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Förord 
Detta examensarbete har utförts på företag X:s lager under våren 2015 och avslutar tre års studier 

inom logistik på Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet.  

Vi vill med detta förord tacka företag X som låtit oss utföra vårt examensarbete hos er. Vi vill främst tacka ╊Team Leader╊ och samtliga lagerarbetare i tälten som alltid har ställt upp och 
berättat om arbetet med kund A:s produkter samt låtit oss observera och ta tid på det utförda 

arbetet. Ett tack riktas även till ╊Warehouse Manager╊ och ╊Logistics Director╊ som bidragit med 
viktig information om den dagliga verksamheten hos företag X. 

Till sist vill vi rikta ett stort tack till vår handledare, Micael Thunberg på Linköpings Universitet, 

som haft tålamod och alltid tagit sig tid att vägleda oss i rätt riktning när vi varit på villovägar. Din 

feedback har alltid varit värdefull, ibland lite petnoga, vilket har resulterat i att vi nu är mer än 

nöjda med vårt slutresultat.  

 

Norrköping, 2015-06-12 

 

Mikaela Bremberg Sjögren  Ami Persson  
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Sammanfattning 
Företag X ska, på uppdrag av kund A, lagra produkter. Då kund A är en ny kund för företag X finns 

inga rutiner för hur processerna för varje produktgrupp ska gå till, utöver en SOP som företag X 

och kund A har tagit fram. Företaget upplever i dagsläget att en del interna transporter kan vara 

onödiga och att viss materialhantering, vid in- och utleverans, bör kunna utföras annorlunda för 

att uppnå ett bättre resultat. Produktgruppen lastare som ofta sampackas med övriga 

produktgrupper är, vid utleverans, mer svårhanterlig och tidskrävande än övriga produktgrupper 

varför den ska ingå i en tidsstudie. 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur processerna för samtliga produktgrupper ser ut, 

inklusive hanteringstid för lastare, och jämföra det avtalade tillvägagångssättet med hur det 

faktiskt går till i nuläget, för att till sist kunna identifiera förändringsförslag vilka kan förbättra 

processerna. En fallstudie har genomförts där processen för in- och utleverans av kund A:s 

produkter har kartlagts baserat på observationer och intervjuer.  

Kartläggningen visar att kund A:s produkter är indelade i fyra produktgrupper; lastare, 

fundament, redskap och wellådor vilka alla går igenom ett antal aktiviteter vid in- och utleverans. 

Vid implementeringen av kund A byggdes tre tält samt att en viss yta i inomhuslagret avsattes för 

lagring av kund A:s produkter. Kartläggningen visar att denna yta inte är tillräcklig för mängden 

av kund A:s produkter varför tre temporära, oskyddade lagringsplatser skapats på företag X:s 

område. Två problemområden identifierades; platsbrist och utspridda lagringsplatser. Effekterna 

av dessa är att lastare lagras oskyddat utomhus och att mycket tid och pengar läggs på att köra 

med truck mellan de olika lagringsplatserna, detta på en yta där fotgängare och övriga fordon rör 

sig samtidigt. Ytterligare en effekt av de utspridda lagringsplatserna är att då travers och 

bandmaskin endast finns i ett av tälten måste samtliga produkter köras dit för att packningen ska 

färdigställas. Förändringsförslag som kan åtgärda problemen alternativt reducera effekterna är 

att utöka skyddad lagringsyta, investering i ytterligare bandmaskin, införa separat fil för 

oskyddade fotgängare och cyklister samt att införa rutin att i möjligaste mån undvika 

tomkörningar. 

Kartläggningen visar även att slumpmässig inlagring tillämpas samtidigt som 

plockningsprincipen FIFO vid utleverans gäller. Kombinationen har resulterat i ytterligare ett 

problemområde. Effekten av detta är att mycket tid läggs på att leta efter rätt pall, innehållandes 

rätt artikel med rätt serienummer, som ska skickas till slutkund. Det är dessutom vanligt att pallar 

står i vägen för den pall som ska plockas, och mycket tid måste även läggas på att flytta och ställa 

tillbaka dessa. Detta framgick dels under observationerna men även under tidsstudien som 

genomfördes av produktgruppen lastare. Genom tidsstudien identifierades ännu ett 

problemområde; hantering av lastare. Effekten av detta är att mycket tid läggs på aktiviteten 

Travershantering p.g.a. att lyft med travers ofta måste genomföras för att komma åt den lastare 

som ska skickas till slutkund. Tillslut identifierades även det sista problemområdet; rollfördelning 

på lagret. Det framkom att varje lagerarbetare är specialiserade på varsina arbetsområden vilket 

kan resultera i att en bred allmänkunskap om kund A:s produkter kan gå förlorad. 

Förändringsförslag som kan åtgärda problemen alternativt reducera effekterna är att byta 

lagringspolicy, förändra plockningsprincip och att införa arbetsfördelning på gruppnivå.  
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Abstract 
Company X will, on behalf of customer A, store products. As customer A is a new customer to 

company X there are no procedures for how the processes of each group of products in the 

warehouse should be handled, in addition to a Standard Operations Procedure (SOP) that 

company X and customer A have developed. Today the company is experiencing that some 

internal transports may be unnecessary and that some management of products, at both inbound 

and outbound processes, can be done differently in order to achieve better results. Loaders is a 

product group, which often is consolidated with other product groups. Loaders are also more 

difficult to handle and more time-consuming than other product groups, why it should be included 

in a time study.  

The purpose with this thesis is to find out how the processes of all group of products should be 

carried out, including time for handling loaders and to compare the contracted procedures with 

the actual procedures. Lastly, suggestions of change will be identified in order to improve the 

processes. A case study has been carried out where the inbound and outbound processes have 

been mapped based on observations and interviews.  

The mapping shows that the products of customer A are divided into four groups; loaders, sub 

frames, implements and boxes, which all go through a number of activities at both processes of 

inbound and outbound. Upon the implementation of customer A, three tents were built and some 

area in the indoor warehouse was also intended for storing the products of customer A. The 

mapping shows that these areas are not sufficient for the amount of customer A’s products why 
three temporary, unprotected, storage spots were created outside on the warehouse area of 

company X. Two problem areas were identified; lack of available storing area and scattered 

storing spots. The effects of these problem areas are that loaders are stored unprotected outside 

and that numerous internal transports by fork lifts are accomplished, on an area where 

pedestrians and other vehicles are moving at the same time. Another effect of the scattered 

storage spots is that due to the placement of the traverse and the strapping machine in one of the 

tents, all products must be taken to that tent in order to be finished. Suggestions of change that 

can measure the problems or reduce the effects are to enlarge the protected storing area, 

investment of another strapping machine, create a lane for unprotected pedestrians and cyclists 

as well as to introduce routine to avoid empty transports. 

The mapping also shows that random storage policy is practiced and that picking policy FIFO is 

applied. This combination has resulted in another problem area. The effect of this is that much 

time is spent on searching for the right pallet, including the right article, at the outbound process. 

Also, it is usual that pallets which are stored in front of the pallet which should be in the order, 

have to be moved. This can be time-consuming. This was partly showed during the observations, 

but was also proved by the time study of loaders and another problem area was identified; 

handling of loaders. The effect is that much time is spent on handling the loader in the traverse, 

due to the number of lifts that have to be done, in order to get to the right loader which will be 

sent to the customer. Lastly, the last problem area was identified; separation of roles at the 

warehouse. It appeared that every worker at the warehouse is specialized in different fields of 

work, which results in lack of broad knowledge about customer A’s products. Suggestions of 
change that can measure the problems or reduce the effects are to change the storage policy, to 

alter the picking policy as well as to introduce separation of roles at a group level.  
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Centrala begrepp 
Följande centrala begrepp används i rapporten: 

T1: Tält 1 

T2: Tält 2, lagerarbetet utgår alltid från T2 

T3: Tält 3 

Terminal: Mottagningsyta av produkter som levereras i container, lokaliserat i anslutning till 

inomhuslagret 

Tomma körningar: Körning med truck mellan lagringsplatser som endast genomförs i syfte att 

förflytta lagerarbetaren 

Travers: Lyftverktyg placerat i T2 

Truck: Gaffeltruck som används till att köra mellan lagringsplatser och att lyfta pallar med 

produkter på 

Ute 1: Oskyddad lagringsplats utomhus på företag X:s område, direkt utanför porten till T2 

Ute 2: Oskyddad lagringsplats utomhus på företag X:s område, 70-130 meter från T2  

Ute 3: Oskyddad lagringsplats utomhus på företag X:s område, 100 meter från T2 
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1 Inledning 
Detta examensarbete kommer att kartlägga de interna processerna för inleverans och utleverans 

av kund A:s produkter som finns på företag X:s lager. Kartläggningen ska visa samtliga aktiviteter 

för alla kund A:s produktgrupper vid in- och utleverans. En tidsstudie ska även genomföras för en 

produktgrupp, lastare, där tid för varje aktivitet i processen för utleverans samt antal lyft som 

genomförts i traversen redovisas. 

Då det finns en del information som inte ska kunna kopplas till ett specifikt företag, p.g.a. 

konfidentiell företagsinformation, kommer företagsnamn och kundnamn att presenteras med 

anonyma koder i rapporten.  

1.1 Bakgrund 
Företag X är ett internationellt tredjepartslogistikföretag som utformar och levererar 

logistiklösningar till sina kunder. Företag X driver mer än 130 lager världen över och erbjuder 

sina kunder lagring av produkter. Förvaringslösningarna kan anpassas efter varje produkt så att 

det passar både marknadens behov och matchar produktens egenskaper. Lagringstjänsterna 

omfattar inkommande varor, lager och utgående varor. Tjänsterna för inkommande varor 

omfattar lossning och pallhantering samt kontroll av varorna för att identifiera skador och 

defekter. Artiklar och serienummer registreras och artiklarna placeras på anvisad hyllplats. 

Lagertjänsterna innebär påfyllning av artiklar i plocklagret och beräkning av omloppstiden 

genomförs för att se till att lagernivåerna i systemet och de fysiska lagren stämmer överens. 

Tjänsterna för utgående varor omfattas av en rad olika plockningsprinciper som exempelvis ╉F)FO╊ ゅFirst )n, First Outょ och ╉L)FO╊ (Last In, First Out). Säljorder hanteras med den plockmetod 

som passar bäst. Andra tjänster för utgående varor är kontrollering att order är korrekta, 

märkning av paket samt lastning av sändningar på lastbil eller varubil.  

På ett av företag X:s lager hanteras en mängd produkter inom konfektyr, livsmedel och 

lantbruksmaskintillbehör där processerna för dessa typer av produkter skiljer sig åt med 

avseende på bl.a. storlek och tidsåtgång för hanteringen. En av företag X:s kunder är kund A som 

är en leverantör inom lantbruksmaskinbranschen. Kund A är en ny kund som implementerades 

hos företag X under hösten 2014. Det finns fyra huvudgrupper av produkter som företag X lagrar 

för kund A:s räkning, inom vilka det finns ett antal undergrupper av artiklar. Huvudgrupperna 

består av lastare, fundament, redskap och wellådor. Detta innebär att produkterna som företag X 

lagrar för kund A är stora och kan vara otympliga att hantera. Vid hantering och förflyttning av de 

största produkterna måste en travers och truck användas.  

Materialflödet i ett logistiksystem består av förflyttning, hantering och lagring av produkter. 

Förflyttning och hantering av produkter i anläggningar som exempelvis lager, terminaler och 

fabriker kallas för materialhantering. Enligt Jonsson & Mattson (2011) kan en effektiv 

materialhantering uppnås genom att skapa rationella flöden i lagret och samtidigt se till att 

utnyttjandegraden blir hög, vilket kan göras genom att välja rätt lagerlayout för den typ av 

produkter som lagras. Företag X hanterar produkter i sitt lager och vill till yttersta mån uppnå en 

så effektiv materialhantering som möjligt för att kunna försäkra sig om att onödiga förflyttningar 

eller arbete elimineras. 
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Rother & Shook (2004) menar att ett verktyg som kan användas för att utreda huruvida ett företag 

har ett effektivt material- och informationsflöde är att göra en kartläggning av värdeflöden. Ett 

värdeflöde är alla de aktiviteter som behövs för att kunna förädla en produkt, både de aktiviteter 

som skapar mervärde och de som inte gör det. 

1.2 Problembeskrivning 
Företag X ska, på uppdrag av kund A, lagra produkter. Produkterna är för företag X av en typ som 

de inte är vana att hantera sedan tidigare sett till storlek, form och hur de hanteras. Företag X har 

tidigare endast lagrat mindre produkter som är packade i kartonger och får plats på lagerhyllor 

utan problem, såsom konfektyr och livsmedel. Då kund A är en ny kund för företag X finns inga 

rutiner för hur processerna för varje produktgrupp inom och omkring lagret ska gå till, utöver en 

Standard Operations Procedure (SOP) som företag X och kund A har tagit fram. Kund A:s 

produkter lagras och hanteras i dagsläget i tre tält som står uppställda på företag X:s lagerområde 

men då ytan inte räcker till måste vissa produkter stå utomhus på olika ställen där plats finns 

tillgänglig för tillfället. Detta kan leda till att mycket tid läggs på att leta reda på och hämta 

produkterna, som ska till en och samma order, från olika ställen. 

Idag får företag X en viss summa för inleverans av produkterna och en annan summa för 

utleverans. De får lika mycket betalt per enhet inom en viss produktgrupp oavsett tiden det tar att 

hantera enheten. Företaget upplever i dagsläget att en del interna transporter kan vara onödiga 

och att viss materialhantering, vid in- och utleverans, bör kunna utföras annorlunda för att uppnå 

ett bättre resultat. Processen för inleverans upplevs i dagsläget som en lättare process än 

utleverans då utleverans är mer tidskrävande. Produktgruppen lastare som ofta sampackas med 

övriga produktgrupper är, vid utleverans, mer svårhanterlig och tidskrävande än övriga 

produktgrupper. Företag X vill därför att processen för inleverans och utleverans för samtliga 

produktgrupper kartläggs samt att en tidsstudie ska genomföras för processen utleverans där 

produktgruppen lastare ska ingå.  

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att ta reda på hur processen, för samtliga produktgrupper tillhörande kund 

A, för in- och utleverans ser ut. Utöver detta ska aktiviteternas hanteringstid för lastare i 

processen för utleverans redovisas. Det avtalade tillvägagångssättet som finns mellan företag X 

och kund A ska jämföras med det faktiska tillvägagångssättet och tiderna som redovisas i 

tidsstudien ska analyseras för att eventuella förändringsförslag ska kunna identifieras i syfte att 

förbättra processerna. 

1.4 Frågeställningar 
Genom att ta reda på hur processerna ser ut för samtliga produktgrupper och hur lång tid 

hanteringen av lastare tar vid utleverans, kan en jämförelse av nuläget och det överenskomna 

tillvägagångssättet erhållas. Denna jämförelse kan användas för att kunna förbättra arbetet med 

kund A:s produkter. Givet problembeskrivningen och syftet avser detta arbete att svara på ett 

antal frågor vilka presenteras nedan. 
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 Vilka aktiviteter ingår i processen för inleverans och utleverans av kund A:s samtliga 

produktgrupper? 

 Vad blir medeltiden för varje aktivitet för produktgruppen lastare vid utleverans? 

 Vilka problem kan, utifrån en jämförelse mellan SOP och nuläget, identifieras? 

 Finns det några förändringsmöjligheter, och i så fall vilka, som kan förbättra 

processerna? 

1.5 Avgränsningar 
Detta examensarbete behandlar endast de produktgrupper som tillhör kund A på företag X:s lager. 

Endast fysiska aktiviteter kopplade till inleverans och utleverans kommer att studeras. Material- 

och informationsflöden samt aktiviteter utanför företag X:s lagerområde samt relationer med 

leverantörer och slutkunder kommer inte att behandlas.  

Processen för utleverans upplevs som mer komplicerad än processen för inleverans och 

produktgruppen lastare upplevs som den svåraste produktgruppen att hantera. Detta har lett till 

att inleveransprocessen och övriga produktgrupper har avgränsats från tidsstudien i detta 

examensarbete. I tidsstudien ingår inte administrativa aktiviteter, så som att skriva ut plocklistor 

och bekräfta order i systemet då detta tillhör informationsflödet snarare än materialflödet. Likaså 

ingår inte heller lastning från utgående yta till lastbil i tidsstudien då denna aktivitet anses vara 

problemfri och utförs på samma sätt varje gång varför det alltid tar lika lång tid. 

1.6 Rapportstruktur 
I nästkommande kapitel, 2 Metod, beskrivs den teoretiska metod och detaljerat tillvägagångssätt 

som använts för datainsamling i examensarbetet. Fortsättningsvis, i kapitel 3 Teoretisk 

referensram, beskrivs teori om bl.a. tredjepartslogistik, lagring och vilka processer som försiggår 

i ett lager. I kapitel 4 Processkartläggning presenteras en noggrann kartläggning av nuläget på 

företag X, både enligt den SOP som finns och enligt de observationer som genomförts vilket sedan 

följs av en jämförelse dem emellan. I kapitel 5 Tidsstudie redovisas en sammanställning av 

tidsstudien med tider och antal lyft för lastare i processen utleverans vilket analyseras djupare i 

samma kapitel. Vidare analyseras nuläget och problemområden, vilka har identifierats utifrån 

jämförelsen, i kapitel 6 Identifiering av problemområden. Ett antal förändringsförslag vilka kan 

förbättra verksamheten och arbetet med kund A:s produkter presenteras i kapitel 7 

Förändringsförslag. Avslutningsvis följer en slutsats av hela arbetet i kapitel 8 Slutsats. Bilaga 1 - 

Tidsstudie: detaljerad tidsredovisning per aktivitet återfinns i slutet av hela rapporten. 
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras vilken metod och teknik för datainsamling som används i detta 

examensarbete. Då kartläggningen och tidsstudien endast behandlar vissa delar av arbetet med 

kund A:s produkter på företag X, hamnar valet av metod på fallstudie. 

I de flesta vetenskapliga undersökningar kan fallstudier komma att vara användbara. Ejvegård 

(2009) menar att syftet med metoden är att välja ut en del av ett större förlopp att undersöka 

djupare. Fallet som undersöks kan alltså beskriva och representera verkligheten. Det är med 

andra ord inte nödvändigt att undersöka helheten för att ge läsaren en bild av hur något går till. 

Ejvegård (2009) påpekar vikten av att inte dra slutsatserna för fort då ett ensamt fall inte kan 

representera verkligheten fullt ut. Slutsatserna kan tas på fullt allvar först då liknande slutsatser 

kan dras med hjälp av andra metoder. 

Materialinsamlingen till detta examensarbete kommer ske genom observationer, intervjuer och 

en tidsstudie. Observationerna av samtliga produktgrupper ska tillsammans med intervjuerna 

styrka problematiken med hanteringen av den produktgrupp som ska ingå i tidsstudien. 

2.1 Observationer 
Holme & Solvang (1997) beskriver att forskaren, under en observation, befinner sig tillsammans 

med eller i anslutning till den grupp alternativt det system som ska undersökas. De eller det som 

observeras kan studeras på nära håll antingen genom öppen eller dold observation. Oavsett om 

valet hamnar på öppen eller dold observation, ska observatören inta en speciell roll och uppfylla 

de förväntningar som ställs på rollen inför exempelvis samtal. 

En öppen observation innebär enligt Holme & Solvang (1997) att de som observeras är medvetna 

om att de blir observerade och har accepterat detta. Observatören kan fritt titta på hur saker och 

ting går till, man kan ställa frågor och gå omkring som man vill. 

Dold observation innebär istället att de eller det som observeras inte är medvetna om detta. 

