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Bakgrund: Uppsvinget av e-handeln och ökande kundkrav ställer allt högre krav på plock- och 

packprocessen, forskning visar att det är av största vikt att processerna är integrerade för att 

möjliggöra effektivt materialflöde i en försörjningskedja. Genom att eliminera icke-

värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter kan en integrerad plock- och packprocess 

åstadkommas. Emellertid behandlar tidigare forskning åtgärder för eliminering av icke-

värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i plock- och packprocessen separat, där 

endast ett perspektiv beaktas vid förbättringsarbete. Därav är det viktigt att integrera icke-

värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter vid förbättring av plock- och packprocessen. 

Syfte: Studien syftar till att identifiera icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter 

för att finna potentiella varaktiga åtgärdsmöjligheter i Wulff Supplies plock- och packprocess. 

Åtgärderna syftar till att minska den ergonomiska belastningen som medarbetarna utsätts för  

samtidigt som de icke-värdeadderande aktiviteterna elimineras. 

Metod: Enfallsstudie på Wulff Supplies där data samlats in genom observation och 

ostrukturerade intervjuer. Benchmarkande flerfallsstudie där tre olika företag undersökts som 

arbetar med olika arbetssätt i plock- och packprocessen. Studien syftade till att identifiera icke-

värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i plock- och packprocessen och att åtgärda 

dem genom att ta fram underlag med åtgärder och göra ett urval av dessa som rekommenderas. 

Resultat: En manuell plock- och packprocess kan vid implementering av åtgärder eliminera 

förekommande icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter. Studien visar också att 

det finns åtgärder vilka samverkar med varandra vid implementering. Dessa åtgärder eliminerar 

både icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter och dessa åtgärder bör prioriteras 

vid implementering. 

 

Ämnesord: Icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter, manuell packprocess, 

manuell plockprocess, åtgärder, lager. 



 

Abstract 

The purpose of this thesis has been to identify and analyze waste and ergonomic risk factors in 

a manual order picking and packing line and subsequently present measures to eliminate waste 

and ergonomic risk factors. The presented measures aim to reduce waste and ergonomic risk 

factors in the order picking and packing line whilst at the same time contribute to better working 

conditions. This has been done through a case study at Wulff Supplies where data was gathered 

by studies on site, including interviews and observations. Also, a review of literature and other 

studies done in the field of order picking and packing process. The effect of the proposed 

measures has previously been researched in other contexts and has been proven to be effective 

in reducing waste and ergonomic risk factors. The study aimed to identify waste and ergonomic 

risk factors in order picking and packing to eliminate these by defining measures and 

recommending these. Manual order picking and packing can, when implementing the proposed 

measures aid to eliminate waste and ergonomic risk factors. The thesis highlights how measures 

interact with one another when implemented in order picking and packing. Furthermore, these 

measures eliminate both waste and ergonomic risk factors at the same time and therefore, these 

measures should be prioritized in an implementation. At last the thesis provides insight on how 

a successful implementation of the proposed measures could be formulated for eliminating both 

waste and ergonomic risk factors. 

 

Key words: waste, ergonomic risk factors, manual order picking, manual order packing, 

measures, warehouse. 
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1 Inledning 

Kapitlet inleder med en förtagsbeskrivning. Därefter presenteras bakgrunden till de valda 

ämnena som berörs för att skapa förståelse och klargöra centrala begrepp som senare kommer 

att användas. Bakgrunden följs av problemdiskussion där företagets problem problematiseras 

och därefter presenteras två frågeställningar baserade på problemdiskussionen samt studiens 

syfte. Inledningskapitlet avslutas med en illustration av studiens disposition. 

1.1 Företagsbeskrivning 

Wulff Group är en finsk koncern som grundades av Thomas Wulff i Finland år 1890.  Idag är 

Wulff-koncernen representerad i fem länder och har sammanlagt över 100 000 kunder och över 

350 anställda. Koncernens kärnkompetens finns inom förbrukningsmaterial till kontor och 

består av 23 olika företag där Wulff Supplies i Ljungby är ett av dessa (Supplies, 2019). 

 

Wulff Supplies bildades år 2009 efter att Wulff Group förvärvat Strålfors Supplies och är ett 

helägt bolag i Wulff-koncernen. Bolaget är en av de största aktörerna i Norden som fokuserar 

på förbrukningsmaterial för kontor och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark och Norge. 

Huvudkontoret ligger i Vanda strax norr om Helsingfors i Finland. Wulff Supplies riktar sig till 

medelstora och stora företag i Skandinavien där kundunika lösningar för inköp av 

kontorsmaterial tas fram och skräddarsys efter kundens specifika behov tillsammans med 

dedikerade medarbetare. Företagets breda artikelsortiment består av över 16 000 artiklar. De 

5 000 kunder Wulff Supplies tillhandahåller produkter för i Skandinavien får egna 

kontaktpersoner för att öka inköpets flexibilitet, vilket gör Wulff Supplies unikt på den 

skandinaviska marknaden (Supplies, 2019). År 2017 omsatte Wulff Supplies 166 712 tusen 

kronor (Allabolag, 2019). 

 

Wulff Supplies centrallager byggdes år 2010 och är strategiskt placerat i Ljungby, Sverige, 

geografiskt nära E4:an. Denna geografiska placering medför fördelar då centrallagret har god 

tillgänglighet till ett väl utbyggt nätverk av transportvägar, vilket underlättar transporter till och 

från kunderna i Skandinavien. I nuläget levereras 60 % av Wulff Supplies utgående material 

till kunder runt om i Sverige, 39 % levereras till Norge och 1 % levereras till Danmark. Därefter 

distribueras varorna i respektive land för vidare försäljning (Logistikchef, 2019). 
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1.2 Bakgrund 

Logistiska flöden omfattar människor, material, information, utrustning, energiresurser, samt 

relaterad kunskap och förmåga (Neumann & Medbo, 2010). För att dessa flöden ska fungera på 

ett kostnadseffektivt och kundanpassat sätt är plock- och packprocessen viktiga att 

uppmärksamma (Alonso-Ayusoa, Tiradob, & Udíasa, 2013). Plockprocessen består av de 

aktiviteter som involveras då artiklar plockas från sin lagerhållningsplats baserat på kundorder. 

Packprocessen avser de aktiviteter som krävs för att paketera artiklar i en kundorder i lämpligt 

emballage för att sedan transporteras till lastplatsen (Calzavara et al., 2016; Calzavara et al. 

2019). Vidare påpekar Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) samt Alonso-Ayusoa, Tiradob 

och Udíasa (2013) att plock- och packprocessen är viktiga att beakta vid 

verksamhetsförbättringar.  

 

Tillsammans med lager, utgör plock- och packprocessen en kritisk länk för möjliggörandet av 

materiella flöden mellan leverantör och kund i en försörjningskedja. Vidare kan en integrerad 

plock- och packprocess medföra att icke-värdeadderande aktiviteter elimineras vilket innebär 

att fler orderrader kan färdigställas på kortare tid och med färre resurser vilket i sin tur frigör 

resurser som kan nyttjas i andra delar av verksamheten. En integrerad plock- och packprocess 

medför också ökad kundnöjdhet som skapar konkurrensfördelar på dagens konkurrensutsatta 

marknad (Palšaitis, Čižiūnienė & Vaičiūtė, 2017). Enligt Abushaikha, Salhieh och Towers 

(2018) kan icke-värdeadderande aktiviteter definieras som allt annat än den absolut minsta 

nödvändigaste förbrukningen av nödvändiga resurser som krävs för att utföra en process. 

Calzavara et al. (2019) menar att uppsvinget av e-handeln och ökande kundkrav ställer höga 

krav på interna lagerprocesser såsom plock- och packprocessen. Vidare påpekar Ramaa, 

Subramanya och Rangaswamy (2012) att det är nödvändigt att förbättra plock- och 

packprocessen för att eliminera icke-värdeadderande aktiviteter och på så sätt förbli 

konkurrenskraftiga. Enligt Anđelković, Radosavljević och Stošić (2016) samt Botti, Mora och 

Regattieri (2017) medför icke-värdeadderande aktiviteter en lägre produktivitet och genom att 

eliminera förekomsten av icke-värdeadderande aktiviteter i en process kan produktiviteten 

därmed öka. Caplice och Sheffi (1994) förklarar produktivitet som ett mått på hur effektivt 

transformering utförs, det vill säga förmågan att producera eller leverera ett önskat resultat. 

Wulff Supplies lager utmanas idag av ett ökat kundbehov samtidigt som företaget förväntas öka 

sin kundbas i Skandinavien. Plock- och packprocess utförs i nuläget med manuella 

arbetsmetoder (Logistikchef, 2019-03-05). Manuella arbetsmetoder är enligt Tompkins et al. 
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(2003) tids- och resurskrävande samtidigt som de är ergonomiskt krävande för medarbetare 

som utför arbetet (Calzavara et al., 2019). Manuell hantering av plock- och packprocessen 

kännetecknas av upprepade lyft och förflyttningar av material vilket ofta orsakar problem för 

dem som utför uppgifterna såsom rygg- och nacksmärta (Richards, 2014; Grosse et al., 2015). 

 

Icke-ergonomiska aktiviteter kan leda till gradvis försämring av det muskuloskeletala systemet 

vilket medför detta en risk för att någon gång under livet utveckla muskuloskeletala sjukdomar 

(Calzavara et al, 2016; Bernard, 1997). Muskuloskeletal sjukdom är ett tillstånd där symtomen 

utger sig som smärta i kroppens muskler, senor, nerver samt stödjande blodkärl och struktur. 

Vanligt rapporterade sjukdomar är bland annat sen-infektioner, nervkomplikationsstörningar 

såsom karpaltunnelsyndrom, osteoartros och andra smärtsyndrom vilka inte är hänförbara till 

känd patologi (Bernard, 1997). Enligt Ahlberg et al. (2014) är muskuloskeletala sjukdomar en 

av de vanligaste anledningarna till sjukskrivningar och folkhälsoproblem i Sverige och bland 

de största folksjukdomarna i världen. Detta bekräftas i European Risk Observatory Report, där 

betydande bevis tas fram för att icke-ergonomiska arbetsmetoder ligger till grund för 

muskuloskeletala sjukdomar, vilket i sin tur kan innebära permanent funktionsnedsättning samt 

förlust av sysselsättning (Schneider & Irastorza, 2010). 

 

Ergonomi är den vetenskapliga disciplinen som är inriktad på förståelsen för interaktioner 

mellan människor och andra delar av ett system och syftar till att optimera människors 

välbefinnande samtidigt som systemets övergripande produktivitet den fysiska miljön (IEA, 

2019). I Wulff Supplies plock- och packprocess medför manuella arbetsmetoder icke-

ergonomiska aktiviteter. En icke-ergonomisk aktivitet innebär att personen som utför 

aktiviteten kan ta skada av de arbetsmoment som uppgiften kräver, Calzavara et al. (2017) och 

Grosse et al. (2015) beskriver upprepande och återkommande lyft samt arbete i obekväma 

positioner som icke-ergonomiska aktiviteter. Manuella arbetsmetoder innebär också att icke-

värdeadderande aktiviteter tillkommer som förbrukar företagets resurser som annars hade 

kunnat nyttjas i andra delar avföretaget. På grund av detta måste plock- och packprocessen 

förändras för att kunna tillgodose en ökning av kundbasen (Logistikchef, 2019-03-05). North 

(2005) menar att det är viktigt att förstå en process för att kunna förbättra och utveckla den. 

Förbättringar i en process syftar bland annat till att eliminera icke-värdeadderande aktiviteter 

men också på arbetsplatsens säkerhet och välmående hos de anställda. Richards (2014) hävdar 

att företag kan dra nytta av att eliminera icke-ergonomiska aktiviteter då detta i många fall leder 

till förbättrad säkerhet samt välmående hos medarbetare. 



 

 4 

1.3  Problemdiskussion 

Nedan följer problematiserande diskussioner kring hur icke-ergonomiska och icke-

värdeadderande aktiviteter kan identifieras samt åtgärdas. Därefter öppnas en diskussion kring 

hur dessa aktiviteter sam- och motverkar med varandra i en plock- och packprocess. 

1.3.1 Problemformulering 1 – Vilka icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter 

kan identifieras i Wulff Supplies nuvarande plock- och packprocess? 

 

Företag drivs idag till att förbättra och utveckla verksamheten för att vara men även förbli 

konkurrenskraftiga (Ramaa, Subramanya & Rangaswamy, 2012). Wulff Supplies hör till den 

kategori av företag som idag utmanas av ökande kundbehov, globalisering, teknisk utveckling 

och ett allt större produktflöde. En marknad som denna utmanar lager att erbjuda snabbare och 

mer flexibla leveranser (De Vries., De Koster & Stam, 2016; Frazelle, 2001). För att klara av 

att möta marknadens behov måste företag ständigt anpassa och utveckla verksamheten, dels för 

att finnas kvar på marknaden men också för att kunna öka lönsamheten (Appelbaum et al. 2012). 

Enligt Mocan och Draghici (2018) är det viktigt att fokusera på processerna utformning då det 

kan medföra eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter och icke-ergonomiska aktiviteter 

som minskar ergonomisk belastning. 

 

På senare tid har ergonomi, minskning av muskuloskeletala sjukdomar samt eliminering av 

icke-värdeadderande aktiviteter i företag kommit att vara avgörande faktorer för företag att 

beakta för att möta konkurrens (Vink et al., 2006). Enligt De Koster et al. (2007) prioriterar 

många företag att utveckla och arbeta med att eliminera icke-värdeadderande aktiviteter för att 

frigöra resurser som kan nyttjas i andra delar av företaget för att förmå möta den hårda 

konkurrensen. Förändringar i marknadens och kundernas behov leder till ett intensivt 

materialflöde i Wulff Supplies plock- och packprocess. Då plock- och packprocessen utförs 

med manuella arbetsmetoder resulterar ett ökat materialflöde i en ökad arbetsbelastning för de 

medarbetare vilka arbetar i processerna. Ökat materialflöde definieras som att fler orderrader 

behöver färdigställas per dag. Vidare innebär detta en problematik för Wulff Supplies då 

medarbetare endast kan färdigställa ett visst antal orderrader per dag vilket gör det svårt att 

kunna färdigställa fler orderrader per dag utan att försämra den ergonomiska belastningen eller 

tillföra ytterligare resurser (Logistikchef, 2019-01-22). 

 

Enligt Naseri och Razminia (2017) finns det flertal faktorer som kan åtgärda eliminering av 

icke-värdeadderande aktiviteter i företaget. En faktor som idag blir allt mer fördelaktig att 
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beakta vid eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter är ergonomi. Kunskaper inom 

ergonomi i en verksamhet innebär både individuella- men även organisatoriska förbättringar. 

Att beakta ergonomi vid utformningen av befintliga eller nya arbetsmetoder innebär förbättrade 

arbetsförhållanden för den enskilde individen. Alonso-Ayuso et al. (2013); De Koster, Le-Duc, 

& Roodbergen, (2007); Frazelle, (2001); Rushton, Croucher, & Baker, (2014); Tompkins, 

White, Bozer och Tanchoco (2010), beskriver alla plockprocessen som en av de viktigaste 

förekommande processerna i ett lager och en av de processer som kräver ett intensivt arbete 

och förbrukar mest resurser. Detta resonemang stämmer in på Wulff Supplies då 

plockprocessen utförs med manuella arbetsmoment. Att tillägga här är även packprocessen i 

Wulff Supplies lager tids- och resurskrävande. Packprocessen förbrukar längre tid, kräver mer 

resurser och mer fysiskt arbete från medarbetarna. Tidsåtgången för packprocessen i Wulff 

Supplies lager antas förbruka två gånger mer tid än vad plockprocessen gör (Logistikchef, 2019-

01-22). Att i detta fall endast studera plockprocessen, vilket tidigare studier visat är en relevant 

process att fördjupa sig i, skulle kunna leda till ökad produktivitet i lagret. Eftersom 

packprocessen i Wulff Supplies lager är både mer tids- och resurskrävande är det nödvändigt 

att studera båda processerna för att öka möjligheten till en ökad produktivitetsförbättring.  

 

Wulff Supplies artikelsortiment innehållande över 16 000 artiklar tilltalar olika typer av kunder 

med olika behov vilket leder till varierande order som kräver olika typer av emballage. Att 

kunna färdigställa alla inkommande kundorder sätter press på dagens utformning av plock- och 

packprocessen då de är tidskrävande. Om plock- och packprocessen kan förbättras skulle fler 

orderrader kunna färdigställas per dag (Logistikchef, 2019-03-05). För att kunna färdigställa 

fler orderrader per dag menar Bukchin, Khmelnitsky och Yakuel (2019); De Koster, Le-Duc, 

och Roodbergen (2007) att det är nödvändigt att förbättra plock- och packprocesserna genom 

att eliminera icke-värdeadderande aktiviteter. Varför det är viktigt att fokusera på just plock- 

och packprocesserna i ett lager kan förklaras då de omedelbart påverkar distributionscentralen 

och därigenom hela prestandan för försörjningskedjan de tillhör (De Koster, Le- Duc & 

Roodbergen, 2007). För att Wulff Supplies ska fortsätta vara konkurrenskraftiga och kunna 

möta kommande marknadsutmaningar är det viktigt att identifiera eventuella förekommande 

aktiviteter som inte skapar något värde. Först efter att dessa aktiviteter identifierats kan de 

fokuseras på för att finna möjliga åtgärder (Logistikchef, 2019-03-05). 
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1.3.2 Problemformulering 2 – Hur kan identifierade icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteter i Wulff Supplies plock- och packprocess åtgärdas? 

 

Tidigare är det redogjort för hur arbetsmiljöns- och arbetsuppgifternas utformning kan ha direkt 

påverkan på människors hälsa men också på icke-värdeadderande aktiviteter i företaget. 

Arbetsuppgifter kan medföra hälsorisker som muskuloskeletala sjukdomar vilket är kostsamt 

för företaget och samhället men innebär också problematik för den enskilde individen genom 

förlorad inkomst och sysselsättning (Grosse et al., 2015). Enligt Bureau of Labor Statistics 

(2013) i USA, är lagerarbetare den grupp som i störst utsträckning drabbas av någon typ av 

muskuloskeletal sjukdom eftersom arbete i orderplock och paketering oftast kräver fysisk 

belastning. Enligt Grosse et al. (2015) resulterar detta i onödig resursförbrukning då icke-

värdeadderande aktiviteter nyttjar företages resurser som skulle kunna nyttjas bättre. De Vries, 

De Koster och Stam (2016) samt Frazelle (2001) menar att eliminering av icke-värdeadderande 

aktiviteter innebär förändring både för verksamheten som helhet men också individuellt för 

medarbetare. Busse och Doganer (2018) menar att förändring påverkar hela verksamheten från 

individnivå och Carter et al. (2013) menar att det viktigaste målet med verksamhetsförändring 

är eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter då dessa kräver mer resurser än nödvändigt. 

För att lyckas med förändring menar Xu et al. (2016) att de anställda måste acceptera och stötta 

förändringen. Wanberg och Banas (2000) instämmer i detta påstående men tillägger även att 

medarbetarnas kontroll och deltagande i en förändringsprocess kan underlätta 

förändringsarbetet.  

 

Det finns många beprövade metoder för lagerverksamheter att tillämpa i praktiken då 

eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter genomförs. Däremot förekommer de 

ergonomiska förbättringsmetoderna i begränsat antal då eliminering av icke-ergonomiska 

aktiviteter ska genomföras. Dul och Neumann (2009) förklarar att detta kan bero på vår 

uppfattning om att ergonomi relaterar med arbetshälsa samt säkerhet och inte med eliminering 

av icke-värdeadderande aktiviteter, det vill säga produktiviteten. En vanlig bedömning chefer 

gör är att ergonomi inte påverkar eller relaterar med eliminering av icke-värdeadderande 

aktiviteter utan kopplar, ergonomi till hälsoproblem och extra kostnader på grund av 

sjukfrånvaro. Att även värdera ergonomiska principer vid åtgärder kan stötta verksamhetens 

konkurrenskraft samtidigt som hälsa och välbefinnande för medarbetare beaktas. Det är också 

nödvändigt att positionera om ergonomins roll till ett mer affärsorienterat ergonomiskt synsätt 

(Dul & Neumann, 2009).  
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För att kunna åtgärda icke-värdeadderande samt icke-ergonomiska aktiviteter i en plock- och 

packprocess måste dessa aktiviteter först identifieras (Klotz et al., 2008; Jonsson, 2008; 

Paradiso & Cruickshank, 2007) vilket kan göras med processkartläggning (Pojasek, 2005). Det 

är först efter att en processkartläggning är genomförd, åtgärder kan beaktas för att eliminera 

samt förbättra de aktiviteter som är icke-värdeadderande samt icke-ergonomiska vilka 

identifierades i processkartläggningen (Blücher & Öjmertz 2007). Wulff Supplies plock- och 

packprocess innefattar även icke-ergonomiska aktiviteter vilket gör det relevant att 

exemplifiera förbättringsmetoder även för dessa. Med detta som stöd blir det intressant att 

studera hur Wulff Supplies ska integrera åtgärder i plock- och packprocessen för att åtgärda 

icke-ergonomisk belastning och icke-värdeadderande aktiviteter. Detta kan formuleras till 

studiens andra frågeställning vilken lyder ”Hur kan identifierade icke-värdeadderande och 

icke-ergonomiska aktiviteter i Wulff Supplies plock- och packprocess åtgärdas?”. 

