鶏は.ば= 0,2846 

鶏の = 頚稽 

101
130

= 0,7770 

 鶏は = の− 鶏の 

1 − 0,7770 = 0,2230 
 鶏ば = 鶏岫 鶏は.の × 鶏は.は × 鶏は.ば × …× 鶏は.長岻 

0,2230×0,2769×0,2846 = 0,0175 
 鶏ぱ = 稽 − 岫稽 × 鶏は.長岻 

130 − 岫130×0,0175岻 = 128 
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6.2.2.2 Plocktorgets rörliga tider 
När plocktorgets rörliga tider skulle räknas ut användes formlerna �3, �4, �5 och �6 som 
beskrivs i kapitel 6.2.  
 
För beräkningarna av plocktorgets tider krävdes fyra olika formler för att kunna räkna ut 
tiden det tar att plocka artiklar på plocktorget, detta för att det fanns flera olika variabler som 
spelade in. Anledningen var att när artiklar plockas på plocktorget så var det inte bara 
plocktider som spelade in utan även hur många kartonger som artiklarna var paketerade i. Det 
var även viktigt att ta reda på hur många ordar som skulle plockas då dessa visade hur många 
lådor som plockarna skulle behöva vika ihop och stänga. Som nämnt i kapitel 6.1.2 så fanns 
det problem gällande PRG3 och PRG4, detta löstes genom att multiplicera andelen i % med 
antalet ordrar för varje operationssteg. Det fanns även nämnt i kapitel 6.1.2 angående 
problem med antal pallar som flyttas från plocktorg till utlastning, vilket också löstes genom 
att ta antalet pieces per order genom medelvärdet för antal pieces på en fullastad pall. Detta 
multiplicerades sedan med antalet pallar som skulle ligga till grund för beräkningen gällande 
tiden det tar att förflytta ett antal pallar till utlastning. Beräkningsexempel går att se i tabell 
34. 
 
Tabell 34: Beräkningsexempel då 鶏ぱ=30 ordrar, plocktorgets rörliga tider. 

Steg Andel i % Förklaring Exempel, ��=30 ordrar 

PRG3, Stänga 
plocklåda 

Förekommer i 30 % 
av fallen 

En plocklåda 
stängdes eller 
emballerades, inte 
både och.  
 
- Andel i % = 0,3 
 
- 隙(Stänga 

plocklåda) = 25,72s 

�滞 = 岫鶏替 × 畦�穴結健 � %岻 × 隙 
 岫30×0,3岻×25,72嫌 = 231,48嫌 

PRG4, Emballera 
plocklåda  

Förekommer i 70 % 
av fallen 

En plocklåda 
stängdes eller 
emballerades, inte 
både och.  
 
 - Andel i % = 0,7 
 
- 隙 (Emballera 

plocklåda) = 66,52s 

�滞 = 岫鶏替 × 畦�穴結健 � %岻 × 隙 
 岫30×0,7岻×66,52嫌 = 1396,92嫌 
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6.3 Beräkningarnas resultat 
I detta kapitel kommer beräkningarnas tillvägagångssätt, resultat och sedan diskussion kring 
resultat att presenteras. 

6.3.1 Tillvägagångsätt 
Efter det att beräkningarnas formler hade utformats var resultaten för Banan och plocktorget 
tvungna att jämföras med varandra. För att göra detta på ett sätt som speglar verkligheten 
utgick indatan från de excelark som kvällspersonalen får där morgondagens plock illustreras. 
De excelark som erhölls var data på orderplock som redan hade plockats tidigare under året, 
för ett visst antal dagar. För att fastställa en brytpunkt när det är bättre att plocka på plocktorg 
eller Banan, så valdes det ut tre sätt ut att sortera datan på. Anledningen till att datan skulle 
sorteras på tre olika sätt var för att se ifall brytpunkterna skulle variera, eller om något sätt var 
bättre att sortera på än något annat. Det ena sättet datan sorterades efter var totalt antal pieces 
som skulle plockas av en viss artikel. Ett annat sätt var när datan sorterades efter hur många 
butiker som beställt en viss artikel. Sist sorterades datan efter hur många pieces som skulle 
plockas per order. Efter att datan sorterats på tre olika sätt användes formlerna 鶏1, 鶏2, 鶏3 och 
4 för att koppla ihop antal specifika artiklar med hur många butiker som har beställt dem för 
respektive sorteringssätt. Beräkningen utgick sedan från att mäta vad som hade hänt ifall den 
artikel som låg högst upp på listan skulle plockas först på plocktorget. Sedan undersöktes vad 
som hade hänt ifall den som låg näst högst upp också skulle plockas på plocktorget och sedan 
fortsatte beräkningarna på samma sätt tills det att en brytpunkt hittades eller en bedömning 
gjordes att en rimlig brytpunkt inte skulle komma att erhållas.  
 