Observatören intar en roll i gruppen där det inte framgår att det finns en dold agenda med detta. 

Styrkan hos dolda observationer ligger i att det lättare går att få en inblick i hur saker och ting 

faktiskt går till då ingen vet om att de observeras. Svårigheterna blir att kunna leva upp till den 

roll som intagits och allt vad rollen innebär men till skillnad från den öppna observationen kan 

djupare kunskap om detta på så sätt skapas. Det är svårare att ställa de frågor man vill ha svar på 

och det är inte så lätt att gå ifrån för att exempelvis anteckna. (Holme & Solvang, 1997) 

McCambridge m.fl. (2013) påpekar att när öppna observationer genomförs har vissa effekter 

dokumenterats, så kallad Hawthorneeffekten, vilken innebär en medvetenhet om att bli studerad 

och att det eventuellt påverkar beteendet. När ett subjekt är medvetet om att den blir observerad 

kan den omedvetet ändra sitt beteende, endast på grund av att personen i fråga vet om att den blir 

observerad. Enligt Hawthorneeffekten agerar då personen annorlunda än vad den skulle gjort om 

den inte blivit observerad.  

 Tillvägagångssätt och validitet 
Öppna observationer ska genomföras i detta arbete då brist på kunskap vad gäller arbetet med 

kund A:s produkter leder till att processerna tydligt måste observeras och att öppna frågor 

behöver ställas för att en tydlig bild av arbetet ska kunna skapas.  
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Vid de första tillfällena hos företag X ska hela arbetet med kund A:s produkter observeras, d.v.s. 

de fysiska aktiviteter som ingår i processerna inleverans och utleverans. Alla aktiviteter, in i och 

ut ur lagret, ska studeras från håll. På detta sätt identifieras vilka lagerplatser som används och 

hur tiden det tar att hantera produktgrupperna beroende på lagerplats skiljer sig åt. Genom att 

observera processerna kan samtliga aktiviteter för produktgrupperna, inklusive start- och 

slutpunkt för varje aktivitet, identifieras och säkerställas. Genom dessa observationer kan även 

vissa moment, vars tillvägagångssätt skulle kunna förändras i syfte att förbättra arbetet med 

produkterna och således även möjligtvis minska hanteringstiden, noteras. 

Under observationerna ska anteckningar föras av båda observatörerna vilka sedan ska jämföras 

med varandra. På detta sätt kan risken att ta med sådant som uppfattats på olika sätt av 

observatörerna i kartläggningen elimineras. Anteckningarna ska även jämföras med den SOP där 

riktlinjerna för tillvägagångssätten finns beskrivna. Jämförelsen kan visa hur det faktiska 

tillvägagångssättet skiljer sig från de riktlinjer som finns i SOP:n. Eventuell förbättringspotential i 

vissa moment ska identifieras. Vid de tillfällen då avvikelser mellan observatörernas anteckningar 

uppstår, ska informationen verifieras genom intervjuer med sakkunniga personer på plats.  

2.2 Intervjuer 
Intervjuer kan enligt Yin (2013) vara strukturerade, där intervjuaren använder frågeformulär och 

manus, eller kvalitativa vilket är raka motsatsen till strukturerade. Under en strukturerad intervju 

finns möjligheten för intervjuaren att styra svaren mot önskat resultat när ett detaljerat manus 

används. En kvalitativ intervju innehåller inget frågeformulär utan tillvägagångssättet kan liknas 

vid ett samtal mellan intervjuare och deltagare, där frågorna istället skapas under samtalets gång. 

Här kan deltagaren med egna ord svara på en fråga och fritt prata kring ämnet istället för att svara 

med ett ord som intervjuaren i förväg bestämt. Det kan skapas en bild av situationen utifrån 

deltagarens egna uppfattningar och åsikter. Kvalitativa intervjuer kan till skillnad från 

strukturerade även hållas med en grupp. 

 Tillvägagångssätt och validitet 
Som ett komplement till de data som samlats in via observationer ska kvalitativa intervjuer 

genomföras då syftet med intervjuerna är att skapa en tydlig bild utifrån respondentens 

perspektiv. Observationerna ska ligga till grund för frågorna i intervjuerna och styrka den 

information som erhållits under observationerna. Intervjuerna ska även ge svar på vilka 

aktiviteter som produktgrupperna går igenom i processerna. Under intervjuerna kan 

kompletterande information som inte framgått under observationerna erhållas. Förhoppningen 

är att en bild ska kunna skapas över vilken problematik som finns gällande hanteringen av 

respektive produktgrupp.  

Under arbetets gång ska intervjuer hållas med de personer som är ╊Warehouse Manager╊ och ╊Team Leader╊ på företag X. ╊Team Leader╊ ansvarar för arbetet med kund A:s produkter i lagret 

och är således den som är mest involverad i hur processerna och aktiviteterna går till i dagsläget. 

Även ╊Warehouse Manager╊ är inblandad i arbetet men på ett mer övergripande plan varför denne 

bör kunna ge relevant information om företag X:s rutiner och önskemål med detta examensarbete. 

Övrig personal involverad i kund A:s produkter och processer ska intervjuas som ett komplement 

till observationer och intervjuer med tidigare nämnda personer. 

Anteckningar ska föras av båda intervjuare, där relevant information som kan kopplas till 

frågeställningarna för detta examensarbete ska dokumenteras. Intervjuerna ska sedan analyseras 
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genom att anteckningarna jämförs med varandra. I fall att anteckningarna innehåller avvikelser 

ställs kompletterande frågor till respondenten för att få klarhet i vad som uppfattats olika. För att styrka informationen och minska risken för att ╊vinklade╊ svar ligger till grund för arbetet, ska 

liknande intervjuer med olika personer i olika roller och involvering i processerna hållas. 

2.3 Tidsstudier 
Enligt Hines & Rich (1997) startar en kartläggning av alla aktiviteter i en process med att en 

preliminär analys av processen görs, och sedan utförs en detaljerad tidtagning för att på så sätt få 

en uppfattning av hur lång tid det tar för alla artiklar att gå igenom varje aktivitet i processen. I 

tidsstudien bör det finnas med vilken maskin eller plats som har använts, avståndet en artikel har 

färdats, total tid samt vilka personer som varit involverade i aktiviteten. Rother & Shook (2004) 

menar att tidtagarur är ett viktigt verktyg att använda sig av vid kartläggning av en process. Att ta 

tid längs flödet leder till en större och djupare förståelse för det aktuella tillståndet och för 

samtliga aktiviteter. Det är även viktigt att samla in all information och fakta över flödet på egen 

hand och att själv ha gått den väg som produkten vandrar och där alla aktiviteter utförs. Vid 

genomförandet av tidsstudien bör standardtider som har beräknats tidigare eller annan 

information som inte har samlats in personligen undvikas, eftersom den sällan motsvarar den 

faktiska verkligheten. Det är troligt att den tidigare informationen speglar en period då allting 

fungerade perfekt enligt plan. I vissa undantagsfall kan dock standardinformation behöva 

användas vilket kan vara information om omarbetningar, kassationer, vilka maskiner som har 

funnits och finns tillgängliga samt ställtider för maskiner. 

När en komplett kartläggning inklusive tidsstudie har genomförts menar Hines & Rich (1997) att 

resultatet kan användas för vidare analys och förbättring av processen. Genom att ställa sig ett 

antal frågor som: varför en aktivitet utförs, vem utför den, med vilken maskin, var, när och hur, 

går det att identifiera om en aktivitet är onödig och därmed bör elimineras. Målet kan även vara 

att kombinera och/eller förenkla andra aktiviteter eller att ändra sekvens på aktiviteterna i syfte 

att kunna minska på slöseritid och därmed effektivisera verksamheten. 

 Tillvägagångssätt och validitet 
Utifrån observationerna ska samtliga aktiviteter och dess start- och slutpunkter som ingår i 

processen för utleverans framgå. Dessa aktiviteter, som ingår i processen för lastare, ska ingå i 

tidsstudien. Tidtagningen ska genomföras med stoppur och tiderna för varje lastare ska 

dokumenteras i ett Excelark som tagits fram tillsammans med företag X, där tiderna sedan 

kommer att modifieras till tabellform. Dessutom ska anteckningar föras för att inga händelser ska 

undgås. 

Antalet lastare som kommer att ingå i tidsstudien beror på antalet utleveranser som genomförs 

under tiden som kartläggningen genomförs på plats hos företag X och den tillgängliga tiden inom 

ramen för detta examensarbete. Utifrån antalet lastare som plockas varje dag kommer antalet 

lastare i tidsstudien uppgå till 25. 

2.4 Analys 
Den information som samlas in, via observationer och intervjuer, ska analyseras genom en 

jämförelse med den SOP som finns upphandlad mellan företag X och kund A, där likheter och 

skillnader ska belysas. Observationer som resulterar i avvikelser från SOP:n ska tillsammans med 

intervjuer leda till att problem kan identifieras. Problemen ska sedan listas utifrån karaktär. De 

problem som identifieras utifrån intervjuer ska jämföras med de data som samlats in under 
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observationer för att styrka att verkligheten speglar den problematik som respondenten 

upplever.  

Då flera respondenter tar upp samma typ av problem kan slutsatsen dras att detta är ett problem 

som bör undersökas vidare. Framgår samma problem under observationerna styrks 

problematiken och vikten av varför det bör analyseras djupare. 

Vid analys av den information som kommer från genomförda observationer bör det tas med i 

beräkningen att de som observeras på lagret kan agera annorlunda än vad de vanligtvis gör just 

med anledning av att de studeras öppet. Denna Hawthorneeffekt är båda observatörerna 

medvetna om men är något som är oundvikligt vid öppna observationer. Detta leder till att det 

kan finnas en viss risk för att det observerade arbetet avviker något från verkligheten, men dock 

inte till den grad att resultatet skulle anses opålitligt. 

Data från tidsstudien ska analyseras utifrån hur lång tid en pall med lastare tar att hantera i 

processen för utleverans. Då tiderna sammanställts ska de kategoriseras utifrån hur många 

lastare som ingick på pallen, hur många fundament, alternativt wellådor, som packats på samma 

pall samt var pallen hämtades. Då avvikelser noteras ska likheter mellan dessa identifieras och 

orsaker till varför tiderna sticker ut ska redogöras. Orsakerna till varför en pall tagit längre eller 

kortare tid ska kunna kopplas till de problem som framgått genom intervjuer och observationer. 
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3 Teoretisk referensram 
Här beskrivs den litteratur som studerats inom området för detta examensarbete. Även en del 

begrepp och ord som är viktiga för att förstå ämnet beskrivs här. 

3.1 Tredjepartslogistik Definitionen av logistik är enligt Nationalencyklopedin ゅにどな5ょ ╊en vetenskap som studerar 
problem i samband med materialflöde inom företag eller organisationer vanl. med huvudsyftet 

att åstadkomma metoder för att rätt material skall finnas på rätt plats vid rätt tid╊. Oskarsson m.fl. 

(2013) menar att definitionen av logistik är att på ett kostnadseffektivt sätt planera, genomföra 

och styra förflyttning och lagring av produkter och material från råvara till slutkund, vilket ofta 

omfattar flera företag. 

Marasco (2007) menar att det är vanligt att företag anlitar en utomstående, en tredje, part som 

utför tjänster som exempelvis transport och lagring åt företaget i fråga. Ett sådant samarbete 

kallas tredjepartslogistik (TPL) och innebär att huvudföretaget och ett externt företag, en 

tredjepartslogistiker, ingår ett samarbete över en längre period där den tredje parten utför 

logistiktjänster åt huvudföretaget. Oskarsson m.fl. (2013) beskriver att dessa logistiktjänster är 

något som huvudföretaget tidigare har skött själva men som istället läggs ut på en extern aktör 

som kan erbjuda fler avancerade tjänster. Detta kan i sin tur leda till att stordriftsfördelar i 

logistikverksamheten uppnås, vilket många företag inte själva klarar av att utnyttja fullt ut.  

Logistiktjänsterna kan enligt Marasco (2007) omfatta ett företags alla logistiska funktioner eller 

enbart utvalda aktiviteter vilket exempelvis kan vara att endast ta hand om lagringsfunktionen. 

Logistiska funktioner är en bred definition och TPL kan därmed klassas som någon form av 

outsourcing av den logistikverksamhet som tidigare har bedrivits inom huvudföretagets väggar. 

De vanligaste aktiviteterna som TPL-företag utför åt sina kunder är transporter, lagring och 

lagerhantering. Oskarsson m.fl. (2013) beskriver att TPL-tjänster även kan innefatta drift och 

utveckling av ett företags interna logistik, eller att ta hand om emballering och märkning av gods 

enligt en specifik kunds önskemål. Under de senaste 20-25 åren har många logistikföretag 

etablerats som kan erbjuda mer avancerade tjänster såsom att ta över ett företags 

distributionsverksamhet och dess produkter på alla deras marknader. Även Rosén (1999) 

konstaterar att marknaden för TPL har växt sig starkare under en lång period och det finns inga 

tecken på att det kommer att avta framöver. 

 Logistikens utveckling fram till TPL  
Enligt Jonsson & Mattsson (2011) kan logistikens utveckling delas in i fyra faser. Utvecklingen och 

breddningen av logistikens områden beror b.la. på globaliseringen och skapandet av en ny 

arbetsmarknad men även på den tekniska utvecklingen. Den första fasen, Transport- och 

lageroptimering, fokuserar fram till 1960-talet mestadels på separata logistikaktiviteter. 

Aktiviteter som materialhantering, paketering, lagring och transport skulle optimeras med hjälp 

av matematiska modeller. Det var med andra ord distributionen som prioriterades medan inflödet 

av varor och materialflödet under tillverkningen inte spelade någon större roll. Författarna 

fortsätter att beskriva hur utvecklingen under fas ett tog fart efter 1960-talet då synen breddades. 

Totalkostnadsanalysen introducerades och logistiken sågs istället som ett system bestående av 

sammankopplade delsystem som exempelvis materialförsörjning och distribution.  

Vidare förklarar Johnsson & Mattsson (2011) att det under fas två, Materialadministration, stod 

klart att logistik inte bara bör ses som kostnadsdrivare utan att det även påverkar intäkterna. 
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Kundservice fick en större roll då det kunde generera merförsäljning samt en möjlighet till att öka 

försäljningspriset och logistiken började därmed ses som ett sätt att skapa konkurrensfördelar. 

Materialadministration innebär att det finns en helhetssyn på materialflödet. Logistiksystemet 

innehöll numera även materialförsörjning och tillverkning.  

Under 1980-talet synades fördelarna med att tillverka mot kundorder. Under fas tre, 

Logistikstrategi, hamnade fokus på att tillfredsställa kunderna genom att erbjuda korta ledtider 

samtidigt som det var viktigt att använda så lite resurser som möjligt, och att ha så låga lagernivåer 

som möjligt. Johnsson & Mattsson (2011) beskriver vidare att det var nödvändigt att ta hänsyn till 

produktutveckling och inköp och produktion för att kunna skapa just kundanpassade och 

resurssnåla flöden. Fortsättningsvis förklarar författarna att utvecklingen inom dator- och 

informationsteknik under 1980- och 1990-talet ledde till att det även fokuserades på att införa 

datorbaserade system för exempelvis lagerstyrning och transportplanering, vilket haft en 

avgörande betydelse för flera logistikaktiviteters möjlighet till effektivisering. 

Johnsson & Mattsson (2011) förklarar att TPL introducerades först under den fjärde fasen, Supply 

Chain Management, då företag under 1980- och 1990-talet började outsourca aktiviteter som 

kunde genomföras av andra företag på ett mer kostnadseffektivt sätt, så kallade 

tredjepartslogistikföretag som specialiserade sig på framförallt transport- och lageraktiviteter. 

Det blev även vanligare med centrallagring och direktdistribution än en decentraliserad 

lagerhållning. Enligt Johnsson & Mattsson (2011) breddades logistikbegreppet ytterligare under 

2000-talet och TPL-företag ansvarar nu även för exempelvis paketering och slutmontering. 

 Fördelar med TPL 
Rosén (1999) menar att företag som har effektiva försörjningskedjor ofta arbetar efter en 

struktur, vilken är att företaget har placerat ut ett centrallager, kompletterat med ett eller fler 

distributionscenter som i sin tur kan försörja en större region med varor. Exempel på sådana 

distributionscentrum är just TPL-företag som då sköter ett företags transport- och 

lagringsfunktioner samt ofta även värdeskapande aktiviteter såsom orderhantering, 

monteringsarbeten och lagerstyrning. Tillsammans skapar dessa tjänster ett mer lönsamt och 

växande samarbete mellan huvudföretag och TPL-företag. Genom att ha hand om alla dessa 

tjänster blir TPL-företaget mer integrerat i huvudföretagets kunds verksamhet samt strategier 

och det gör att det finns stor sannolikhet för ett långsiktigt samarbete. Rosén (1999) skriver vidare 

att det har visat sig att försörjningskedjor kan förbättras och effektiviseras genom omfattande 

samarbeten mellan inblandade företag. Att arbeta med TPL är ett typiskt sådant samarbete, som 

kan leda till bättre samordning av planering och styrning av försörjningskedjor, och ett sätt att 

kunna reducera många störningar som kan begränsa effektiviteten. När logistikaktiviteter läggs 

ut på TPL-företag ökar även flexibiliteten för huvudföretaget i och med att användningen av egna 

resurser minskar när det går att variera sina tillgångar efter behovet på ett smidigare sätt. Fler 

viktiga förklaringar till att anlita TPL-företag är att logistikkostnaderna kan minska och att 

externa partners har bättre logistisk kompetens vilket är nödvändigt då det blir svårt för företag 

att sköta hela sin logistik själv när kundernas krav förändras snabbare och konkurrensen ökar. 

Larson & Gammelgaard (2001) instämmer med nämnda fördelar och tillägger även att fler 

fördelar med TPL-företag kan vara att partnerskap mellan företag kan resultera i reducerade 

logistikkostnader, bidra till flera finansiella och organisatoriska fördelar för transportörer, 

förbättrade servicenivåer och kundnöjdhet (för slutkunden), ökad arbetsmoral hos de anställda, 

bättre tillgång till och användning av teknik, ökad flexibilitet och produktivitet samt ökad tillgång 

till bredare marknader och nya kompetenser.  
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 Nackdelar med TPL 
Trots att fördelarna med TPL är många, påpekar Tsai m.fl. (2012) att det finns vissa risker med 

att lägga ut logistikaktiviteter på externa aktörer och att dessa risker kan orsaka att en 

outsourcing-relation misslyckas. Det argumenteras för att outsourcing eller TPL inte alltid leder 

till kostnadsbesparingar eller servicefördelar då vissa missnöjda upplevelser om logistiken från 

kundföretag har rapporterats. Pruth (2002) skriver att en nackdel med TPL är att en del av den 

direkta kontakten mellan huvudföretag och kund går förlorad när TPL-företag ansvarar för en del 

av verksamheten. Något som kan vara svårt för ett företag som ingår ett TPL-samarbete är att låta 

en utomstående part stå för och ha kontroll över delar som tidigare sköttes inom den egna 

verksamheten. För att sammanfatta fördelar och nackdelar menar Tsai m.fl. (2012) att det pågår 

en debatt om huruvida de fördelar som finns med outsourcing ändå väger upp mot de risker som 

finns för att ett samarbete misslyckas, men att det krävs mer forskning på ämnet. 