1.3.3 Problemformulering 3 – Hur sam- och motverkar icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteter tillsammans i en plock- och packprocess? 

 

Diskussioner om hur ergonomiska arbetsrelaterade faktorer påverkar individen har i många fall 

ett begränsat perspektiv då huvudfokus hamnar på den enskilde individens hälsa och 

välbefinnande. Tidigare studier fokuserar på hur individens prestationsförmåga påverkas av 

icke-ergonomiska arbetsmetoder vid utformningen av arbetet och arbetsplatsen (Brännmark et 

al., 2012). Sobhani, Wahab och Neumann (2017) menar att ergonomistudier vanligtvis 

fokuserar icke-ergonomiska aktiviteter förknippade med arbetsmoment som är vanligt 

förekommande på en arbetsplats. Därefter läggs fokus på att finna lämpliga arbetsmetoder och 

på att utforma verktyg och arbetsplats för att utveckla en bekväm och säkrare arbetsmiljö 

(Sobhani, Wahab och Neumann, 2017). Även Dul et al. (2017) påpekar att ergonomistudier 

fokuserar på eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter och är därför begränsade då endast ett 

perspektiv studeras. Fokus i dessa studier ligger på arbetshälsoproblem och medarbetarnas 

hälso- och säkerhetsfrågor vid utformandet av nya ergonomiskt förbättrade arbetsmetoder eller 

verktyg. 

 

Vidare kan de studier som är fokuserade på eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter 

också anses som begränsade då de enbart fokuserar på icke-värdeadderande aktiviteter och inte 

studerar eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter (Sobhani, Wahab och Neumann, 2017). 

Dul et al. (2012) förklarar att detta medför att ergonomiskt förbättrade arbetsmetoder eller 

verktyg inte beaktas vid eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter. 
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Brännmark et al. (2012) påpekar att utöver kunskaper som först och främst berör individens 

påverkan av icke-ergonomisk belastning finns det ett verksamhetsperspektiv vilket inte 

uppmärksammas i studierna. Verksamhetsperspektiv kan förklaras som hur de icke-

ergonomiska arbetsmetoderna sam- eller motverkar eliminering av icke-värdeadderande 

aktiviteter (Brännmark et al., 2012). Sobhani, Wahab och Neumann (2017) menar också att det 

saknas studier som fokuserar på hur eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter kan 

medföra eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter vilket Dul och Neumann (2009) pekar ut 

som ett forskningsgap då de menar att eliminering av icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteter skulle kunna studeras tillsammans.  

 

Cheshmehgaz et al. (2012) studerade hur muskuloskeletala sjukdomar som uppkommer på 

grund av icke-ergonomiska aktiviteter påverkar de icke-värdeadderande aktiviteterna och kom 

fram till att de påverkades negativt. Van der Molen et al. (2005b) pekar ut ergonomi som en 

kritisk faktor att arbeta med vid genomförande av förbättringsarbete i syfte att åtgärda icke-

värdeadderande men även icke-ergonomiska aktiviteter. Brännmark et al. (2012) beskriver att 

detta är viktigt då den individuella prestationsförmågan korrelerar med verksamhetens icke-

värdeadderande aktiviteter på det sätt att om den individuella prestationen minskar leder det till 

minskning av verksamhetens produktivitet. Xu et al. (2012) har undersökt hur mänskliga 

faktorer och beteenden påverkar icke-värdeadderande aktiviteter men studien har  

 

Med stöd från ovanstående resonemang blir det intressant att studera om det förekommer sam- 

eller motverkan mellan eliminering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i 

en plock- och packprocess. Vidare kan detta påbörja att fylla ut det forskningsgap som finns 

inom detta specifika område. Relevant att tillägga för denna fråga blir också i vilken grad 

verksamheter prioriterar att åtgärda icke-värdeadderande kontra icke-ergonomiska aktiviteter 

samt hur åtgärder gällande dessa ställs mot varandra. Detta kan vidare formuleras till studiens 

tredje och sista frågeställning: Hur sam- respektive motverkar eliminering icke-värdeadderande 

och icke-ergonomiska aktiviteter i en plock- och packprocess? 

 

 

 



 

 9 

1.4 Frågeställningar 

 

Frågeställning 1 - Vilka icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter kan identifieras 

i Wulff Supplies nuvarande plock- och packprocess? 

 

Frågeställning 2 - Hur kan identifierade icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter 

i Wulff Supplies plock- och packprocess åtgärdas? 

 

Frågeställning 3 -   Hur sam- och motverkar eliminering av icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteter tillsammans i en plock- och packprocess 

 

1.5 Syfte 

Studien syftar till att identifiera icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter för att 

finna potentiella varaktiga åtgärdsmöjligheter i Wulff Supplies plock- och packprocess. 

Åtgärderna syftar till att minska den ergonomiska belastningen som medarbetarna utsätts för 

samtidigt som de icke-värdeadderande aktiviteterna elimineras.  
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1.6 Disposition 

 

Figur 1 - Illustration över studiens disposition (Egen illustration) 

  

• En företagsbeskrivning inleder kapitel 1. Därefter presenteras bakgrund för studiens ämnen vilka problematiseras i 
problemdiskussioner. Utifrån detta presenteras tre frågeställningar och ett syfte

1. Inledning

• Metodkapitlet presenterar studiens metodval och beskriver studiens tillvägagångssätt

2. Metod

• Studiens första frågeställning presenterar teoretisk referensram över plock- och packprocess, icke-värdeadderande 
aktiviteter i en plock- och packprocess samt icke-ergonomiska aktiviteter i en plock- och packprocess. Teori kopplas 
sedan med empiri i en analys

3. Identifiering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i Wulff Supplies 
plock- och packprocess

• Studiens andra frågeställning presenterar teoretisk referensram över förbättringsåtgärder för icke-värdeadderande och 
icke-ergonomiska aktiviteter i en plock- och packprocess, förbättringsåtgärder för icke-värdeadderande och icke-
ergonomiska aktiviteter i en plockprocess, förbättringsåtgärder för icke-värdeadderande och icke-ergonomiska 
aktiviteter i en packprocess. Teori kopplas sedan med empiri i en analys.

4. Åtgärder för de identifierade icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteterna i 
Wulff Supplies plock- och packprocess 

• Studiens tredje frågeställning inleder med litteraturgenomgång som sedan kopplas med empiri i en analys.

5. Sam- och motverkan mellan icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i en 
plock- och packprocess

• I detta kapitel presenteras studiens resultat, praktiska och teoretiska bidrag samt samhälleliga aspekter. Därefter 
redogörs det för studiens begränsningar och förslag till vidare forskning presenteras.

6. Avslutande kapitel
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2 Metod 

Detta kapitel presenterar studiens tillvägagångssätt där de tillämpade metodvalen belyses. 

Metodval förklaras varför de är relevanta för studien. I slutet sammanfattas studiens metodval 

i figur 4. 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Vetenskapligt angreppssätt är förhållandet mellan befintlig teori och den insamlade empirin. 

Vanligtvis delas vetenskapliga angreppssättet in i deduktion, induktion och abduktion. 

Deduktion syftar till att forskaren för studien framåt med utgångspunkt från befintlig teori och 

redan existerande kunskap vid insamling av data samt observationer. Resultatet forskaren 

kommer fram till kopplas därefter ihop med den teori som är relevant för studien. Induktion 

syftar till att skapa ny teori utifrån observationer som sedan leder fram till ett resultat som 

genererar ny teori (Bryman & Bell, 2017). Abduktion är en blandning av deduktion och 

induktion och används som ett komplement till studier då de inte enbart har inslag av deduktion 

och induktion. Abduktion kännetecknas av att texten bearbetas under studiens gång i samband 

med utvecklandet av empirin. Detta görs för att därefter anpassa teorin vilket i sin tur skapar 

empirisk förståelse. Vid fallstudier är abduktion vanligt förekommande då dessa till stor del 

består av empirisk insamling av data (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

2.1.1 Studiens tillvägagångssätt 

Denna studie antar både abduktion och induktion. Ett abduktivt tillvägagångssätt tillämpades i 

studiens första och andra frågeställning eftersom att texten bearbetats under studiens 

uppbyggnad i samband med insamlade empiriska material. Detta för att kunna anpassa den 

teoretiska grunden, vilken presenteras och skapar empirisk förståelse av den befintliga 

situationen. Den första och andra frågeställningen bygger på kunskap från befintlig teori samt 

redan existerande kunskap och syftar till att lösa problemet som beskrivs i frågeställning två. 

Därav kommer studiens första och andra frågeställning inte att generera ny teori. Befintlig 

litteratur och litterära artiklar har legat till underlag för studiens första och andra frågeställning. 

Den empiriska data som samlades in för dessa frågeställningar gjorde med intervjuer och 

observationer vilket genomfördes på plats i fallföretaget Wulff Supplies. Den insamlade 

empirin jämförs sedan med framtagen befintlig teori för att se vilka förutsättningar Wulff 

Supplies har att förbättra nuvarande plock- och packprocess. Under studiens gång har den 

befintliga teorin reviderats, anpassats och utökats med det som kunnat observerats, det vill säga 

det teoretiska bidraget. Studiens tredje frågeställning har bearbetats med ett induktivt 



 

 12 

angreppssätt då syftet är att generera en ny synvinkel på hur ergonomi och produktivitet sam- 

och motverkar varandra specifikt för en plock- och packprocess. Frågeställningen belyser ny 

teori utifrån insamlade data från tre olika företag där plock- och packprocesserna utförs med 

olika tillvägagångssätt. Företag 1 har gått från manuella arbetsmetoder, till digitalisering av 

plock- och packprocessen. Företag 2 utför plock- och packprocessen med manuella 

arbetsmetoder. Företag 3 har gått från manuella arbetsmetoder, till en fullt automatiserad plock- 

och packprocess. Denna insamlade data, analyseras därefter för att generera en ny teoretisk 

synvinkel. 

2.2 Forskningsmetod 

Forskningsmetod är en generell inriktning för hur en studie utförs och kan delas in i kvantitativ 

och kvalitativ forskningsmetod. Kvantitativ forskning betonar kvantifiering när det kommer till 

insamling och analysering av data i form av numeriska värden. Kvalitativ forskning fokuserar 

på ord under insamling och analys. Kvantitativ forskning fokuserar till större del på deduktiv 

teoriprövning när det kommer till teorins roll i relation till forskningen. Forskningen tolkas på 

ett objektivt sätt och fokuserar då på mätning av en objektiv verklighet vilket görs med 

representativt urval vilket medför att resultaten kan generaliseras. Kvalitativ forskning 

fokuserar på induktiv teorigenerering samt en subjektiv tolkning av forskningen. Forskningen 

fokuserar här på att förstå och tolka olika värderingar, beteenden och åsikter i kontexten de 

existerar i. För att besvara en studies frågor kan forskningsmetoderna antagningen tillämpas var 

för sig eller kombineras. Användandet av de olika forskningsstrategierna i studier är 

komplicerade då de är oförenliga och aspekter från vardera strategi kan användas till en och 

samma studie (Bryman & Bell, 2017). 

2.2.1 Studiens forskningsmetod 

Denna studie har baserats på en kvalitativ forskningsmetod då frågeställningarna syftar till att 

analysera plock- och packprocessernas produktivitet och den ergonomiska belastning 

medarbetarna utsätts för, ur ett tolkande och djupgående perspektiv ge grund för vidare analys. 

I syfte att förstå hur produktivitet och ergonomi påverkar plock- och packprocesserna har ett 

flertal intervjuer hållits med Wulff Supplies logistikchef, lagerchef och medarbetare. 

Intervjuerna har genomförts för att samla in nödvändiga data kring studiens första och andra 

frågeställning för att klargöra processernas produktivitet i nuläget samt den ergonomiska 

belastningen medarbetarna utsätts för. Dessutom har forskare utfört observationer och sedan 

stämt av med logistikchef för att få en så rättvisande beskrivning av den uppfattning forskare 
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skapat. En processkartläggning över plock- och packprocesserna har också genomförts. 

Förhållandet mellan insamlade empirin med den utvalda teorin analyseras därefter. Studien 

försöker finna specifika svar vilka är giltiga för det konkreta fenomenet som studeras i den 

första och andra frågeställningen. Studiens tredje frågeställning är inriktad på att nå fram till 

nya tolkningar om hur eliminering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter 

sam- och motverkar med varandra i en plock- och packprocess. Studiens resultat gällande den 

första och andra frågeställningen är praktiska och gäller i specifika miljöer och omständigheter. 

Detta gör att resultatet blir svårt att generalisera. Studiens tredje frågeställning fokuserar på en 

induktiv generering av nyskapande teoretisk grund och tolkas subjektivt. Detta då syftet är att 

skapa en djup förståelse över hur två faktorers sam- och motverkan med varandra i den specifika 

kontexten de existerar i, i detta fall en plock- och packprocess. Detta genomförs med en 

subjektiv tolkning av forskningen. Resultatet gällande den tredje frågeställningen har en 

generell ståndpunkt, därav en kvalitativ forskningsmetod.  

2.3 Fallstudie som undersökningsdesign  

Val av undersökningsdesign baseras på vilka ställningstaganden som ska göras i samband med 

utförandet samt hur relevant data ska samlas in och analyseras (Bryman & Bell, 2017). Yin 

(2017) menar att valet av undersökningsdesign görs utefter studiens typ av frågeställning, 

vilken kontroll författare har över aktuella beteendehändelser samt graden av nutida händelser. 

Fallstudie är en vanligt förekommande undersökningsdesign och syftar till att intensivt studera 

miljön eller situationen i fråga på (Bryman & Bell, 2017). Fallstudieundersökning möjliggör 

undersökning av verkliga situationer och händelser som exempelvis organisationsprocesser. 

Detta gör att helhetsbilden och det meningsfulla i studien bibehålls. Om det endast är ett 

specifikt objekt som ska studeras används enfallsstudie och när det är flera olika objekt som ska 

studeras, främst i syfte att jämföras med varandra används en flerfallsstudie (Yin, 2017). 

2.3.1 Studiens undersökningsdesign 

I denna studie har fallstudie som undersökningsdesign tillämpats för samtliga frågeställningar. 

Då studien syftar till att förbättra plock- och packprocesserna på ett förutbestämt företag, det 

vill säga ett specifikt objekt i from av plock- och packprocess, tillämpas enfallsstudie för den 

första och andra frågeställningen. Fallföretaget Wulff Supplies har utgjort underlag för den 

första och andra frågeställningen och resultaten gällande frågeställningarna är specifika för 

fallföretaget och svåra att generalisera. Därav har studiens författare ansett att enfallsstudie 

passat som undersökningsdesign. Konsekvenser av enfallsstudie är ett begränsat teoretiskt 
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bidrag då det i detta fall, enbart är ett enda specifikt företag som har studerats. Detta medför att 

resultaten blir komplicerade att generalisera då slutsatserna grundas på insamlad empiri. 

 

För att studiens resultat inte endast ska vara fallspecifika har en tredje frågeställning formulerats 

vars resultat kan generaliseras. Den tredje frågeställningen fördjupar studiens resonemang och 

bidra med en djupare förståelse och tolkning kring problemen vilka undersökes i de två första 

frågeställningarna. Frågeställningen grundas i en generell teoretisk vinkel och syftar till att 

påvisa hur eliminering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter sam- och 

motverkar med varandra i de specifika förhållandena plock- och packprocess. Detta kan beaktas 

av andra företag där både icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter förekommer, 

och därför kan de dra nytta av det nya sättet att se hur eliminering av icke-värdeadderande och 

icke-ergonomiska aktiviteter sam- respektive motverkar med varandra.  

 

Studiens tredje frågeställning bygger på en benchmarkande flerfallsstudie. Val av 

benchmarking som flerfallsstudie i den tredje frågeställningen beror på det finns ett 

forskningsgap gällande det som studeras, hur två faktorer sam- och motverkar med varandra 

under specifika omständigheter. Det forskningsgap som finns innebär att det även finns 

begränsat teoretiskt underlag vilket har varit svårt att finna och det som funnits har varit 

begränsade till att studera faktorerna i sig och inte hur de sam- eller motverkar med varandra. 

På grund av den avsaknad av teoretiskt underlag tillämpades då en benchmarkande 

flerfalsstudie för att kunna urskilja hur faktorerna sam- och eller motverkar med varandra. 

2.4 Urval av respondenter och data 

I kvalitativ forskning förekommer olika typer av urvalsmetoder. Syftet med urval är att skapa 

möjlighet att komma fram till korrekta och rimliga resultat utan att samla in data från varje 

enskild individ i en population. Några urvalsmetoder är sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval samt bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Vilken typ av urvalsmetod som 

anses vara relevant till studien baseras på relevans och omfattning (Denscombe, 2014). 

  

Sannolikhetsurval i en studie, stöds då urvalet slumpmässigt väljs från populationen och där 

sannolikheten för att en enskild individ i populationen ska bli vald är känt. Sannolikhetsurval 

är fördelaktigt på stora populationer eftersom risken för urvalsfel då minimeras. Icke-

sannolikhetsurval är en urvalsmetod som innebär att vissa individer i en population har större 

möjlighet att hamna i urvalet än andra. Icke-urvalsmetod stödjs i en studie då forskaren i fråga 
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inte finner slumpmässigt urval tillräckligt pålitligt att förlita forskningsresultaten till. 

Bekvämlighetsurval bygger på att forskaren av bekvämlighetsskäl baserar urvalet på individer 

som befinner sig nära till hands. Denna urvalsmetod är fördelaktig då studien tar sin början eller 

av tids- och/eller finansiella kostnader. Snöbollsurval bygger på att studiens första respondenter 

från urvalet hänvisar nya respondenter till forskaren som skulle vara lämpliga att ingå i studien. 

Denna urvalsmetod har en snöbollseffekt då nya individer hela tiden undersöks tills dess att 

forskaren anser sig ha tillräckligt med underlag för studien. Fördel med snöbollsurval är att nya 

lämpliga individer snabbt kan hittas. 

2.4.1 Studiens urvalsmetod 

Studien bygger på två urvalsmetoder, icke-sannolikhetsurval och slumpmässigt urval. Det 

studerade fallföretaget Wulff Supplies valdes för att företaget måste ta ställning till hur de ska 

kunna öka produktiviteten i plock- men speciellt packprocessen. På senare år har det inte 

investerats i material eller hjälpmedel som kan underlätta det dagliga arbetet som förekommer 

i plock- och packprocesserna. Detta kan bero på kunskapsbrist gällande var i plock- och 

packprocessen icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter förekommer. Författaren 

lägger stor vikt på både erfarenhet och kompetens vilket medförde att första intervju med 

logistikchef valdes för att få en fördjupad beskrivning av utformning av plock- och packprocess 

samt var i processerna det uppstod problematik. Wulff Supplies ska snart investera i 

packprocessen och vill därför veta vad det finns för metoder och åtgärder som kan eliminera 

icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter samt var i processen åtgärder kan 

implementeras. För att få en djupare förståelse över hur plock- och packprocessen är utformad 

idag samt var det förekommer problem har logistikchef specifik valts ut för intervju då 

logistikchef varit anställd på Wulff Supplies under en längre tid samt har stor erfarenhet över 

utformningen av plock- och packprocesserna. Detta anser författare är viktigt för att skapa en 

korrekt och relevant bild av verkligheten samt för insamling av relevanta kunskaper för att 

kunna besvara den första och den andra frågeställningen.  