För att kunna beräkna brytpunkterna för en eller flera specifika artiklar, användes datan som 
erhölls av PostNord. Den historiska datan på exempel för orderplock som valdes ut användes 
som en måttstock för att spegla verkligheten. En matris utformades för att lättare illustrera 
resultatet av beräkningarna och visa hur många pieces och artiklar brytpunkterna låg på. Den 
övre axeln på matrisen visar antalet artiklar och den vänstra axeln visar hur många pieces det 
är per artikel. Först beräknades brytpunkten vid vilket antal pieces för respektive antal artiklar 
det hade varit mer effektivt att plocka på plocktorget istället för Banan. Därefter fördes datan 
från det verkliga exemplet in i matrisen, där X antal pieces som plockades av Y antal artiklar 
markerades med blå färg i cellerna. Resultatet från beräkningarna och de verkliga exemplen 
fördes in i matrisen för att visualisera resultatet bättre och för att se ifall det i något av fallen 
hamnade vid brytpunkterna. Beräkningarna utfördes fram tills en brytpunkt hade erhållits 
eller att en dags orderplocks inte ansågs tillräcklig för att uppnå en viss brytpunkts kvantitet. 
Om en brytpunkt inte erhölls genom att Y-antal artiklar från den verkliga datan inte korsade 
brytpunkten, gjordes även ett test där ett extremt Y antal artiklar skulle plockas. Anledningen 
till det var för att jämföra ifall det verkliga scenariot ens hade nått en brytpunkt vid ett högre 
X antal pieces och Y antal artiklar.  
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På grund av matrisernas storlek har de kapats för att kunna illustrera dem bättre. Matriserna 
har kapats där de ser likadana ut oavsett hur många X antal pieces eller Y antal artiklar som 
plockas. Exempelvis kan en matris ha skalats av mellan 1600 till 6000 X pieces. Dessa 
kapningar av matriserna illustreras med en vågrät linje markerat i rött. De lodräta linjerna 
markerat i svart är endast för att tydligare skilja respektive artikel åt i matrisen.  

6.3.2 Resultat 
I detta kapitel kommer två varianter av Matrisen att beskrivas och illustreras. Dessa två 
matriser utgår från samma dag och samma excelark, skillnaden är att datan som används i 
beräkningarna har sorterats på två olika sätt. Övriga matriser går att finna i bilaga D.  
 
Matris 1 Variant 1 (Sorterad orderrader) 
I figur 13 illustreras den matris som utgår ifrån det verkliga exemplets excelark som 
frekvensläggaren använder sig av kvällen innan för planeringen kommande dags orderplock 
och förberedelser, där datan är sorterad efter orderrader. Samma arbetsgång användes när 
excelarket sorterades efter mängden pieces som skulle plockas per order eller totalt antal 
beställda pieces per artikel. Datan som användes var från två skilda dagar med ett antal 
veckors mellanrum. Resterande matriser som sorterats på övriga sorteringssätt illustreras i 
bilagorna i slutet av rapporten. Ett utdrag ur excelarkets data går att se i tabell 35. Matrisen i 
figur 13 visar hur de verkliga exemplen från orderplocket aldrig kommer i närheten av 
brytpunkterna. Banan visar sig i detta fall vara det självklara valet av plockprocess när det 
gäller orderplocket. Även vid 35 olika artiklar och över 4500 pieces är exemplets dagliga 
orderplock inte i närheten av brytpunktens kvantitet.  
 
Tabell 35: Matris 1 variant 1, exempel ur excelark (Sorterad orderrader) 

Antal artiklar Antal ordrar Ackumulerat 
antal pieces 
(Blå rutor) 

Tid på Banan 
för verkligt 
exempel (Blå 
rutor). Mätt i 
minuter 

Tid på 
plocktorg för 
verkligt 
exempel (Blå 
rutor). Mätt i 
minuter 

1 101 243 75,1 251,3 

2 122 632 185,7 391,4 

3 128 829 238,9 453,1 

4 130 1220 355,3 562,9 

5 130 1383 400,2 605,9 

6 130 1476 428,2 633,2 

35 130 4505 1 297,8 1 480,4 
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Figur 13: Matris 1 variant 1, utdrag ur matris (Sorterad orderrader) 
 
Matris 1 Variant 2 (Sorterad antal pieces per order) 
I figur 14 illustreras den matris som utgår från att datan sorterats efter hur stort antal pieces 
som efterfrågas per order. Ett utdrag ur excelarkets data går att se i tabell 36. Med detta 
sorteringssätt hamnade de verkliga fallens totala antal pieces för respektive artikel betydligt 
närmare de brytpunkterna som beräknades. Men även i denna matris korsar de aldrig 
varandra, alltså blir det aldrig bättre att plocka på plocktorget än på Banan. Även när antalet 
artiklar som plockas ökar till 60 stycken och antalet pieces ökar till cirka 3500 stycken, är de 
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inte i närheten av brytpunktens kvantitet. Jämfört med de två andra sätten att sortera datan på 
är detta sätt bättre eftersom det totala antalet pieces som plockas är närmre brytpunkternas 
kvantitet. Med andra ord påverkas matriserna avsevärt beroende på hur många ordrar som ska 
plockas den dagen kontra pieces. Är det färre ordrar blir brytpunkterna lägre än om det är fler 
ordrar, då blir brytpunkterna blir betydligt högre. Med detta sorteringssätt sänks 
brytpunkterna till en lägre kvantitet på grund av den låga volymen ordrar. Det leder till att det 
verkliga scenariots totala antal pieces som plockas hamnar närmre brytpunkternas kvantitet.  
 