3.2 Lagring 
De flesta logistikverksamheter innehåller lager på ett eller flera ställen och det finns både för- och 

nackdelar med att lagra material (Oskarsson m.fl., 2013). Ett flöde av material sker till stor del till 

och från ett lager och det finns ett antal olika typer av lager. I ett tillverkande företag kan 

produkter lagras i ett färdigvarulager eller förråd, men det finns även bl.a. distributionslager och 

butikslager. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

Enligt Jonsson & Mattson (2011) benämns förflyttningar och hantering av varor inom ett lager, 

fabrik eller terminal materialhantering. Hantering kan exempelvis vara ompackning och 

sortering. I ett fysiskt lager är målet att hålla nere lagerhållnings- och hanteringskostnader genom 

att uppnå låga driftskostnader och en hög fyllnadsgrad. Det är då viktigt att se till att 

lagringsutrymmet utnyttjas till största möjliga mån, men utan att försvåra själva hanteringen av 

de lagrade produkterna. Exempelvis bör ett antal tomma lagringsplatser finnas för att kunna täcka 

upp för en del variationer i efterfrågan och det bör även finnas gott om plats för transportgångar 

i lagret. För att minimera antalet onödiga förflyttningar inom ett lager kan layouten anpassas efter 

de processer som är tänkta att genomföras i lagret. Exempelvis kan högfrekventa artiklar placeras 

på ett sådant sätt att det är lätt att hitta, komma åt och flytta samt även så att transportsträckan 

minskar. Dessa artiklar bör med fördel placeras på lättåtkomliga platser. 

 Lagringspolicys 
För att effektivisera materialhanteringen kan produkter lagras utifrån olika policys. Det finns ett 

antal olika policys för hur produkter kan placeras i ett lager. De generella är slumpmässig lagring, 

dedikerad lagring och klassbaserad lagring. (Zaerpour m.fl., 2013)  

Zaerpour m.fl. (2013) beskriver att slumpmässig lagring innebär att varje ledig plats i lagret har 

lika stor chans att bli tilldelad en produkt vid inleverans. Produkterna lagras på första lediga plats 

och är alltså inte bunden till en specifik lagerplats.  

Vidare beskriver Zaerpour m.fl. (2013) att en produkt vid dedikerad lagring blir tilldelad en 

lagerplats baserat på hur ofta produkten plockas. En produkt som plockas ofta blir tilldelad en 

plats närmare platsen för in- och utlagring än en produkt som plockas mer sällan. Hausman m.fl. 

(1976) belyser dock problematiken som uppstår då efterfrågan av en viss produkt förändras 

vilket leder till att hela lagerlayouten måste ändras.  
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Zaerpour m.fl. (2013) beskriver den sista policyn, klassbaserad lagring, som ett alternativ där 

produkterna delas in i klasser som baseras på valda attribut. Inom klasserna, som är dedikerade 

till specifika områden inom lagret, lagras produkterna slumpmässigt. 

Fördelarna med klassbaserad och dedikerad lagring är att transportsträckorna kan bli korta då 

högfrekventa produkter kan placeras nära platsen för in- och utlagring. Det är dessutom lätt att 

hitta rätt artikel som ska skickas till slutkund vid utlagring då produkterna alltid har samma 

lagringsplats. Vid slumpmässig inlagring är nackdelen att högfrekventa produkter kan bli 

tilldelade platser långt ifrån platsen för in- och utlagring vilket kan resultera i längre 

transportsträckor. Det kan även vara svårt att hitta rätt artikel vid utlagring då produktgrupper 

kan vara placerade blandat. Fördelen med denna policy är däremot att den är mest 

utrymmeseffektiv då inga lagerplatser står tomma i väntan på en specifik produkt vilket kan bli 

fallet då den dedikerade lagringspolicyn tillämpas. (Zaerpour m.fl., 2013)  

 Distributionskanaler 
Distributionen av produkter till kund, d.v.s. den som kommer att använda produkten, kan ske från 

olika lager beroende på hur företaget väljer att lagra sina produkter. Det kan exempelvis ske från 

färdigvarulagret som ligger i direkt anslutning till fabriken. (Oskarsson m.fl., 2013) 

När det producerande företaget inte distribuerar produkterna direkt till slutkonsumenten kan 

produkterna lagras i centrallager och, eller ibland även, i regionallager. Oskarsson m.fl. (2013) 

menar att det kan vara nödvändigt med centrallager och regionallager när det geografiska 

avståndet mellan fabrik och kund är stort, för att på så sätt komma närmare kunderna och 

samtidigt minska leveranstiden, se figur 1. 

 

Figur 1: Distribution till lager på olika nivåer 

Fördelarna med centrallager är bl.a. att det blir lägre fasta kostnader eftersom antalet lager 

minskar. Kostnader för kapitalbindning minskar också då endast ett säkerhetslager behövs. Även 

om avståndet till kund kan vara längre jämfört med om ett regionalt lager funnits, kan 

leveranspålitligheten vara större då det i ett centrallager är lättare att ha ett komplett sortiment 

tillgängligt. Kundernas möjlighet till säkrare och snabbare leveransbesked blir större då det är 

lättare att ha kontroll på alla artiklar när de är samlade på ett och samma ställe. Det som däremot 

kan tala emot ett centrallager är kundernas krav på korta ledtider vilket är lättare att uppnå med 

regionala lager. (Oskarsson m.fl., 2013) 

En strategi inom lagring och distribution, som både ser till att företaget kan kontrollera sina 

logistik- och distributionskostnader samtidigt som en hög kundservice kan erhållas är, enligt Apte 

& Viswanathan (2000), cross-docking. Cross-docking innebär att produkten går igenom 

distributionscentret från mottagning direkt till sändning utan eller med lite tid i själva lagret. 

Jonsson & Mattsson (2011) förklarar att distributörens uppgift är att bryta ned sändningen från 
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det producerande företaget i mindre, individuella, order som ska skickas till respektive kund. Apte 

& Viswanathan (2000) menar att det är vanligt med lager där både traditionell lagring och cross-

docking försiggår.  

För att cross-docking ska fungera väl, bör de produkter som anländer till lagret lämna så snart 

som möjligt. Efterfrågan av produkterna spelar därför en stor roll i den dagliga planeringen av 

cross-docking. Om det uppstår en obalans mellan inkommande och utgående leveranser kommer 

inte cross-docking fungera bra. (Apte & Viswanathan, 2000) 

En variant av cross-docking är enligt Jonsson & Mattsson (2011) merge-in-transit, där skillnaden 

mellan varianterna är att gods, vid merge-in-transit, från olika leverantörer ankommer till 

distributionscentralen i separata leveranser. Vid utleverans konsolideras produkterna och 

levereras till en eller flera kunder. Kärkkäinen m.fl. (2003) påpekar kostnaderna som uppstår för 

slutkunden då det ankommer flera leveranser. Enligt författarna ger merge-in-transit 

leverantören möjligheten att erbjuda en bred variation av produkter som levereras vid ett och 

samma tillfälle. Jonsson & Mattsson (2011) menar att det även här är viktigt med balans mellan 

in- och utgående transporter, men att det dessutom ställs stora krav på informationen som ska 

binda ihop produkterna till en och samma order. 

3.3 Processer i ett lager 
Bartholdi & Hackman (2014) skriver att ett lager tar hand om, omorganiserar och packar en 

produkt utifrån en kunds önskemål. Ofta inkommer en produkt förpackad i en större kvantitet, 

exempelvis pallar, för att sedan lämna lagret i en mindre skala som kan vara i exempelvis case 

eller styckvis. Det betyder att en viktig funktion för ett lager är att kunna hantera, omorganisera 

och distribuera produkter i olika kvantiteter. En lagerverksamhet kan se ut på många olika sätt, 

men huvuddragen för ett materialflöde ser ut på liknande sätt för de flesta lagertyper. Lagret får 

leverans, lagring sker beroende på om produkterna ska lagras på lång eller kort sikt, för att sedan 

på kundens order plocka, sortera och sända ut produkterna till slutkund. Aktiviteterna kan klassas 

som ingående processer och utgående processer.  

Ett lager kan själv bestämma hur många aktiviteter de olika processerna ska innehålla och hur 

många moment respektive aktivitet ska innehålla. Det hela beror på hur detaljerad processen ska 

se ut. Enligt Bartholdi & Hackman (2014) kan lagrets processer och dess aktiviteter se ut som 

nedan. 

Aktiviteter i ingående process: 

 godsmottagning 

 inleverans 

Aktiviteter i utgående process: 

 plockning 

 kontroll 

 packning  

 sändning 
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Figur 2: Ingående och utgående process 

Enligt Bartholdi & Hackman (2014) är en generell regel att en produkt ska, i den mån det går, flyta 

med genom hela denna sekvens av aktiviteter i varje process. Varje gång en produkt ställs ned 

betyder det att den måste plockas upp igen vid ett senare tillfälle och det resulterar i ett 

dubbelarbete som i många fall är onödigt, sett till både tid och kostnad för lagret/företaget. De 

Koster m.fl. (2007) menar att hur processerna sker i ett lager påverkar i stora drag distributionen 

och i sin tur hela leverantörskedjan.  

 Ingående process: godsmottagning 
Första steget för lagret är att ta emot varorna. Bartholdi & Hackman (2014) beskriver att i 

samband med mottagandet kan en första ankomstregistrering göras för att underlätta 

planeringen av hur mottagande, lossning och samordning mellan övriga aktiviteter inom lagret 

ska gå till. När varorna väl har mottagits ska de lossas och är sedan redo för att läggas in på lagret. 

En noggrann kontroll bör göras av leveransen för att notera eventuella skador och felaktiga 

kvantiteter eller liknande. Innan inleverans kan varorna behöva plockas om ifall de levereras i 

större enheter som endast kan lagras i mindre kartonger, eller tvärtom om de levereras i mindre 

enheter kan de behövas pallastas för lagring.  

 Ingående process: inleverans 
Nästa steg i ingående processer är att lagra in varorna på lagret. Innan det görs måste en lämplig 

lagerplats fastställas för att det sedan ska vara lätt att hitta och spara tid när produkten väl ska 

plockas till en kund. Detta kräver en kontinuerlig inventering av lagerplatser eftersom det är 

viktigt att alltid veta hur många lagerplatser som finns tillgängliga samt hur stora de är och hur 

mycket vikt de tål. När en produkt har placerats bör platsen även registreras i syfte att 

effektivisera plockningen så att orderplockare hittar rätt på en gång. (Bartholdi & Hackman, 2014) 

När varorna nu har placerats på lagret har den ingående processen klarats av och de utgående 

aktiviteterna tar vid för att till slut kunna leverera till kund. 

 Utgående process: plockning 
Det första momentet i utgående processen är orderplockning, vilket ofta är den mest tidskrävande 

och kostsamma aktiviteten i ett lager. När en kund lägger en order bör det först kontrolleras om 

dessa varor finns att leverera för att sedan ordna nödvändig dokumentation för transporten och 

till sist planera för när plockning och sändning ska ske. Dessa moment sköts vanligtvis med hjälp 

av ett hanteringssystem för lager som koordinerar alla aktiviteter inom plockningsprocessen. 

Enligt de Koster m.fl. (2007) består en kundorder av orderrader som i huvudsak innehåller vilken 
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artikel samt kvantitet som önskas beställas och detta läggs in i systemet som då matchar kvantitet 

med lagersaldo. Bartholdi & Hackman (2014) skriver vidare att i många lager separeras 

plockningen beroende på om det är färdiga kartonger med ett antal artiklar i eller om enskilda 

artiklar ska plockas var för sig. Sedan produceras en plocklista som är till hjälp för plockarna att 

se vad som ska plockas, hur många av varje produkt och var de ligger på lagret. I många fall krävs 

flera transporter mellan plockplatser inom lagret vilket gör att en stor del av plocktiden går åt till 

att åka mellan lagerplatser. 

Enligt de Koster m.fl. (2007) står plockning för ungefär 55 procent av lagrets driftkostnader och 

största kostnaden inom själva orderplockningen ligger vanligtvis på transporter inom lagret. 

Bartholdi & Hackman (2014) instämmer och den ungefärliga arbetsfördelningen kan ses i tabell 

1. Målet för de flesta lager är därför att hitta sätt att hantera plockningsprocessen på så att sådan 

onödig och oproduktiv tid reduceras i största möjliga mån. 

Tabell 1: Aktiviteter inom ett lager (Bartholdi & Hackman, 2014) 

AKTIVITET PLOCKTID 

TRANSPORT INOM LAGRET 55 % 

LETA EFTER PRODUKT 15 % 

PLOCKA PRODUKT 10 % 

PAPPERSARBETE OCH ANDRA AKTIVITETER 20 % 

 

 Utgående process: packning 
Efter plockning ska produkterna packas till kund. Den främsta arbetsbördan i denna aktivitet 

ligger i att varje enskild produkt i kundordern måste hanteras för sig, däremot är transporter inom 

lagret nästintill obefintlig i packningsaktiviteten. I och med att varje produkt hanteras separat är 

det möjligt att samtidigt kontrollera ordern så att den är fullständig och korrekt innan den skickas 

till kund. Att en order är korrekt, sett till rätt produkt och rätt kvantitet, är ett sätt att uppnå 

kundnöjdhet vilket kan vara den viktigaste komponenten i en affärsrelation för att få behålla 

kunden och undvika att den vänder sig till ens konkurrenter. En utmaning i packningsstadiet är 

att packa så att det tillgodoser kundens önskemål vilket exempelvis kan vara att kunden önskar 

få hela sin order i så få containrar, pallar eller kartonger som möjligt eftersom det reducerar bl.a. 

frakt- och hanteringskostnader. Lagret måste därför arbeta efter att få alla delar av ordern 

sampackad så att hela ordern levereras vid ett och samma tillfälle till kund. (Bartholdi & Hackman, 

2014) 

 Utgående process: sändning 
Bartholdi & Hackman (2014) fortsätter beskriva att sista steget i utgående processer är att sända 

ordern till kund och i de flesta fall är det minst arbete i det här steget jämfört med tidigare steg. 

När det är dags för transport hanteras generellt större enheter än tidigare eftersom produkterna 

i packningssteget har sammanförts till färre containrar, pallar eller kartonger, vilket gör det hela 

lättare att hantera. Samtliga enheter lastas sedan i fraktbäraren och det är vanligt att det 

registreras för avgång från lagret vilket sedan meddelas till kund i form av en bekräftelse som 

säger att varorna är på väg.  

Utöver dessa huvudprocesser finns en del övriga aktiviteter i ett lager som också måste hanteras. 

Exempel på sådana aktiviteter kan vara att hantera returer, ompackning, etikettering och 

fakturering. (Bartholdi & Hackman, 2014) 
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3.4 Plockningsprinciper 
Varor som lagras kan tas ut ur lagret på olika sätt beroende på vilken plockningsprincip som 

används. Lumsden (2006) skriver om olika plockningsprinciper där den första, FIFO (First In, 

First Out), innebär att den vara som anländer först till lagret även är den som ska lämna lagret 

först. LIFO (Last In, First Out) går istället ut på att den vara som kommer sist in i lagret ska lämna 

först. Vilken metod som väljs bestäms utifrån vilka åtkomsttider som är acceptabla, d.v.s. den tid 

som det från att beslut tas om att varan ska plockas till att den faktiskt fysiskt är utplockad ur 

lagret. FIFO-principen är bäst lämpad då varans flöde är tänkt att gå rakt genom lagret från 

inleverans till utleverans. LIFO passar däremot bättre då varan tas emot och skickas iväg på 

samma plats. Parlar m.fl. (2011) menar att när plockning sker och det finns många produkter att 

välja mellan på lagerplatsen i fråga, ska FIFO användas för den produkt som har legat längst på 

lagret. Metoden LIFO ska istället användas för den produkt som har den minsta lagertiden och alltså är ╊yngst╊ på lagret. Ankomsttiden till lagret för produkterna är alltså det som avgör vilken 
plockmetod som bör användas. Det är vanligt att kunden föredrar LIFO framför FIFO då denne 

värderar nyare produkter högre, medan säljaren ofta väljer FIFO först eftersom denne vill fasa ut 

de äldre produkterna innan nya produkter säljs. Önal m.fl. (2015) skriver att utöver FIFO och LIFO 

finns även FEFO (First Expiration, First Out) och LEFO (Last Expiration, First Out) vilka främst 

används för färskvaruprodukter där hänsyn måste tas till utgångsdatum vid placering och 

plockning i ett lager.  

3.5 Organisationsstrukturer och arbetsfördelning 
Det finns olika organisationsstrukturer som kan visa hur arbetsfördelningen på en arbetsplats ser 

ut. Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att strukturen måste anpassas efter vad som sker i 

organisationen och är en fråga som varje företag måste förhålla sig till. 

Jacobsen & Thorsvik (2008) fortsätter beskriva att när arbetsfördelning diskuteras skiljer man på 

individnivå och gruppnivå. På individnivå finns en klassisk organisationsteori som Fredrick 

Winslow Taylor förespråkade redan i början av 1900-talet vilken kallas scientific management. Teorin, vilken också kallas ╊Taylorism╊, innebär en stark specialisering av arbetsuppgifterna för 

en enskild medarbetare och leder enligt Taylor till att varje person blir expert på sin uppgift och 

därmed utförs arbetet mer effektivt eftersom verktyg eller uppgift inte behöver bytas vilket skulle 

kunna störa flytet i arbetet. Det finns dock kritik mot denna teori då starkt monotona 

arbetsuppgifter leder till utanförskapskänsla och motivationsproblem hos medarbetaren. På 

gruppnivå beskriver den klassiska organisationsteorin istället vilka uppgifter som är knutna till 

varandra och ska sammanföras till en enhet. På 1930-talet var Luther Gulick en av de första som 

menade att arbetsuppgifter kunde grupperas utifrån olika principer vilka är funktionsbaserad 

gruppering och marknadsbaserad gruppering. 

En funktionsbaserad gruppering innebär att likartade uppgifter samlas i samma organisatoriska 

enhet, exempelvis olika avdelningar uppdelat på inköp, produktion, service, försäljning och 

marknadsföring. Tanken är att alla uppgifter som är nödvändiga för att producera en viss tjänst 

eller produkt samlas i samma enhet eller att uppgifter som bygger på samma kunskap eller teknik 

samlas i samma enhet. Fördelar med denna typ av gruppering är att det skapar förutsättning för 

specialisering av likartade arbetsuppgifter och att dubbelarbete kan undvikas. En nackdel kan 

däremot vara att det uppstår samordningsproblem mellan avdelningar. Marknadsbaserad 

gruppering innebär att uppgifter som hör till samma produkt eller verksamhetsområde samlas i 

samma organisatoriska enhet, exempelvis olika avdelningar uppdelat på privatkunder, 
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företagskunder eller utlandskunder. Detta innebär att liknande uppgifter såsom försäljning och 

marknadsföring sprids ut på flera olika enheter. En fördel med denna typ av gruppering är att det 

blir en mer enhetlig produkt och kundtänkande när alla funktioner finns i samma enhet medan en 

nackdel är att det finns risk för dubbelarbete och att det inte finns några förutsättningar för 

spetskompetens inom liknande funktioner. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

 Arbetsfördelning inom Lean Produktion 
Lean Produktion är en filosofi som handlar om värdet av att kunna förenkla och effektivisera 

flöden i en verksamhet genom att minimera slöseri och därmed skapa ökat kundvärde. Liker 

(2004) skriver att grunderna i Lean Produktion härstammar från idéer kring Taylors teori om att 

standardisera arbetet i syfte att effektivisera sättet medarbetarna arbetar på, vilken Jacobsen & 

Thorsvik (2008) beskrev. Henry Ford utgick från Taylorism när han skapade ett 

produktionssystem men utvecklade teorin då den var anpassad för masstillverkning vilket 

innebar för mycket produktionsslöseri. Den utvecklade teorin resulterade sedan i Lean 

Produktion. Forskaren Liker (2004) använder 14 punkter vilka karaktäriserar Lean Produktion varav en punkt är ╊standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan╊. Tanken är att arbetet ska vara standardiserat vad gäller både hur en 

tjänst utförs och hur lång tid tjänsten ska ta i anspråk. Ett sätt att uppnå detta är att medarbetarna 

har en standardiserad kompetens där alla klarar av att utföra tjänsten på samma sätt och under 

samma tid. Denna typ av standardisering leder till att arbetsprocesser blir mer stabila vilket i sin 

tur leder till ständiga förbättringar av processerna. Veech (2004) menar att när standardisering 

används inom Lean är det av stor vikt att medarbetarna själva får vara delaktiga i hur det 

standardiserade arbetssättet tas fram, till skillnad från Taylorism där medarbetarna endast får ta 

emot order som har bestämts från högre instanser. När medarbetarna istället själva är delaktiga 

bidrar det till att kvalitet uppnås i processen och i längden en förbättring av hela processen.  
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4 Processkartläggning 
Detta kapitel beskriver kund A:s produkter, hur processerna för in- och utleverans är tänkt att gå 

till enligt en Standard Operations Procedure (SOP) samt hur processerna går till i nuläget utifrån 

de observationer som genomförts. Dessutom följer en jämförelse mellan SOP:n och det faktiska 

tillvägagångssättet där skillnader och likheter belyses. 