 

Snöbollsurval har även tillämpats efter att intervju med den första respondenten, Logistikchef 

ledde författaren till intervju med lagerchef som har stor erfarenhet och kunskap över plock- 

och packprocessernas utformning. Processkartläggningen som genomfördes med logistikchef 

och lagerchef ledde också fram till att specifika medarbetare i plock- och packprocesserna 

uppgav relevant information om kunskaper i plock- och packprocesserna. Då författaren 

befunnit sig i lagerlokalen har även slumpmässigt urval tillämpats då medarbetare i plock- och 
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packprocesserna valts utifrån slumpmässig grund då de medarbetare vilka valts för intervju 

befunnit sig vid paketeringsytan, vilket var där författare genomförde några intervjuer.  

 

Studiens tredje frågeställning bygger på en benchmarkande flerfallsstudie där sannolikhetsurval 

tillämpats för insamling av empiriska data då tre företag valts ut. Urval har baserats utifrån 

metod för arbetssätt i plock- och packprocesserna. De metoder som valts är digitalisering, 

manuella arbetsmetoder samt automatisering av både plock- och packprocesserna. Dessa tre 

olika metoder för plock- och packprocessen har valts ut för att studera hur implementering av 

automatiserad eller digitaliserad lösning medför eliminering av icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteter. Den manuella metoden har valts ut för att inte enbart basera resultaten 

från det studerade fallföretaget Wulff Supplies, då plock- och packprocessen utförs med 

manuella metoder. Förtag 1 har valts då plock- och packprocesserna har gått från manuella 

arbetsmetoder till digitaliserade arbetsmetoder. Företag 2 har valts då det här förekommer 

manuella arbetsmetoder i plock- och packprocesserna. Val av att studera företag 2 vilket har 

samma manuella arbetsmetoder som fallföretaget Wulff Supplies har är för att resultaten inte 

ska vara baserade på endast fallföretagets information kring hur plock- och packprocessen 

fungerar. Företag 3 har valts då plock- och packprocessen är totalt automatiserad. 

2.5 Datainsamling  

Det finns olika tillvägagångssätt att samla in nödvändiga data till en studie. Det är därför viktigt 

att noggrant välja vilken typ av datainsamlingsmetod som är bäst lämpad till studien då data 

har ett betydande inflytande på studiens pålitlighet, kvalitet och resultat. Då forskaren utför 

datainsamlingen på egen hand nämns insamlade data för primärdata. Primärdata kan samlas in 

från exempelvis intervjuer, enkäter och observationer och genomförs då en studie av samma 

karaktär inte tidigare genomförts. Primärdata ger forskaren bättre kontroll och förståelse för 

tolkning av den insamlade data. Om forskaren använder sig av befintliga data som samlats in 

vid tidigare tillfälle benämns denna data sekundärdata. Nackdel med sekundärdata är att data är 

okänd för forskaren som måste avsätta tid för att tolka samt lära känna materialet (Bryman & 

Bell, 2017). 

  

I kvantitativ och kvalitativ forskning används både observationer och intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Utöver observationer och intervjuer förekommer det även enkäter och 

innehållsanalys i kvantitativ forskning och i kvalitativ forskning förekommer det fokusgrupper 

och dokument. Vid observation i kvantitativ forskning iakttas individers beteende för att samla 
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information om hur deras beteende varierar i olika situationer. Observation i kvalitativ 

forskning är inte lika strukturerad som vid kvantitativ forskning. Här handlar observation om 

att registrera företeelser (Bryman & Bell, 2017). Vid genomförandet av fallstudie finns det olika 

typer av datakällor att använda då information samlas in för underlag. En av de mest 

grundläggande källorna för informationssamling är intervjuer där respondenter får svara på 

frågor angående fallstudien och därmed komma med viktigt underlag (Yin, 2007). Intervju som 

metod fungerar på både kvalitativ och kvantitativ forskning. Däremot är strukturerade intervjuer 

bäst lämpade för kvantitativ forskning och ostrukturerade samt semi-strukturerade intervjuer är 

bäst lämpade för kvalitativa intervjuer (Bryman & Bell, 2017). 

  

Då intervju används som datainsamlingsmetod kan intervjun utföras på ett strukturerat, 

semistrukturerat eller ostrukturerat vis. Vid semistrukturerad intervju följs ett tema där det finns 

förutbestämda frågor med öppna svarsalternativ som ställs till respondenterna. Öppna 

svarsalternativ ger respondenter möjlighet att forma svar vilka de finner lämpligast och mest 

korrekta. Då ostrukturerad intervju är underlag för datainsamlingen finns det en frågeställning 

som är klar men forskaren i fråga har ett brett tema där minnesanteckningar används för att 

starta upp samtalet. Därefter får respondenten frihet att associera och svara på frågorna (Bryman 

& Bell, 2017). 

2.5.1 Studiens datainsamlingsmetodik 

Denna studie grundas på primärdata och sekundärdata. Primärdata har samlats in på 

fallföretaget genom intervjuer och observationer med berörda personer som i nuläget arbetar 

med eller har god kännedom över plock- och packprocessen samt utformningen av dessa. Val 

av datainsamlingsmetod primärdata valdes för att få en ökad förståelse för den data som samlats 

in för tolkning. Detta ansåg författare vara nödvändigt då studiens resultat rörande 

frågeställning två krävde en djup förståelse kring det undersökta problemet. Observationer 

används också då författare studerat hur plock- och packprocesserna går till i nuläget samt var 

problem uppstår. Observation och ostrukturerade intervjuer användes som underlag för att ta 

fram data angående den ergonomiska belastningen medarbetarna utsätts för. Vid insamlandet 

av denna data fick medarbetare en fråga huruvida de känner av ergonomisk belastning i sitt 

arbete. Ostrukturerad intervju tillämpades då data kring plock- och packprocessen samlades in. 

Ostrukturerad intervju valdes för att respondenterna skulle kunna förklara processernas alla 

aktiviteter och problem fritt med egna ord. Detta för att tydligt förstå processerna och var det 

förekom brister och problem samt för att författare inte skulle störa eller leda respondenterna 
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till ett subjektivt eller felaktigt svar. De genomförda intervjuerna har alla varit besöksintervjuer 

på plats. De frågor respondenterna fick svara på har haft utgångspunkt från minnesanteckningar 

och begränsats inom det valda forskningsområdet. Detta förde intervjuerna framåt vilket 

resulterade i en djup förståelse över hur Wulff Supplies plock- och packprocess är utformade 

idag samt var i processerna det uppkommer problem som i fortsättningen kommer att benämnas 

som icke-värdeadderande aktiviteter. Medarbetare fick också frågor om hur de känner och 

upplever den ergonomiska belastningen de utsätts för i arbetet. Vid genomförandet av plock- 

och packprocessens processkartläggning intervjuades logistikchef och lagerchef där de 

grundligt förklarade alla aktiviteter som ingår i processerna.  Detta för att tydligt förstå 

processernas alla aktiviteter och var det förekommer problem. För att öka studiens trovärdighet 

och reliabilitet fick de deltagande respondenterna först validera och kommentera 

processkartläggningen och sedan studiens resultat.  Sekundärdata har även tagits emot från 

fallföretaget, dock är användningen av sekundärdata inte så omfattande som den primära data 

varit. 

 

Då empiriska data samlades in för studiens tredje frågeställning tillämpades semistrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerad intervju valdes för att respondenterna skulle med egna ord kunna 

svara på de frågor de tillfrågades om, vilket minskar risken för att deras svar skulle feltolkas. 

Bilaga 1 innehåller en intervjuguide från företag 1 digitalisering. Bilaga 2 innehåller en 

intervjuguide över ställda frågor till företag 2 med manuell plock- och packprocess. Syftet med 

frågorna var att samla in empiriska underlag över hur olika metoder för plock- och 

packprocesserna kan påverka icke-värdeadderande samt icke-ergonomiska aktiviteter och hur 

dessa sam- respektive motverkar med varandra i de specifika förhållandena plock- och 

packprocess. 

 

Utöver observationer och intervjuer har primärdata i form av artiklar och litteratur tillämpats. 

Data i form av artiklar som legat till grund för studiens teoretiska referensram har främst 

hämtats i de elektroniska databaserna Onesearch, Business Source Premier och Google Scholar, 

där sökorden var order picking, packing ergonomics, waste, productivity, human factors, 

performance, optimize, production system, quality, design, work station, relationships, 

effectivness, meausurement, lean manufacturing, reduction och reduce, eller en kombination 

av dessa. Data har även hämtats från böcker från universitetsbiblioteket i Växjö och Kalmar.  
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Empiritillfälle Datum Tillvägagångssätt Befattning Ämne 

1 2018-11-29 
Ostrukturerad 

intervju 
Logistikchef Företagsinformation 

2 2019-01-22 
Ostrukturerad 

intervju 
Logistikchef 

Introduktion till företaget och 

förklaring över plock- och 

packprocesserna 

3 2019-03-05 

Ostrukturerad 

intervju och 

observation 

Lagermedarbetare 

1 

Genomgång av aktiviteter i 

plockprocess 

4 2019-03-05 

Ostrukturerad 

intervju och 

observation 

Lagerchef Packprocessens yta 

5 2019-03-05 Observation   
Observation för att förstå icke-

ergonomiska aktiviteter  

6 2019-03-05 

Ostrukturerad 

intervju och 

observation 

Lagermedarbetare 

2 

Hur orderplock utförs, 

individuella arbetsmetoder 

7 2019-03-05 
Ostrukturerad 

intervju 

Lagermedarbetare 

3 

Icke-ergonomiska 

arbetsmetoder 

8 2019-03-05 

Ostrukturerad 

intervju och 

observation 

Lagermedarbetare 

4 

Icke-ergonomiska 

arbetsmetoder  

9 2019-03-05 
Ostrukturerad 

intervju 

Lagermedarbetare 

5 

Icke-ergonomiska 

arbetsmetoder  

10 2019-03-05 Observation   Hur orderplock utförs 

11 2019-03-05 
Ostrukturerad 

intervju 
Lagerchef 

Djupgående information om 

alla aktiviteter i plock- och 

packprocesserna 

12 2019-03-05 
Ostrukturerad 

intervju 
Logistikchef Funktioner i M3 

13 2019-03-11 Mailkontakt Logistikchef Företagsinformation 

14 2019-04-10 Mailkontakt Logistikchef 
Underlag över 

logistikavdelningen 

15 2019-04-23 Mailkontakt Logistikchef 
Utformning av plock- och 

packprocess 

16 2019-04-29 Observation   Utleverans 

17 2019-04-29 
Ostrukturerad 

intervju 

Lagermedarbetare 

6 
Ergonomisk belastning 

18 2019-04-29 
Ostrukturerad 

intervju 

Lagermedarbetare 

7 
Åtgärder 

19 2019-04-29 
Ostrukturerad 

intervju 

Lagermedarbetare 

8 

Ergonomisk belastning och 

tidigare arbete i automatiserad 

plock- och packprocess 

20 2019-04-29 
Ostrukturerad 

intervju 
Logistikchef Åtgärder 

21 2019-04-29 
Ostrukturerad 

intervju 
Lagerchef Åtgärder 

22 2019-05-07 Mailkontakt Logistikchef Företagsinformation 
Tabell 1– Datainsamling för studiens första och andra frågeställning (Egen illustration) 
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Empiritillfälle Datum Tillvägagångssätt Befattning Ämne 

23 2019-05-07 
Semistrukturerad 

intervju 
Företag 1 

Ergonomisk belastning, icke-

värdeadderande aktiviteter 

24 2019-05-08 
Semistrukturerad 

intervju 
Företag 2 

Ergonomisk belastning, icke-

värdeadderande aktiviteter 

25  
Semistrukturerad 

intervju 
Företag 3 

Ergonomisk belastning, icke-

värdeadderande aktiviteter 

Tabell 2 – Datainsamling för studiens tredje frågeställning (Egen illustration) 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

Inom forskning är det ytterst viktigt att säkerställa att forskningens utformning inkluderar etiska 

frågeställningar för att hantera och skydda individer eller objekt vilka ingår i forskningen på ett 

etiskt korrekt sätt. För att respektera respondenternas valmöjlighet och anonymitet är det viktigt 

att etiskt granska insamlade data utifrån grundläggande principer för studiens ändamål där 

respondenter varit delaktiga i datainsamlingen. Principer gällande detta är informationskravet, 

anonymitetskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar. Syftet med 

dessa principer är att inte orsaka skada under undersökningen och att inte riskera deltagarnas 

välmående eller påverka deras svar. Informationskravet innebär att forskaren i förväg har 

informerat deltagande uppgiftslämnare om studiens syfte, vilka moment som skall ingå samt 

villkor gällande deras deltagande. Denna information ska innefatta allt som eventuellt skulle 

kunna påverka deltagarnas villighet att delta. Samtyckeskravet innebär att de deltagande själv 

ska ha rätten att bestämma över deras medverkande. Deltagande individer ska ha vetskapen om 

att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. 

Anonymitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter ska behandlas med största möjliga 

sekretess och anonymitet samt förvaras så obehöriga inte får tillgång till dessa. Nyttjandekravet 

innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas till forskningens ändamål och syfte. 

Falska förespeglingar innebär att forskaren i fråga inte på något vis får vilseleda deltagare eller 

presentera falsk eller felaktig information (Bryman & Bell, 2017; Vetenskapsrådet, 2017). 

2.6.1 Studiens forskningsetiska överväganden 

Denna studie är genomförd med informationskravet, anonymitetskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och falska förespeglingar. Författare har på ett tydligt sätt presenterat studiens 

syfte och ändamål för berörda individer, detta gjordes per e-post med Logistikchef innan studien 

påbörjades. De respondenter som medverkat utöver Logistikchef har blivit informerade om 
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studien och dess syfte samt ändamål innan intervju genomförts. De deltagande individerna har 

också blivit informerade om att deras medverkan i studien är helt frivillig, att de när som helst 

under studiens gång kan avbryta sin medverkan samt att de uppgifter de lämnar behandlas 

konfidentiellt. Författare har innan intervjutillfällena tillfrågat berörda individer om de önskar 

vara anonyma i studien. Efter intervjutillfällena har författare frågat om de svarande 

respondenterna har bistått med känslig information de inte var villiga att låta författare 

presentera. Författare har också informerat berörda individer om var forskningsresultaten 

publiceras och om de själva vill ta del av studien eller en sammanfattning av den. Författare har 

varit noggrann och uppmärksam under intervjutillfällena för att inte vilseleda deltagare med 

vilseledande och snedvridna ledande frågor samt felaktiga uppgifter men också för att inte tolka 

respondenternas uppfattning och svar fel. 

 

De tre företag som har intervjuats för insamling av empiriska data gällande studiens tredje 

frågeställning kommer i denna studie nämnas företag 1, företag 2 och företag 3. Anledningen 

till varför dessa företag och de svarande respondenterna anges med anonymitet är för att det 

undersökta sambandet i den tredje frågeställningen ska hålla hög grad av applicerbarhet och 

överförbarhet. Detta för att inte resultaten ska riktas till specifika typer av plock- och 

packprocesser. 

 

Studien följer även de etiska principer och riktlinjer för vad som enligt Vetenskapsrådet (2017) 

bedöms vara god forskningssed. Principer och riktlinjer är inbyggda i denna studies 

forskningsprocess.  

1. Du ska tala sanning om din forskning. I denna studie har den data som samlats in 

granskats för att inte påståenden ska bli felaktiga eller resultaten snedvridna 

2.  Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. Alla 

insamlade data och information redovisas i neutral ton utan att forskarna på något sätt 

blandat in egna åsikter och synpunkter om den data som presenterats. 

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat. Studiens metodval och framkomna resultat 

redovisas. 

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. Detta ingår inte i 

studien och har därför inte redovisats. 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra.  Denna studies första och andra 

frågeställningar bygger på enfallsstudie på företaget Wulff Supplies. Ingen studie av 

liknande karaktär har tidigare genomförs på företaget vilket innebär att de redovisade 
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resultaten specifikt grundas för företaget. Den tredje frågeställningen bygger på 

befintlig litteratur men det redovisade resultatet är inte framtaget av någon annan än 

studiens forskare.   

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och 

arkivering. Studien dokumenteras enligt metodvalen. 

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö. 

Denna studie har drivits fram utan att skada något av ovanstående. 

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. Den data som samlats in och 

valts har bedömts som relevant för studien, se avsnitt 2.9 för vidare beskrivning. 

2.7 Kvalitetskriterier  

Inom forskning är det viktigt att material och data som används håller hög kvalitet för att inte 

skapa en snedvriden förvrängd bild av verkligheten. Vanligtvis bedöms en studies kvalitet 

utifrån Validitet och reliabilitet. Validitet kan delas in i begreppsvaliditet, intern validitet och 

extern validitet. 

  

Validitet grundas i hur pålitliga insamlade data är. Reliabilitet innebär att studien är tillförlitlig 

på det sätt att om studien skulle göras om vid ett senare tillfälle skulle resultaten bli samma. För 

att resultaten ska ha hög pålitlighet kräver det att den data som samlats in är giltig. Under 

fallstudier är det av största vikt att validitet och reliabilitet hålls under hela studien (Yin, 2007; 

Bryman & Bell, 2017). Vid forskning är det viktigt att samla data som är korrekt, relevant och 

av rätt typ för forskningens ändamål. Om den data som samlas in inte är korrekt, relevant och 

av rätt typ leder det till att resultaten byggs på felaktiga grunder vilket i sin tur medför att studien 

saknar reliabilitet. För att med säkerhet veta att insamlad data uppfyller ovanstående punkter 

måste den kontrolleras (Bryman & Bell, 2017). 

  

Vid kvalitativ forskning är det svårt att upprepa undersökningen på exakt samma sätt därför 

läggs fokus i denna studie på trovärdighet. Trovärdighet är ett mått på hur gångbart metoden 

beskriver och mäter det som ska beskrivas och mätas och innebär att den data som samlats in 

är rimlig. Data blir rimlig och trovärdig då rätt typ av data samlats in på korrekt och relevant 

sätt. Dessutom är det viktigt att redovisa datainsamlingsmetoden och hur resultaten har 

uppnåtts. Detta för att utomstående ska kunna bedöma huruvida det valda tillvägagångssättet är 

rimligt (Bryman & Bell, 2017). 
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2.7.1 Studiens kvalitetskriterier 

Reliabilitet 

Studien håller hög grad av reliabilitet då författare dokumenterat och beskrivit studiens metod 

och tillvägagångssätt i metodkapitlet. Detta så denna studie ska kunna återskapas på ett liknande 

sätt vid ett senare tillfälle och resultera i samma utgångsläge. Resultaten för den första och andra 

frågeställningen anses hålla hög grad av reliabilitet då data som samlats in för underlag är både 

pålitlig och giltig. Inga forskningsresultat har framhävts eller gömts i syfte att styra resultatet. 

 

Intern validitet 

Intern validitet har säkrats i denna studie då analysen kopplas med insamlad teori vilken har 

jämförts med empiriska data för att likställa och urskilja både likheter och olikheter. Det 

empiriska insamlade materialet har av författare delats med fallföretaget för att säkerställa och 

vara överens om att det är korrekt beskrivet för att sedan kunna jämföra med den teoretiska 

referensramen. 

 

Extern validitet 

Extern validitet säkerställs då författare baserar resultat på befintlig teori. Både intervjuer och 

observationer på fallföretaget har utgjort en grund för att kunna öka generaliserbarheten med 

hjälp av befintlig teori. Däremot är den specifika lösningen författare kommer fram till i 

studiens andra frågeställning inte generaliserbar då detta grundar sig utifrån fallföretagets 

förutsättningar och är specifikt inriktade på företagets plock- och packprocess och därav inte 

applicerbar direkt på andra fallstudier. 

 

Trovärdighet 

I denna studie hölls trovärdighet under hela undersökningens gång för att med säkerhet mäta 

och beskriva korrekt innehåll. Planeringen av studiens undersökning gjordes noggrant i förväg 

av författare tillsammans med logistikchefen för att hålla insamlingen av data inom ramen för 

studiens omfattning. Detta följdes sedan upp med intervjuer med deltagare för att få en 

grundläggande förståelse för hela plock- och packprocessen samt den ergonomiska 

belastningen. För att kunna skapa en förbättring av processerna har författare tillsammans med 

de involverade individerna tagit fram en tydlig överblick över miljön de är verksamma i. De 

berörda individerna har också fått ta del av studiens material för att på så sätt styrka resultaten 

samt utgå från att studien skapar en rättvisande verklighet samt ge berörda individer förbättrad 
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ontologisk autenticitet. Detta för att hålla den insamlade informationen relevant för studiens 

syfte och inte samla in irrelevant data för att uppnå högsta möjliga trovärdighet. 