Tabell 36: Matris 1 variant 2, exempel ur excelark (Sorterad antal pieces per order) 

Antal artiklar Antal ordrar Ackumulerat 
antal pieces 
(Blå rutor) 

Tid på Banan 
för verkligt 
exempel (Blå 
rutor). Mätt i 
minuter 

Tid på 
plocktorg för 
verkligt 
exempel (Blå 
rutor). Mätt i 
minuter 

1 5 98 29,2 37,4 

2 10 183 55,2 71,6 

3 15 257 78,5 85,8 

4 30 397 117,9 168,5 

5 32 414 122,0 175,9 

6 47 525 154,3 234,4 

60 130 3557 1 024,7 1 223,5 
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Figur 14: Matris 1 variant 2, utdrag ur matris (Sorterad antal pieces per order) 

6.3.3 Beräkningarnas resultatdiskussion 
Som illustrerat i kapitel 6.3.2 syns det i matriserna att det inte fanns något tillfälle där det var 
bättre att plocka på plocktorget. Den enda gången antalet pieces närmade sig brytpunkten var 
när det hade sorterats efter antalet pieces per order.  
 
I kapitel 4.4 räknades produktiviteten ut med hjälp av data som erhållits från PostNord. Det 
som framkom från beräkningarna var att produktiviteten på plocktorget var ungefär samma 
som på Banan. Observationer gjordes på orderplocket för både Banan och plocktorget, 
därefter gjordes tiderna jämförbara med hjälp av beräkningarna i kapitel 6.2. Det 
uppenbarades samma sak där, nämligen att det tog ungefär lika lång tid att plocka artiklar på 
Banan som plocktorget. Trots detta visar matriserna i kapitel 6.3.2 att det alltid är bättre att 
plocka på Banan, inom de kvantiteter som Stadiumlagrets orderplock uppkommer till.  
 
En sak som påverkade resultatet är antalet ordrar som ska behandlas, vilket även nämndes i 
kapitel 6.3.2. Plocktorget hade lägre fast tid jämfört med Banan när det var ett större antal 
pieces per artikel som skulle plockas. Plocktorget hade även marginellt kortare orderplock 
tidsmässigt, om bara själva orderplocket tas i beaktning. Anledningen till att plocktorget fasta 
tid var lägre än Banans fasta tid vid ett större antal pieces per artikel, berodde på att 
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plocktorget hade flera variabler som spelade in. Plocktorgets fasta tider påverkas av antal 
pallar som ska till plocktorget och av pallar med överblivna artiklar som transporteras 
därifrån. Detta beror på antagandet att en pall per artikel ska köras tillbaka. Trots att dessa två 
operationssteg var snabbare var det i slutändan de operationssteg som påverkades av antal 
ordrar som gjorde att plocktorget inte var effektivare vid lägre antal pieces. 
 
Detta berodde på att de operationssteg som påverkades av antal ordrar var tidskrävande 
aktiviteter. Då påverkade det inte att orderplocket var snabbare på plocktorget eller att den 
fasta tiden för plocktorget var lägre när ett högre antal pieces skulle plockas. De 
operationssteg som berodde på ordrar var vika lådor, stänga/emballera lådor och transportera 
lådor till utlastningen. Tillsammans tog dessa tider för 1 order cirka 62 sekunder. Med andra 
ord om exempelvis 50 ordar skulle plockas låg plocktorget ungefär 52 minuter efter Banan, 
detta innan själva påfyllningen påbörjats. Det blir därefter svårt för plocktorget att spara in 
dessa minuter trots sin kortare fasta tid och marginellt kortare orderplockstid.  
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7. Analys 
Här kommer studiens frågeställningar som besvarats i rapporten att analyseras och 
sammanfattas. 

7.1 Hur fungerar plockprocessen vid orderplock i dagsläget på 
Stadiumlagret? 
Stadiumlagrets definition av orderplock är densamma som beskrivs i kapitel 3.4 och som 
Petersen och Aase (2004), Grosse, Glock och Neumann (2016) samt Emmet (2005) definierar 
orderplock. Orderplockets syfte är uppenbart i Stadiumlagrets fall, att hämta lagerförda 
artiklar som sedan ska plockas ihop för att tillfredsställa efterfrågan som en specifik 
kundorder har. Stadiumlagrets upplägg gällande orderplock på plocktorget speglar den 
beskrivning som Emmet (2005) lyfter fram och som han benämner “Zone picking”. Det är då 
den andra varianten av Zone picking där bulkprodukter som ligger förvarade på pall, 
levereras till ett plockområde där orderplockarna sen kan plocka ihop de efterfrågade 
artiklarna till respektive order. Plocktorgets plockupplägg liknar Boysen, Scholl och Walters 
(2013) definition av “Forward area”, som beskrivs som ett område där artiklarna som omsätts 
snabbast plockas. De artiklarna transporteras oftast dit på pall från bulklagret för att sedan 
plockas. De beskriver denna yta som en lättåtkomligt för att personalen inte ska slösa tid på 
att hämta ut lagervarorna från lagerhyllorna. Plocktorget används just för det ändamålet, att 
plocka många pieces som ska till utleveransen snabbt och på så sätt behöver plockas på kort 
tid. Det är dessa funktioner som Stadiumlagrets plocktorg uppfyller och syftet med 
plocktorget är ungefär densamma som Boysen, Scholl och Walters (2013) beskrivning av ett 
forward area. Genom att ha alla artiklarna som ska plockas på samma område med korta 
avstånd mellan dem så kan ordrarna plockas ihop effektivt.  
 