4.1 Produktbeskrivning 
Kund A:s produkter som lagras hos företag X består av fyra huvudgrupper vilka är lastare, 

fundament, redskap och wellådor.  

Lastare, eller frontlastare som de även kallas, är den delen på en traktor som man fäster 

exempelvis en skopa på, se figur 3. Totalt finns 24 modeller i olika färger och storlekar, där den 

tyngsta väger 935kg och den lättaste väger 360kg. För att kunna fästa lastaren på traktorn krävs 

fundament. De är i olika storlekar beroende på traktorns och lastarens storlek och modell. 

 

Figur 3: Lastare (Källa: Kund A:s hemsida) 

Inom huvudgruppen redskap ingår balredskap, ensilageredskap, skopor, lyftredskap och grepar, 

se figur 4. Alla redskap finns i olika storlekar och kan väga allt från 78kg upp till ett ton. Wellådor 

är lådor, i olika storlekar, innehållandes tillbehör som ska skickas med exempelvis en lastare. 

Innehållet i lådorna packas inte upp hos företag X.  

 

Figur 4: Exempel på redskap; stengrep (Källa: Kund A:s hemsida) 

Samtliga produkter, inom alla produktgrupper, som lagras hos företag X kan vara både make-to-

order (MTO) och make-to-stock (MTS). MTO innebär att kund A tillverkar exempelvis en lastare 

utifrån specifika önskemål från slutkund. Den lastaren är med andra ord redan köpt och tillhör en 

specifik slutkund när den mellanlandar på företag X:s lager och är således tänkt att hanteras som 

en cross-dock-produkt, se kapitel 3.2.2 Distributionskanaler för vidare förklaring av cross-dock. 
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MTS innebär att kund A tillverkar produkter, vilka inte är beställda av eller låsta till en specifik 

slutkund, som är till för att lagras hos företag X innan de beställs av slutkund. MTS-produkter är 

oftast produkter som är mer beställningsfrekventa och tillverkas vanligtvis i större kvantiteter åt 

gången.  

4.2 Lagerverksamheten enligt SOP 
Mellan företag X och kund A finns en Standard Operations Procedure (SOP) framtagen som visar 

och beskriver hur arbetet med kund A:s produkter är tänkt att gå till. SOP:n togs fram vid 

implementeringen av kund A hos företag X och visar vilka aktiviteter som bör ingå i processerna 

inleverans och utleverans, hur och när order ska inkomma till företag X och när order ska plockas 

och transporteras till slutkund. Dokumentet preciserar vilka lagringsytor som finns tillgängliga 

samt vilka produktgrupper som ska lagras inom respektive lagringsyta. Det finns även beskrivet 

hur proceduren för avvikelser ska gå till, i de fall eventuella skador har uppkommit på produkter 

antingen på väg till, hos, eller på väg från företag X. Vidare presenteras att kund A kan efterfråga 

vissa värdeskapande tjänster som exempelvis montering av fäste eller rengöring av produkt, så 

kallade value-added services (VAS). Dessa ingår inte i standardhanteringen av produkterna och 

ska därför hållas isär från standardtjänsterna.  

 Lagringsyta 
På företag X:s lagerområde finns en huvudbyggnad med ett inomhuslager där företag X avsatt 

cirka 1000m2 till kund A:s produkter. Utöver det finns tre tält uppställda utomhus på företag X:s 

område, om totalt 7500m2, de är enbart tillgängliga för lagring av kund A:s produkter. T1 och T2 

är placerade bredvid varandra och är lika stora. T3 är placerat 300 meter från T2 och är dubbelt 

så stort som T1 och T2. Karta över lagerområdet visas i figur 5 (kartan är inte skalenlig). Vad som 

enligt SOP:n ska lagras på respektive lagringsplats ses i tabell 2. 

 

Figur 5: Karta över lagerområde enligt SOP 
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Tabell 2: Produkter i lager enligt SOP 

 T1 T2 T3 INOMHUS 
ENLIGT SOP  Lastare  Fundament 

 Cross-dock-
produkter 

 Redskap  Wellådor 

 

 Process inleverans 
Enligt den SOP som finns ska alla leveranser meddelas företag X senast 14.00 dagen innan 

leverans, för att få möjlighet till en slot-tid på önskad dag. Majoriteten av produkterna anländer i 

lastbil men de levereras från spridda ställen. Lastare och wellådor anländer från en stad i norra 

Sverige, fundament levereras från södra Europa och redskap ankommer i containrar från Asien. 

Företag X har, enligt SOP:n, ett dygn på sig att få in de ankommande produkterna, på rätt plats, i 

lagret. 

Som figur 6 visar, ingår ett flertal aktiviteter i den ingående processen för samtliga 

produktgrupper; lossning, ankomstkontroll, kontroll mot order i system, bekräfta order i system, 

ställ produkt på plats, notera plats på lista och till sist uppdatera lagerplats i system. I de fall 

avvikelser uppstår vid ankomstkontrollen ska notering göras om skada/saldofel på 

fraktdokument och skador ska sedan dokumenteras med foto. Kund A ska kontaktas innan den 

skadade produkten placeras på dedikerad yta.  

 

Figur 6: Process för inleverans enligt SOP 

 Process utleverans 
Kund A har många slutkunder i ett flertal länder som företag X ska leverera till. Från dessa kunder 

får företag X således order med jämna mellanrum. Enligt SOP:n som finns ska en order, som ska 

levereras inom Sverige, vara företag X tillhanda senast 16.00 dagen innan ordern lastas på 

transport för vidare leverans till slutkund. En order som ska levereras till utlandet ska vara företag 

X tillhanda senast 13.20 dagen innan lastning. Från 14.00 varje arbetsdag bokas transporter 

utifrån storleken på respektive order. Processen för utleverans av samtliga produktgrupper ska 

gå till som figur 7 visar. När en order kommer in till företag X påbörjas processen för utleverans 

där den första aktiviteten är att skriva ut plocklista. Sedan plockas samtliga produkter, eventuell 

konsolidering genomförs, vidare packas ordern och bekräftas i systemet. Pallarna märks upp och 

till sist ställs godset på en utlastningsyta vilken är placerad mittemot T2. En order kan plockas och 
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packas fram till 12.30 samma dag som ordern ska lastas. Lastning sker 12.30–16.00 vanligtvis 

varje arbetsdag.  

Det finns även en VAS-tjänst som kund A efterfrågar, vilken är att montera ett fäste på produkten 

skopa som tillhör produktgruppen redskap. Det kommuniceras i ordern i de fall denna tjänst ska 

utföras. För produktgruppen lastare ska även en instruktionsbok, på korrekt språk beroende på 

slutkund, hämtas och packas in i en lucka i lastaren.  

 

Figur 7: Process för utleverans enligt SOP 

4.3 Nulägesbeskrivning utifrån observationer 
Informationen som presenteras i detta kapitel är baserad på de observationer som genomförts på 

företag X:s lager. Viss information som erhållits utifrån observationerna har verifierats med hjälp 

av kompletterande frågor som ställts till personer vilka arbetar med kund A:s produkter på daglig 

basis. 

På lagret arbetar i dagsläget sex personer med kund A:s produkter, på både dagskift och 

kvällsskift. På dagskiftet arbetar fem personer och på kvällen arbetar endast en person. 

Personalen har olika lång erfarenhet av kund A:s produkter då någon har arbetat med dessa 

produkter under många år medan någon annan är ny i befattningen. Under observationerna 

framgick att lagerarbetarna främst arbetar med sina ╊egna╊ områden. Det innebär att en och 
samma person vanligtvis tar hand om alla inleveranser och lagrar således in produkterna på 

lediga lagerplatser. När inleveranser inte sker sköter denna person även plockning till utleverans. 

Det är främst tre personer som sköter plockning av order och även om alla har kunskap att plocka 

samtliga produktgrupper har ändå en uppdelning skett då en person främst plockar lastare, en 

annan främst redskap och en tredje plockar vanligtvis en blandning av produktgrupperna. En 

femte lagerarbetare arbetar med att lasta färdiga order på lastbil när produkterna ska transporteras till slutkund. Utöver dessa finns ╊Team Leader╊ för kund A som är ansvarig för att 
hela arbetet i tälten fungerar som det ska. Vid behov finns alla lagerarbetare tillgängliga att hjälpa 

till på de områden där det är mest arbete för tillfället. 

 Lagringsyta 
Arbetet på lagret utgår alltid från T2 då kuren för ankommande gods är placerat i det tältet. Där 

utförs alla administrativa uppgifter samt att bandmaskin och travers är placerade i det tältet. 

Traversen har plats för totalt fyra pallar, se figur 8.  



 

21 
 

 

Figur 8: Travers i T2 

T2 är uppbyggt i två gångar med tre rader där produkter kan lagerföras. Det finns även 

lagerplatser på höjden ovanför mittenraden. T1 är lika stort till ytan som T2, men skillnaden dem 

emellan är att produkter i T1 enbart står längs tältväggarna med en bred gång i mitten. Det finns 

ett antal fler lagerplatser i T1 än i T2 eftersom det inte är någon ankomstkur eller travers placerad 

i det tältet. T3 är dubbelt så stort till ytan som T1 och T2 och är uppbyggt på samma sätt som T1, 

d.v.s. en gång i mitten och produkter lagrade längs båda tältväggarna. Lagerlayout ses i figur 9 

(ritningen är inte skalenlig). T1 och T2 är placerade bredvid varandra och det är således endast 

några få meter dem emellan, medan det är cirka 300 meter från T2 till T3.  

 

Figur 9: Lagerlayout i T1, T2 och T3 

Utöver de tre tälten finns ytterligare tre lagringsplatser på företag X:s gård där lastare lagras 

temporärt. Samtliga lagringsplatser kan ses i figur 10 (kartan är inte skalenlig). Enligt en 

lagerarbetare på företag X kallas dessa lagringsplatser internt för 4:4:4, 5:5:5 och 6:6:6. Den första 
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platsen (4:4:4, hädanefter kallad Ute 1) är lokaliserad direkt utanför T2. Den andra platsen (5:5:5, 

hädanefter kallad Ute 2) är placerad 70-130 meter från T2. Den tredje och sista platsen (6:6:6, 

hädanefter kallad Ute 3) ligger cirka 100 meter från T2. Dessutom står en hel del produkter 

utanför T3 som egentligen ska stå inne i tältet, men som inte får plats där i dagsläget. De order 

som är färdigplockade och redo att skickas till slutkund placeras på en så kallad utlastningsyta 

cirka 50 meter från T1 och T2. I tabell 3 ses samtliga avstånd och hur lång tid det tar att köra med 

truck mellan T2 och resterande lagringsplatser, dessa tider har en lagerarbetare på företag X mätt 

upp. 

Tabell 3: Avstånd och tid mellan lagringsplatser 

LAGRINGSPLATS AVSTÅND FRÅN 
T2 (METER) 

AVSTÅND FRÅN OCH 
TILLBAKA TILL T2 (METER) 

TID FRÅN OCH TILLBAKA 
TILL T2 (MM.SS) 

T3 300 600 02.24 
UTE 1 - - - 
UTE 2 70-130 140-260 00.51-01.43 
UTE 3 100 200 01.08 
 

 

Figur 10: Karta över lagerområde enligt observationer 

När kartläggningen genomfördes noterades att lagerarbetarna kör med truck mellan tälten flera 

gånger varje dag. Under en timme vid ett tillfälle för observation, framgick att tio körningar mellan 

T2 och T3 genomfördes. Av dessa var sju stycken tomma körningar. Detta undersöktes inte 

närmare och kan därför inte spegla hur många körningar som genomförs generellt. 

Under observationerna på lagret framgick att produktgrupperna lagras på följande sätt, se tabell 

4. I T1 lagras redskap, ett fåtal lastare och ett fåtal fundament. I T2 lagras framförallt lastare, i T3 

lagras redskap och fundament samt att wellådor lagras på ytan i inomhuslagret. 
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Tabell 4: Produkter i lager enligt observationer 

 T1 T2 T3 INOMHUS UTE 1/2/3 
ENLIGT 
OBSERVATION 

 Redskap  Fåtal lastare  Fåtal 
fundament 

 Lastare  Redskap  Fundament 
 Wellådor  Lastare 

 Process inleverans 
Enligt ╊Team Leader╊ anländer kund A:s produkter till företag X varje dag, från olika ställen och 

på olika sätt. Under de observationer som gjorts på företag X:s lager framgår att huvuddragen i 

processen för inleverans ser ut på liknande sätt för alla fyra produktgrupper, samtliga aktiviteter 

presenteras i figur 11. Under de observationer som gjorts uppstod inga avvikelser i processen och 

det kan heller inte konstateras hur den aktiviteten i sådana fall ska gå till. 

 

Figur 11: Process för inleverans av samtliga produktgrupper enligt observationer 

Alla fyra produktgrupper levereras till företag X vid olika tillfällen, med olika frekvens och 

lagerläggs på skilda platser på lagret. Nedan presenteras en detaljerad beskrivning av hur varje 

aktivitet genomförs i processen för inleverans av respektive produktgrupp. 

4.3.2.1 Inleverans av lastare 

Under samtal med lagerarbetare på plats framkom att lastare ankommer till företaget med lastbil 

från en stad i norra Sverige vanligtvis två gånger i veckan, där varje leverans innehåller uppemot 

30 lastare. Lastarna är placerade på pall där tre stycken står staplade på varandra. Enligt lagerarbetaren finns det två sorters pallar med lastare där den ena kallas för ╊blandpall╊ och den andra för ╊seriepall╊. Blandpallen innehåller lastare som är blandade vad gäller storlek, färg och 

varumärke, där den största är placerad underst och den minsta överst. Seriepallen innehåller 

lastare med samma artikelnummer, d.v.s. identiska lastare, men varje lastare har, precis som på 

blandpallen, unika serienummer vilket endast beror på när lastaren i fråga är tillverkad. Vanligtvis 

är den lastare som är tillverkad först placerad underst på pallen.  

Observationerna visade att när lastarna ankommer till lagret körs varje pall med truck från 

lastbilen direkt till vald lagerplats. Lagerplatsen väljs utifrån det som finns ledigt för tillfället, 
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vilket kan vara inne i T2 eller på någon av lagringsplatserna utomhus (Ute 1, Ute 2 eller Ute 3). 

Lagerarbetare på plats berättar att det inte finns något system för vilken exakt lageryta- eller gång 

varje pall med lastare ska placeras på utan de ställs oftast ytterst utan hänsyn till i vilken ordning 

pallarna sedan ska plockas och vilken lastare som ska skickas till slutkund först. När pallen sedan 

har placerats på en specifik plats noteras lagerplatsen för hand på en lista som sparas för att vid 

ett senare tillfälle kunna noteras i systemet. Efter att samtliga pallar med lastare körts till sina 

lagerplatser och noterats på listan kontrolleras hela ordern/leveransen och läggs in i systemet 

med hjälp av listan som skrevs under tiden som avlastningen skedde. Dessa moment framgick 

även under observationerna. 

4.3.2.2 Inleverans av fundament 

Fundament ankommer till företag X i lastbil från södra Europa ungefär en gång i veckan. 

Fundamenten levereras i låga pallådor där varje pallåda innehåller ett fundament till en traktor. 

Vid varje leverans kommer mellan 40 till 60 fundament. Pallådorna kan vara stora eller små vilket enligt ╊Team Leader╊ beror på att fundamenten finns i ett flertal modeller och storlekar. Vid 

leverans lossas pallådorna i närheten av T3 och ställs utanför tältet. Där genomförs 

ankomstkontroll och sedan sorteras fundamenten efter artikelnummer innan de placeras på ledig 

lagerplats i T3 eller vissa fall T1. När alla fundament är placerade på en specifik lagerplats noteras 

platsen på lista och ordern bekräftas i systemet. 

4.3.2.3 Inleverans av redskap 

Redskapen levereras till företag X i container från Asien och det kan levereras ungefär sex 

containrar sammanlagt under en vecka. Varje container kan innehålla allt från 11 till 24 pallar. ╊Team Leader╊ berättar att majoriteten av de olika redskapen hanteras på samma sätt i lagret. Då 

en inleverans av redskap studerades noterades att redskapen är staplade på pallar och/eller 

pallådor och det kan vara olika antal och produkter på en pall/låda. Det kan exempelvis vara en 

skopa och en stengrep på en pall eller fem skopor tillsammans på en pall eftersom just skopor kan 

packas i varandra. Alla redskap hanteras pallvis och eftersom pallarna är lika stora blir det således 

inte någon skillnad hanteringsmässigt för personalen. 

Lossning av redskapen sker när containern anländer till terminalen och två lagerarbetare hjälps 

åt att tömma containern i två steg. En person lastar av samtliga pallar från containern med truck 

och ställer dem på ledig yta i terminalen så att nästa person kan ta dessa pallar och placera dem 

på en tillfällig yta utanför T3. Enligt en lagerarbetare på företag X genomförs ankomstkontroll vid 

ett senare tillfälle. Redskapen sorteras utifrån artikelnummer innan pallarna sedan körs med 

truck och placeras i T3 på den plats där samma typ av produkter redan står. Finns ingen ledig 

plats på först avsedd yta får pallen placeras på annan ledig plats i T3 alternativt T1. Samtidigt som 

pallarna placeras i tältet noteras lagerplatsen på en lista som sparas för att vid ett senare tillfälle 

kunna noteras i systemet. Efter att samtliga pallar med redskap körts till sina lagerplatser och 

noterats på listan läggs aktuella lagerplatser och övrig information in i systemet med hjälp av 

listan. 

4.3.2.4 Inleverans av wellådor 

Då en inleverans av lastare studerades framgick att wellådor ankommer till lagret i samma 

leverans som lastare. Mellan 10-30 lådor är placerade på en pall och vid varje leverans kommer 

allt mellan 1-5 pallar. Pallarna lastas av bilen och ställs på sidan utanför T2 i väntan på att samtliga 

lastare från samma leverans ska tas om hand. Pallarna körs vid ett senare tillfälle med truck från 

T2 in till terminalen för att sedan köras för hand med en palldragare genom inomhuslagret fram 
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till avsedd lageryta vilken är till för kund A:s produkter. Från pallarna sorteras samtliga lådor efter 

innehåll för att kunna placeras på rätt lagerhylla. När lådorna sorteras och placeras på respektive 

lagerhylla kontrolleras de samtidigt mot order så att kvantitet stämmer och att inga skador 

uppstått. När alla wellådor är insorterade i inomhuslagret läggs ordern in i systemet. 