 

Begreppsvaliditet 

För att studien ska hålla hög begreppsvaliditet har de teoretiska referensramarna grundats på 

flera olika källor som också noggrant valts ut genom att de granskats ur ett källkritiskt 

perspektiv. För att hålla hög begreppsvaliditet har deltagande respondenter validerat den 

insamlade empiriska data som presenteras för att säkerställa att författaren inte missuppfattat 

materialet samt för att studien inte ska återspegla en inkorrekt verklighetsbild. Under studiens 

gång har den bearbetade texten granskats av externa parter för att säkerställa att en hög nivå av 

begreppsvaliditet uppnås.  

 

Applicerbarhet och överförbarhet 

I studiens tredje frågeställning beskrivs samverkande och motverkande faktorer för 

ergonomiska förbättringars relation till produktivitetsförbättringar och vice versa. 

Frågeställningen är formulerad för att kunna appliceras, användas och överföras till andra 

företag vilka har manuella arbetsmoment i plock- och packprocesserna för att få en djupare 

förståelse över hur produktivitet och ergonomi sam- och motverkar med varandra. Detta för att 

bistå med djupare förståelse över hur produktivitetsförbättringar i en plock- och packprocess 

sam- och eller motverkar med ergonomiska förbättringar. Detta tillför överförbarhet. Studiens 

pålitlighet stärks upp med att samtliga respondenter och deras befattningar redogörs för att 

styrka relevansen i den data som presenteras samt empirin som senare besvarar 

frågeställningarna. 

 

Informationskrav i denna studie uppfylls genom en presentation på fallföretaget, kontinuerligt 

informationsutbyte mellan författare och logistikchef samt en tyckt upplaga av studien. 

Samtyckekrav i studien uppfylls då medverkande respondenter medverkat frivilligt och haft 

vetskapen att de när som under intervjuns gång haft möjlighet att avbryta. Personer som bidragit 

med information till denna studie har fått bakgrundsinformation för att på egen hand kunna 

bedöma om de vill vara delaktiga eller ej. Nyttjandekrav och falska förespeglingar uppfylls i 

studien då de medverkande personerna blivit informerade om studiens information och syfte 

samt godkänt att den information de givit författare får användas. Den tredje frågeställningen 

är framtagen för att vidga synen på hur två faktorer förhåller sig mot varandra och är applicerbar 

för andra företag som befinner sig i ett scenario där eliminering av icke-värdeadderande och 
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eller icke-ergonomiska aktiviteter kan tänkas. Däremot kommer detta resultat även att vara 

relevant för fallföretaget då tillvägagångssättet kommer vara generaliserbarhet. 

2.8 Dataanalys 

Vid analys av insamlade data är det ytterst viktigt att granska, kategorisera, prova och 

sammanställa olika kombinationer av kvalitativa och kvantitativa data för att besvara studiens 

frågeställningar. Forskning frambringar vanligtvis stora mängder data som måste analyseras för 

att välja ut de data som är av värde och tillför mest till studiens syfte. För att en analys ska 

genomföras på ett bra och strukturerat sätt måste en strategi formuleras redan innan insamlingen 

av data. Vid fallstudier är det däremot svårt att i förväg formulera en strategi eftersom 

inriktningen avser ett specifikt fall och inte teoretiska hypoteser (Bryman & Bell, 2017). Vid 

analys av insamlat material kan mönsterjämförelser tillämpas. Mönsterjämförelse innebär att 

teoretisk referensram kompletteras med empiriska data som hålls inom den teoretiska 

referensramen. Vidare kan detta stärka studiens interna validitet då teori och empiri kan liknas 

eller kopplas med varandra (Yin, 2007). 

2.8.1 Studiens analysmetod 

Studien består av tre frågeställningar vilka bygger på varandra men har analyserats separat. 

Samtliga analyser har analyserats med mönsterjämförelse då empiriska data har samlats in för 

att jämföras med teori. Den första frågeställningen syftar till att ta fram var i plock- och 

packprocessen det förekommer icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter. För att 

besvara frågeställningen har empiriska data samlats in genom intervjuer, observationer och data 

från fallföretaget och därefter jämförts med den teoretiska referensramen som är uppbyggd med 

litteratur och vetenskapliga artiklar. Jämförelse av empiri och teori görs i syfte att stärka samt 

identifiera kopplingar mellan dessa och för att urskilja om det förekommer skillnader för att 

analysera vidare. I studiens första frågeställning tillämpas metoden swimlanes för att skapa en 

processkarta genom processkartläggning. Val av metoden processkartläggning genomförs i 

syfte att illustrera för Wulff Supplies hur plock- och packprocessen är utformade i nuläget samt 

var i processerna det förekommer icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter. Wulff 

Supplies har inte genomfört en processkartläggning över plock- och packprocessen tidigare 

vilket gör att valet av processkartläggning gör det möjligt att på ett enkelt och tydligt sätt kunna 

illustrera processerna. Med detta som underlag presenteras Wulff Supplies nuvarande plock- 

och packprocess och därefter kan en analys för att identifiera icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteter ske. De icke-värdeadderande aktiviteterna vilka identifieras 
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kategoriseras efter var i plock- och packprocessen det förekommer samt icke-värdeadderande 

aktiviteter enligt framtagen teori. De icke-ergonomiska aktiviteterna vilka identifieras har 

kategoriserats efter var någonstans de förekommer. De identifierade icke-värdeadderande och 

icke-ergonomiska aktiviteterna ligger till grund för studiens andra frågeställning. Kapitel för 

frågeställning två avslutas med en sammanfattning av slutsats för kapitel för studiens första 

frågeställning.   

 

Analys för studiens andra frågeställning genomförs i flera steg och utgår från de identifierade 

icke-värdeadderande samt icke-ergonomiska aktiviteter från studiens första frågeställning. 

Analys för frågeställning två börjar att analysera Wulff Supplies nuvarande plock- och 

packprocess för att komma fram till åtgärder som kan eliminera icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteter. Därefter fokuserar vidare analys på Wulff Supplies packprocess då 

empiriska insamlade data visar att det är packprocessen som är önskvärt att analysera vidare. 

Detta även i samråd med logistikchef. Åtgärder för att eliminera icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteter i packprocessen analyseras vidare och avslutas med en ny processkarta 

som visar ett eventuellt framtida tillstånd om rekommenderade åtgärder implementeras.   

 

Analysmetod för studiens tredje frågeställning grundas i en benchmarkande flerfallsstudie där 

icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter undersöks utifrån insamlade empiriska 

data. Den empiriska insamlade data analyseras i tre olika scenarion. Detta görs för att kunna 

komma fram till ett resultat gällande sam- och motverkan mellan eliminering av icke-

värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i en plock- och packprocess. I analysen gäller 

specifika omständigheter vilka klargörs innan analysen. Analysen avslutas sedan med analys 

över hur en implementeringsprocess för att implementera åtgärder kan formas. 

 

Den teoretiska data som samlats in har noggrant valts ut och granskats källkritiskt. Denna data 

kommer att jämföras med den empiriska insamlade data för att kunna styrka analysen av den 

empiriska data för att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet med studien. Då det är svårt 

att formulera en analysstrategi innan datainsamling genomförts har delar av analyser medfört 

ytterligare datainsamling under studiens gång för att kunna presentera analysmodellen i figur 

2. 
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Figur 2 – Studiens analysmodell (Egen illustration) 

 

Modellen ovan visar hur studiens kapitel hör ihop och hur de återkommer i senare 

frågeställningar. Studiens tre frågeställningar har analyserats var för sig och har därav varsin 

slutsats. Vidare inleder studiens samtliga kapitel med en modell för att skapa en överblick över 

kapitlets innehåll och struktur. 

Kapitel 3 – Identifiering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i Wulff Supplies plock- och packprocess

Vilka icke-värdeadderande och icke- ergonomiska aktiviteter kan identifieras i Wulff Supplies nuvarande plock- och packprocess?

3.4 Slutsats 

Identifierade icke-värdeadderande 

och icke-ergonomiska aktiviteter i 

plock- och packprocessen

3.3 Analys

3.3.1 Identifierade icke-värdeadderande aktiviteter i plock- och packprocessen

3.3.2. Identifierade icke-ergonomiska aktiviteter i plock- och packprocessen

3.2 Empiri

3.2.1 Wulff Supplies plockprocess

3.2.2 Wulff Supplies packprocess

Metod

Intervjuer, observationer,

Företagsgenomgång, 

processkartläggning

3.1 Teori

3.1.1 Plock- och packprocess

3.1.2 Icke-värdeadderande aktiviteter

3.1.3 Icke-ergonomiska aktiviteter

Kapitel 4 – Åtgärder för de identifierade icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteterna i Wulff Supplies plock-

och packprocess

Hur kan de identifierade icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteterna i Wulff Supplies plock- och packprocess åtgärdas?

4.4 Slutsats 

Förbättringsförslag 

och rekommendation

4.3 Analys

4.3.1 Åtgärder för identifierade icke-värdeadderande aktiviteter i plockprocessen

4.3.2 Åtgärder för identifierade icke-värdeadderande aktiviteter i packprocessen

4.3.3 Åtgärder för identifierade icke-ergonomiska aktiviteter i plockprocessen

4.3.4 Åtgärder för identifierade icke-ergonomiska aktiviteter i packprocessen

4.3.5 Automatiserad packprocess

4.3.6 Prioritering av åtgärdsförslag

4.3.7 Rekommenderade åtgärder att implementera

4.2 Empiri

4.2.1 Lagerlayout

4.2.2 Medarbetarnas synpunkter på åtgärder

Metod

Intervjuer, 

observationer

4.1 Teori
4.1.1 Åtgärder för att eliminera icke-värdeadderande aktiviteter

4.1.2 Åtgärder för att eliminera icke-ergonomiska aktiviteter

Kapitel 5 – Sam- och motverkan mellan icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i en plock- och packprocess

Hur sam- och motverkar eliminering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter tillsammans i en plock- och 

packprocess?

5.4 Slutsats 

Samverkan och motverkan 

Implementeringsprocess

5.3 Analys

5.3.1 Sam- och motverkan vid implementering av röststyrt plock

5.3.2. Sam- och motverkan vid implementering av jobbrotation?

5.2.3 Sam- och motverkan vid implementering av automatiserade lösningar?

5.2 Empiri

5.2.1 Digitaliserad plockprocess

5.2.2 Manuell plock- och packprocess

5.2.3 Automatiserad plock- och

packprocess

Metod

Intervjuer, 

benchmarking

5.1 Teori

5.1.1 Litteraturgenomgång – Tidigare studier med 

endast ett perspektiv på icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteter

5.1.2 Litteraturgenomgång – Implementeringsprocess 

av åtgärder

Kapitel 6 – Avslutande kapitel

6.1 Studiens resultat

6.2 Studiens bidrag

6.3 Kritik och egna reflektioner kring studien

6.4 Förslag på vidare forskning
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2.9 Källkritik 

De källor, påståenden och data som presenteras i denna studie är noggrant utvalda från insamlad 

teori. Utöver empiriska insamlade data från Wulff Supplies har åtskilliga källor valts ut då de 

ansetts vara relevanta för att bygga en teoretisk referensram i syfte att besvara studiens 

frågeställningar. För att stödja argument och uttalanden som presenteras i studien samt resultat, 

har många referenser utgjort grunden.  

 

De vetenskapliga artiklar vilka inhämtats från olika tidskrifter och använts anses vara trovärdiga 

källor då de, innan publicering har granskats av experter. Däremot har de valda publikationernas 

specifika tillförlitlighet och användbarhet för denna studie granskats i tre steg enligt figur 3 

nedan och relevansen har bedömts därefter. 

 

 

 

Figur 3 – Granskningsprocessen för studiens referenser (Egen illustration) 

Steg 1 – Artikelns rubrik låg till grund om abstract lästes eller ej. Därefter bedömde författaren 

artikelns abstract som relevant eller ej utifrån hur väl artikeln tog upp de ämnen vila är relevanta 

för denna studie. Var abstract relevant läste författare resterande artikel. 

Steg 2 – Författaren bedömde artikelns innehålls relevans för denna studie. Artiklar vars 

innehåll bedömdes som icke-relevant exkluderades. 

Steg 3 – Artiklar var innehåll bedömts som relevant för denna studie granskades där kvaliteten 

vilken fick bedömningen hög, medel eller låg. De artiklar vilka bedömdes efter låg trovärdighet 

granskades en omgång till för att antingen inkluderas eller exkluderas denna studie. 

 

På grund av tidsbegränsningar presenteras inte alla relevanta publikationer i denna studie, utan 

relevanta skrifter har samlats in och valts ut för att ge läsaren en samlad beskrivning och 

uppfattning om ämnena vilka berörs utifrån synsättet som litteraturen framhåller. 

Steg 1 Steg 2 Steg 3

Abstract Full text

Exkludera

Full text, granskning 

och bevisvärdering

Hög

trovärdighet

Medel 

trovärdighet

Låg 

trovärdighet

Exkludera

Kvalitet och 

relevans
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2.10  Metodsammanfattning 

I figur 4 nedan har studiens metodval sammanfattats 

 

 

Figur 4 – Metodsammanfattning (Egen illustration) 

 

 

 

 

 

Angreppssätt

• Abduktion - studiens första och andra frågeställning

Induktion - studiens tredje frågeställning

Forskningsmetod

• Kvalitativ forskningsmetod - samtliga frågeställningar

Undersökningsdesign

• Fallstudie
Enfallsstudie - studiens första och andra frågeställning

Benchmarkande flerfallsstudie - studiens tredje frågeställning

Urval av respondenter och data

• Icke-sannolikhetsurval - fallföretaget
Snöbollsurval - Respondenter

Slumpmässigt urval - respondenter
Sannolikhetsurval - studerade företag i tredje frågeställningen

Datainsamling

• Primärdata - intervjuer och observationer på fallföretaget, vetenskapliga artiklar och litteratur
Sekundärdata - erhållet från fallföretaget

Forskningsetiska överväganden

• Informationskrav
Annymitetskrav
Samtyckekrav
Nyttjandekrav

Falska förespeglingar
Etiska principer och riktlinjer för god forskningssed

Kvalitetskriterier

• Reliabilitet - metod och tillvägagångssätt är beskrivet
Intern validitet - analysen är kopplad med teori och empiriska data

Extern validitet - resultat baserat på befintlig teori
Trovärdighet - innehåll beskrivs korrekt

Begreppsvaliditet - flertal källor, resultat validerade, extern granskning under studiens gång
Applicerbarhet och överförbarhet - studiens tredje frågeställning

Pålitlighet
Informationskrav

Samtyckekrav
Nyttjandekrav

Falska förespeglingar

Analysmetod

• Mönsterjämförelse -studiens första och andra frågestlänning då empiriska data ställs mot teori
Tillämpad metod i studiens första och andra frågeställning är processkartläggning

Tillämpad metod i studiens tredje frågeställning är benchmarking
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3 Identifiering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i 

Wulff Supplies plock- och packprocess 

I kapitel tre presenteras först teori och därefter empiri som ligger till grund för att genom analys 

besvara studiens första frågeställning ”Vilka icke-värdeadderande och icke- ergonomiska 

aktiviteter kan identifieras i Wulff Supplies nuvarande plock- och packprocess”. Detta kommer 

att utgöra grunden för studiens andra frågeställning. Disposition över kapitel tre illustreras i 

figur 5 nedan. 

 

Figur 5– Disposition över studiens första frågeställning (Egen illustration) 

3.1 Teoretisk referensram 

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen, Vilka icke-värdeadderande och 

icke- ergonomiska aktiviteter kan identifieras i Wulff Supplies nuvarande plock- och 

packprocess, beskrivs följande teori; plockprocess, packprocess, icke-värdeadderande 

aktiviteter samt icke-ergonomiska aktiviteter. 

3.1.1 Plock- och packprocess 

En process kan beskrivas som en kedja eller en serie av aktiviteter som förädlar input till output 

(Liker, 2009; Womack & Jones, 2003; Ljungberg & Larsson, 2012). Plock- och 

packprocesserna är två av de viktigaste förekommande processerna som återfinns i ett lager 

men också de processer som kräver ett intensivt arbete och förbrukar mest resurser (Alonso-

Ayuso et al., 2013; De Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007; Frazelle, 2001; Rushton, 

Croucher, & Baker, 2014; Tompkins, White, Bozer, & Tanchoco, 2010). Plock- och 

packprocesserna är oftast individuellt utformade efter försörjningskedjans behov de verkar i. 

Dessutom är de två av de mest avgörande faktorerna för att öka produktiviteten i lagerhantering 
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för att säkerställa korrekta och snabba leveranser till slutkund (Nair et al., 2018; De Koster, Le-

Duc, & Roodbergen, 2007). 

3.1.1.1 Plockprocess 

Plockprocessen också kallat orderplock, består av de aktiviteter som involveras då produkter 

hämtas från lagerhållningsplatsen baserat på kundorder (Nair et al., 2018; De Koster, Le-Duc, 

& Roodbergen, 2007; Frazelle, 2001). Orderplock är en avgörande faktor för att uppnå 

kundnöjdhet då processen ligger till grund för leveranstiden. Många orderplockprocesser kan 

utföras med manuella arbetsmetoder där medarbetare ansvarar för hämtning av produkter även 

om automatiserade lösningar såsom ergomovers eller plockrobotar förekommer (Calzavara et 

al., 2019). Tompkins et al. (2003) pekar ut plockprocessen som den mest tidskrävande 

lagerprocessen då arbetsuppgifterna bygger på manuella arbetsmetoder.  

 

Calzavara et al. (2019) förklarar att anledningen till varför manuella orderplockmetoder 

fortfarande dominerar är på grund av låg investeringskostnad samtidigt som hög flexibilitet 

uppnås. Roodbergen och Vis (2009) förklarar att många företag är beroende av manuell 

orderplockning då kognitiva och motoriska färdigheter hos mänskliga orderplockare inte kan 

imiteras ekonomiskt genom automatiska orderplockningssystem. Vid plockning kan den 

mänskliga faktorn bidra till en hög grad av flexibilitet och finmotorik vilket är svårt att uppnå 

med endast tekniska lösningar för orderplocksystem (Tompkins et al., 2003). Glock et al. (2015) 

menar att manuell orderplockning kräver ännu mer tid och resurser än vad en automatiserad 

plockprocess kräver. Tompkins et al. (2003) menar att förbättring av orderplock medför 

minskade kostnader och förbättrade flöden. Calzavara et al. (2019) beskriver att medarbetare 

utsätts för fysiskt påfrestande arbetsmetoder vid manuella plockmetoder då förekomsten av 

tekniska hjälpmedel är begränsade. Detta medför att medarbetaren behöver använda 

kroppsställningar som innebär lyft, sträckningar och böjningar samt att bära tungt material för 

att slutföra arbetsuppgifterna (Calzavara et al., 2019). 

 

Enligt Calzavara et al. (2019) kan en orderplockprocess med ergonomiska aspekter beskrivas 

efter tre faser, där den första fasen är en inställningsfas där en medarbetare tar emot en 

kundorder och sedan börjar förbereda orderplocket med exempelvis en plocklista. Därefter 

följer resefasen då medarbetaren färdas längs med hyllorna i lagret enligt plockrutten med 

hjälpmedel såsom vagn, ergomover eller dylikt fram till platsen där artikel ska plockas. Till sist 

kommer sökfasen vilken innebär att medarbetaren börjar söka efter artikeln på hyllan. 
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Inställnings-, rese- och sökfaserna utförs i stående läge och med upprätt gång. Då begärda 

artiklar plockas från lagerhållningsplatsen utförs plockningen i en stående position vilken kan 

kräva sträckning, vridning och eller böjning och därefter placeras de på vagnen. Då orderplock 

är avslutad återvänder medarbetaren till paketeringsytan (Calzavara et al., 2019). 

3.1.1.2 Packprocess 

Packprocessen avser de aktiviteter som krävs för att packa produkter, från kundordern, i 

lämpligt emballage för att sedan transporteras till lastplatsen (Nair et al. 2018; De Koster, Le-

Duc, & Roodbergen, 2007; Frazelle, 2001).  