Stadiumlagrets plockprocess Banan har samma upplägg som systemet de Koster (1994) 
beskriver och kallar “pick-to-belt orderpicking systems” som beskrivs i kapitel 3.4.3. Det 
framgår väldigt tydligt att Banans upplägg liknar ett av uppläggen som beskrivs av de Koster 
(1994). Den metoden han beskriver är då tomma lådor placeras i början av transportbandet 
och att varje order får en tilldelad låda som respektive order i pappersform placeras i. Det är 
även samma upplägg som de Koster (1994) beskriver, gällande hur orderplockarna vid varje 
plockstation plockar upp ordern som är i pappersform ur lådan, för att sedan plocka de 
efterfrågade artiklarna till ordern innan lådan åker vidare till nästa plockstation. 
Stadiumlagrets personal arbetar på samma sätt på Banan, då de förbereder lådorna med ordrar 
och sprider ut dem på Banan. Genom att göra på det sättet kan orderplockarna starta arbetet 
direkt när de kommer till sin plockstation. De kan på så sätt minimera slöserier som väntan 
och istället utnyttja tiden för orderplock så mycket som möjligt. Principen de Koster (1994) 
beskriver där lådorna transporteras på transportbandet till varje plockstation tills hela ordern 
är färdigplockad, är även den densamma som Banans.  
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Andra faktorer som indirekt påverkar orderplocket är själva godshantering som beskrivs i 
kapitel 3.3. Godshanteringen beskrivs av Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) som en 
kontinuerligt pågående process där varor plockas och förflyttas kortare sträckor. Sidharatha 
(2007) påpekar att godshantering inte är någon produktionsprocess och därför borde minskas 
så mycket som möjligt då den inte är värdeskapande. Det är en tydlig riktlinje som styr 
Stadiumlagrets frekvensläggning, som Wallsing nämnde, då de försöker undvika för många 
påfyllningar på plockplatserna på Banan genom att använda sig av plocktorget. Plocktorget är 
på så sätt ett hjälpmedel för att minska onödiga transporter för truckarna på lagret, genom att 
de då inte behöver göra onödigt många påfyllningar på Banan kontinuerligt hela dagen.  
Anledningen till att denna process påverkar orderplocket, trots att det inte är en 
produktionsprocess, är för att plockplatserna ständigt måste var fyllda för att inte skapa 
störningar i den dagliga verksamheten gällande orderplock. Genom att de använder 
plocktorget kan de minska dessa påfyllningar och på så sätt använda den frigjorda tiden för 
truckarna till något mer värdeskapande. Andra hjälpmedel som kan användas vid 
godshantering enligt Richards (2014) är handtruckar, eftersom det är ett kostnadseffektivt 
alternativ när gods ska förflyttas en kortare distans. Handtruckar är något som Stadiumlagret 
använder kontinuerligt vid orderplock på plocktorget. Det är ett hjälpmedel som hjälper 
orderplockarna att flytta pallarna som används till respektive order och de kan på så sätt ta 
med sig plocklådan på pallen och plocka ordrarna effektivare. Anledningen till att det blir 
effektivare är för att orderplockarna slipper gå fram och tillbaka mellan plocklådan som alla 
pieces ska läggas i samt de pallplatser de olika artiklarna ska hämtas ifrån. Sträckorna 
orderplockarna ska gå minskas och de kan plocka färdigt en order på kortare tid.  

7.2 Vad säger teorin är viktiga kriterier för att uppnå ett effektivt 
orderplock? 

Orderplocket beskrivs av Gross, Glock och Neumann (2016) som en av de mest kritiska 
aktiviteterna i ett lager. I teorin finns det en hel del aspekter och kriterier som är viktiga för 
att ett orderplock ska fungera bra, men vad som är ett effektivt orderplock är dock mer 
svårdefinierat. Till att börja med så är essensen av logistik att kunderna ska få sina varor på 
rätt plats, till rätt kostnad och i rätt tid, vilket Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) 
beskriver. Detta känns som en logisk grundpelare i det som möjligen kan anses som effektivt 
orderplock, då det i slutändan alltid handlar om att uppfylla kundens efterfrågan och att göra 
kunden nöjd. Godshanteringen är en annan viktig grundpelare då en effektiv förflyttning av 
godset är önskvärt. Enligt Sidharatha (2007) är det viktigt att minimera den plats som en 
enskild artikel tar upp i lagret och att allt gods ska hämtas i rätt tid och takt för att det inte ska 
bli några förseningar. Eftersom godshantering i sig inte är en värdeskapande process innebär 
det att aktiviteten borde minskas så mycket som möjligt, vilket är ett påstående som 
Sidharatha (2007) stödjer. Därför borde ett effektivt orderplock involvera så lite 
godshantering som möjligt för att minska slöseri av tid och på så sätt kunna använda den 
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vunna tiden på mer värdeskapande aktiviteter. Genom att exempelvis minska 
transportsträckorna mellan bulklagret och de plockplatser som behöver fyllas på vid vardera 
plockprocess, så kan tiden godshanteringen tar minskas. Detta kan göras genom att lagra 
artiklarna så nära de plockplatser de ska till som möjligt. Valet av plockprocess kan även 
påverka antalet påfyllningar som behöver genomföras per plockplats under en arbetsdag. 
 