 Process utleverans 
På en order som kommer in till företag X är artiklarna som ingår i ordern kopplade till specifika 

serienummer utifrån kund A:s produktion. Utifrån önskemål från kund A tillämpas plockningsprincipen F)FO, enligt ╊Warehouse Manager╊. Under de observationer som gjorts på 

företag X:s lager framgick att ╊huvudaktiviteterna╊, som är specificerade i SOP:n, för 

utleveransprocessen ser ut på liknande sätt för samtliga produktgrupper. Inom aktiviteterna 

konsolidering och packning skiljer sig det dock beroende på vilken produktgrupp det gäller. I 

nästkommande delkapitel beskrivs processen för utleverans av respektive produktgrupp mer 

utförligt.  

4.3.3.1 Utleverans av lastare 

Lastarna är som tidigare nämnt staplade tre stycken på varandra på en pall och de kan vara 

blandade per varumärke, färg och storlek. Då en pall med lastare ska skickas inrikes kan lastarna 

fortfarande staplas tre stycken på en och samma pall men då en pall ska skickas utrikes får 

lastarna endast staplas två på höjden. Detta beror på att storleken skiljer sig åt mellan svenska 

och utländska lastbilar. När utleverans av lastare studerades framgick det att för att kunna ta loss 

den aktuella lastaren som ska plockas till order måste en travers användas för att lyfta av lastaren 

från ursprungspallen till en ny pall.  

Processen för utleverans av en lastare, som ses i figur 12, startar med att plocklistan skrivs ut och 

följs av en plockrunda där lastaren hämtas från sin lagerplats med hjälp av truck. Lastaren kan 

vara placerad i T1, T2 eller på någon av lagringsplatserna utomhus (Ute 1, Ute 2, Ute 3). Om en 

order innehåller en lastare vars pall är placerad på en plats innerst måste de pallar som står 

framför flyttas på med hjälp av trucken, för att få fram den aktuella pallen, och sedan måste dessa 

pallar ställas tillbaka igen. När pallen med rätt lastare har hittats körs den till traversen.  

Nästa aktivitet kallas således travershantering där konsolidering och packning ingår. Momentet i 

traversen kan ta olika lång tid och vara olika svårhanterat. Antalet lyft som måste genomföras 

beror på vilken lastare på pallen som ska skickas till slutkund men även om det är en blandpall 

eller en seriepall. Lastarna som lyfts från en blandpall är oftast placerade i storleksordning och 

eftersom en stor lastare inte kan placeras på en liten lastare innebär det att den översta lastaren 

inte kan placeras underst på den nya pallen. Då en lastare lyfts av från en seriepall där samtliga 

lastare är av samma storlek kan den översta placeras underst på den nya pallen.  

Innan en lastare lyfts av från ursprungspallen måste en tom pall hämtas och ställas på ytan i 

traversen. När lyftmomentet sedan är klart måste ursprungspallen, med överblivna lastare, köras 

tillbaka till lagerplatsen där den hämtades från början. I traversmomentet ingår även bandning; 

lastaren bandas fast på pallen så att den inte ska kunna rubbas under transport. En VAS-tjänst 

som ingår i hanteringen av lastare är att en instruktionsbok ska hämtas och packas in i lastaren, 

instruktionsboken måste vara på rätt språk för den slutkund som lastaren ska levereras till. En 

annan VAS-tjänst som också ingår i traversmomentet är att rengöra lastaren med en trasa. De 

lastare som har stått placerade utomhus behöver vanligtvis mer rengöring än de som stått 

inomhus i tälten.  
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Innan travershanteringen avslutas märks pallen upp. Sedan bekräftas ordern i systemet och 

lastaren körs ut med truck till den utlastningsyta som finns utanför, mittemot T2, och lastaren är 

därmed redo att lastas på lastbil för att levereras till slutkund. 

 

Figur 12: Process för utleverans av lastare 

4.3.3.2 Utleverans av fundament 

Fundament skickas oftast tillsammans med lastare, vilket kunde noteras under observationerna 

på lagret. Då fundamentet är litet får lådan som det packas i plats på samma pall som lastaren. Då 

det är ett stort fundament skickas det separat på en egen pall. Fundament hämtas i T3 eller T1 

med truck och tas till T2 i de fall fundamentet ska lastas på samma pall som en lastare. 

Vid sampackning med lastare, lyfts lastaren upp med traversen så att lådan med fundament, med 

hjälp av truck, kan placeras på pallen under lastaren. Lastaren sänks sedan ned med traversen. 

Därefter bekräftas ordern i systemet innan pallen märks upp och körs med truck till 

utlastningsytan. Processen inklusive samtliga aktiviteter ses i figur 13. 

 

Figur 13: Process för utleverans av fundament 

4.3.3.3 Utleverans av redskap 

Redskap hämtas med truck från T1 eller T3 enligt en lagerarbetare på företag X. I T1 och T3 samlas 

de redskap som ingår i en order på samma alternativt flera pallar. Lagerarbetaren förklarar att 

pallar med redskap som står i vägen för den pall som ska ingå i ordern ofta måste flyttas på. Sedan 

körs pallen med rätt redskap till T2 där den hanteras med travers vid behov samt bandas. När 
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ordern är färdigpackad bekräftas den i systemet innan den märks upp och körs till 

utlastningsytan. 

 

Figur 14: Process för utleverans av redskap 

4.3.3.4 Utleverans av wellådor 

Enligt ╊Team Leader╊ innehåller wellådor tillbehör till lastare och skickas därför vanligen 

tillsammans med en lastare till slutkund. Det observerades att när en wellåda plockas hämtas den 

med truck från inomhuslagret och körs till T2. Efter plockning placeras lådan på pallen 

tillsammans med lastaren. Lådan plastas in och fästs med band. När pallen är klar märks den upp 

och körs sedan med truck till utlastningsytan. 

 

Figur 15: Process för utleverans av wellådor 

4.4 Jämförelse mellan SOP och nuläge 
Efter att ha kartlagt hur arbetet går till på företag X:s lager, genom observationer och intervjuer 

med berörda personer på lagret, har det framkommit att det finns både likheter och skillnader 

mellan den SOP som beskriver det tänkta tillvägagångssättet och hur arbetet på lagret går till i 

nuläget. I tabell 5 presenteras en sammanställning av vilka likheter och skillnader som 

identifierats. Därefter beskrivs dessa mer utförligt. 

Tabell 5: Likheter och skillnader mellan SOP och nuläge 

 LIKHETER SKILLNADER 
LAGRINGSYTA  Tälten används endast till kund A  Tre temporära utomhusplatser 
PROCESSER IN- OCH 
UTLEVERANS 

 Huvuddragen i processerna  Alla produktgrupper genomgår 
samtliga aktiviteter 

 Aktiviteterna kan se olika ut på 
detaljnivå och kan ta olika lång tid 
beroende på produktgrupp 
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De likheter som har noterats är att de tre tälten och den avsedda delen av inomhuslagret på 

företag X används som det är tänkt till kund A:s produkter. När det gäller vilka lagringsplatser 

produkterna lagras in på är det en produktgrupp, wellådor, som blir placerad på den plats som är 

tänkt enligt SOP:n. En ytterligare likhet är att huvuddragen i processerna för in- och utleverans 

stämmer överens när det jämförs med hur det är tänkt att gå till och hur det faktiskt går till. Det 

finns ett antal aktiviteter som genomförs i varje process, vilka kan ses i figur 6 och 7, och även om 

vissa aktiviteter kan ha bytt plats är aktiviteterna desamma både i SOP:n och i nuläget. För 

inleveransprocessen ingår aktiviteterna lossning, ställ produkt på plats, notera plats på lista, 

ankomstkontroll och kontroll mot order i system. För utleveransprocessen ingår aktiviteterna 

printa plocklista, plockrunda, konsolidera och packa order, bekräfta order i system, märk upp 

sändningen, ställ gods på utgående yta och till sist lastning. Samtliga produktgrupper går igenom 

var och en av dessa aktiviteter i båda processerna oavsett om tiden eller hanteringen inom en 

aktivitet i fråga skiljer sig åt.  

Trots att de givna aktiviteterna stämmer överens för alla produkter i båda processerna finns det 

skillnader mellan SOP:n och nuläget vad gäller att inom var och en av dessa aktiviteter görs olika 

många moment beroende på vilken produktgrupp det gäller. Det betyder att en viss aktivitet kan 

ta längre tid eller vara mer svårhanterad för en produktgrupp än en annan, vilket inte 

förutspåddes i SOP:n eftersom den visar att det ska gå till på samma sätt för samtliga 

produktgrupper. Skillnaderna är störst inom konsoliderings- och packningsaktiviteten då bl.a. en 

travers är nödvändig för lastare och att vissa VAS-tjänster ingår för utvalda produktgrupper. De 

huvudaktiviteter som specificerades i SOP:n kan således innehålla olika många underaktiviteter 

vilket gör att den totala hanteringstiden- och sättet för varje produktgrupp skiljer sig något, även 

om själva aktiviteterna produktgruppen går igenom är desamma i båda fallen. 

Den stora skillnaden som noterats under observationer är att det i dagsläget finns tre temporära 

lagringsplatser utomhus på företag X:s gård, utöver de tre tälten där kund A:s produkter är tänkta 

att lagras. På dessa lagringsplatser (Ute 1, Ute 2 och Ute 3) lagras främst lastare. Enligt SOP:n ska 

alla produkter få plats i de tre tälten men p.g.a. platsbrist i tälten har nya lagringsplatser fått 

skapas utomhus.  

De lagerplatser som finns inne i T1, T2 och T3 ska vara förutbestämda vad gäller vilka 

produktgrupper som ska placeras i vilket tält. De platser som är definierade i SOP:n stämmer dock 

inte överens med hur det faktiskt går till vid produktplaceringen vid inleverans. En jämförelse av 

produktplaceringen i SOP och enligt observation ses i tabell 6. Lastare och fundament är de 

produkter som placeras i helt andra tält än vad som är sagt. T2 är enligt SOP:n avsett för de 

produkter som är cross-dock, men det efterlevs inte i nuläget eftersom det inte finns något tydligt 

sätt att, vid inleverans, urskilja vilka produkter som är tänkt till cross-dock och hur länge de ska 

befinna sig i lagret innan de sänds till slutkund. De produkter som är MTO och de produkter som 

är MTS är således placerade tillsammans på lagret utan något som separerar dem. 
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Tabell 6: Jämförelse produkter i lager 

 T1 T2 T3 INOMHUS 
ENLIGT SOP  Lastare  Fundament 

 Cross-dock-
produkter 

 Redskap  Wellådor 

ENLIGT 
OBSERVATION 

 Redskap  Fåtal lastare  Fåtal 
fundament 

 Lastare  Redskap  Fundament 
 Wellådor 

 

Den lagringsplats som fortfarande stämmer med SOP:n är inomhuslagret där wellådor faktiskt 

lagras, vilket beror på att innehållet i wellådorna inte tål att stå utomhus. Varför lagringsplatserna 

skiljer sig mellan SOP och nuläge är p.g.a. den rådande platsbristen i tälten. Det har lett till att 

produkter, vid inleverans, har placerats där det finns ledig plats för tillfället utan att tänka på vilka 

riktlinjer för placering som finns i SOP:n och detta har till slut resulterat i att produktgrupperna fått ╊nya╊ lagringsytor.  

De skillnader som beskrivits leder fram till två problemområden på företag X; platsbrist och 

utspridda lagringsplatser. Skillnaden som identifierats vad gäller lagringsytan beror på att det 

råder brist på yta att lagra kund A:s produkter på. De temporära lagringsplatser som skapats p.g.a. 

platsbristen resulterar i att kund A:s produkter lagras på platser som är utspridda på företag X:s 

område. Effekten av dessa problem beskrivs och analyseras i kapitel 6. 
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5 Tidsstudie 
Som tidigare nämnt upplever företag X att processen för utleverans av produktgruppen lastare är 

svårhanterlig och tidskrävande. Baserat på det pris som tagits fram mellan företag X och kund A 

för att hantera en lastare har ╊Warehouse Manager╊ beräknat hur lång tid en lastare får ta att 

hantera vid utleverans hos företag X. Beräkningen visar att en lastare får ta omkring 30 minuter 

att hantera men företag X upplever att hanteringen i dagsläget tar längre tid än så, varför lastare 

är den produktgrupp som ingår i tidsstudien. De aktiviteter som ingår i tidsstudien är plockrunda, 

travershantering, hämta rätt instruktionsbok, ställa gods på utgående yta samt ställa tillbaka pall 

på lagerplats. Start och stopp för varje aktivitet visualiseras i figur 16. Alla aktiviteter definieras i 

kapitel 5.1. Tidsstudien ska visa hur lång tid varje aktivitet tar i genomsnitt, vad totaltiden blir för 

hanteringen samt hur många lyft som genomförs av de lastare som ingår i studien. Tidsstudien 

genomfördes både under dag- och kvällstid, men mestadels under kvällstid, och varje aktivitet i 

tidsstudien mättes 25 gånger.  

 

Figur 16: Start och stopp för respektive aktivitet i tidsstudien 

I hanteringen av en lastare ingår även tid för administration och lastning på lastbil, vilka ingår i 

de 30 minuter som räknats fram av företag X, men dessa aktiviteter har avgränsats från 

tidsstudien. Enligt ╊Team Leader╊ kan administration ta alltifrån 1-5 minuter och lastning från 

utgående yta upp på lastbil tar i de flesta fall omkring en minut. 

5.1 Definition av aktiviteter 
Aktiviteterna som ingår i tidsstudien definieras på följande sätt: 

Plockrunda: Tiden det tar att hämta en pall, med truck, från lagerplats till travers. Vid vissa 

tillfällen måste pallar som står i vägen flyttas för att komma åt rätt pall.  
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Travershantering (konsolidera order + packa order): Tiden det tar att hantera lastaren i 

traversen. Ofta måste lastare lyftas bort då det är den understa lastaren som ingår i ordern. Här 

ingår utöver lyft av lastare även bandning, hämta ny pall och fästa planka mellan lastare. I de fall 

lastare ska konsolideras med fundament eller wellåda ingår även den tiden i denna aktivitet. 

Hämta rätt instruktionsbok (VAS): Tiden det tar att hitta och hämta korrekt instruktionsbok. 

Ställ gods på utgående yta: Tiden det tar att köra pallen från traversen till utlastningsyta med 

truck. 

Ställ tillbaka pall på lagerplats: Tiden det tar att köra tillbaka en pall med överblivna lastare till 

rätt lagerplats. 

5.2 Sammanställning av hela order och aktiviteter 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av hur lång tid de order tog som ingår i tidsstudien 

samt hur många lyft som genomfördes, där en lastare ska skickas till slutkund. Vidare presenteras 

medeltiden av alla aktiviteter som ingår i tidsstudien. Samtliga tider per aktivitet presenteras i 

BILAGA 1 - Tidsstudie: detaljerad tidsredovisning per aktivitet. Alla tider, lyft med travers och 

andra omständigheter analyseras i kapitel 5.3.  

Som tabell 7 visar är medeltiden för en hel order där en lastare ska skickas till slutkund 14 minuter 

och 54 sekunder. Den order som tog längst tid tog 33 minuter och 48 sekunder medan den order 

som tog kortast tid endast tog 5 minuter och 11 sekunder. Där framgår också att antalet lyft 

varierar från noll till fyra.  

Tabell 7: Sammanställning av hela order 

TOTALTID (MM.SS) ANTAL LYFT MED TRAVERS 
13.40 1 
10.41 1 
14.23 3 
09.05 0 
09.25 1 
15.07 2 
17.26 3 
22.21 2 
16.16 1 
33.48 3 
11.39 1 
28.47 1 
10.38 1 
05.58 0 
14.52 1 
19.12 2 
15.18 2 
05.11 1 
19.13 4 
10.13 1 
13.28 3 
11.47 1 
20.13 4 
11.02 1 
12.18 1 

MEDELTID 
14.54 
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En order går igenom fem aktiviteter och i tabell 8 presenteras medeltiderna per aktivitet som 

ingår i tidsstudien. Den aktivitet som fick längst genomsnittstid är travershantering och det som 

tog kortast tid i genomsnitt är att hämta rätt instruktionsbok. 

Tabell 8: Medeltid per aktivitet 

AKTIVITET MEDELTID (MM.SS) 
PLOCKRUNDA 02.23 
TRAVERSHANTERING 09.59 

HÄMTA RÄTT INSTRUKTIONSBOK 00.46 

STÄLL GODS PÅ UTGÅENDE YTA 00.57 
STÄLL TILLBAKA PALL PÅ LAGERPLATS 00.54 

5.3 Analys av tidsstudie 
Något som framgick under observationerna och tidsstudien var att arbetet i allmänhet tar längre 

tid under dagtid. Detta beror till stora delar på att fler lagerarbetare och truckar är i rörelse 

samtidigt vilket gör att ytan att röra sig på i T2 blir mindre. Det är svårare att placera exempelvis 

pallar, som står i vägen för den pall som ska ingå i ordern, var som helst i tältet eftersom andra 

truckar kanske måste köra där pallarna skulle kunna ställas. Sträckor till och från traversen kan 

därför ta längre tid på dagen än på kvällen eftersom hänsyn måste tas till övrig personal. 

Tidsstudien genomfördes till största delen under kvällar då de flesta order som innehöll lastare 

plockades då. Vissa tider som avviker stort kan troligtvis kopplas till dagtid och dessa faktorer 

samt att den lagerarbetare som arbetar på kvällsskiftet har mer erfarenhet av att arbeta med 

denna produktgrupp än övriga lagerarbetare. 

Samtliga lastare som ingått i tidsstudien gick igenom samtliga aktiviteter. Dessa aktiviteter 

analyseras var för sig, oberoende av vilken order lastaren tillhör. Varje tabell visar samtliga lastare 

och hur lång tid varje lastare tog i respektive aktivitet. Tiderna är sorterade i ordning så att den 

som tog kortast tid visas överst. I varje tabell finns en kolumn för kommentar där det framgår hur 

aktiviteten i fråga genomförts alternativt om något speciellt hänt under den aktuella mätningen 

som kan ha påverkat tiden för genomförandet. 

 Travershantering 
Den aktivitet som fick längst genomsnittstid då tidsstudien sammanställdes var Travershantering. 

Genomsnittstiden blev knappa 10 minuter och vid en närmare titt på samtliga mätningar av den 

aktiviteten framgår det att tiderna varierar från 2.52 till 21.13. Om tiderna delas upp efter hur 

många lyft som genomförts framgår att samtliga order där noll till ett lyft genomförts tar mellan 

2.52 och 11.43, se tabell 9.  
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Tabell 9: Analys av Travershantering (0-1 lyft) 

 

När en lastare från början är ensam på en pall, och inga lyft måste genomföras för att det är fler 

lastare på pallen som inte ska till order, tar det omkring två till tre minuter. Det blir ingen större 

skillnad när fundament eller wellåda ska placeras på pallen, trots att ett lyft måste genomföras för 

att få dit fundamentet. Det tar något längre tid när det är fler lastare på pallen som hämtats och 

det är den översta som ska skickas till slutkund. Att lyfta av den översta till ny pall utan att sätta 

dit fundament eller wellåda tar mellan fem och sju minuter, alltså lite längre tid än när lastaren 

var ensam på pallen från början. Då wellåda även ska placeras på pallen ökar tiden ytterligare lite 

till 8.17. Den order som tar längst tid, d.v.s. 11.43, trots att lastaren var ensam på pallen är 

troligtvis utförd under dagtid av en lagerarbetare som inte är så erfaren av att arbeta med 

produktgruppen. 

Vidare framgår att tiderna ökar i takt med att lyften som genomförs ökar. I tabell 10 presenteras 

tiderna för travershantering där två till fyra lyft genomförts. Den lastare som tog längst tid tog 

21.13 trots att endast två lyft genomfördes, varav det ena var för att placera fundament, kan 

troligtvis ses som ett undantag precis som exemplet i föregående stycke. 