3.1.2 Icke-värdeadderande aktiviteter i en plock- och packprocess 

Aktiviteter kan delas in i tre olika kategorier vilka är värdeadderande aktiviteter, icke‐

värdeadderande aktiviteter och nödvändiga icke‐värdeadderande aktiviteter. För att en aktivitet 

ska vara värdeadderande måste en kund finnas vilken är villig att betala för aktiviteten, 

aktiviteten tillför eller påverkar produkten eller tjänsten och till sist att aktiviteten utförs på rätt 

sätt. En aktivitet som är icke-värdeadderande kräver resurser som inte tillför någon förändring 

på produkten eller tjänsten. En nödvändig icke-värderande aktivitet är en aktivitet som inte 

uppfylls som värdeadderande aktivitet men som måste genomföras av specifika anledningar så 

som tekniska begränsningar (Liker, 2009; Womack & Jones, 2003; Ljungberg & Larsson, 

2012). Enligt Liker (2009) samt Womack och Jones (2003) nyttjar icke-värdeadderande 

aktiviteter resurser samtidigt som de inte tillför någon förändring på produkten eller tjänsten 

och därmed inte tillför något värde för slutkunden. 

 

Ibland förekommer det aktiviteter i en process vilka anses vara onödiga då de inte tillför 

verksamheten eller kunden ett värde, aktiviteter som dessa kan benämnas som slöseri av 

resurser vilket gör aktiviteten till en icke-värdeadderande aktivitet. Icke-värdeadderande 

aktiviteter förbrukar resurser utan att de tillför värde för kunden eller verksamheten vilket kan 

medföra ett hinder för en verksamhet att nå uppsatta mål då större resursåtgång förbrukas än 

nödvändigt. För att inte låta de icke-värdeadderande aktiviteterna hindra verksamheten att 

uppnå mål är det viktigt att eliminera slöseri av verksamhetens resurser (Modig & Åhlström, 

2004; Lumsden, 2012; Monden, 2012).  

 

Nedan ges en beskrivning av aktiviteter i lagerverksamheter vilka kan kategoriseras som icke-

värdeadderande aktiviteter (Anđelković, Radosavljević, & Stošić, 2016; Salhieh, Altarazi & 
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Abushaikha, 2019) och påverkar produktiviteten negativt enligt Botti, Mora och Regattieri 

(2017): 

• Onödig transport – onödig intern transport av material eller produkter som inte tillför 

ett värde 

• Väntan – då orderplock eller paketering inte kan gå vidare på grund av att aktiviteter 

behöver inväntas, såsom nödvändiga data (val av order att packa, innebär att resurser 

inte utnyttjas) 

• Rörelse – onödiga rörelser av medarbetare på grund av ineffektiv dirigering eller oklar 

förklaring av arbetsuppgifter 

• Omarbete – då orderplock eller paketering utförs fel vilket får följderna att ett omarbete 

krävs 

• Defekter – aktiviteter vilka uppkommer då en order kräver omarbete på grund av 

misstag i orderplock eller paketering 

• Överproduktion – aktiviteter vilka uppkommer då orderplock eller paketering sker i ett 

tidigare skede än de bör utföras i (Anđelković, Radosavljević, & Stošić, 2016; Salhieh, 

Altarazi & Abushaikha, 2019). 

• Överarbete – (Bergman & Klefsjö, 2012) kan tilläggas och innebär att slöseri 

förkommer då material eller produkter överarbetas vilket kunden inte är villiga att betala 

för eller märker. 

 

Lean lagerverksamhet strävar efter att maximera nyttjandet av tillgängliga resurser genom att 

eliminera icke-värdeadderande aktiviteter i lagerprocesserna. Resultatet av detta blir då att 

kvaliteten på erbjudna varor och tjänster förbättras och resursanvändningen optimeras 

(Villarreal et al., 2016). Womack, Jones och Roos (1990) menar att lean kan implementeras i 

alla typer av verksamheter och enligt Palevich (2012) kan lean appliceras i ett lager med hjälp 

av teknologiska lösningar vilka kan förbättra lagerverksamheten samt öka lagerpersonalens 

produktivitet.  

3.1.3 Icke-ergonomiska aktiviteter i en plock- och packprocess 

Ergonomi är den vetenskapliga disciplinen som är inriktad på förståelsen för interaktioner 

mellan människor och andra delar av ett system och syftar till att optimera människors 

välbefinnande samtidigt som systemets övergripande produktivitet beaktas (IEA, 2019). Enligt 

Otto och Battaïa (2017) kan ergonomi förklaras som sättet att skapa en arbetsmiljö vilken 

optimerar medarbetares välbefinnande och verksamhetens övergripande produktivitet. På en 
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arbetsplats beror ergonomi på olika fysiska faktorer såsom vikten av hanterat material och 

repetitiva arbetsuppgifter. Den fysiska icke-ergonomiska belastningen varje enskild individ 

utsätts för då en arbetsuppgift utförs är individuell och beror på vikten av material och antal 

utförda arbetsmoment. Faktorer såsom kön och kroppsbyggnad spelar också in. Kognitiva 

faktorer såsom komplexiteten av arbetsuppgifterna och organisatoriska faktorer såsom 

kommunikation och lagarbete är också faktorer som påverkar ergonomisk belastning och 

produktivitet (Otto & Battaïa, 2017). Att arbeta med ergonomi innebär att relevanta teoretiska 

principer tillämpas samt att data och metoder används för att designa miljöer utformade för 

människors välbefinnande i den fysiska miljö de befinner sig i. Det anses att ergonomins roll är 

att bidra till utformning och utvärdering av uppgifter, jobb, produkter, miljöer och system så att 

de görs kompatibla med hur människors rörelsemönster är konstruerat (Mocan & Draghici, 

2018). 

 

Arbetsmiljöverket (2019) menar att ergonomi ett verktyg för att säkerställa att arbetet som ska 

utföras är anpassat efter människans förutsättningar för att förebygga ohälsa och olycksfall. 

Arbetsplatsens utformning ska vara konstruerad så att medarbetare utför arbetet med sänkta 

axlar och att överarmarna ska vara nära kroppen i en upprätt ställning. Armbågshöjd är normalt 

en bra arbetshöjd för de flesta arbetsuppgifterna, oberoende om arbetet sker i en stående eller 

sittande position (Arbetsmiljöverket, 2019). Enligt Arbetsmiljöverket (2019) ska arbete som 

utförs större tiden av arbetsdagen utföras inom underarmsavstånd, det inre arbetsområdet, som 

illustreras i figurer 6 nedan: 

 

Figur 6 – Grader av ergonomisk belastning vid arbete (Arbetsmiljöverket, 2019) 
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När medarbetare under en arbetsdag hanterar tungt material och utför upprepade tunga lyft ökar 

risken att utveckla olika belastnings- och förslitningsskador i det muskuloskeletala systemet 

(Calzavara et al., 2017). Den fysiska belastningen en medarbetare utsätts för genom att utföra 

en specifik arbetsuppgift beror på både kön och kroppsbyggnad. Det kan vara svårt att koppla 

arbetsuppgifter till ergonomiska förslitningsskador då det i många fall inte går att koppla en 

specifik aktivitet till en sådan generell skada. Däremot finns det studier vilka påvisar att graden 

av fysisk ergonomisk risk har en stark relation till arbetsuppgiftens intensitet, frekvens och 

varaktighet för arbetsuppgifter såsom lyft, tung belastning, sträckningar, besvärliga positioner 

och repetitiva rörelser (Otto & Battaïa, 2017). Arbetsuppgifter vilka kräver manuellt arbete är 

bevisligen kopplat till förekomsten av muskuloskeletala sjukdomar då arbetet utförts under 

längre tidsperioder. För lagerarbetare är muskuloskeletala sjukdomar i rygg vanligt 

förekommande (Punnett & Wegman, 2004). 

 

Utformning av plock- och packprocessen har ett direkt samband till risken för utveckling av 

muskuloskeletala sjukdomar (Calzavara et al., 2017). Eswaramoorthi et al. (2010) menar att en 

felaktig konstruerad och designad arbetsplats medför arbetssätt som är fysiskt krävande. I sin 

tur resulterar detta i tidskrävande arbete och ibland även defekter vid slutprodukt. Exempel på 

ergonomiska faktorer kopplade till muskuloskeletala sjukdomar är höjd och djup av hyllplan, 

paketeringsytor samt vikten på det material som medarbetaren lyfter och hanterar 

(Arbetsmiljöverket, 2019). Lasota (2014) menar liksom Otto och Battaïa (2017), Mossa et al. 

(2016) och Calzavara et al. (2017) att repetitiva manuella arbetsuppgifter ökar risken för att 

drabbas av muskuloskeletal sjukdom då arbetet som utförs består av besvärliga ställningar och 

positioner eller kräver styrka. Bernard (1997) redogör för sambandet mellan fysiska icke-

ergonomiska aktiviteter och muskuloskeletala sjukdomar. De studerade kroppsdelarna vilka 

utsätts för fysiska icke-ergonomiska aktiviteter i det dagliga arbetet är nacke, axlar, armbågar, 

händer och vrister samt rygg. För varje studerad kroppsdel undersöktes om det förekom ett 

samband mellan fysiska icke-ergonomiska belastningsmoment.  

 

Undersökta riskfaktorer, icke-ergonomiska aktiviteter för nacke, axlar, armbågar, 

händer och vrister var: upprepning, kraft/styrka, ställning eller en kombination av dessa.  

Undersökta riskfaktorer, icke-ergonomiska aktiviteter för rygg var: lyft med kraftiga 

rörelser, besvärlig eller obehaglig ställning, tungt fysiskt arbete och statisk arbetsställning  
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För varje presenterad kroppsdel och riskfaktorer i studien redogjordes för stark bevisning vilket 

innebär att ett positivt förhållande observerats mellan exponering för den specifika riskfaktorn 

och muskuloskeletal sjukdom. Bevisning, vilket innebär att det förmodligen finns ett 

förhållande mellan exponering för den specifika riskfaktion och muskuloskeletal sjukdom. 

Bristfällig bevisning innebär att de tillgängliga studierna är för få i antal, otillräckliga och eller 

har bristfällig kvalitet för att kunna bevisa ett samband mellan exponering för den specifika 

riskfaktion och muskuloskeletal sjukdom. Bevis för att arbetsfaktorerna inte påverkas innebär 

att studier konsekvent visat att det inte förekommer något samband mellan exponering för den 

specifika riskfaktion och muskuloskeletal sjukdom. I tabell 4 nedan har bevisningen för 

riskfaktorerna icke-ergonomiska aktiviteter kopplats ihop med de undersökta kroppsdelarna: 

 

Samband mellan fysiska icke-ergonomiska arbetsfaktorer och muskuloskeletala sjukdomar 

Undersökt kroppsdel  

Icke-ergonomisk aktivitet 

Stark 

bevisning 
Bevisning 

Bristfällig 

bevisning 

Ingen bevisning för 

samband 

Nacke         
Repetition  x    

Styrka  x    
Ställning x     

Kombination         

Axlar      
Repetition  x    

Styrka   x   
Ställning  x    

Kombination         

Armbågar         
Repetition   x   

Styrka  x    
Ställning   x   

Kombination x       

Händer/vrister         
Repetition  x    

Styrka  x    
Ställning   x   

Kombination x       

Rygg      

Lyft med kraftiga rörelser x     

Besvärlig eller obehaglig 
ställning 

 x    

Tungt fysiskt arbete  x    

Statisk arbetsställning     x   

Tabell 3– Sammanfattning av bevis mellan fysiska arbetsfaktorer och muskuloskeletal sjukdom (Egen 

illustration) (Inspiration från Bernard, 1997) 
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Specter (2012) redogör också för vanligt förkommande icke-ergonomiska aktiviteter som är 

kopplade till muskuloskeletala sjukdomar vilka har sammanfattats i tabell 6 nedan: 

Icke-ergonomisk 

aktivitet     

                  Beskrivning 

Kraft/styrka Att anstränga musklerna och använda mycket kraft kan orsaka ett flertal skador 

på det muskuloskeletala systemet hos medarbetaren. 

Upprepning Att upprepade gånger behöva utföra lyft eller andra rörelser kan vara skadligt 

för leder och nerver. 

Obekväma 

arbetspositioner 

Arbetspositioner som är fysiskt ansträngande kan påfresta nerver och leder och 

över tid ökar risken att drabbas av muskuloskeletala sjukdomar. 

Statiska positioner Positioner som måste hållas under en längre tid kan begränsa blodcirkulationen 

och skada muskelvävnaden. 

Återhämtningstid/ 

Vila 

För lite återhämtningstid på grund av övertid, brist på raster och brist på 

varierande arbetsuppgifter kan resultera i att muskelvävnaden ges för lite tid 

för återhämtning. 

Tabell 4– Vanligt förekommande riskfaktorer enligt Specter (2012) med beskrivning (Egen illustration) 

I tabell 5 nedan har icke-ergonomiska aktiviteter beskrivits och kopplats till de kroppsdelar som 

påverkas. Informationen är hämtad både från Bernard (1997) och Specter (2012). 

Icke-ergonomisk 

aktivitet     

Kroppsdel Beskrivning 

 

Kraft/styrka 

Rygg          

Axlar 

Armbågar 

Händer/vrister 

Att anstränga musklerna och använda mycket kraft kan 

orsaka ett flertal skador på det muskuloskeletala 

systemet hos medarbetaren. 

 

Upprepning 

Nacke         

Rygg          

Axlar 

Armbågar 

Händer/vrister 

 

Att upprepade gånger behöva utföra lyft eller andra 

rörelser kan vara skadligt för leder och nerver. 

 

Obekväma 

arbetspositioner 

Nacke         

Rygg          

Axlar 

Armbågar 

Händer/vrister 

 

Arbetspositioner som är fysiskt ansträngande kan 

påfresta nerver och leder och över tid ökar risken att 

drabbas av muskuloskeletala sjukdomar. 

 

Statiska positioner 

Nacke         

Rygg          

Axlar 

Armbågar 

Händer/vrister 

 

Positioner som måste hållas under en längre tid kan 

begränsa blodcirkulationen och skada muskelvävnaden. 

Tabell 5 - Ergonomiska riskfaktorer och beskrivning (Egen illustration) (Inspiration hämtat från 

Bernard, 1997; Specter, 2012) 
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3.2 Empiri 

Tillsammans med logistikchef, lagerchef och medarbetare har processkartläggning av plock- 

och packprocessen genomförts i avsikt att illustrera samt skapa en djup förståelse över de 

aktiviteter som utförs. Syftet med processkartläggningen är att identifiera i vilka aktiviteter i 

plock- och packprocessen det förekommer icke-värdeadderande och icke-ergonomiska 

aktiviteter. Författare har tillsammans med Logistikchef (2019-03-05) definierat plock- och 

packprocessen. Definitionen reviderades vid ett senare tillfälle (2019-04-10).  Syftet och 

definitionen med plock- och packprocessen är att “på ett enkelt och smidigt sätt kunna plocka- 

och packa order på ett ergonomiskt sätt för att tillgodose kundernas behov samtidigt som 

processerna håller hög produktivitet” (Logistikchef, 2019-04-10). 

 

Plock- och packprocessen har illustrerats nedan i två processkartor. Beskrivning av symboler 

använda i processkartorna förklaras nedan: 

 

 

 

Aktivitet - innehåller beskrivning om vad det är som utförs

Beslutspunkt - två alternativ finns för vidare aktiviteter i processen

Märkning för icke-värdeadderande aktivitet

Märkning för icke-ergonomisk aktivitet

Processens flöde
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3.2.1 Beskrivning av Wulff Supplies plockprocess 

 

Processkarta 1 – Wulff Supplies nuvarande plockprocess (Egen illustration) 

Kundorder 

1. Plockprocessen initieras av en inkommande kundorder som registrerats i affärssystemet M3, 

före detta Movex. Vad som ska plockas baseras på inkommen kundorder. Kunder kan lägga 

order via Wulff Supplies WEB, EDI eller per mail och telefon. Andel inkommande order till 

Wulff Supplies från WEB utgör 47,5 % av totalt antal order, andel order vilka registreras via 

EDI utgör 17,6 % och order som inkommer per mail och telefon utgör 34,9 % av totalt antal 

order. Då en order inkommer via WEB eller EDI registreras den per automatik i företagets 

affärssystem M3. En order som inkommer via mail eller per telefon kräver manuell 

registrering för att föras in i M3, registrering av dessa order görs av kundservice (Logistikchef, 

2019-03-05). I genomsnitt färdigställer mellan sex och sju medarbetare 1000 orderrader per 

arbetsdag (Logistikchef 2019-04-29). 
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Orderhantering 

2. Efter att kundorder inkommit och registrerats i affärssystemet M3 kan medarbetare i lagret 

se ordern direkt i datorer placerade vid paketeringsstationernas början, alla kundorder vilka 

ännu inte blivit behandlade återfinns i datorerna.  

3. Vid val av order att plocka följs ingen specifik ordning utan medarbetaren väljer vilken eller 

vilka order som ska behandlas först.  

4. I samband med utskrift av plocklista skrivs en samlingsplocklista ut med automatik. 

Samlingsplocklistan är en förlaga för de plocklistor som valts för utskrift och sorterar 

artiklarna efter deras ordning i lagret, i samlingsplocklistan framgår artikelnummer, 

lagerhållningsplats och kör-rutt baserat på artiklarnas ordning i lagret. Detta gör att den 

effektivaste plockföljden kan följas för att minimera plockruttens längd (Logistikchef & 

Lagerchef, 2019-03-05; Logistikchef 2019-03-11).  

5. De artiklar som plockas med hjälp av ergomover är lagerförda i lagerhyllor. De artiklar som 

plockas med hjälp av truck är i princip enbart kopieringspapper vilka lagerförs på träpallar. 

Varje box med kopieringspapper väger 12 kilogram och en pall kan väga uppemot 600 

kilogram (Lagerchef, 2019-03-05). Dessa pallar är tunga och kan endast behandlas med 

truck. Artiklar som plockas med hjälp av ergomover är lagerförda i lagerhållningsfack runt 

om i lagerlokalen och väger mindre än 12 kilogram (Logistikchef, 2019-03-05, 2019-04-29). 
 

Orderplock med ergomover 

6. Vid orderplock används ergomovers med en påkopplad vagn (se bild 1) för att på ett smidigt 

och enkelt sätt kunna transportera sig runt i lagret för att plocka artiklar enligt order (se bild 

2 över lagerlokal). På den utskrivna plocklistan framgår en planerad kör-rutt för de artiklar 

som ska plockas. Medarbetaren läser samlingsplocklistan för att få information om var 

artikeln är lagerförd.  

7. Därefter åker medarbetaren på ergomovern fram till hyllan och stiger av.  

8. Sedan kollar han eller hon plocklistan igen för artikelplacering och söker därefter efter 

artikelns placering vid de hyllplan han eller hon befinner sig vid.  

9. När medarbetaren lokaliserat artikeln i fråga plockas den från lagerhållningsplatsen. Plock 

av artiklar från lagerhållningsplatsen kräver ibland obekväma positioner för medarbetaren. 

Dessa positioner kan innebära böjningar och vridningar i ryggen samt ansträngande 

ställningar för axlar, armbågar och vrister då artiklar plockas från höga eller låga hyllplan 

eller om artikel i fråga är placerad djupt in i ett hyllplan (Logistikchef & lagerchef, 2019-03-

05; observation, 2019-04-29; logistikchef, 2019-04-29). Dessa manuella förflyttningar av 
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material innebär att medarbetaren ibland ingår i obekväma positioner och behöver sträcka-, 

böja- eller vrida sig (observation, 2019-04-29). Tyngsta artikeln inne på lagret väger 25 

kilogram (Logistikchef & Lagerchef, 2019-03-05). 

                Bild 1                                          Bild 2                                         Bild 3 

         
Bild 1 – Ergomover med påkopplad vagn i Wulff Supplies lagerlokal (Egen bild, 2019-03-05) 

Bild 2 – Wulff Supplies lagerutrymme (Egen bild, 2019-03-05) 

Bild 3 – Kopieringspapper staplade på träpall i Wulff Supplies lagerlokal (Egen bild, 2019-04-29) 

 

10. Då medarbetaren har plockat alla artiklar enligt plocklistan är orderplock fullgjort och 

medarbetaren åker tillbaka på ergomovern till paketeringsstationen.  

11. Här väljer han eller hon om arbetet ska fortsätta med paketering av nyligen plockade artiklar eller 

om en eller flera nya kundorder ska plockas och en medarbetare paketerar de plockade artiklarna.   