Att ha ett väletablerat och genomtänkt orderplockssystem är en av de mest väsentliga delarna 
eftersom misstag och felplock vill undvikas. de Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) 
menar på att manuellt orderplock är det mest arbetsintensiva arbetet i ett lager. Eftersom 
orderplocket är så pass intensivt arbete och Stadiumlagrets huvudsakliga åtagande så kräver 
det flexibla plockprocesser så de kan justera plocktakt baserat på den dagliga efterfrågan. 
Genom olika varianter på orderplock som Emmet (2005) beskriver, så går det att anpassa 
orderplocket så att det passar den specifika verksamheten som företaget driver. Det finns 
olika varianter på orderplock, vilket också betyder att något som kan anses vara “effektivt 
orderplock” för ett företag, kanske inte fungerar alls för ett annat företag. Neumann (2016) 
lyfter även fram hur manuella system oftast är mer flexibla än de automatiserade, vilket kan 
motivera att Stadiumlagret borde utnyttja plocktorget i större utsträckning om 
förutsättningarna för det beslutet är rätt. Genom en ökad flexibilitet blir det lättare att hantera 
artiklar som kommer i volymer som är större än vanligt.  
 
Kortfattat finns det många aspekter som spelar stor roll i hur pass effektivt ett orderplock är 
eller inte, trots att det är svårt att avgöra vad som faktiskt klassas som effektivt orderplock 
eftersom det kan variera från företag till företag. Grundläggande logistiktänk för att uppfylla 
kundernas efterfrågan och för att ge dem de artiklar de efterfrågar i rätt tid och på rätt plats är 
dock den primära aspekten att initialt begrunda, då det kan ses som en grundpelare i 
verksamheten. En väletablerad godshantering och utvecklade orderplockssystem av olika slag 
för att skapa flexibilitet, är även det väsentliga komponenter för att orderplocket ska fungera 
bra. Lagerverksamheter med flera olika orderplockssystem och plockprocesser som 
Stadiumlagret kan öka flexibiliteten i sitt orderplock, då det ger dem möjligheten att anpassa 
orderplocket baserat på hur den dagliga verksamheten och efterfrågan kommer se ut.  

7.3 Vilka beslutskriterier är lämpliga för att avgöra om en artikel ska 
plockas på Banan som ordinarie plock, eller på plocktorget? 

Genom att analysera vad det är som påverkar de tider som samlades in under observationerna 
och som illustreras i kapitel 5 kan olika sorters beslutskriterier bestämmas. De två främsta 
kriterierna som är nödvändiga att inkludera i beräkningarna för beslutsunderlaget är antal 
pallar och antal pieces. Anledningen till att dessa två kriterier anses som de främsta är på 
grund av att de påverkar en majoritet av de operationssteg som finns sammanfattade i tabell 
27-30. 
 



86 

De steg där andra kriterier appliceras är PRG1, PRG2, PRG3, PRG4, PRG5 och PRG6 i 
orderplocket på plocktorg. PRG1, PRG3, PRG4 och PRG5 beror på hur många ordrar som 
behöver plockas. Anledningen till det är att stegen beror på hur många lådor som 
orderplockarna använder sig av att plocka alla pieces i. PRG6 beror på hur många kartonger, 
med artiklar i, som finns på pallen. Dessa kartonger var i slutet tvungna att skäras sönder och 
slängas vilket var anledningen till att antal kartonger också behövde vara ett kriterie.   
 