  

TID (MM.SS) KOMMENTAR ANTAL LYFT 
02.52 Placerar fundament under. 1 
03.27 Sätter dit wellåda. 0 
03.33 Endast bandning och märkning. 0 
05.23 Översta lastaren lyfts till ny pall. 1 
05.51 Översta lastaren lyfts till ny pall. 1 
06.01 Översta lastaren lyfts till ny pall. 1 
06.40 Översta lastaren lyfts till ny pall. 1 
06.52 Översta lastaren lyfts till ny pall. 1 
07.07 Översta lastaren från pall 3 lyfts till ny pall. 1 
07.31 Ska ha understa. Översta lastaren lyfts till ny pall.  1 
07.46 Översta lastaren lyfts till ny pall, sätter dit wellåda. 1 
08.17 Lyfter av den översta till ny pall. Sätter dit wellåda. 1 
08.23 Placerar fundament under, sätter dit wellåda. 1 
11.43 Lyfter upp lastaren och placerar fundament under. 

Sätter dit wellåda. 
1 
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Tabell 10: Analys av Travershantering (2-4 lyft) 

TID (MM.SS) KOMMENTAR ANTAL LYFT 
09.21 Lyfter av översta och ställer på sidan, lyfter mellersta till 

ny pall, lyfter tillbaka den översta på den understa på 
ursprungspallen. 

3 

10.53 Översta lastaren lyfts till ny pall, mellersta sätts ovanpå 
den första på nya pallen, skulle alltså ha den understa 
pallen. Sätter dit 2 wellådor. 

2 

11.20 Lyfter av översta och ställer på sidan, lyfter av mellersta 
till ny pall, lyfter tillbaka den översta på mellersta 
lastaren på nya pallen, skulle alltså ha den understa, 
lyfter och placerar fundament under. 

3 

12.00 Lyfter av översta lastaren och ställer på sidan, lyfter 
mellersta till ny pall, lyfter tillbaka översta till den 
understa på ursprungspallen. Sätter dit wellåda. 

2 

12.59 Översta lastaren lyfts av och ställs på sidan, mellersta 
lyfts till ny pall, översta lyfts tillbaka på ursprungspallen. 
Sätter dit 2 wellådor. 

3 

13.41 Lyfter av översta till ny pall, placerar fundament och 
wellåda under den understa på ursprungspallen 

2 

15.29 Lyfter av översta lastaren och ställer på sidan, lyfter 
mellersta till ny pall, lyfter den översta till nya pallen 
(över den mellersta). Skulle ha den understa. Placerar 
fundament och wellåda. 

4 

16.03 Lyfter av översta och ställer på sidan, lyfter av mellersta 
till ny pall, lyfter tillbaka översta över den understa på 
ursprungspallen. Placerar fundament och wellåda 
under. 

4 

18.07 Lyfter av översta lastaren till ny pall, sätter dit 
fundament och wellåda. Har satt dit fel låda så får byta 
och sätta dit rätt låda. 

2 

18.14 Översta lastaren ställdes av på marken, mellersta lyfts 
till ny pall och sedan lyfts den översta tillbaka på den 
mellersta. Skulle ha den understa. 

3 

21.13 Översta lastaren lyfts till ny pall, sätter dit fundament 
och wellåda. 

2 

 

När en lastare är placerad underst på en blandpall där alla lastare är i olika storlekar, innebär det 

att lagerarbetaren först måste ställa den översta lastaren på sidan och sedan lyfta den mellersta 

lastaren till en ny pall för att till slut lyfta den första lastaren igen och placera den över den 

mellersta på den nya pallen. Detta beror på att en stor lastare inte kan placeras på en mindre. Det 

krävs alltså minst tre lyft för att komma åt den lastare som ska skickas till slutkund i detta fall. När 

det är den mellersta lastaren som ska skickas till slutkund krävs först att den översta lastaren lyfts 

av och placeras på sidan. Sedan kan den mellersta lyftas av och placeras på en ny pall och till sist 

kan den första lyftas tillbaka till ursprungspallen och placeras över den understa. Även här krävs 

det alltså minst tre lyft. Ska fundament placeras under krävs ytterligare ett lyft med traversen. 

När en blandpall innehåller lastare med olika artikelnummer men av samma storlek krävs det 

istället endast två lyft när den understa lastaren ska plockas till order. Den översta lastaren kan 

direkt placeras underst på den nya pallen och den mellersta ovanpå denna. Processen går till på 

samma sätt när lastaren som ska skickas till slutkund är placerad underst på en seriepall eftersom 

en seriepall innehåller lastare med samma artikelnummer och således av samma storlek.  
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En pall som innehåller flera lastare måste bandas av innan lastare kan lyftas av från pallen 

eftersom de är ihopsatta vid inleverans. Detta ökar tiden för de order där lastarna måste bandas 

av jämfört med order där detta redan gjorts vid tidigare hantering. En pall innehållandes två 

överblivna lastare bandas nämligen inte om innan den ställs tillbaka på lagerplats. Likaså kan det 

tillkomma tid då lastaren som placeras underst på en ny pall ibland kan hamna snett. Det kan då 

uppstå problem när lagerarbetaren med sin egen kroppsvikt måste skjuta på lastaren så att den 

hamnar rätt. En planka måste placeras mellan lastarna som staplas på varandra vilket vid en 

blandpall oftast inte är något problem eftersom den som stod underst från början även ska stå 

underst på nästa pall och således redan har en planka. Men när det är en seriepall och den översta 

kan placeras underst på en ny pall måste en planka i rätt storlek sättas fast på lastaren innan nästa 

lastare kan placeras ovanpå. Lastarna har även små plastbitar under sig som ska skydda mot repor 

och liknande på den lastare som är underst. När en lastare som är placerad i mitten nu ska stå 

ensam på en ny pall ska dessa plastbitar plockas bort innan den ställs på pallen. Allt detta är arbete 

som tillkommer då lyft måste genomföras. 

Om två order jämförs där endast en lastare ska skickas till slutkund noteras att då inga lyft måste 

genomföras tar denna aktivitet endast 3.33. Men då det istället krävs tre lyft för att komma åt 

lastaren som ska skickas ökar tiden med nästan sex minuter. Att reducera antalet lyft kan alltså 

minska hanteringstiden i traversen och således minska den totala tiden att hantera lastare vid 

utleverans.  

 Plockrunda 
Aktiviteten Plockrunda tar i genomsnitt 2 minuter och 23 sekunder. Samtliga tider ses i tabell 11. 

Att hämta en pall med endast en lastare på som står ytterst i T2 är ett så kallat drömscenario och 

behöver inta ta längre tid än drygt 40 sekunder. Tiden ökar dock då det är fler lastare på pallen 

vilket troligtvis beror på att det är tyngre och vingligare att köra dessa med trucken. Jämförs 

situationerna då en pall med tre lastare hämtas i T2 och då en pall med en lastare hämtas från Ute 

3 noteras att det kan ta 01.17 respektive 01.15 trots att avståndet mellan T2 och Ute 3 är 100 

meter. Detta styrker hypotesen om att det tar längre tid att köra en pall ju fler lastare som är på 

pallen. Likaså skiljer det inte mycket i tid mellan att hämta en pall från Ute 2 med två lastare på 

pallen och att hämta en pall med tre lastare i T2. Antalet lastare på pallen spelar alltså roll även i 

denna aktivitet. 

  



 

36 
 

Tabell 11: Analys av Plockrunda 

TID (MM.SS) LAGERPLATS KOMMENTAR 
00.38 T2 Hämtar pall med 1 lastare. 
01.05 T2 Hämtar pall med 3 lastare. 
01.06 T2 Hämtar pall med 3 lastare. 
01.15 Ute 3 Hämtar pall med 1 lastare. 
01.17 T2 Hämtar pall med 3 lastare. 
01.23 T2 Hämtar pall med 3 lastare. 
01.26 Ute 2 Hämtar pall med 2 lastare. 
01.28 T2 Hämtar pall med 3 lastare. 
01.42 T2 Hämtar pall med 3 lastare. 
01.49 T2 Hämtar pall med 3 lastare. 
01.57 T2 Flyttar på 2 pallar, hämtar pall med 3 lastare, ställer tillbaka pallar 

som flyttades. 
02.09 T2 Flyttar på pall, hämtar pall från övre lagerplats med 1 lastare, ställer 

tillbaka pall som flyttades.  
02.09 T2 Hämtar pall med 3 lastare. 

   
02.26 T2 Hämtar pall med 3 lastare. Fick flytta på pallar som stod i vägen, 

ställde tillbaka de som flyttades. 
02.30 Ute 2 Hämtar pall med 3 lastare allra längst bort. 

   
02.35 Ute 2 Hämtar pall med 2 lastare längst bort, fick leta lite. 
02.41 T2 Flyttar på två pall, hämtar pall med 2 lastare, ställer tillbaka båda 

pallarna. 
02.43 T2 Lagerarbetare 1 flyttar på pall som står på markplan, Lagerarbetare 2 

lyfter ner pall med 1 lastare från övre lagerplats och kör pallen till 
traversen, lagerarbetare 1 kör tillbaka pallen som stod i vägen. 

03.01 T2 Flyttar på en pall, hämtar pall med 1 lastare, ställer tillbaka pall som 
flyttades. 

03.08 T2 Måste flytta på truck som stod för den pall han skulle åt. Flyttar på pall 
som stod i vägen, hämtar pall med 2 lastare, ställer tillbaka pall som 
flyttades. 

03.27 Ute 2 Fick leta efter rätt pall som stod längst bort på Ute 2, hämtar pall med 
2 lastare. 

03.34 T2 Flyttar på pall som står på markplan, byter truck, lyfter ner pall från 
övre lagerplats med 1 lastare, ställer tillbaka pall som flyttades. 

03.42 Ute 2 Fick leta länge innan han hittade rätt pall, hämtar pall med 2 lastare. 
04.02 T2 Fick flytta på 2 pallar, hämtar pall med 1 lastare. 
10.36 Ute 1 Fick flytta på 6 pallar för att komma åt rätt pall, hämtar pall med 3 

lastare. 
 

I de fall lagerarbetaren måste flytta på pallar som står i vägen ökar tiden från knappt två minuter 

till drygt tio och en halv minuter. Vid tillfället då plockrundan tog mer än tio minuter var 

lagerarbetaren tvungen att flytta på hela sex pallar som stod framför den pall som innehöll den 

lastaren som skulle skickas till slutkund, dessutom hämtades en pall med tre lastare på vilket kan 

ha påverkat tiden.  

Lagringsplatsen Ute 2 är en stor yta varför tiderna därifrån kan skilja sig även om antalet lastare 

på pallen är lika många. Då en pall med två lastare hämtades från Ute 2 men som stod nära T2, 

d.v.s. cirka 70 meter från T2, tog detta 01.26. När en pall med två lastare däremot hämtades längst 

bort på Ute 2, d.v.s. 130 meter från T2, tog detta nästan en minut längre. Det ska dock tilläggas att 

lagerarbetaren fick leta lite innan rätt pall kunde identifieras vilket även visar att trots att det på 

orderlappen står vilken lagerplats pallen står på så kan det vara svårt att hitta rätt pall. Detta 
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eftersom många pallar innehållandes olika lastare lagras på samma ställe utan någon form av 

system vid inlagringen. När en pall med två lastare skulle hämtas från Ute 2 tog detta 03.42 vilket 

till stora delar berodde på att lagerarbetaren fick leta länge innan rätt lastare hittades. Att behöva 

leta efter rätt lastare samt att flytta på pallar som står i vägen är alltså mer tidskrävande än själva 

transportsträckan mellan lagringsplatserna och T2.  

 Hämta rätt instruktionsbok 
Genomsnittstiden för att hämta en instruktionsbok på korrekt språk är 46 sekunder. Den mätning 

som tog längst tid, 02.01, visar att lagerarbetaren fick leta länge innan rätt instruktionsbok 

hittades. Den mätning som tog 01.09 visar att lagerarbetaren hämtade tre böcker samtidigt. Denna 

aktivitet går alltså relativt snabbt oavsett hur många böcker som ska hämtas. Det som även här 

spelar in och kan påverka tiden är hur länge lagerarbetaren måste leta efter rätt instruktionsbok 

i hyllan. Alla tider för denna aktivitet är sammanställda i tabell 12. 

Tabell 12: Analys av Hämta rätt instruktionsbok 

TID (MM.SS) KOMMENTAR TID (MM.SS) KOMMENTAR 
00.15  00.45  
00.20  00.46  
00.25  00.47  
00.27  00.53  
00.29  00.53  
00.30  00.55  
00.31  00.55  
00.35  00.57  
00.36  01.06  
00.37  01.09 Hämtar 3 stycken. 
00.39  01.18 Fick leta länge. 
00.40  02.01 Fick leta länge. 
00.42    

 

 Ställ gods på utgående yta 
Genomsnittstiden för att ställa gods på utgående yta är 57 sekunder, samtliga tider ses i tabell 13. 

Denna aktivitet anses som en problemfri aktivitet som endast påverkas av hur många hinder som 

finns på sträckan mellan traversen och ytan som är avsedd för färdigpackat gods. Dessa hinder 

kan bestå av lastbilar som ska lastas eller lossas och som står i vägen och därmed måste köras 

runt. Andra hinder kan vara övrig lagerpersonal och truckar som vistas i T2 och blockerar vägen. 

Paralleller kan även här dras till hur många lastare tillsammans med fundament som är placerade 

på pallen vilket således påverkar stabiliteten under körningen. 
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Tabell 13: Analys av Ställ gods på utgående yta 

TID (MM.SS) KOMMENTAR TID (MM.SS) KOMMENTAR 
00.35  00.56  
00.36  00.57  
00.36  00.58  
00.42  00.59  
00.43  01.03  
00.45  01.04  
00.46  01.04  
00.48  01.05  
00.48  01.15  
00.49  01.18  
00.51  01.24  
00.53  01.50  
00.55    

 

 Ställ tillbaka pall på lagerplats 
Att köra tillbaka en pall med de lastare som inte skulle skickas till slutkund från traversen till 

lagerplats tar i snitt 54 sekunder. Denna aktivitet ses precis som föregående aktivitet, ställa gods 

på utgående yta, som problemfri och samma paralleller till antal lastare på pall och hinder längs 

med körsträckan kan dras. Det kan ta allt mellan 00.22 till 01.38. Sträckan mellan T2 och de olika 

lagringsplatserna på gården kan ta både lång och kort tid i jämförelse med tiden det tar att köra 

tillbaka en pall till sin lagerplats i T2. I tabell 14 framgår att köra tillbaka en pall till Ute 2 ligger 

både högt upp och långt ned i tabellen. 

Tabell 14: Analys av Ställ tillbaka pall på lagerplats 

TID (MM.SS) LAGERPLATS KOMMENTAR 
00.22 T2  
00.25 T2  
00.30 T2  
00.32 T2  
00.35 Ute 2 Kör tillbaka till ute 2 men ställer pallen närmare lagret. 
00.38 T2  
00.40 T2  
00.41 T2  
00.44   Ute 2  
00.46 T2  
00.49 T2  
00.49 T2  
00.53 T2  
00.56 T2  
01.02 T2  
01.03 T2  
01.04 T2  
00.42 Ute 1  
01.12 T2  
01.13 T2  
01.27 T2 Trångt i tältet p.g.a. av många pallar med lastare och annat som står i 

vägen. 
01.27 Ute 2  
01.28 Ute 2 Kör tillbaka till ute 2 men ställer pallen närmare lagret. 
01.32 T2   
01.38 Ute 2  
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Genomsnittstiderna skiljer sig mellan Plockrunda (02.23) och att Ställa tillbaka pall på lagerplats 

(00.54). Detta beror troligtvis på att extra tid får läggas på att leta och flytta pallar under 

plockrundan vilket inte behövs när pallen ska ställas tillbaka. När en pall ska ställas tillbaka finns 

inget krav att den ska stå på exakt samma ställe där den hämtades, den måste stå på samma 

lagerplats som innan men eftersom flera pallar kan ha samma plats måste den inte ställas tillbaka 

längst in även om den hämtades längst in. Pallar som hämtas längst bort på Ute 2 ställs ofta tillbaka 

på en plats närmare T2.  

 Sammanfattning 
Genomsnittstiden för att hantera en lastare vid utleverans, minus tiden för administration och 

lastning, är idag drygt femton minuter. Den tid det får ta att hantera en lastare enligt företag X blir 

således omkring 25 minuter om administration och lastning räknas bort från de 30 minuter som ╊Warehouse Manager╊ tagit fram. Detta innebär att det går i snitt tio minuter snabbare att hantera 

en lastare än vad som är godtagbart baserat på uträkningen. Produktgruppen visar sig alltså inte 

vara lika svårhanterad och tidskrävande som företag X föreställt sig vilket tyder på att det finns 

viss brist på kunskap och helhetssyn hos de parter som inte är direkt involverade i det dagliga 

markarbetet med kund A:s produkter. Dessutom tyder det på att det finns brister i 

kommunikationen mellan de som dagligen arbetar med kund A:s produkter och de som arbetar 

med kund A på ett mer övergripande plan. 

Trots att hantering av lastare tar kortare tid än vad företag X upplevt finns förbättringspotential i 

processen. Baserat på analysen som genomförts av tidsstudien kan tre problemområden 

identifieras; kombination av slumpmässig inlagring och FIFO, hantering av lastare och 

rollfördelning på lagret. Dessa problemområden beskrivs och analyseras vidare i kapitel 6.  
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6 Identifiering av problemområden  
Utifrån kartläggningen som gjorts på företag X, jämförelsen mellan SOP:n och nuläget samt 

analysen av tidsstudien har fem problemområden identifierats vilka listas och beskrivs i detta 

kapitel. Dessutom analyseras vad som ligger bakom problemen och vilka effekter de kan ge 

upphov till.  

 Platsbrist 

 Utspridda lagringsplatser 

 Kombination av slumpmässig inlagring och FIFO 

 Hantering av lastare 

 Rollfördelning på lagret 

6.1 Platsbrist 
Ett första problem som identifierats är den rådande platsbristen i tälten. Vid implementeringen 

av kund A hos företag X beräknades att 7500m2 i tälten och 1000m2 i inomhuslagret skulle räcka 

till kund A:s samtliga produkter som ska lagras hos företag X. Det har visat sig inte stämma p.g.a. 

att kund A har levererat fler produkter till lagret än vad som meddelats från början och den 

lageryta som finns nu räcker inte till för den volym av produkter som levereras. Detta problem 

har lett till att nya lagringsytor har fått skapas utomhus och det innebär att produktgruppen 

lastare är placerade på skilda platser på företag X:s område. Dessa platser är oskyddade från 

väder, vind och andra yttre faktorer som exempelvis lastbilar, personbilar och truckar som rör sig 

i närheten av produkterna. Lastarna saknar dessutom tydliga markeringar som visar att det står 

oskyddat gods på gården där stora transporter rör sig. Detta kan leda till att produkterna kan bli 

skadade vid kollision med de fordon som passerar dagligen. De kan även bli smutsiga då det inte 

finns något tak som skyddar mot väderförhållanden såsom regn, snö eller vind som innehåller 

damm. Under våren kan det dessutom förekomma pollen i luften som kan fastna på lastarna. Det 

i sin tur leder till att lagerarbetaren som plockar ihop ordern måste rengöra lastaren, för att 

undvika missnöjd slutkund, vilket kostar extra för kund A eftersom rengöring är en VAS-tjänst. 