12. Lämnar medarbetaren artiklar för paketering av någon annan kopplas vagn av från ergomover och 

plocklistan lämnas vid artiklarna. Väljer medarbetaren att paketera själv avslutas plockprocessen 

och packprocessen börjar (Logistikchef & lagerchef, 2019-03-05; observation, 2019-04-29; 

logistikchef, 2019-04-29). Om någon annan än medarbetaren själv ansvarar för att paketera order 

lägger medarbetaren ut plocklistorna tillsammans med order och går stämmer av för att dubbelkolla 

att orderplocket är korrekt. Av plocklistan framgår om eventuella sampack förekommer. Här tar 

plockprocessen slut och övergår till packprocessen (Logistikchef & Lagerchef, 2019-03-05). 
 

Orderplock med truck 

13. Då orderplock sker med truck hämtas i nästan alla fall kopieringspapper vilka är lagerförda 

på träpall detta ställs sedan av bredvid paketeringsytan (Se bild 3). Enligt Logistikchef 

(2019-04-29) är det ofta samma medarbetare som utför aktiviteten. 

14. När medarbetaren plockat alla artiklar enligt plocklistan kör han eller hon tillbaka till 

paketeringsstationen.  

15. Här görs ett val, antingen paketerar medarbetaren de nyligen hämtade artiklarna själv eller 

kopplar av vagnen från ergomovern för någon annan att paketera. 
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3.2.2 Beskrivning av Wulff Supplies packprocess 

 

Processkarta 2 – Wulff Supplies nuvarande packprocess (Egen illustration) 

Förberedande pack  

1. Packprocessen börjar med att medarbetaren läser av plocklista för att skapa en överblick om 

vad som ska paketeras. 

2. Därefter väljer medarbetaren en order att packa.  

3. När detta val är gjort går medarbetaren till paketeringsbordets början där emballage i form 

av kartonger av olika storlekar finns förvarade. Här hämtar han eller hon en kartong i lämplig 

storlek och går tillbaka till paketeringsbordet och fäller ut kartongen (Observation, 2019-04-

29). Vid val av emballage finns inga hjälpmedel att använda utan detta är något medarbetaren 

lär sig allt eftersom de blir mer erfarna. Att snabbt välja lämpligt emballage kräver erfarenhet 

då kundorder kan se väldigt olika ut och kräva olika typer av emballage. Wulff Supplies 

strävan är att alla kundorder ska skickas i ett slimmat paket det vill säga, lådan ska vara 

välfylld utan extra luftutrymme (Logistikchef & Lagerchef, 2019-03-05).  

Paketering 

4. Medarbetaren bedömer på egen hand hur order ska paketeras, vissa order kräver längre tid 

än andra då de kan innehålla artiklar vilka kräver extra hantering. På paketeringsbordet förses 

ömtåliga artiklar eller artiklar som innehåller vätska med extra skyddande eller förslutande 
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förpackningar till exempel en plastficka eller att en kork måste tejpas för att försäkra att de 

inte går upp under frakten eller att en förpackning med häftstift som måste tejpas för att inte 

häftstiften ska åka ur sin originalförpackning. Dessa kundorder kräver mer tid än de som inte 

behöver ett extra emballage (Lagerchef, 2019-03-05; observation, 2019-04-29). 

5. Det valda emballaget vecklas upp. 

6. Artiklarna förflyttas från vagnen till paketeringsbordet (Se bild 4 nedan).  

7. Ryms order i det ursprungliga emballaget packas ordern klart med skyddande plastbubblor 

och kartongens kanter skärs ned vid behov. Sedan försluts kartongen med tejp (Logistikchef 

& Lagerchef, 2019-03-05; Observation, 2019-03-05, 2019-04-29).  

8. För att banda den färdigpackade ordern krävs en manuell förflyttning av denna från packytan 

till bandningsmaskinen (se bild 5 nedan). Tunga order kan vara otroligt otympliga och tunga 

att lyfta (observation, 2019-04-29). Sedan bandas den färdigpackade kundorder mellan två 

och fyra gånger. De kartonger som bandas två gånger är ganska små medan de kartonger 

vilka bandas fyra gånger är tyngre och i de flesta fall också större (Logistikchef & lagerchef, 

2019-03-05; Observation, 2019-03-05, 2019-04-29).  

10. Därefter måste medarbetare återrapportera att kundorder är färdigställd vilket innebär att 

han eller hon måste lämna av den färdigpackade kundorder vilket i många lämnas på golvet 

(observation, 2019-04-29) vilket görs då det inte finns några avlastningsbord eller dylikt. 

Återrapportering sker i samma dator där plocklistan skrevs ut vilket innebär att medarbetaren 

måste gå mellan bandningsmaskingen och dator för varje färdigställ kundorder (Lagerchef, 

2019-04-29).  

11. När återrapportering är klart märks kartongen med fraktsedel (Observation, 2019-04-29; 

Lagerchef, 2019-03-05). 

12. Här sorteras order för leverans till Norge eller Sverige (Logistikchef, 2019-03-05). 

              Bild 4                                   Bild 5 

    

 
Bild 4 – Paketeringsbord till vänster, 

bandningsmasking syns bredvid till höger 

(Egen bild, 2019-03-05) 

 

 

Bild 5 – Avstånd från paketeringsbord till 

bandningsmaskin (Egen bild, 2019-03-

05) 
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Utleverans 

13. Färdigpackade order som ska levereras till Norge läggs på pallar (Se bild 7 nedan) för utrikes 

leverans. Då pallen ska fyllas med färdigförpackade order finns ingen ordning att följa utan 

här krävs erfarenhet och eget tänkande för att få plats med alla order på pallarna till Norge.  

14. När en pall är färdigpackad körs den till inplastningsmaskinen (se bild 8 nedan) för 

inplastning. Detta görs med gaffeltruckar.  

15. När Pallen är färdigplastad ställs den vid lastning för utleverans.  

16. De kundorder som sorteras för leverans inom Sverige placeras i en vagn. Här behövs 

kundorder placeras så de tar så lite utrymme som möjligt så att vagnen rymmer så många 

kundorder som möjligt.  

17. När vagnen sedan är färdiglastad rullas den manuellt till leveransdörren och ställs redo för 

hämtning (se bild 9 nedan) (Logistikchef, 2019-01-22; Lagerchef & Logistikchef, 2019-03-

05). 

                 Bild 6                                        Bild 7                                    Bild 8 

           
Bild 6 – Färdiglastade pallar redo för utleverans till Norge (Egen bild, 2019-03-05) 

Bild 7 – Inplastningsmaskin (Egen bild, 2019-03-05) 

Bild 8 – Färdigpackad vagn redo för inrikes leverans (Egen bild, 2019-03-05)  
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3.3 Analys 

I detta kapitel ställs framtagen teori mot insamlad empiri för att besvara studiens första 

frågeställning: “Vilka icke-värdeadderande och icke- ergonomiska aktiviteter kan identifieras i 

Wulff Supplies nuvarande plock- och packprocess?” Kapitlet inleder med analys av 

processkartläggningarna av plock- och packprocessen för att identifiera icke-värdeadderande 

aktiviteter. Därefter identifieras icke-ergonomiska aktiviteter. Kapitlet avslutas med en slutsats. 

I figur 7 nedan illustreras analysmodell för kapitel tre.  

 

 

Figur 7- Analysmodell kapitel 3 (Egen illustration) 

 

3.3.1 Identifierade icke- värdeadderande aktiviteter 

Pojasek (2005) menar att processkartläggning underlättar analys vilket är viktigt att beakta vid 

förbättringsarbete. Wulff Supplies är i dagsläget medvetet om att det förekommer onödiga 

aktiviteter relaterat till produktivitet och ergonomi i plock- och packprocessen men vet inte var 

någonstans de förekommer. Tidigare har det inte heller genomförts någon processkartläggning 

över processerna. Detta har lett till en svårighet att åtgärda de icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteterna då det inte är känt var någonstans de förekommer. De identifierade 

icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteterna är inget Wulff Supplies pekat ut som 

problem i plock- och packprocessen (Logistikchef, 2019-03-05). Paradiso och Cruickshank 

(2007) samt Rentzhog (1998) menar att en processkartläggning kan användas som ett 

hjälpmedel till att avgöra huruvida förändring kan leda till förbättring. 

 

Efter att ha kartlagt plock- och packprocessen, studerades och analyserades aktiviteterna i de 

båda processerna. North (2005) påpekar vikten av att ha en grundläggande förståelse för en 

process uppbyggnad för att kunna arbeta med förbättring och utveckling av den. Enligt Klotz 
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et al. (2008) är det viktigt att identifiera de aktiviteter vilka på något sätt hindrar att processen 

flyter på så effektivt som möjligt. Dessa aktiviteter kan antingen vara vilka icke-värdeadderande 

aktiviteter, vilka är aktiviteter som inte tillför ett värde alls för slutkund eller nödvändiga icke-

värdeadderande aktiviteter vilka behövs för att processen ska flyta på men kan förbättras. Det 

är viktigt att identifiera dessa aktiviteter för att kunna finna potentiella förbättringsområden 

(Klotz et al., 2008).  

 

Genom analys av processerna kunde både icke-värdeadderande aktiviteter och nödvändiga 

icke-värdeadderande aktiviteter identifieras. Dessa aktiviteter anses förbruka onödiga resurser 

och kommer i detta kapitel hänföras till förklaringar från Anđelković, Radosavljević och Stošić 

(2016) samt Salhieh, Altarazi och Abushaikha (2019) om vad som är icke-värdeadderande 

aktiviteter specifikt lagerverksamheter. Enligt Monden (2012) samt Modig och Åhlström 

(2004) kan icke-värdeadderande aktiviteter medföra hinder för verksamheten att nå uppsatta 

mål då de förbrukar mer resurser än nödvändigt. Enligt Botti, Mora och Regattieri (2017) 

påverkar icke-värdeadderande aktiviteter produktiviteten negativt. Som tidigare nämnt har 

Wulff Supplies inte genomfört processkartläggning över plock- och packprocessen för att få en 

överskådlig bild över vad som kan förbättras i plock- och packprocesserna. Genom 

processkartläggning har totalt 16 stycken icke-värdeadderande aktiviteter identifierats. 
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3.3.1.1 Identifierade icke-värdeadderande aktiviteter i plockprocessen 

 
Processkarta 3 – Identifierade icke-värdeadderande aktiviteter i plockprocessen markerade 

med röd triangel (Egen illustration) 

Orderhantering 

1. Den första identifierade icke-värdeadderande aktiviteten uppkommer då medarbetaren går 

till en dator för att kunna se tillgängliga kundorder att plocka. Här gör medarbetare ett val 

om vilken eller vilka order han eller hon ska plocka. Detta kan enligt Anđelković, 

Radosavljević och Stošić (2016) samt Salhieh, Altarazi och Abushaikha (2019) kategoriseras 

som väntan då plockprocessen kan få fördröjningar då medarbetaren som ska plocka order 

först måste välja vilken eller vilka order som ska plockas. Alla order är individuella och olika 

från gång till gång. Vissa order är stora med en bred variation av artiklar medan andra order 

består av färre artiklar eller endast någon enstaka artikel. Denna breda variation på de 

inkommande kundorder uppkommer dels på grund av Wulff Supplies breda artikelsortiment 

på över 16 000 olika artiklar. Den stora variationen av olika artiklar innebär också en stor 

variation i hur kunder beställer vilket i sin tur resulterar i varierande order. Plockordningen 

av dessa order sorteras eller prioriteras inte efter något speciellt, utan som tidigare beskrivet, 

väljer medarbetararen själv plockordningen. Detta kan leda till att arbetskrävande order kan 

bli liggandes (Logistikchef, 2019-03-05). Då resterande av plock- och packprocessens 

aktiviteter inte kan påbörjas utan att detta val är gjort innebär det att kundorder som inte 

sorteras i M3 medför slöseri av tid då ordningen av orderplockningen får direkta 

Kundorder Orderhantering Orderplock

Kundorder 

inkommer och 

registreras i M3

Kund lägger 

order via 

WEB, EDI, 

Mail eller 

Telefon

Val av kundorder 

att plocka

Utskrift av 

plocklista

Plocka artiklar 

med ergomover 

eller truck?

Orderplock med truckOrderplock med ergomover

Plockade artiklar transporteras 

till packstation

Sökning i hyllplan efter artikel

Artikel lyfts till påkopplad 

vagn till ergomover 

Medarbetare läser plocklista 

för artikelplacering

Transport till artikelns 

lagerhållningsplats

Transport till artiklar som 

är lagrade på helpall

Pall (oftast kopieringspapper) 

transporteras till packstation

Paketera själv?

Paketera själv?

Lämnar 

artiklar och 

plocklista

Packprocess 

börjar

Lastar av 

artiklarna 

från pall

Packprocess 

börjar

1 

5 

4 

3 

2 

6 



 

 48 

konsekvenser senare i packprocessen då det är dags att packa dessa order. Då den mänskliga 

faktorn spelar in här kan det uppstå fördröjningar vid val av order att plocka. Omarbete är 

inte direkt synligt i plockprocessens andra aktivitet utan synliggörs först i aktiviteter längre 

fram i packprocessen. 

2. Då medarbetare skirver ut plocklista måste han eller hon gå igenom för att se så all 

information finns innan orderplock kan börja. Detta är ytterligare ett moment i 

plockprocessen som tar til och kan enligt Anđelković, Radosavljević och Stošić (2016) 

hänföras till den icke-värdeadderande aktiviteten väntan. 

 

Orderplock med ergomover 

3. Efter att medarbetare skrivit ut plocklista måste han eller hon läsa av den information som 

krävs för att hitta artiklars lagerhållningsplats. Enligt Anđelković, Radosavljević och Stošić 

(2016) samt Salhieh, Altarazi och Abushaikha (2019) kan detta kategoriseras till väntan då 

det inte tillför ett värde för slutkund samt är tidskrävande att läsa av artikelplats och sedan 

förflytta sig till en ergomover eller en gaffeltruck och vidare kan varken plock- eller 

packprocessen fortsätta innan medarbetaren har läst av plocklistan. Därefter går 

medarbetaren till en ergomover och läser av plocklistan igen vilket innebär att tid slösas än 

en gång och därefter åker han eller hon till artikelns lagerhållningsplats. Att transportera sig 

runt om i lagerlokalen för att utföra orderplock är en nödvändig icke-värdeadderande 

aktivitet vilken enligt Ljungberg och Larsson (2012) måste genomföras av någon specifik 

anledning. I detta fall måste medarbetaren förflytta sig till en ergomover för att 

plockprocessen ska kunna fortsätta utan att aktiviteten tillför slutkund ett värde, vilket 

medför att den kan kategoriseras som en nödvändig icke-värdeadderande aktivitet.  

4. Då medarbetaren transporterat sig till artikeln vilken ska plockas, kliver han eller hon av 

ergomovern och läser av plocklistan ännu en gång för specifik artikelplacering i hyllplan. 

Därefter söker han eller hon efter artikeln och plockar den då den hittas. I de fall då 

medarbetaren inte hittar artikeln direkt innebär detta onödig rörelse då han eller hon förflyttar 

sig i sökandet efter rätt artikel. Detta uppkommer på grund av oklara sätt att snabbt kunna se 

var artikeln är lagerförd. Då medarbetaren sedan plockar artikeln behöver han eller hon 

sträcka sig, vrida sig eller böja sig för att kunna plocka artikeln, beroende på artikelns 

lagerhållningsplats.  

5. Denna process fortsätter ända tills att alla artiklar är plockade från sina lagerhållningsplatser 

och medarbetare kan åka tillbaka till paketeringsytan för att påbörja packprocessen. 

Tompkins et al. (2003) samt Roodbergen och Vis (2009) menar att plockprocessen är den 
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lagerprocess vilken är mest tidskrävande då det förekommer många manuella arbetsmoment 

såsom förflyttningar och lyft. Tidigare forskning visar att det är de manuella arbetsmetoderna 

som är både tids- och resurskrävande i plockprocessen. Dock är många företag beroende av 

manuella arbetsmetoder då mänsklig arbetskraft har betydligt högre grad av motoriska och 

kognitiva färdigheter vilket automatiska lösningar inte kan imitera (Roodbergen & Vis, 

2009). Wulff Supplies plockprocess är starkt beroende av mänsklig arbetskraft då merparten 

av plockprocessen utförs manuellt. Det enda tillgängliga hjälpmedlet att använda vid 

orderplockning är ergomovers (Logistikchef, 2019-03-05). Rörelse och onödig transport 

innebär att medarbetare eller material ingår i onödiga förflyttningar vilket inte tillför 

slutvärde för kund. Detta kan hänföras till plockprocessen då medarbetare och plockade 

artiklar förflyttas runt om i lagerlokalen på ergomovern. 

 

Orderplock med truck 

6. Då orderplock sker med truck uppstår onödig transport och rörelse då det är en hel träpall 

som hämtas och körs till paketeringsytan där den ställs av. Som tidigare nämnt är det i princip 

endast kopieringspapper som lagerförs på träpall och i många fall innehåller beställningar 

med kopieringspapper mindre än en hel träpall. Detta innebär att medarbetare då måste 

hämta en hel träpall med truck och köra den till paketeringsytan där den som sagt ställs av. 

Därefter måste antal beställda kopieringspapper packas upp för att sedan paketeras om i en 

kundorder.  
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3.3.1.2 Identifierade icke-värdeadderande aktiviteter i packprocessen 

 

Processkarta 4 – Identifierade icke-värdeadderande aktiviteter i packprocessen markerade 

med röd triangel (Egen illustration) 
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finns en överenskommelse på hur kundorder placeras på ergomovern (logistikchef; Lagerchef, 

2019-03-05). På grund av att medarbetaren som utfört orderplock och placerat artiklar efter sitt 

individuella system på den påkopplade vagnen till ergomovern nu behöver informera 

medarbetaren som ska paketera ordern om hur artiklarna är organiserade och placerade på 

vagnen. Kort sagt vilka artiklar som hör till vilken kundorder. Detta leder till väntan då 

packprocessen inte kan påbörjas förrän all information är utbytt.  
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som uppkommer som en påföljd av att kundorder inte plockas enligt någon specifik ordning. 

Plockas alla små order med få eller enstaka artiklar kommer dessa att packas först. När de 

större kundorder ska packas uppkommer problem då medarbetarna inte har en 

avlastningsplats att förvara färdigpackade kundorder på. Detta då större kundorder ska 

placeras längst ner på pallen eller i lastvagnen för utleverans. Konsekvenser av detta är en 

rörig arbetsyta då order som plockas först i många fall packas först. De färdigpaketerade 

kundorder staplas då på paketeringsytan vilken blir väldigt rörig. Ibland händer det även att 

kundorder vilka kan vara extra arbetskrävande blir fördröjda. 

 

3. När medarbetare sedan valt order patt paketera går han eller hon till paketeringsstationens 

början och väljer emballage i lämplig storlek. Detta kan hänföras till onödig transport då det 

behövda materialet inte finns på plats vilket medför att medarbetaren måste transportera sig 

till den plats där kartongerna finns för att kunna fortsätta processen. Att välja rätt kartong 

som rymmer hela order samtidigt som outnyttjat utrymme i paketet ska vara minimerat kan 

vara svårt då han eller hon först måste se över hur kundorder ser ut. Varken i M3 eller 

plocklistan förekommer det information om vilken storlek på emballage som ska användas 

eller i vilken ordning artiklarna ska packas i emballaget. Medarbetaren som paketerar 

artiklarna gör detta utefter sin erfarenhet och känsla från arbete i packprocessen. Det vill 

säga att medarbetare som arbetat under en längre tidsperiod i packprocessen har större 

sannolikhet att välja ett bra emballage på första försöket jämfört med en nyanställd. Detta 

medför att det uppstår icke-värdeadderande aktiviteter i form av väntan, överarbete, 

omarbete samt onödiga transporter vilka försämrar processens flyt. Väntan uppkommer då 

ordern inte packas i tid vilket gör att aktiviteterna som utförs efter paketeringen skjuts upp. 

 

Paketering 

4. När emballage är valt och hämtat tar medarbetaren ställning till huruvida artiklar kräver extra 

förpackningar såsom förslutande plastficka eller tejpning samt välja lämplig storlek av 

emballaget. Detta kan hänföras till överarbete då det inte är något slutkund kräver. Varför 

vätskefyllda artiklar förses med extra emballage är för att säkra att vätska inte läcker ut under 

frakt. Detta är dock inget som brukar hända men utförs i förebyggande syfte (Logistikchef, 

2019-04-29). 

5. Medarbetare vecklar upp det hämtade emballaget vilket innebär ett extra arbetsmoment och 

kan hänföras till överarbete, vilket tar tid. 
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6. Därefter flyttas artiklarna från ergomoverns påkopplade vagn till paketeringsbordet, detta är 

dock en nödvändig icke-värdeadderande aktivitet. 