Beslutsunderlaget som utformats har som syfte att vara ett stöd när beslut tas gällande om en 
artikel ska plockas på Banan eller plocktorg. Frekvensläggningen är ett komplext system med 
många olika aspekter som påverkar, speciellt eftersom efterfrågan och förutsättningarna 
skiljer sig från dag till dag. Därför behöver personen som frekvenslägger och tar beslutet om i 
vilken plockprocess orderplocket ska plockas i, även ta de övriga aspekterna utöver 
beslutsunderlaget i beaktning. Exempelvis om beslutsunderlaget skulle visa att Banan var det 
bästa alternativet i alla fall, kanske det ändå är orimligt baserat på hur många pieces som ska 
plockas. Precis som Wallsing17 påpekade, så har antalet påfyllningar av plockplatserna en stor 
påverkan på vilket plockprocess som väljs, men även vad för typ av artikel det är. Är artikeln 
för stor och otymplig för att plocka på Banan, går det inte att ha Banan som alternativ även 
om beslutsunderlaget visar på det. I det fallet är det rimligare att köra ner de specifika 
artiklarna till plocktorget kvällen innan de ska plockas, än att fylla på kontinuerligt under 
dagen samtidigt som andra påfyllningar behöver göras på Banan. En annan viktig aspekt är 
ifall det finns tillräckligt många pallplatser tillgängliga vid Banan, vilket även det är en faktor 
som Wallsing18 påpekade. Visar beslutsunderlaget att X-antal pallar ska plockas på Banan, 
men pallplatserna är otillräckliga, så går det inte att välja det alternativet och plocktorget blir 
ett oundvikligt alternativ. I detta fall ska artiklarna sorteras efter antal pieces per orderrad, då 
den sorteringen gjorde att totalt antal pieces kom närmast brytpunkternas kvantitet jämfört 
med de andra sorteringarna.  

  

                                                
17 Daniel Wallsing Teamledare frekvensläggningsgruppen kvällstid Pema, intervjuad 2017-04-10  
18 Ibid 
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8. Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring hållbarhet, reflektion kring studiens trovärdighet samt 
en diskussion kring vilka vidare studier som skulle kunna genomföras på detta ämne. 

8.1 Hållbarhet 
I dagsläget är hållbarhet något som eftersträvas inom många olika företag och branscher, det 
är även något som har blivit allt viktigare i dagens samhälle. Många företag eftersträvar idag 
en hållbar verksamhet och jobbar mot att förbättra sin verksamhet för att nå långsiktiga mål. 
Genom att arbeta långsiktigt och sträva efter en hållbar verksamhet samt hållbara lösningar, 
kan det samtidigt bidra till en ekonomisk hållbarhet. Då Stadiumlagret ska täcka en 
efterfrågan hos deras olika butiker som är utspridda på ett stort geografiskt område, så kräver 
det att transporterna har en hög fyllnadsgrad.  
 
Genom att undersöka hur frekvensläggningen för orderplocket kan hanteras annorlunda, kan 
en hållbarhet uppnås om en tydligare brytpunkt för när orderplocket ska gå till respektive 
process erhålls. Kan orderplocket genomföras effektivare skulle det kunna ge både 
ekonomiska fördelar och minska den tiden det tar att genomföra ett orderplock en viss dag. 
På så sätt kan tid frigöras och användas på andra värdeskapande processer eller aktiviteter 
vilket i sin tur gynnar Stadiumlagrets verksamhet långsiktigt. Då Stadiums butiker och 
kunder från onlinebutiken efterfrågar hög leveranssäkerhet samt snabba leveranser ställs det 
ständigt krav på Stadiumlagret att förbättra och utveckla nya hållbara lösningar. Införandet av 
nya och mer hållbara lösningar kan även leda till ett mer hållbart samhälle i en begränsad 
utsträckning. En högre fyllnadsgrad i Stadiumlagrets transporter, som en effekt av de nya 
hållbara lösningarna, kan ge positiva effekter i samhället genom minskade transporter och på 
så sätt bättre miljö och mindre trängsel.  Genom tydligare styrningar för frekvensläggningen 
kan Stadiumlagret arbeta mot hållbara lösningar och uppnå sina långsiktiga mål samt den 
hållbara verksamheten som eftersträvas.  

8.2 Reflektion kring trovärdighet 
Det har uppkommit vissa hinder under studiens gång. En av de främsta var bristen på 
kvantitativ data gällande plocktorg, detta var på grund av att inte tillräckligt många relevanta 
plocktorg uppkom under den tiden som studien hade avsatt. Detta gjorde att datan gällande de 
olika stegen på plocktorgets orderplock inte alltid uppnådde den önskade säkerheten som 
hade föredragits. En annan del som kan påverka den data som samlades in på plocktorget var 
att det inte var skor som plockades utan inlines. För att studien skulle kunna fortsätta valdes 
det att likställa att plocka inlines med att plocka skor, detta ansågs vara ett rimligt antagande 
då båda artiklarna är förvarade i kartonger och är av ungefär samma storlek. Då studien hade 
ett begränsat tidsintervall valdes medelvärden att användas och beräknas från kvantitativa 
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data som samlats in för att kunna ge ett någorlunda precist svar på de beräkningar som utförts 
under studiens gång. 
 
På grund av viss osäkerhet i den kvantitativa data som samlats in har buffertzoner i 
matriserna införts. Dessa buffertzoner innebär att det i princip kvittar ifall en eller flera 
särskilda artiklar plockas på Banan eller plocktorg. Detta gjordes som en respons till att de 
mätningar som utförts inte kunnat anses helt precisa. Ifall en mer precis matris skulle 
utformats hade säkrare och mer precis data behövts samlas in. Trots att buffertzonerna införts 
är det inte garanterat att det matrisen föreslår faktiskt är bättre i alla lägen, detta beror på att 
det kan finnas specialfall som inte kan förutses eller tas i beaktning när matrisen utformades. 
Exempelvis kan slumpen påverka ifall en truck behöver stå och vänta i X antal minuter under 
en dag, vilket då skulle påverka den totala tidsåtgången vilket i sin tur skulle kunna påverka 
matrisens beslut om den tiden hade tagits i beaktning. Även när matrisen finns är personen 
som bestämmer var en artikel ska plockas en del i beslutet och behöver tänka på 
kringliggande faktorer och kan inte lita enbart på matrisen.  