Det är även ett moment som kräver tid av lagerarbetaren och ökar den totala hanteringstiden av 

ordern som innehåller lastare. Under observationerna framgick att rengöring endast 

genomfördes på de lastare som hämtades från någon av lagringsplatserna utomhus varför denna 

aktivitet skulle kunna undvikas genom att lagra alla produkter i tält. Platsbristen och de 

temporära lagringsplatserna innebär dessutom att det krävs en hel del interna transporter med 

truck mellan lagringsplatserna när produkter ska plockas ihop till order vilket inte förutspåddes 

från början. 

6.2 Utspridda lagringsplatser 
Eftersom platsbristen resulterat i temporära lagringsplatser, är samtliga lagringsplatser 

utspridda på företag X:s område. Det mesta av arbetet med kund A:s produkter utförs i T2 då 

travers, bandmaskin och administrativa medel finns i det tältet. En effekt av detta är att de 

produktgrupper som lagras i T3 och på lagringsplatserna utomhus alltid måste hämtas med truck 

och köras till T2 för att kunna packas och färdigställas där. Mellan T2 och T3 är det som tidigare 

nämnt 300 meter och det tar 2 minuter och 24 sekunder att ta sig till och från T3 med truck. Detta 

kan vid en första anblick verka försumbart men då nästan alla order innehåller någon produkt 

som måste hämtas i T3 innebär det att mycket tid läggs på att köra mellan lagringsplatserna varje 

dag. Lastare och fundament som ofta sampackas lagras framför allt i T2 och T3 och av de 25 order 

som ingick i tidsstudien innehöll nio av dem fundament. Om man utgår från att dessa nio 
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fundament plockades under samma dag, så betyder det att minst 21 minuter och 36 sekunder 

lades på att åka med truck mellan T2 och T3 den dagen.  

Under observationerna framgick att truckarna ofta går tomma när de framför allt körs till T3 för 

att hämta någon produkt till order. Även detta är en effekt av att lagringsplatserna är utspridda 

på företag X:s område. Under en timme noterades att sju tomkörningar från T2 till T3 

genomfördes vilket är cirka 2,1km. I de fall då det inte finns några produkter som samtidigt ska 

köras till T3 går det inte att undvika tomkörningar, men det bör ändå ses över och om möjligt få 

som rutin att i största mån undvika tomma körningar. Att köra mellan tälten med dieseltruck är 

både kostsamt för företag X och för miljön. Under observationerna på lagret lades märke till att 

alla truckar behövde tankas åtminstone en gång i veckan, ibland fler gånger, vilket med tanke på 

dieselpriset idag blir dyrt för företag X. Det bidrar även till bl.a. koldioxidutsläpp vilket påverkar 

både miljön och de som arbetar på lagret eftersom truckarna även körs inne i tälten där luften 

snabbt tyngs av avgaser.  

Eftersom lagringsplatserna är utspridda genomförs många körningar med truck mellan dessa på 

en yta där lastbilar, personbilar och fotgängare rör sig samtidigt. I tälten finns inget 

omklädningsrum, toalett eller möjlighet till förtäring vilket gör att lagerarbetarna som är 

placerade i tälten ofta måste gå mellan tälten och huvudbyggnaden. Det finns ingen avsedd ╊fil╊ på 
lagerområdet som fotgängare kan röra sig i när de går mellan lagringsplatserna och 

huvudbyggnaden. Ytterligare en effekt av att lagringsplatserna är utspridda är att arbetsmiljön 

för lagerpersonalen och övriga anställda på företaget kan ses som osäker eftersom truckar, 

lastbilar och personbilar ofta är i rörelse samtidigt på en relativt trång yta.  

6.3 Kombination av slumpmässig inlagring och FIFO 
Som Jonsson & Mattson (2011) skriver bör lagerlayout och inlagringsmetod anpassas på ett sätt 

som gör att det är lätt att hitta, komma åt och flytta produkter som ska plockas samt även så att 

transportsträckan inom lagret minskar. Ett exempel är att högfrekventa artiklar bör placeras på 

lättåtkomliga platser i syfte att kunna undvika onödigt letande, flyttande och åkande. 

Då slumpmässig inlagring tillämpas vid inleverans på företag X ställs produkter på den lagerplats 

som är ledig vid tillfället vilket ofta är längst ut i raden av lagerplatser. Produkter som ankommer 

till lagret först är vanligtvis de produkter som också ska plockas ut först eftersom 

plockningsprincipen FIFO används. Enligt Lumsden (2006) innebär FIFO att den produkt som 

anländer till lagret först, således ska skickas först till slutkund. En order innehållandes en specifik 

artikel är dessutom kopplad till ett specifikt serienummer varför lagerarbetaren som ska plocka 

ihop ordern måste leta efter rätt pall innehållandes rätt artikel med rätt serienummer. På grund 

av den slumpmässiga inlagringen är det är inte alltid lätt att identifiera aktuell pall vid en första 

anblick eftersom lagerarbetaren kan behöva kliva ur trucken för att gå in bakom andra pallar och 

leta efter rätt artikel. I T2 är lastare även placerade på höjden över mittgången i tältet och då kan 

det vara svårt att identifiera artikel-/serienummer från markhöjd. Letande efter produkter är ett 

moment som tar upp en stor del av den totala tiden för plockningsaktiviteten i processen för 

utleverans. 

När rätt pall identifierats är det vanligt att pallar som står i vägen måste flyttas på för att 

lagerarbetaren ska komma åt pallen som ska ingå i ordern. De pallar som flyttas måste därefter 

ställas tillbaka på rätt plats. Även detta kan vara ett tidskrävande moment då en pall kan vara 

placerad både bakom och under andra pallar. Det har dessutom noterats att vissa pallar flyttas på 
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flera gånger samma dag, av olika lagerarbetare, då olika order kan innehålla artiklar som är 

placerade på samma ställen. Det kan till och med vara så att en lagerarbetare flyttar på och ställer 

tillbaka en pall, som ska ingå i en annan order senare samma dag. 

6.4 Hantering av lastare 
Företag X upplever att hanteringen av en lastare som ska plockas till order är svårhanterlig och 

tidskrävande. Det beror framför allt på att en travers är nödvändig vid packningen av lastare och 

att det krävs ett flertal lyft eftersom lastarna är staplade tre stycken på en pall vid inleverans. När 

en lastare som är placerad underst på en blandpall eller seriepall ska plockas till order krävs 3-5 

lyft i traversen medan det endast krävs ett lyft när den översta lastaren ska plockas.  

Det finns både så kallade blandpallar och seriepallar och lastarna är vanligtvis placerade på pallen 

i den ordning som de har tillverkats hos kund A. På grund av detta är hanteringen av just lastare 

svårhanterlig enligt företag X, vilket också har styrkts under de observationer som gjorts på 

företaget. Företag X kan dock inte göra någonting åt det problemet själva eftersom det är kund A 

som styr placeringen i samband med deras produktion. Då den lastaren som ligger underst på en 

pall troligtvis är den lastare som ska plockas ut till slutkund först innebär det att ett antal lyft 

måste göras i traversen. Övriga produktgrupper är inte av samma karaktär som lastare och därför 

är de inte staplade på varandra på samma sätt. Det gör det lättare vid hanteringen av dessa 

eftersom traversen då inte är nödvändig i samma utsträckning för att kunna separera produkter 

från varandra på samma pall. Antalet lyft skulle kunna reduceras och tid skulle kunna sparas om 

en annan plockningsprincip tillämpades så att företag X inte är låsta vid att alltid behöva plocka 

den lastare som ligger underst på en pall. När det gäller seriepallar specifikt bör det inte spela 

någon roll i vilken ordning en lastare plockas till slutkund eftersom lastarna på en sådan pall är 

identiska och det enda som skiljer dem åt är tid för tillverkning. Om företag X i de flesta fall skulle 

kunna plocka den översta lastaren skulle mycket tid och antal lyft i traversen kunna reduceras. 

Lastare är dessutom den produktgrupp som sampackas mest med andra produktgrupper 

eftersom slutkunder ofta beställer tillbehören fundament och wellådor till den lastare som 

efterfrågas. När order med lastare innehåller ett eller flera tillbehör vilka då ska packas på en och 

samma pall innebär det att det tar längre tid tills själva lastarordern är klar att ställas på den 

utgående ytan för att lastas på transport. Fler lyft krävs också när fundament ska placeras under 

lastaren på samma pall eftersom lastaren måste lyftas upp och hållas i luften medan fundamentet 

skjuts in och sätts på pallen innan lastaren släpps ned ovanpå. Sampackning kan enligt Bartholdi 

& Hackman (2014) vara ett sätt att uppnå kundnöjdhet eftersom få leveranser reducerar 

kostnader för kunden. Det är därför viktigt att företag X fortsätter att sampacka vissa produkter 

trots att det kan vara ett tidskrävande moment. Sampackning innebär att fler produkter kan lastas 

i en och samma transport när antalet pallar reduceras och det leder till att både fraktkostnader 

kan minska och fyllnadsgrad i lastbilar öka. Att fler produkter får plats i samma transport är alltså 

en fördel både för miljön, företag X och kund A eftersom så få transporter som möjligt sker. 

6.5 Rollfördelning på lagret 
Utöver de fyra konkreta problem som noterats har även ett mer svårdefinierat problem 

identifierats. Under observationerna har det noterats att personalen på lagret till stor del alltid 

arbetar med samma områden. Det betyder att en person har huvudansvaret att ta hand om alla 

inleveranser och att lagra in produkterna. Andra lagerarbetare fokuserar på att plocka produkter 

till utleverans och där är det uppdelat per produktgrupp. Ytterligare en lagerarbetare arbetar 

främst med att lasta färdiga order på transport när de ska skickas till slutkund. Det här kan betyda 
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att en bred kompetens kring kund A:s produkter går förlorad bland lagerpersonalen och att 

lagerverksamheten kring en specifik produktgrupp inte fungerar optimalt om någon i personalen 

är frånvarande vid något tillfälle. 

Att olika ansvarsområden har bildats på lagret kan både vara en fördel och en nackdel i verksamheten. Fördelen är att en person blir ╊expert╊ på sitt område och kan införa rutiner för att 
den processen ska gå så smidigt och korrekt som möjligt så att slutkunden blir nöjd med sin 

levererade produkt. Nackdelen är att de personer som inte dagligen arbetar med exempelvis inleverans får svårare att hantera dessa moment i de fall den ╊ansvarige╊ är frånvarande från 
arbetet vid något tillfälle. Att inte alla på lagret har samma kompetens kring samtliga 

produktgrupper kan leda till att en order som ska levereras till slutkund inte plockas, packas, 

konsolideras, hanteras eller märks upp på korrekt sätt vid de tillfällen en person som inte är van 

att arbeta med den specifika produkten ändå gör det. Om en felaktig hantering görs eller ett viktigt 

moment glöms bort, exempelvis någon VAS-tjänst, kan det leda till missnöjda slutkunder när de 

får en ofullständig produkt. Det bör vara viktigt att en allmänkunskap råder kring kund A:s 

produkter eftersom det endast är sex personer som arbetar i tälten och det finns stor sannolikhet 

att någon/några lagerarbetare är frånvarande vid tillfällen som exempelvis sjukdom eller 

semester. Vid de tillfällena är det av yttersta vikt att arbetet med samtliga produktgrupper kan 

fortgå som vanligt så att slutkunderna får sina produkter på utsatt tid.  

 

 

 
 

  



 

44 
 

7 Förändringsförslag 
Baserat på den analys som genomförts i kapitel 6 har sju förändringsförslag tagits fram i syfte att 

förbättra arbetet med kund A:s produkter. Vissa av förslagen har tagits fram i samband med 

diskussion med respondenter som är involverade i verksamheten och arbetet med kund A:s 

produkter. Samtliga förändringar är endast förslag utan vidare undersökning gällande möjlig 

implementering. De presenteras för företag X som sedan får besluta huruvida förändringarna 

kan/ska genomföras eller inte. 

Förändringsförslagen listas och följs sedan av tabell 15 som visar vilka förslag som löser vilka 

problem. Därefter beskrivs respektive förändringsförslag. 

 Byte av lagringspolicy 

 Utöka skyddad lagringsyta 

 Införa rutiner i syfte att reducera körningar och flyttande av produkter  

 Investering i ytterligare bandmaskin 

 Införa separat fil för oskyddade fotgängare och cyklister 

 Förändra plockningsprincip 

 Införa arbetsfördelning på gruppnivå 

Tabell 15: Problemområden och förändringsförslag 

PROBLEM EFFEKT LÖSNING 
 PLATSBRIST  Produkter lagras oskyddat  Byte av lagringspolicy  Utöka skyddad lagringsyta  UTSPRIDDA 

LAGRINGSPLATSER 
 Många körningar och 

tomkörningar med truck mellan 
lagringsplatser   Bandmaskin finns endast i ett tält 

  Osäker arbetsmiljö 

 Införa rutiner i syfte att reducera 
körningar och flyttande av 
produkter   Investering i ytterligare 
bandmaskin  Införa separat fil för oskyddade 
fotgängare och cyklister  KOMBINATION AV 

SLUMPMÄSSIG 
INLAGRING OCH FIFO 

 Letande och flyttande av pallar vid 
plockning 

 Byte av lagringspolicy  Förändra plockningsprincip 

 HANTERING AV 
LASTARE 

 Användning av travers tar olika 
lång tid beroende på antalet lyft 
som måste genomföras 

 Förändra plockningsprincip och 
föreslå förändring för kund A 

 ROLLFÖRDELNING PÅ 
LAGRET 

 Bred kompetens går förlorad  Införa arbetsfördelning på 
gruppnivå 

 

7.1 Byte av lagringspolicy 
Genom att ändra lagringspolicy från slumpmässig lagring till dedikerad, alternativt klassbaserad 

lagring kan företag X reducera mängden körningar mellan de olika tälten. Dedikerad lagring 

innebär enligt Zaerpour m.fl. (2013) att en produkt blir tilldelad en lagerplats baserat på hur 

frekvent produkten plockas. En produkt som plockas ofta får således en lagerplats närmare 

platsen för utlastning vilket i det här fallet är i T2 där bandmaskin och travers finns placerade. 

Denna lagringspolicy skulle dessutom kunna minska antalet pallar som måste flyttas på när en 

pall innehållandes rätt artikel till order i dagsläget är placerad bakom och/eller under andra 

pallar.  



 

45 
 

Klassbaserad lagring innebär enligt Zaerpour m.fl. (2013) att produkterna delas in i klasser 

baserade på valda attribut. Varje klass får sedan ett specifikt område att lagras på men inom detta 

område får produkterna slumpmässiga lagerplatser. Företag X skulle kunna införa denna 

lagringspolicy och dela upp produkterna i klasser baserade på hur produkterna sampackas. 

Lastare sampackas ofta med fundament varför dessa produkter bör tillhöra samma klass och 

således lagras inom samma område. 

Förslagsvis bör fundament flyttas från T3 till T1, eftersom lastare lagras i T1 och T2, för att 

undvika körningar mellan tälten när dessa produktgrupper ska sampackas. De redskap som i 

dagsläget lagras i T1 kan då flyttas till T3 vilket innebär att samtliga produkter inom den 

produktgruppen kan lagras i samma tält. Om T1 endast innehåller fundament, bör de lastare som 

lagras utomhus även få plats i T1. Ett förslag på vilka lagringsplatser som bör användas för 

samtliga produktgrupper visas i tabell 16. 

Tabell 16: Förslag på produkter i lager 

 T1 T2 T3 INOMHUS 

FÖRSLAG  Fundament  Fåtal lastare 
 Lastare  Redskap  Wellådor 

 

7.2 Utöka skyddad lagringsyta 
Om det skulle visa sig att ytan ändå inte räcker till för samtliga produkter i de tre tälten, trots att 

en omflyttning av produktgrupper har gjorts enligt det första förändringsförslaget, bör företag X 

överväga möjligheten att bygga en ny lagringsplats i syfte att kunna slippa lagra produkter 

utomhus. 

Den rådande platsbristen i tälten är ett av de främsta problemen som i nuläget finns på företag X:s 

lager. Då de nuvarande tälten är uppbyggda enligt en uppskattning av storlek på lageryta, innan 

kund A implementerades, går ytan inte att åtgärda nu i efterhand. Det är inte möjligt att utvidga 

tälten där de är placerade idag p.g.a. av att det inte finns tillräckligt mycket ledig yta utanför tälten. 

En lösning på problemet kan därför vara att bygga en ny lageryta med ytterligare ett tält på den 

yta där det i dagsläget är en personalparkering. Bakom denna finns dessutom en gräsyta som inte 

används. Personalparkeringen skulle kunna flyttas till den andra personalparkeringen som finns 

på området. Om parkeringen flyttas kan ett till tält, troligtvis i samma storlek som T1 och T2, få 

plats på den ytan som tillsammans med gräsytan blir tillgänglig för nybygge och samtliga 

produkter som står lagrade utomhus kan således flytta in det i tältet. 

Genom att lagra samtliga produkter inomhus blir de automatiskt skyddade mot yttre faktorer 

såsom väder, vind, övrig smuts och risk för att fordon kolliderar med gods som står oskyddat ute 

på gården. När produkterna skyddas mot dessa faktorer kan risken för missnöjda slutkunder, 

p.g.a. eventuell smuts och/eller skada, minska. Det har visat sig att aktiviteten rengöring av lastare 

endast utförs på de lastare som har stått utomhus och genom att flytta in samtliga produkter kan 

både kostnad och tid för denna VAS-tjänst reduceras. Detta leder alltså till att tiden istället kan 

läggas på mer värdeskapande aktiviteter vilket i sin tur leder till fler nöjda slutkunder. 

7.3 Införa rutiner i syfte att reducera körningar och flyttande av produkter 
Ett problem som identifierats är att lagringsplatserna är så pass utspridda att det leder till många 

interna transporter med truck. Det körs både fulla transporter men även en del tomma 
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transporter som framför allt görs från T2 till T3 när produkter ska hämtas i T3 och köras till 

travers eller bandmaskin för slutlig packning. Enligt de Koster m.fl. (2007) står transporter inom 

lagret för den största kostnaden inom orderplockning och står även för 55 procent av den totala 

plocktiden. Denna tid och kostnad är något som bör kunna reduceras genom att införa rutiner som 

leder till att transporter kan minskas eller i vissa fall helt elimineras. I syfte att kunna reducera 

antalet körningar mellan tälten föreslås att företag X ska införa rutin att i möjligaste mån undvika 

att köra en truck helt tom. Lagerarbetarna bör sträva efter att planera sina körningar exempelvis 

i de fall då det finns produkter som nyligen inlevererats men fortfarande står kvar utanför T2 och 

ska köras till sin ordinarie lagerplats i T3. I dessa fall kan de produkterna köras dit i samband med 

att en produkt ska hämtas till ny order i T3, istället för att köra trucken helt tom på vägen till T3. 

Genom detta tänk och planering av körningar kan totala antalet transporter reduceras och 

därmed sparas både tid och pengar. 

I samband med att införa ny rutin att undvika tomkörningar bör företag X även se över att införa 

ny rutin när det gäller att samla ihop fler produkter till olika order på en och samma gång. För att 

undvika att flytta och ställa tillbaka en pall som innehåller en produkt vilken ska plockas senare 

samma dag, bör en rutin införas som ska ge lagerarbetarna en helhetsbild, i den mån det går, av 

vilka produkter som ska plockas under en och samma dag. När lagerarbetaren ska påbörja 

plockrundan av en order ska denne även ha en bild av vilka produkter som ska plockas till 

kommande order. Då en lagerarbetare måste flytta på pallar för att komma åt rätt pall, kan tiden 

för nästa plockrunda reduceras om lagerarbetaren vet att en av pallarna som flyttas ska plockas 

vid ett senare tillfälle. Pallen kan då placeras lättåtkomligt istället för långt in där den kanske stod 

från början. 