7. Efter att alla artiklar lagts ned i kartongen skärs kanterna ned om det behövs. Detta händer 

ganska ofta då medarbetare har som vana att välja en större storlek på emballage om de är 

osäkra på om artiklar ryms. Att skära ned kanterna på kartongen innebär ett extra 

arbetsmoment och kan kategoriseras till överarbete. Då en kundorder är färdigpackad 

försluts emballaget med tejp för att sedan bandas. Detta innebär att det förekommer manuella 

lyft vilka är tidskrävande och kan hänföras till onödig väntan, då tid slösas samt onödig 

rörelse.  

8. När en order är bandad ska återrapportering ske, detta görs manuellt och kräver att 

medarbetare lägger ifrån sig paketet på golvet (Observation, 2019-04-29; Logistikchef, 

2019-04-29) och går till datorerna vilka är placerade i andra änden av paketeringsytan. 

Återrapportering skall egentligen ske efter varje färdigpackad kundorder, men då datorerna 

är belägna i andra änden av paketeringsytan brukar medarbetare stapla färdigpackade paket 

på golvet och paketeringsbordet för att sedan återrapportera flera åt gången (Logistikchef, 

2019-04-29). Detta medför en stökig arbetsyta och kräver extra lyft (Observation, 2019-03-

05, 2019-04-29). Att gå till datorerna mitt i packprocessen innebär onödig transport av 

medarbetare. 

9. Det är sällan medarbetare märker ett utgående kolli fel vilket resulterar i kunden inte får de 

artiklar den efterfrågat utan måste då returnera de felaktiga artiklarna så att Wulff Supplies 

kan rätta till misstaget. Att medarbetare märker ett utgående kolli fel sker dock väldigt sällan 

enligt Logistikchef och Lagerchef (2019-03-05). Detta kommer därför inte att analyseras 

vidare. 

 

Utleverans 

10. Till sist ska färdigpackade kundorder sorteras för leverans till Norge respektive Sverige. De 

order vilka ska till Norge läggs på pall. Många onödiga förflyttningar och omarbete uppstår 

i samband med placering av order på pall då de stora och tyngsta kundorder ska placeras 

längst ned för att sedan stapla resterande mindre kundorder på dessa. För att få plats med så 

många order som möjligt krävs ibland flera onödiga lyft på och av pallen (logistikchef, 2019-

04-29; observation, 2019-04-29). 

11. De order som ska levereras till Sverige placeras i en vagn vilket innebär onödiga 

förflyttningar och omarbete då det måste få plats med alla kundorder (Logistikchef, 2019-
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03-05, observation, 2019-03-05). Ibland måste vagnen eller pallen lastas om flera gånger för 

att alla order ska få plats (Lagerchef, 2019-03-05).  

3.3.2 Identifierade icke-ergonomiska aktiviteter 

Efter att ha kartlagt plock- och packprocessen studerades och analyserades aktiviteterna i de 

båda processerna för att identifiera var någonstans icke-ergonomiska aktiviteter möjligen kunde 

förekomma. Under en arbetsdag aktiverar de medarbetare som arbetar i Wulff Supplies plock- 

och packprocess nacke, axlar, armbågar, händer och vrister samt rygg då de utför de aktiviteter 

i plock- och packprocessen vilka krävs för att slutföra en kundorder (Observation, 2019-03-05).  

Enligt Otto och Battaïa (2017) kan ergonomi förklaras som ett sätt att skapa en arbetsmiljö 

vilken optimerar medarbetarnas välbefinnande samtidigt som verksamhetens produktivitet 

beaktas. Varför ergonomi på en arbetsplats bör beaktas är på grund av att de personer som 

arbetar på arbetsplatsen senare i livet kan drabbas av muskuloskeletala sjukdomar (Calzavara 

et al., 2016). Vid analys av Wulff Supplies plock- och packprocess framkom det att icke-

ergonomiska aktiviteter är förekommande i de flesta manuella arbetsuppgifter, dessa 

arbetsuppgifter är också något en medarbetare utför flera gånger under varje arbetspass. 

Riskfaktorer som Bernard (1997) och Specter (2012) redogör för, har tillämpats för varje 

identifierad icke-ergonomisk aktivitet i Wulff Supplies plock- och packprocess. Enligt tidigare 

forskning (Bernard, 1997; Specter, 2012) kan utvecklingen av muskuloskeletala sjukdomar 

kopplas till en långvarig exponering för riskfaktorerna (Punett & Wegman, 2004; Calzavara et 

al., 2017). 

 

Fysiska faktorer såsom vikten av det hanterade materialet och antal gånger arbetsuppgiften 

utförs är avgörande ergonomiska faktorer som kan komma att påverka utvecklingen av 

muskuloskeletala sjukdomar. Arbetsbelastningen varje enskild individ upplever är också 

individuell och beror på ovannämnda faktorer tillsammans med kön, kroppsbyggnad, 

komplexiteten av arbetsuppgifterna och kommunikation och lagarbete (Otto & Battaïa, 2017). 

Arbetsmiljöverket (2019) tillägger att höjd och djup av hyllplan och paketeringsytans 

utformning också är faktorer som kan kopplas till muskuloskeletala sjukdomar. Schneider och 

Irastorza (2010) menar att icke-ergonomiska arbetsmetoder är en bidragande faktor till att 

arbetstagare drabbas av muskuloskeletala sjukdomar. Nacke, axlar, armbågar, händer och 

vrister är kroppsdelar vilka kan kopplas till muskuloskeletala sjukdomar då de under en längre 

tidsperiod exponeras för riskfaktorerna upprepning, kraft/styrka, ställning, vibration eller en 

kombination av dessa. Ryggen kan kopplas till riskfaktorerna lyft med kraftiga rörelser, 



 

 54 

besvärlig eller obehaglig ställning, tungt fysiskt arbete, total kroppsvibration och statisk 

arbetsställning (Bernard, 1997).  

 

Då Wulff Supplies har ett brett artikelsortiment på över 16 000 artiklar har bevisade icke-

ergonomiska aktiviteter endast studerats för hantering av tyngre material. Detta då studien har 

haft tidsbegränsning, och för att studera hur belastning för att hantera exempelvis häftstift eller 

pennor skulle kunna kopplas till sambandet mellan icke-ergonomiska aktiviteter och utveckling 

av muskuloskeletala sjukdomar har därför inte studerats. I denna studie räknas hantering av 

material på över 600 gram till tyngre material. Genom processkartläggning har totalt åtta 

stycken icke-ergonomiska aktiviteter identifierats.  

3.3.2.1 Identifierade icke-ergonomiska aktiviteter i plockprocessen 

Processkarta 5 – Identifierade icke-ergonomiska aktiviteter markerade med röd cirkel i 

plockprocessen (Egen illustration) 

Orderplock 

1. Den första identifierade icke-värdeadderande aktiviteten är då medarbetare plockar artiklar 

från deras lagerhållningsplats och placerar dem på den påkopplade vagnen till ergomovern. 

Detta är en aktivitet som är återkommande för medarbetare under arbetsdagen då 1000 

orderrader färdigställs per dag. Alla 1000 orderrader som färdigställs innebär att artiklar först 

måste plockas från lagerhållningsplasten. Vidare innebär detta att aktiviteten orderplock, 
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vilken innebär upprepade lyft och förflyttning av både tunga men även lättare artiklar att 

medarbetare utsätts för fysisk påfrestning under arbete.  

2. Den andra icke-ergonomiska aktiviteten som identifierades i plockprocessen är då orderplock 

sker med truck. De huvudsakliga artiklarna som hämtas med truck är kopieringspapper som 

lagerförs på pall. Vid denna aktivitet hämtas en hel pall med truck och därefter lastas 

kopieringspapperet av från pallen vilket innebär många tunga lyft (Lagerchef 2019-03-05; 

Logistikchef, 2019-04-29). 

 

Plockprocessen utformning har enligt Calzavara et al. (2017) direkt påverkan på graden av icke-

ergonomiska aktiviteter och utveckling av muskuloskeletala sjukdomar. När Wulff Supplies 

nuvarande lager byggdes genomgick plockprocessen förändringar. Från att i princip all 

orderplockning utfördes med helt manuella arbetsmetoder, där medarbetaren själv behövde 

välja plockordning och gå till fots för att hämta artiklar, till att den snabbaste plockrutten 

framgår på plocklistan och ergomovers för att transportera både sig själv men också material 

runt om i lagret.  Även om orderplockning har förbättrats otroligt mycket ur ergonomisk 

synvinkel förekommer det även idag upprepade lyft och icke-ergonomiska rörelser under 

arbetspassen (Logistikchef 2019-03-05). I plockprocessen kunde två icke-ergonomiska 

aktiviteter identifieras.  

 

Calzavara et al. (2017) menar att risken att utveckla muskuloskeletala sjukdomar ökar då 

medarbetare dagligen under en längre tidsperiod utsätts för fysisk påfrestning under hanteringen 

av tungt material samtidigt som de utför upprepade lyft. Richards (2014) samt Grosse et al. 

(2015) beskriver att manuell hantering i plockprocessen oftast orsakar ryggvärk och smärtor i 

nacken för de medarbetare vilka utför uppgifterna. Lagermedarbetare A och lagermedarbetare 

C (2019-03-05) har inte arbetat i plock- och packprocessen under en längre tid och beskriver 

att de ännu inte känt av några som helst smärtor i varken muskler eller leder kopplat till arbetet 

de dagligen utför. Enligt Punnett och Wegman (2004) kan detta förklaras med att de inte arbetat 

tillräckligt länge med manuella repetitiva arbetsuppgifter för at få känningar i det 

muskuloskeletala systemet. Däremot beskriver lagerchef (2019-03-05) att det fanns kollegor 

som arbetade på det gamla lagret som led av förslitningsskador kopplat till repetitivt arbetet i 

plock- och packprocessen.  

 



 

 56 

3.3.2.2 Identifierade icke-ergonomiska aktiviteter i packprocessen 

Processkarta 6 – Identifierade icke-ergonomiska aktiviteter markerade med röd cirkel i 

packprocessen (Egen illustration) 

Paketering 

1. I packprocessen kunde den första icke-ergonomiska aktiviteten identifieras då medarbetare 

förser artiklar med extra förslutande emballage. Denna aktivitet innebär att medarbetare 

håller samt förflyttar artiklarna med händer och vrister vilket medför belastning. Vid arbete 

vid paketeringsbord kan det även förekomma oneutral nackställning. Den oneutrala 
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drabbas av muskuloskeletal sjukdom vid aktivering av nacken. Sambandet mellan nackens 
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starkt bevisad enligt Bernard (1997).   
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ökad risk att drabbas av muskuloskeletala sjukdomar (Pearsson, 2012). Enligt Bernard 

(1997) är detta samband starkt bevisat. Vid förflyttning av artiklar från ergomoverns 

Förberedande pack Paketering Utleverans

Val och hämtning 

av emballage 

(ihopfälld kartong)

Val av order att 

packa

Förse artiklar med extra 

förslutande emballage 

Veckla upp emballage

SverigeNorge 

Förslutnig av emballage

Återrapportering

Bandning

Förflyttning av artiklar till 

paketeringsbord

Artiklar lyfts i kartongen 

tillsammans med skyddande plast 

Placera kundorder 

på pall

Pall transporteras till 

plastinlindningsmaskin

Leverans till 

Norge eller 

Sverige?

Läser av 

plocklista 

Förbered för 

utleverans

Placera kundorder 

i vagn

Märkning

Förbered för 

utleverans

1 

5 

4 

3 

2 

6 



 

 57 

påkopplade vagn till paketeringsbordet ingår ibland medarbetare i obekväma ställningar 

(observation, 2019-04-29) och detta kan leda till ökad risk att utveckla muskuloskeletala 

sjukdomar (Lasota, 2014; Otto & Battaïa, 2017; Mossa et al., 2016); Calzavara et al. 2017).  

3. Då artiklar lyfts ned i kartongen uppstår ytterligare ett moment som ibland kräver att 

medarbetare utsätts för de icke-ergonomiska aktiviteterna kraft och styrka, obekväma 

ställningar och hantering av tungt material (observation, 2019-03-05, 2019-04-29). Dessa 

arbetsmoment kräver att medarbetare lyfter artiklar över kartongens kant, som är mellan       

30 – 60 centimeter hög. Då kartongen är placerad på paketeringsbordet, vilken medarbetare 

sällan ställer in för deras längd (Logistikchef, 2019-03-05) behöver medarbetare arbeta i 

stora rörelser med armar sträckta långt ifrån kroppen. Dessutom håller medarbetare i artiklar 

när armarna är i dessa positioner vilket blir jobbigt under längre tid (lagermedarbetare 5, 

2019-03-05). Dessa moment upprepas under hela arbetsdagen vilket enligt 

Arbetsmiljöverket (2019) innebär ökad risk för ohälsa och enligt Calzavara et al. (2017) 

innebär ökad risk att utveckla belastnings och förslitningsskador i det muskuloskeletala 

systemet. 

4. Då en kundorder är färdigpaketerad lyfts kartongen manuellt till en bandningsmaskin vilket 

återigen innebär att axlar, armar, armbågar, händer och vrister samt rygg belastas och utsätts 

för de icke-ergonomiska aktiviteterna kraft och styrka, obekväma ställningar och hantering 

av tungt material. I denna aktivitet innebär det att hela kundorder lyfts och inte endast en 

artikel i taget. En färdigpaketerad kartong kan vara väldigt otymplig att bära då det inte finns 

några handtag samt att kartongen kan vara stor och tung då författare vid ostrukturerad 

intervju (2019-04-29) lyfte färdigpaketerad order. Tunga lyft kombinerat med arbete då 

armar, axlar, armbågar samt hände och vrister aktiveras långt utifrån kroppen kan leda till 

ökad risk att utveckla muskuloskeletala sjukdomar (Lasota, 2014; Otto & Battaïa, 2017; 

Mossa et al., 2016); Calzavara et al., 2017).  

 

Utleverans 

5. Vidare identifierades även icke-ergonomiska aktiviteter då färdigpaketerad kundorder läggs 

på pall. Då medarbetare lägger kundorder på pall behöver de ibland ingå i obekväma 

ställningar och positioner och utför arbete med armar sträckta ut från kroppen. Detta medför 

ökad risk att drabbas av muskuloskeletala sjukdomar (Lasota, 2014; Otto & Battaïa, 2017; 

Mossa et al., 2016; Calzavara et al., 2017).  

6. Icke-ergonomiska aktiviteter uppstår även då artiklar läggs i vagn för utleverans. Dessa lyft 

innebär obekväma ställningar och positioner och utför arbete med armar sträckta ut från 
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kroppen att risken för att drabbas av muskuloskeletala sjukdomar ökar (Lasota, 2014; Otto 

& Battaïa, 2017; Mossa et al., 2016; Calzavara et al., 2017). 

3.3.2.3 Sammanställning av icke-ergonomiska aktiviteter i plock- och packprocessen 

 

I tabell 7 nedan har identifierade icke-ergonomiska aktiviteter vid hantering av tungt material 

sammanfattats och kopplats till den kroppsdel som belastas då aktiviteterna 1 – 5 utförs.  

    Identifierade aktiviteter där riskfaktorer vid hantering av tungt material förekommer  
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Tabell 6- Aktiviteter (1 – 5) i plock- och packprocessen där teoretiska icke-ergonomiska riskfaktorer 

förekommer vid hantering av tungt material (Egen Illustration) 

Sambandet mellan nackens ställning och icke-ergonomisk belastning vilket kan medföra 

muskuloskeletal sjukdom är starkt bevisad enligt Bernard (1997). Oneutral nackställning 

förekommer i packprocessens fjärde aktivitet. Den oneutrala nackställningen uppstår vid 

paketering av kundorder då medarbetaren har en vinkel på nacken vilken kan orsaka tung 

belastning på nackens muskulatur vilket kan medföra smärtor. Dessutom finns det även bevis 

för att upprepning samt kraft och styrka också ökar risken att drabbas av muskuloskeletal 

sjukdom vid aktivering av nacken (Bernard, 1997). Nacken utsätts för riskfaktorerna 

upprepning samt kraft och styrka i samtliga av de markerade aktiviteterna i plock- och 

packprocessen (se tabell 7 för markeringar 1–5). 
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Sambandet mellan riskfaktorerna upprepning och ställning då axlar aktiveras och utveckling av 

muskuloskeletala sjukdomar har bevisats enligt Bernard (1997). Medarbetare som arbetar i 

Wulff Supplies plock- och packprocess aktiverar axlar i samtliga av de markerade aktiviterna i 

plock- och packprocessen (se tabell 7, markeringar 1 – 5). Däremot skiljer sig graden av fysisk 

belastning för riskfaktorn ställning för varje medarbetare på grund av deras kön och 

kroppsbyggnad. Kön och kroppsbyggnad är två faktorer som också är avgörande för den fysiska 

belastningen i för en individ (Otto & Battaïa, 2017). Grad av fysisk belastning för ställning 

skiljer sig också på vilken icke-ergonomisk aktivitet medarbetaren arbetar i. Exempelvis skiljer 

axelbelastningen för två medarbetare vid paketering om medarbetare är olika långa. Är 

paketeringsytans höjd inte anpassad till medarbetarens längd medför detta en onaturlig position 

att arbeta i (Observation, 2019-01-22; Observation 2019-03-05) vilket enligt Bernard (1997) 

kan medföra olika förslitningsskador i muskler, senor, nerver samt stödjande blodkärl och 

struktur. Axelställningen för medarbetare i Wulff Supplies plock- och packprocess beror också 

på artikelns placering i lagret, det vill säga djupet eller höjd på hyllplan behöver medarbetaren 

som utför plocket ibland både böja sig och sträcka sig in i hyllplanet för att nå den artikel som 

ska plockas. Då medarbetaren sträcker sig efter artikeln innebär det att medarbetaren utför lyft 

på längre avstånd än underarmsavstånd vilket enligt Arbetsmiljöverket (2019) är en bidragande 

riskfaktor till att medarbetaren någon gång kommer utveckla muskuloskeletala sjukdomar. 

Riskfaktorn ställning för axlar förekommer vid samtliga aktiviteter där det förekommer ett lyft 

av något slag (se tabell 7, markeringar 1 – 5).  

 

Under en vanlig arbetsdag för medarbetare på Wulff Supplies lager förekommer det ständigt 

upprepade lyft då artiklar plockas från lagerhållningsplatsen och sedan lyfts flera gånger till. 

Även om alla artiklar som plockas inte är otympliga förekommer det artiklar vilka kräver extra 

energi från medarbetarna att hantera, vilket vid upprepade tillfällen tär på medarbetarna 

(Lagerchef, 2019-03-05). Graden av den fysiska belastningen för axlarna och riskfaktorn 

ställning skiljer sig i aktiviteterna markerade 1–5 i tabell 7. Ställning förekommer i alla de 

markerade aktiviteterna men den icke-ergonomiska belastningen medarbetare utsätts för beror 

enligt Otto och Battaïa (2017) på arbetsuppgiftens frekvens, intensitet och varaktighet. Detta 

kan kopplas ihop med artikeltyp, vikten av artiklar och totalt antal kundorder. Axelställningen 

beror på vikten av artikel eller kundorder, storlek. Sambandet mellan riskfaktorn kraft/styrka 

då axlar involveras och utveckling av muskuloskeletala sjukdomar har enligt Bernard (1997) 

bristfällig bevisning. 
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Sambandet mellan aktivering av armbågar och en kombination av riskfaktorerna upprepning, 

kraft och styrka, ställning och vibration och icke-ergonomisk belastning vilket kan medföra 

muskuloskeletal sjukdom är starkt bevisad enligt Bernard (1997). I Wulff Supplies plock- och 

packprocess belastar medarbetaren armbågar beroende på antal upprepningar, kraft och styrka 

som krävs för att hantera kundorder och ställning han eller hon befinner sig i för att utföra 

arbetsuppgiften. Vid orderplock utsätts armbågar för olika typer av rörelser såsom sträckning. 