8.3 Vidare studier 
Stadiumlagret behandlar i dagsläget stora volymer av orderplock varje dag. De har ett 
utvecklat och väletablerat orderplockssystem med olika plockprocesser samt en god rutin 
kring sin lagerhållning och godshantering. Trots att de håller en hög nivå och kvalité på 
orderplocket och den lagerverksamhet de driver, så finns det alltid utrymme för förbättringar. 
Framtagningen av studiens resultat och beslutsunderlag var av sådan karaktär, genomförd för 
att undersöka om en förbättring och effektivisering av orderplocket kunde genomföras.  
 
Studiens resultat var initialt tänkt att utmynna i ett beslutsunderlag med brytpunkter där 
plocktorgets och Banans effektivitet skulle kunna jämföras och sedan avgöra vilken 
plockprocess orderplocket skulle plockas i. Beslutsunderlaget och de brytpunkter som 
beräknades baserades på vilken av plockprocesserna som var effektivast tidsmässigt, 
beroende på hur många pieces och artiklar som skulle plockas. Då Stadiumlagrets dagliga 
orderplock aldrig uppnådde de kvantiteter som brytpunkterna indikerade på, sågs Banan som 
det enda alternativet för orderplocket. En vidare studie skulle dock kunna fokusera på Banans 
flaskhalsar, istället för att jämföra de båda plockprocessernas effektivitet. Med Banans 
flaskhalsar menas de gånger då orderplockets kvantitet gör det omöjligt att plocka på Banan. 
Dessa flaskhalsar kan exempelvis vara antalet tillgängliga plockplatser, antalet tillgängliga 
pallplatser samt mer fokus på antalet påfyllningar av plockplatser. Trots att dessa parametrar 
togs i beaktning, kom de i andra hand då beslutsunderlaget skulle baseras på effektivitet i tid. 
Dock måste dessa parametrar användas som ett komplement efter att beslutsunderlaget har 
använts, för att kontrollera att förutsättningarna fungerar motsvarande beslutsunderlagets 
utfall. Genom att undersöka dessa parametrar mer djupgående skulle det kunna vara möjligt 
att hitta andra typer av brytpunkter, som då har huvudfokus på dessa flaskhalsar och inte på 
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effektiviteten i tid som undersöktes i denna studie.  
 
Om PostNord skulle vara villiga att göra en ytterligare studie kring denna undersökning av 
plockprocesser, kan Banans flaskhalsar vara ett bra alternativ att undersöka. Genom att 
fastställa brytpunkter för Banans antal pallplatser eller plockplatser skulle brytpunkternas 
kvantitet möjligen vara lättare att uppnå, än att basera det på effektivitet och pieces som i 
denna studie. Anledningen till att brytpunkternas kvantitet för antalet pallplatser eller 
plockplatser möjligtvis skulle vara lättare att uppnå, är för att kapaciteten för dessa två villkor 
oftast är det som avgör när artiklar måste plockas på plocktorget i dagsläget.  
 
Om ytterligare studier utförs borde relationen mellan Banans och plocktorgets produktivitet 
tas i beaktning kontra plockprocessernas verkliga effektivitet i tid. Detta då det uppenbarades 
i denna studie att produktiviteten i plocktorgets fall gav en relativt missvisande bild över 
verkligheten. Anledningen till det berodde på att produktiviteten baserad på given data för 
exempelvis plocktorget mätt i pieces/h, endast visade hur hög produktiviteten var men inte 
vilka artiklar som hade plockats. Därför kunde plocktorgets produktivitet i pieces/h se bättre 
ut än Banans, trots att artikeltyp ej tagits i beaktning, eller varför produktiviteten såg ut som 
den gjorde. Inte heller den totala tidsåtgången på plocktorget hade tagits i beaktning där, 
vilket tydligt märktes i beslutsunderlaget, då matriserna visar en annan bild av plocktrogets 
effektivitet. Anledningen beror på alla de kringliggande tiderna som orderplock på 
plocktorget medför, både kring de rörliga tiderna men framförallt de fasta tiderna. Eftersom 
dessa kringliggande tider utesluts ur produktiviteten ges denna missvisande bild. Nu när detta 
uppenbarats kan det ge en fördel i vidare studier då det kan tas i beaktning, genom att 
dokumentera data noggrannare och redovisa mer detaljerat vilka artiklar som plockats med 
vilken produktivitet. Det gör att tydligare samband kan knytas till varför en viss produktivitet 
ligger på den nivån den gör, vad som har påverkat produktiviteten och på så sätt kan 
produktiviteten enklare sättas i relation till varandra.  
 