7.4 Investering i ytterligare bandmaskin 
Företag X bör undersöka om det lönar sig att investera i ytterligare en bandmaskin som kan 

placeras i T3. Med en bandmaskin placerad i T3 kan order som innehåller produkter som endast 

lagras i T3 packas på plats, istället för att köras till T2 för att packas. Detta skulle troligtvis leda till 

att arbetet i T2 underlättas under dagtid eftersom färre personer och truckar vistas på samma yta. 

När en order packats klart i T3 kan den senare köras till T2 och placeras utanför i väntan på att 

fraktsedel ska fästas på pallen.  

Att köra flera produkter på en pall, obandat, kan vara riskfyllt eftersom produkterna kan ramla av 

pallen och skadas. Vid de tillfällen då produkter hämtas en åt gången från T3 för att sampackas i 

T2 kan antalet körningar mellan tälten reduceras om en bandmaskin finns tillgänglig och 

sampackning kan ske redan i T3. 

7.5 Införa separat fil för oskyddade fotgängare och cyklister 
För att arbetsmiljön ska bli säkrare för lagerarbetare och övrig personal som rör sig på den yta 

där lastbilar, truckar och personbilar kör kan förslagsvis någon form av separat fil för fotgängare 

införas. Denna fil ska endast vara avsedd för fotgängare, alternativt även för cyklister, och 

körförbud för tidigare nämnda fordon bör råda. Risken för att oskyddade fotgängare och/eller 

cyklister blir påkörda och skadade kan på detta sätt minskas. 

7.6 Förändra plockningsprincip 
En förändring som kan reducera den tid som läggs på att lyfta av lastare för att komma åt lastaren 

med rätt serienummer, är att avveckla plockningsprincipen FIFO på pallnivå. Företag X bör 

behålla plockningsprincipen generellt när det gäller vilken pall som ska prioriteras, för att på så 
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sätt fasa ut de produkter som legat länge på lagret. Men för att reducera antalet lyft med travers, 

och på så sätt även minska tiden för hantering av lastare, bör företag X själva kunna välja vilken 

lastare som ska skickas till slutkund. Detta bör fungera problemfritt för seriepallar men eftersom 

blandpallar innehåller olika typer av lastare blir det svårare att undvika lyft för denna typ av pall. 

Om kund A endast levererar pallar där samtliga lastare är av samma storlek men med olika 

artikelnummer, skulle travershanteringen underlättas eftersom den översta lastaren kan placeras 

underst på en ny pall.  

Företag X bör, baserat på detta förändringsförslag, föreslå för kund A att artiklarna i en order inte 

ska kopplas till specifika serienummer samt att blandpallar endast får innehålla lastare av olika 

typer, inte olika storlekar. Ett alternativ skulle även kunna vara att företag X kräver mer betalt av 

kund A för blandpallar än för seriepallar. Detta eftersom blandpallar genererar fler lyft i traversen 

och därmed är hanteringen mer tidskrävande än seriepallar.  

7.7 Införa arbetsfördelning på gruppnivå 
En sista rekommendation är att företag X bör fundera över att de sex personerna som arbetar med 

kund A:s produkter ska utveckla arbetsfördelningen kring de produktgrupper och processer som 

finns på lagret. Det föreslås att alla lagerarbetare ska kunna arbeta med samtliga produktgrupper 

vid både inleverans och utleverans istället för att specialisera sig beroende på tidigare erfarenhet. 

Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver att teorin kring specialisering av arbetsuppgifter har fått 

mycket kritik eftersom det då finns risk för bl.a. motivationsproblem hos medarbetaren. En 

arbetsfördelning på gruppnivå föreslås därför till företag X eftersom det passar verksamheten 

med kund A:s produkter. I en marknadsbaserad gruppering samlas alla uppgifter som hör till 

samma verksamhetsområde, exempelvis typ av kund, i samma enhet. I detta fall skulle det betyda 

att arbetet på företag X delas upp så att alla uppgifter som hör till kund A således är samlade. 

Fördelarna med denna typ av arbetsfördelning är att det leder till en mer enhetlig produkt och ett 

starkare kundtänkande om hanteringen av en produkt utförs på exakt samma sätt oavsett vilken 

lagerarbetare som utför arbetet. Genom att alla i personalen kan hantera slutkundens produkt på 

korrekt sätt varje gång ökar troligtvis kundnöjdheten. Målet bör vara att alla lagerarbetare ska 

kunna utföra en uppgift på samma sätt och under samma tid, vilket är en del av Lean Produktion. 

En standardisering av arbetsuppgifter på lagret leder enligt Liker (2004) till att arbetsprocesser 

blir mer stabila och i längden att ständiga förbättringar av processerna erhålls.   
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8 Slutsats 
Kartläggningen som utförts av processerna för in- och utleverans ger företag X en tydligare bild 

av hur hela arbetet med kund A:s produkter går till. Genom att få reda på vilka områden som har 

utvecklingspotential ges företag X en möjlighet att kunna förbättra arbetet med kund A:s 

produkter. Syftet med detta examensarbete har varit att ta reda på hur processerna för samtliga 

produktgrupper ser ut, inklusive hanteringstid för lastare, och jämföra det avtalade 

tillvägagångssättet med hur det faktiskt går till i nuläget för att till sist kunna identifiera 

förändringsförslag vilka kan förbättra processerna. Syftet har uppfyllts genom att alla 

frågeställningar i kapitel 1.4 besvaras. 

Examensarbetets första frågeställning lyder: Vilka aktiviteter ingår i processen för inleverans och 

utleverans av kund A:s samtliga produktgrupper? Kartläggningen av kund A:s produkter på 

företag X:s lager visade att samtliga produktgrupper genomgår ett antal aktiviteter vid in- och 

utleverans, dessa aktiviteter visas i tabell 17. 

Tabell 17: Aktiviteter vid in- och utleverans 

 INLEVERANS UTLEVERANS 
AKTIVITET  Lossning  Ställ produkt på plats  Notera plats på lista  Ankomstkontroll  Kontroll mot order i system  Bekräfta order i system  Uppdatera lagerplats i 

system 

 Printa plocklista  Plockrunda  Konsolidera order  Packa order  Ställ tillbaka pall på lagerplats  Bekräfta order i system  Ställ gods på utgående yta  Lastning 

 

Alla aktiviteter i processen för inleverans ser ut på liknande sätt oavsett vilken produktgrupp det 

gäller. Lagringspolicyn som gäller i dagsläget är slumpmässig lagring vilket innebär att en produkt 

vid inleverans tilldelas första lediga lagerplats inom den lagringsyta som tilldelats respektive 

produktgrupp. Produktgrupperna går vid utleverans igenom samma aktiviteter men 

hanteringssättet inom vissa aktiviteter skiljer sig åt mellan de olika produkterna varför också 

hanteringstiden i utleveransprocessen kan variera.  

För att besvara den andra frågeställningen ╊Vad blir medeltiden för varje aktivitet för produktgruppen lastare vid utleverans?╊ har en tidsstudie genomförts på lastare i processen för 

utleverans vilken visar att en lastare i genomsnitt tar 14 minuter och 54 sekunder att hantera. 

Medeltiderna för samtliga aktiviteter som genomförs i processen presenteras i tabell 18. 

Tabell 18: Medeltid per aktivitet 

AKTIVITET MEDELTID (MM.SS) 
PLOCKRUNDA 02.23 
TRAVERSHANTERING 09.59 

INSTRUKTIONSBOK 00.46 

STÄLL GODS PÅ UTGÅENDE YTA 00.57 
STÄLL TILLBAKA PALL PÅ LAGERPLATS 00.54 

  

Vidare skulle problem utifrån en jämförelse mellan SOP och nuläget identifieras. Det har 

framkommit att det finns vissa skillnader dem emellan vilket har resulterat i ett antal 
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problemområden vilket således besvarar den tredje frågeställningen. Den stora skillnaden som 

noterats är att det råder platsbrist på lagret och därför har tre temporära lagringsplatser utomhus 

fått skapas och ett antal lastare får därmed stå lagrade helt oskyddat på företag X:s lagerområde. 

Den rådande platsbristen har lett till att produkter lagras där de får plats för tillfället och att de 

lagringsplatser som nu finns tillgängliga är utspridda på lagerområdet. Det är olika långa avstånd 

mellan lagringsplatserna och körning med truck är nödvändigt när produkter ska plockas till 

order vilket innebär att mycket tid läggs på flertalet körningar, både fulla och tomma, som görs 

varje dag. Vidare har problem vid plockning av produkter identifierats. Plockningsprincipen FIFO 

tillsammans med slumpmässig lagring leder till att mycket tid läggs på att leta rätt på den produkt 

som ska plockas och även att flytta på pallar som står i vägen för att komma åt aktuell produkt 

som ofta står långt in i lagret. Hantering av lastare har upplevts som den mest svårhanterliga och 

tidskrävande produktgruppen p.g.a. att det kan krävas flera lyft med travers för att komma åt den 

lastare som ska skickas till slutkund. Den fjärde och sista frågeställningen ╊Finns det några förändringsmöjligheter, och i så fall vilka, som kan förbättra processerna?╊ besvaras av de förändringsförslag som tagits fram i kapitel 7 och 

listas nedan:  

 Byte av lagringspolicy 

 Utöka skyddad lagringsyta 

 Införa rutiner i syfte att reducera körningar och flyttande av produkter  

 Investering i ytterligare bandmaskin 

 Införa separat fil för oskyddade fotgängare och cyklister 

 Förändra plockningsprincip 

 Införa arbetsfördelning på gruppnivå 

Tidsstudien som genomförts på företag X visar att hanteringen av en lastare inte tar lika lång tid 

som företag X upplevt vilket tyder på att brister finns vad gäller kunskap och helhetsbild av 

arbetet med kund A:s produkter. Resultatet av detta arbete ger företag X ett underlag för hur 

processerna med kund A:s produkter ser ut och vilka områden som kan utvecklas. Det kan 

dessutom ligga till grund för en ökad förståelse av hela arbetet för samtliga parter som är 

involverade i arbetet med denna kund och dess produkter. Företag X rekommenderas att i nästa 

steg undersöka de presenterade förändringsförslagen gällande möjlig implementering. Om det 

visar sig att förslagen är möjliga att genomföra och att dessa skulle förbättra verksamheten i sin 

helhet bör en plan för genomförande tas fram. För fortsatt arbete rekommenderas företag X att ta 

fram en prioritetsordning som visar i vilken ordning förändringsförslagen ska införas i syfte att 

kunna förbättra verksamheten och uppnå bästa möjliga resultat. 
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BILAGA 1 – Tidsstudie: detaljerad tidsredovisning per aktivitet 
I denna bilaga presenteras samtliga mätningar per aktivitet. Tabellerna visar hur lång tid varje 

lastare tar per mätning och aktivitet. Antal lyft och lagerplats anges där så är relevant. Dessutom 

finns en kolumn för kommentar där det beskrivs hur en aktivitet genomförts per mätning samt 

om det hände något speciellt som kan ha påverkat tiden det tog att genomföra aktiviteten. 

Plockrunda 
I tabell 19 presenteras aktivitet Plockrunda. Under kommentar framgår hur många lastare som 

stod på pallen samt om pallar var tvungna att flyttas för att komma åt rätt pall eller om 

lagerarbetaren fick leta länge efter rätt pall.  

Tabell 19: Aktivitet Plockrunda 

TID (MM.SS) LAGERPLATS KOMMENTAR 
01.06 T2 Hämtar pall med 3 lastare. 
04.02 T2 Fick flytta på 2 pallar, hämtar pall med 1 lastare. 
01.49 T2 Hämtar pall med 3 lastare. 
02.43 T2 Lagerarbetare 1 flyttar på pall som står på markplan, Lagerarbetare 2 

lyfter ner pall med 1 lastare från övre lagerplats och kör pallen till 
traversen, lagerarbetare 1 kör tillbaka pallen som stod i vägen. 

10.36 Ute 1 Fick flytta på 6 pallar för att komma åt rätt pall, hämtar pall med 3 lastare. 
03.27 Ute 2 Fick leta efter rätt pall som stod längst bort på Ute 2, hämtar pall med 2 

lastare. 
03.42 Ute 2 Fick leta länge innan han hittade rätt pall, hämtar pall med 2 lastare. 

01.05 T2 Hämtar pall med 3 lastare. 
02.09 T2 Hämtar pall med 3 lastare. 
01.26 Ute 2 Hämtar pall med 2 lastare. 
02.26 T2 Hämtar pall med 3 lastare. Fick flytta på pallar som stod i vägen, ställde 

tillbaka de som flyttades. 
01.28 T2 Hämtar pall med 3 lastare. 
01.15 Ute 3 Hämtar pall med 1 lastare. 
02.30 Ute 2 Hämtar pall med 3 allra längst bort. 
01.17 T2 Hämtar pall med 3 lastare. 
02.35 Ute 2 Hämtar pall med 2 lastare längst bort, fick leta lite. 
03.08 T2 Måste flytta på truck som stod för den pall han skulle åt. Flyttar på pall 

som stod i vägen, hämtar pall med 2 lastare, ställer tillbaka pall som 
flyttades. 

00.38 T2 Hämtar pall med 1 lastare. 
01.23 T2 Hämtar pall med 3 lastare. 
03.34 T2 Flyttar på pall som står på markplan, byter truck, lyfter ned pall från övre 

lagerplats med 1 lastare, ställer tillbaka pall som flyttades. 
03.01 T2 Flyttar på en pall, hämtar pall med 1 lastare, ställer tillbaka pall som 

flyttades. 
01.57 T2 Flyttar på 2 pallar, hämtar pall med 3 lastare, ställer tillbaka pallar som 

flyttades. 
02.09 T2 Flyttar på pall, hämtar pall från övre lagerplats med 1 lastare, ställer 

tillbaka pall som flyttades.  
01.42 T2 Hämtar pall med 3 lastare. 
02.41 T2 Flyttar på två pall, hämtar pall med 2 lastare, ställer tillbaka båda 

pallarna. 
MEDELTID 

02.23 
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Travershantering 
I tabell 20 presenteras aktiviteten Travershantering där det framgår om wellåda och fundament 

placerats på pallen och hur många lyft som genomförts.  

Tabell 20: Aktivitet Travershantering 

TID (MM.SS) KOMMENTAR ANTAL LYFT 
06.52 Översta lastaren lyfts till ny pall. 1 
07.46 Översta lastaren lyfts till ny pall, sätter dit wellåda. 1 
11.20 Lyfter av översta och ställer på sidan, lyfter av 

mellersta till ny pall, lyfter tillbaka den översta på 
mellersta lastaren på nya pallen, skulle alltså ha den 
understa, lyfter och placerar fundament under. 

3 

03.27 Sätter dit wellåda. 0 
05.23 Översta lastaren lyfts till ny pall. 1 
10.53 Översta lastaren lyfts till ny pall, mellersta sätts ovanpå 

den första på nya pallen, skulle alltså ha den understa 
pallen. Sätter dit 2 wellådor. 

2 

12.59 Översta lastaren lyfts av och ställs på sidan, mellersta 
lyfts till ny pall, översta lyfts tillbaka på 
ursprungspallen. Sätter dit 2 wellådor. 

3 

18.07 Lyfter av översta lastaren till ny pall, sätter dit 
fundament och wellåda. Har satt dit fel låda så får byta 
och sätta dit rätt låda. 

2 

11.43 Lyfter upp lastaren och placerar fundament under. 
Sätter dit wellåda. 

1 

18.14 Översta lastaren ställdes av på marken, mellersta lyfts 
till ny pall och sedan lyfts den översta tillbaka på den 
mellersta.  

3 

05.51 Översta lastaren lyfts till ny pall. 1 
21.13 Översta lastaren lyfts till ny pall, sätter dit fundament 

och wellåda. 
2 

07.07 Översta lastaren från pall 3 lyfts till ny pall. 1 
03.33 Endast bandning och märkning. 0 
08.17 Lyfter av den översta till ny pall. Sätter dit wellåda. 1 
13.41 Lyfter av översta till ny pall, placerar fundament och 

wellåda under den understa på ursprungspallen 
2 

12.00 Lyfter av översta lastaren och ställer på sidan, lyfter 
mellersta till ny pall, lyfter tillbaka översta till den 
understa på ursprungspallen. Sätter dit wellåda. 

2 

02.52 Placerar fundament under. 1 
15.29 Lyfter av översta lastaren och ställer på sidan, lyfter 

mellersta till ny pall, lyfter den översta till nya pallen 
(över den mellersta). Skulle ha den understa. Placerar 
fundament och wellåda på pallen. 

4 

06.40 Översta lastaren lyfts till ny pall. 1 
09.21 Lyfter av översta och ställer på sidan, lyfter mellersta 

till ny pall, lyfter tillbaka den översta på den understa 
på ursprungspallen. 

3 

08.23 Placerar fundament under, sätter dit wellåda. 1 
16.03 Lyfter av översta och ställer på sidan, lyfter av 

mellersta till ny pall, lyfter tillbaka översta över den 
understa på ursprungspallen. Placerar fundament och 
wellåda under. 

4 

06.01 Översta lastaren lyfts till ny pall. 1 
07.31 Ska ha understa. Översta lastaren lyfts till ny pall.  1 

MEDELTID 
09.59 
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Hämta rätt instruktionsbok 
I tabell 21 presenteras tiderna för hur lång tid det tog att hämta rätt instruktionsbok. 

Tabell 21: Aktivitet Hämta rätt instruktionsbok 

TID (MM.SS) KOMMENTAR TID (MM.SS) KOMMENTAR 
02.01 Fick leta länge. 01.06  
00.46  01.18 Fick leta länge. 
00.30  00.31  
00.25  00.37  
00.40  00.42  
00.20  00.53  
00.55  00.55  
00.29  00.53  
01.09 Hämtar 3 stycken. 00.27  
00.45  00.36  
00.57  00.39  
00.15  00.47  
00.35    

  MEDELTID 
00.46 

 

 

Ställ gods på utgående yta 
Tiden det tog att köra en pall med en lastare från traversen till utlastningsytan presenteras i tabell 

22.  

Tabell 22: Aktivitet Ställ gods på utgående yta 

TID (MM.SS) KOMMENTAR TID (MM.SS) KOMMENTAR 
00.55  00.42  
00.45  00.35  
00.56  01.04  
00.57  01.18  
00.53  00.48  
00.58  01.05  
01.50  00.36  
01.15  00.49  
00.51  00.36  
01.24  00.48  
00.46  01.03  
00.59  00.43  
01.04    

  MEDELTID 
00.57 
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Ställ tillbaka pall på lagerplats 
I tabell 23 presenteras tiderna för när en pall, med den/de lastare som inte ska användas till order, 

körs tillbaka från traversen till lagerplatsen där den hämtades. 

Tabell 23: Aktivitet Ställ tillbaka pall på lagerplats 

TID (MM.SS) LAGERPLATS KOMMENTAR 
00.49 T2  
00.32 T2  
01.02 T2  
01.27 T2 Trångt i tältet p.g.a. av många pallar med lastare och annat på som står 

i vägen 
00.30 T2  
01.10 Ute 1  
00.35 Ute 2 Kör tillbaka till Ute 2 men ställer pallen närmare lagret. 
01.28 Ute 2 Kör tillbaka till Ute 2 men ställer pallen närmare lagret. 
00.53 T2  
00.56 T2  
01.13 T2  
00.40 T2  
01.32 T2   
00.44 Ute 2  
00.22 T2  
01.12 T2  
01.27 Ute 2  
01.03 T2  
01.38 Ute 2  
00.41 T2  
01.04 T2  
00.49 T2  
00.46 T2  
00.38 T2  
00.25 T2  

MEDELTID 
00.54 

  

 