En utveckling på den här studien som genomförts kan vara att undersöka hur de olika 
plockprocesserna påverkar butikerna. Exempelvis uppenbarades det i denna studie att det var 
bättre att plocka på Banan gällande det dagliga orderplocket, men att det kan påverka 
butikerna negativt då det är många olika artiklar i en låda. Det kanske hade varit mer lönsamt 
att ta längre tid på sig i centrallagret genom att plocka på plocktorget förutsatt att butikerna 
sparar tid genom att det endast är en artikeltyp i vardera låda som levereras till butikerna, 
vilket på så sätt underlättar uppackningen i butik. 
 

  



90 

9. Slutsats och rekommendationer 
I dagsläget används Banan som den ordinarie plockprocessen och plocktorget som ett 
komplement i det dagliga orderplocket på Stadiumlagret. Studien och beslutsunderlaget visar 
att Stadiumlagret inte plockar skor i de kvantiteter som behövs för att nå upp till de nivåer 
som brytpunkterna ligger på, där plocktorget i sådana fall skulle bli effektivare att plocka på 
än Banan. Anledningen till att produktiviteten mätt i pieces/h på plocktorget ansågs hög och 
som ett alternativ i det dagliga orderplocket, var för att produktiviteten inte innefattade de 
kringliggande stegen kring orderplocket på plocktorget. Därför ska Banan fortfarande 
användas som den ordinarie plockprocessen i det dagliga orderplocket, medan plocktorget ej 
ska användas till ordinarie orderplock. Dock kan plocktorget fortfarande användas som ett 
komplement till Banan och fungera som en alternativ plockprocess, där den används av mer 
praktiska skäl som är fallet i dagsläget. Detta eftersom att Banan har begränsningar gällande 
antalet pallplatser, påfyllningar av plockplatser samt svårigheter med otympliga artiklar. 
Därför kan plocktorget ses som en alternativ effektiv lösning på orderplocket, trots att 
plocktorget egentligen inte är det av effektivitetsskäl, utan mer av praktiska skäl.  
Skulle Stadium bli tvungna att använda sig av plocktorget för att Banan har uppnått full 
beläggning, är rekommendationen att de i så fall sorterar nästkommande dags beställda 
artiklar efter pieces per orderrad. Denna rekommendation ges då det var det sättet som kom 
närmast brytpunkterna för bägge dagar som studerats. Huvudrekommendationen till 
Stadiumlagret är dock att fortsätta använda plocktorget som ett komplement till Banan, för att 
avlasta Banan när dess begränsningar sätter stopp för ordinarie orderplock.  
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Bilagor 

Bilaga A 
Intervjufrågor Stadium Centrallager 
Vem: Daniel Wallsing (Teamledare för frekvensläggningsgruppen Pema kvällstid)   
Datum: 2017-04-10 

  
1. Vad avgör i dagsläget vilken artikel som plockas i respektive plockprocess (Banan 

och plocktorg)?  
 

2. Vilken typ av information får du innan du ska fatta beslutet kring vilken plockprocess 
som ska användas? 

 
3. Finns det någon/några typer av artiklar som alltid läggs på plocktorget respektive 

Banan? 
 

4. Förflyttar ni några artiklar för att lägga dem närmare de plockplatserna som finns vid 
banan eller hur förbereder ni kvällen innan? 

 
5. Hur ofta ställer ni artiklarna på golvplock? 

Bilaga B 
 
Intervjufrågor Stadium Centrallager (Plockprocesser) 
Vem: Daniel Johansson (Plockansvarig Pema dagtid)  
Datum: 2017-04-13 

1. Hur många tillgängliga pallplatser finns det tillhörande Banan när orderplocket ska 
ske? 

 
2. Vart finns dessa pallplatser i sådana fall?  

 
3. Om en del av det ordinarie orderplocket flyttas från Banan till plocktorget, hur 

fördelas personalen då? (Tar ni in extra personal, eller skickar ni några från Banan till 
plocktorget?) 

 
4. Kan du förklara i några grundläggande steg hur orderplocket går till på Banan? 

 
5. Hur förbereder ni Banan innan orderplocket startas igång för dagen? 

 



95 

Bilaga C 
 
Intervjufrågor Stadium Centrallager (Förstå CDX) 
Vem: Christoffer Hammargren (Konsultchef på Pema) 
Datum: 2017-05-16 
 

1. Vad står CD02 för? 
 

2. Hur går CD02-processen till, från att artiklarna kommer till CDX (inleverans), 
orderplock, tills de är färdigplockade (utleverans)? 

 
3. Hur ser påfyllningen ut för CD02? 

 
4. Varför plockas artiklar på CD02 istället för Banan? 

 
5. Vad plockas på CD02? 

 
6. Hur går plocket till på CD02? 
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Bilaga D 

 
Figur 15: Utdrag ur matris (Sorterad totalt antal pieces dag 1) 
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Figur 16: Utdrag ur matris (Sorterad totalt antal pieces, dag 2) 
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Figur 17: Utdrag ur matris (Sorterad efter orderrader, dag 2) 
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Figur 18: Utdrag ur matris (Sorterad efter pieces per order, dag 2) 