Grad av den icke-ergonomisk belastning för armbågar beror på om artiklarna för order som ska 

plockas och lyftas är stora, tunga eller otympliga att hantera med manuella arbetsmetoder. Desto 

tyngre en artikel är desto mer kraft/styrka krävs det av medarbetaren. Specter (2012) beskriver 

att riskfaktorn kraft och styrka innebär att muskler ansträngs vilket kan orsaka skador i det 

muskuloskeletala systemet. Arbetsmiljöverket (2019) påpekar att arbetsuppgifter som utförs 

merparten av tiden under en arbetsdag bör utföras inom avståndet från att armbågar är parallellt 

intill kroppen och händerna. I aktiviteterna markerade med cirkel numrerat 1 – 5 i tabell 7, 

arbetar medarbetare i många fall med sträckta armbågar för att kunna slutföra arbetsuppgifterna 

(observation, 2019-03-05). 

  

Sambandet mellan aktivering av händer och vrister och en kombination av riskfaktorerna 

upprepning, kraft och styrka, ställning och vibration och icke-ergonomisk belastning vilket kan 

medföra muskuloskeletal sjukdom är starkt bevisad enligt Bernard (1997). Vid orderplock 

aktiveras ibland endast händer och vrister om artikeln vilken plockas från lagerhållningsplatsen 

ligger inom underarmsavstånd och går att hantera utan att belasta övriga kroppsdelar. Artiklar 

vars inte kräver helkroppsbelastning kan vara kontorsmaterial såsom häftstift och pennor. 

Händer och vrister utsätts för någon typ av belastning i alla aktiviteter markerade med cirkel 

numrerat 1 – 5. Specter (2012) beskriver också att upprepning och kraft eller styrka är 

riskfaktorer som kan kopplas till icke-ergonomisk belastning och muskuloskeletala sjukdomar. 

Att arbeta med upprepande arbetsuppgifter då händer och vrister aktiveras innebär en 

ansträngning av muskler vilket kan orsaka skador på individen i frågas muskuloskeletala system 

(Specter, 2012). 

 

Sambandet mellan aktivering av rygg och riskfaktorerna lyft med kraftiga rörelser och icke-

ergonomisk belastning vilket kan medföra muskuloskeletal sjukdom är starkt bevisad enligt 

Bernard (1997). I Wulff Supplies Plock- och packprocess förekommer det lyft med kraftiga 

rörelser i alla de aktiviteter vilka har identifierats med riskfaktorer (se tabell 6). Vid orderplock 

lyfter medarbetaren artikel i fråga från lagerhållningsplatsen till den påkopplade vagnen på 
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ergomovern. Dessa artiklar lyfts sedan till paketeringsytan för att sedan placeras med ytterligare 

lyft i det valda emballaget. Detta försluts sedan med bandning vilket kräver ännu ett lyft för att 

förflytta den färdigpackade ordern till bandningsmaskinen. Därefter lyfts paketet av från 

bandningsmaskinen för att sedan lyftas till pall eller vagn. För att slutföra en kundorder krävs 

det minst fem lyft och i genomsnitt behandlas 1 000 orderrader per arbetsdag. Totalt sker då 

minst 5 000 lyft i plock- och packprocessen. I genomsnitt arbetar 6,5 medarbetare för att 

fullgöra dessa kundorder vilket innebär att varje medarbetare utför cirka 770 lyft per dag. Då 

riskfaktorerna listade i tabell 7 förekommer vid varje lyft innebär det att medarbetarna frekvent 

under arbetspasset utsätts för en högintensiv arbetsbelastning (observation, 2019-05-03). 

Däremot skiljer sig arbetsbelastningen enligt Otto och Battaïa (2017) vilket beror på kön och 

kroppsbyggnad. I plock- och packprocessen arbetar det både män och kvinnor som är olika 

långa och har olika kroppsbyggnad (observation, 2019-05-03). 

3.3.2.4 Sammanställning av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i Wulff 

Supplies plock- och packprocess 

 

I tabell 8 nedan har antalet identifierade icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter 

sammanfattats för att ge stöd för beslut om vilka åtgärder som bör prioriteras i studiens andra 

frågeställning. 

Teoretisk icke-

värdeadderande 

aktivitet 

Onödig 

transport  
Väntan  Omarbete  Överarbete  Rörelse defekter 

Plockprocess 4 3 1   3   

Packprocess 4 2 3 4   1 

Teoretisk icke-

ergonomisk 

aktivitet 

Antal 

repetitioner 
Upprepning Kraft/styrka 

Ställning/ 

position 

Obekväm/   

besvärlig 

arbetsposition 

Tungt 

arbete 

Plockprocess 1 1 1 1 1 1 

Packprocess 3 3 3 3 3 3 

Tabell 7 - Sammanfattande tabell med antal identifierade teoretiska icke-värdeadderande och 

icke-ergonomiska aktiviteter i plock- och packningsprocessen (Egen illustration) 
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3.4 Slutsats  

Slutsatsen avser att svara på studiens första frågeställning: “Vilka icke-värdeadderande och 

icke- ergonomiska aktiviteter kan identifieras i Wulff Supplies nuvarande plock- och 

packprocess?” Studien analyserar fallföretaget Wulff Supplies plock- och packprocess med 

hjälp av processkartläggning. Kartläggningen ger läsaren en tydlig överblick av hur plock- och 

packprocessen utförs i nuläget samtidigt som den belyser vart icke- värdeadderande och icke- 

ergonomiska aktiviteter sker, vilket är målet med studiens första frågeställning. 

Det teoretiska ramverket för att besvara studiens första frågeställning innehåller teori om plock- 

och packprocessen, icke- värdeadderande aktiviteter och icke- ergonomiska aktiviteter. Med 

stöd av teori har författare till denna studien identifierat ett flertal aktiviteter i Wulff Supplies 

plock- och packprocess som inte skapar värde för slutkund eller inte är ergonomiska för 

medarbetaren.  

 

Tabell 9 nedan redogör för identifierade icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter 

i plockprocessen 

Aktivitet Icke-värdeadderande aktivitet 

Teoretisk icke-

värdeadderande 

aktivitet 

Icke-ergonomisk 

aktivitet 

Teoretisk icke-

ergonomisk aktivitet 

Val av order att 

plocka 

Tar lång tid att välja vilken/vilka order som 

ska plockas. Plockordning leder till 

problem vid paketering 

Väntan och 

omarbete 
    

Medarbetare går 

till 

ergomover/truck 

Medarbetare förflyttas 
Rörelse, onödig 

transport, väntan 
    

Orderplockning 

Tidskrävande att plocka artiklar manuellt 

(kräver förflyttningar och lyft) Material och 

människor transporteras onödiga sträckor  

Onödig transport, 

väntan och rörelse 

Tunga lyft, 

orderplock som 

belastar 

obekväma 

ställningar och 

positioner  

Antal repetitioner, tungt 

arbete, obekväma 

arbetspositioner, 

kraft/styrka, 

ställning/position  

Plockade 

artiklar 

transporteras till 

packstationen 

Medarbetare och material förflyttas vilket 

är tidskrävande 

Rörelse, onödig 

förflyttning 
    

Kopplar av vagn 

och lämnar 

plocklista 

Individuella plocksystem vilket kräver 

extra mycket tid då ordningen förklaras 

Ingen verksamhetspolicy 

Omarbete 

Överarbete Väntan 
    

Tabell 8– Sammanfattande tabell innehållande icke-värdeadderande aktiviteter och icke-ergonomiska 

aktiviteter i plockprocessen (Egen illustration) 
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Tabell 10 nedan redogör för identifierade icke-värdeadderande och icke-ergonomiska 

aktiviteter i packprocessen 

Aktivitet Icke-värdeadderande aktivitet 

Teoretisk icke-

värdeadderande 

aktivitet 

Icke-ergonomisk 

aktivitet 

Teoretisk icke-

ergonomisk aktivitet 

Val av order att 

packa 

Tar tid att välja order att paketera vilket 

medför avbrott i processen. Ingen specifik 

ordning följs vilket medför stökig 

arbetsyta vid paketeringsytan. Artiklar 

flyttas ibland fram och tillbaka mellan 

vagn och paketeringsytan  

Defekter, omarbete   

Förflyttning av 

artiklar till 

paketeringsyta 

Material förflyttas ibland fler gånger än 

nödvändigt 

Inget adderat värde 

till slutkund  

Tunga lyft, 

obekväma 

ställningar och 

positioner  

Upprepning, kraft/styrka, 

ställning/position, 

obekväm/besvärlig 

arbetsposition, tungt 

arbete 

Val av 

emballage 

Felaktigt val medför omarbete och är 

tidskrävande. Artiklar överarbetas. 

Processen kan få fördröjningar 

Väntan, omarbete, 

onödig transport 

och överarbete 

    

Förslutning av 

emballage, 

bandning och 

märkning 

Artiklar vilka inte är färdiga för leverans 

som kräver extra hantering i from av 

ytterligare förpackningar. Felmärkning av 

kundorder medför returer 

Överarbete 

Tunga lyft, 

obekväma 

ställningar och 

positioner  

Upprepning, kraft/styrka, 

ställning/position, 

obekväm/besvärlig 

arbetsposition, tungt 

arbete 

Lasta order på 

pall/vagn 

Pall/vagn kan behöva lastas om för att alla 

kundorder ska få plats 

Omarbete och 

onödiga 

förflyttningar 

Tunga lyft, 

obekväma 

ställningar och 

positioner  

Upprepning, kraft/styrka, 

ställning/position, 

obekväm/besvärlig 

arbetsposition, tungt 

arbete 

Tabell 9 - Sammanfattande tabell innehållande icke-värdeadderande aktiviteter och icke-ergonomiska 

aktiviteter i packprocessen (Egen illustration) 
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4 Åtgärder för de identifierade icke-värdeadderande och icke-ergonomiska 

aktiviteterna i Wulff Supplies plock- och packprocess  

Kapitel fyra redogör för åtgärder för samtliga icke-värdeadderande och icke-ergonomiska 

aktiviteter vilka identifierades i studiens första frågeställning. Kapitlet inleder med en teoretisk 

förklaring om förbättringsmetodiker och åtgärder för eliminering av icke-värdeadderande och 

icke-ergonomiska aktiviteter i plock- och packprocessen. Den teoretiska referensramen 

tillsammans med insamlad empiri utgör sedan grunden för att besvara studiens andra 

frågeställning ”Hur kan de identifierade icke-värdeadderande och icke-ergonomiska 

aktiviteterna i Wulff Supplies plock- och packprocess åtgärdas?” genom analys i flera steg. 

Samtliga åtgärder placeras ut i ett diagram för att ge underlag för vilken ordning åtgärderna bör 

prioriteras. Vidare ges en rekommendation om en ny packlayout med åtgärdsförslag. 

Disposition över kapitel fyra illustreras i figur 8 nedan: 

 

Figur 8 – Disposition över kapitel fyra (Egen illustration) 

4.1 Teoretisk referensram 

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen, Hur kan identifierade icke-

värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i Wulff Supplies plock- och packprocess 

åtgärdas?” beskrivs följande teori: Åtgärder för eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter 

(Förbättringsmetodiker, Åtgärder för plockprocess och Åtgärder för packprocess) och Åtgärder 

för eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter (Åtgärder för plockprocess och Åtgärder för 

packprocess) 
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4.3.3 Åtgärder för identifierade icke-ergonomiska aktiviteter i plockprocessen
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4.1.1 Åtgärder för att eliminera icke-värdeadderande aktiviteter 

Nedan följer teoretisk referensram om förbättringsmetodiker för eliminering av icke-

värdeadderande aktiviteter i en plock- och packprocess, därefter åtgärder för att eliminera icke-

värdeadderande aktiviteter i en plockprocess och till sist åtgärder för eliminering av icke-

värdeadderande aktiviteter i en packprocess. 

4.1.1.1 Förbättringsmetodiker för eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter  

Nedan följer förbättringsmetodiker specifikt inriktade för att åtgärda icke-värdeadderande 

aktiviteter både i en plock- och packprocess. 

 

Eliminering utifrån Lean-perspektiv 

Buonamico, Laurent och Mauricio (2017) förklarar att det i en lean lagerverksamhet inte 

förekommer hinder i de grundläggande processerna orderplock och paketering. Detta innebär 

att maximera det slutliga kundvärdet med så lite resursåtgång som möjligt, vilket uppnås genom 

att åtgärda eller eliminera förekommande icke-värdeadderande aktiviteter (Salhieh, Altarazi & 

Abushaikha, 2019). Enligt Bicheno och Holweg (2009) räknas alla aktiviteter som icke-

värdeadderande aktiviteter som inte kräver mer än det absolut minsta nödvändiga 

resursförbrukning av aktiviteter och material för att aktiviteten ska fullföljas rätt så snabbt som 

möjlig på första försöket och samtidigt tillfredsställa kunden. Att eliminera icke-

värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter är grunden i lean-perspektiv (Villarreal, 

Garza-Reyes & Kumar, 2016). Exempelvis menar Henn, Koch och Wäscher (2012) att icke-

värdeadderande aktiviteter i plockprocessen kan elimineras om plocklistan anger den 

effektivaste ruttplaneringen för de artiklar som ska plockas. Lean syftar även till att 

organisationen ska samverka för att uppnå gemensamma mål men är även ett styrningssystem 

för hela organisationen som skapar en kultur där processer ständigt reflekteras över och 

förbättras (Liker, 2004).  

 

Enligt Liker (2009) bör beslut grundas på ett långsiktigt tankesätt även om det skulle påverka 

det kortsiktiga resultatet negativt. Anđelković, Radosavljević och Stošić (2016) redogör för 

studier vilka har analyserat resultaten och effekter av implementering av lean-perspektiv. 

Studierna visar att det uppstår betydande förbättringar i verksamhetens produktivitet efter att 

lean-perspektiv implementerats med fokus på att eliminera de icke-värdeadderande 

aktiviteterna. Sharma och Shah (2016) hävdar att det är nödvändigt att utvärdera effekten av 

varje lean-perspektiv i verksamhetens plock- och packprocess innan implementering sker. Att 
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arbeta med lean-perspektiv i plock- och packprocessen krävs systematiskt arbete med 

återkommande förbättringar, samt fullt deltagande och engagemang av medarbetare 

(Anđelković, Radosavljević & Stošić, 2016). Enligt Abushaikha, Salhieh och Towers (2018) 

går lean-perspektiv ut på att eliminera de icke-värdeadderande aktiviteterna som förekommer i 

en plock- och packprocess. 

 
Eliminering utifrån 5S  

Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke kan sammanfattas till 5S vilken är en 

förbättringsmetod att tillämpa för att uppnå ständiga förbättringar och skapa standardiserade 

arbetssätt genom att sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana. I en plock- och 

packprocess innebär 5S att minska de icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteterna 

med ett systematiskt arbetssätt vilket medför att en säkrare arbetsmiljö uppnås (Agrahari, 

Dangle, & Chandratre, 2015). Agrahari, Dangle och Chandratre (2015) listar fördelar som 

implementering av 5S kan medföra för verksamheten: 

 

• Processutveckling genom 

kostnadsreduktion 

• Bättre användning av arbetsplatsen 

• Eliminering av icke-värdeadderande 

aktiviteter 

• Minskad söktid (tiden det tar att hitta 

det begärda materialet)  

• Förbättrade arbetsvillkor för 

medarbetare 

• Företagets standarder kom till nästa 

nivå 

• Förbättrad säkerhet vilket medför en 

minskning av arbetsskador 

• Frånvaro av medarbetare kan minskas  

• Förbättring av de interna 

kommunikationsprocesserna 

• Förbättring av mänskliga relationer

 

Eliminering utifrån PDCA-cykeln  

En metod för att driva och strukturera förbättringsarbete för processer är med PDCA-cykeln, 

som står för Plan-Do-Check-Act. PDCA-cykeln är en fyrstegsmodell som inkluderar lösning, 

testning, analysering och förbättring av resultat och kan tillämpas för att åtgärda icke-

värdeadderande aktiviteter. PDCA-cykeln har kopplingar till Lean-perspektiv. PDCA-cykeln 

är en viktig del i att förbättra processer och processarbetet genom kontinuerliga förbättringar 

vilket görs i fyra steg. Första steget i förbättringsarbetet är att planera det man vill genomföra, 

genom att sätta upp mål och planera hur målet ska uppnås. Det andra steget är att genomföra 

den planerade planen. Tredje steget innebär att göra efteruppföljningar och kontroller för att se 
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om det gjorts enligt planen. Här utvärderas också resultatet av de vidtagna åtgärderna. Det sista 

steget är det viktigaste steget och bör aldrig uteslutas då det arbete som tidigare genomförts inte 

kan förbättras och arbetas om inte man agerar utifrån resultatet. I detta steg utvärderas man 

resultatet av de genomförda förändringarna och ger möjlighet att justera det som gick rätt eller 

fel för att kunna besluta om nya åtgärder för att nå det uppsatta målet (Russel & Taylor, 2014; 

Andersson & Funck, 2017; Morgan & Stewart, 2017). 

  

Figur 16 – PDCA-cykel (Inspiration från Andersson och Funck, 2017) (Egen illustration) 

Eliminering genom verksamhetspolicy  

Enligt Bacchi (2009) kan policy beskrivas som ett verktyg för att lösa ett problem. En 

verksamhetspolicy kan underlätta dagligt arbete för medarbetare genom att arbetsuppgiften de 

ska utföra har tydliga riktlinjer som de ska följa vilket inte lämnar några oklarheter för 

medarbetaren gällande hur han eller hon ska utföra arbetsuppgiften. När verksamheter tar fram 

och utformar en policy är det viktigt att regler, lagar och medborgerliga rättigheter som är 

aktuella beaktas (Linde, Söderlöf & Thörne, 2013). Enligt Tompkins et al. (2003) kan 

verksamhetspolicyer öka produktiviteten i plockprocessen. 

4.1.1.2 Åtgärder för eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter i en plockprocess 

Nedan följer åtgärder för eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter i plockprocessen 

ABC-klassificering 

ABC-klassificering är ett sätt att fördela artiklar i ett lager där de artiklar som har en hög 

uttagsfrekvens placeras lättillgängliga. I dubbel ABC-klassificering klassificeras artiklar utifrån 

två kriterier där exempel är att artiklars plockfrekvens utgör en dimension och volymvärde den 

andra. Artiklar kan klassificeras enligt ABC-klassificering då det är vanligt förekommande att 

få antal artiklar utgör en stor andel av omsättningen vilket enligt ABC-klassificering är 80 % 

och vice versa, ett stort antal artiklar utgör en liten del av omsättningen vilket enligt ABC-
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klassificering är 20 %. Detta kallas även Paretos lag (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013; 

Jonsson & Mattson, 2016). 

 

Röststyrt plock 

Det finns en rad fördelar med att använda röststyrt plock jämfört med pappersplocklista i en 

lagerverksamhet och några av dessa är (Richards, 2014; De Vries, De Koster, Stam, 2016): 

• Förbättrad produktivitet 

• Minskad pappersförbrukning 

• Reducerad upplärningstid 

• Lätt att integrera med andra system 

• Förbättrad säkerhet då medarbetaren har händer och ögon fria från plocklistan 

• Snabb återbetalningstid 

Röststyrt plock gör att medarbetaren inte behöver hålla i en plocklista vilket medför att 

medarbetarens båda händer är tillgängliga för att plocka artiklar (Cernivec, 2013; De Vries, De 

Koster, Stam, 2016). Den teknologiska utrustningen som medarbetaren utrustas med består av 

ett headset och en mindre dator som fästs på medarbetarens bälte eller handled som både tar 

emot och sänder den information som krävs för orderplock (Cernivec, 2013; Richards, 2014; 

De Vries, De Koster, Stam, 2016).   

 

Flow racks 

Flow racks är en hyllkonstruktion vilken ökar materialflödet i lager genom tyngdkraft och 

underlättar orderplockprocessen. Påfyllnad och uttag görs på varsin sida av hyllan vilket medför 

en materialrotation där först-in först-ut tillämpas (Chen et al., 2014; Jones & Battieste, 2004).  

 

Automated storage and retrieval system 

Automated storage and retrieval system (AS/AR) är ett automatiserat förvarings- och 

hanteringssystem där en automatkran förflyttar sig längs hyllraderna och utför alla uttag och 

påfyllning av artiklar (Jonsson & Mattson, 2016).  

 

Material-till-man 

Material-till-man innebär att material transporteras till anvisade sorterings- och 

plockningsplatser där plockning sker (Jonsson & Mattson, 2016). 
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Lagerlayout 

Lagerlayout påverkar orderplockets produktivitet (Roodbergen, Sharp & Vis, 2008). Genom att 

anpassa lagerlayouten till återkommande lagerprocesser kan antalet icke-värdeadderande 

förflyttningar minimeras. Detta kan göras genom att placera lågfrekventa artiklar längre bak i 

lagret så att utrymme skapas för att lagerhålla högfrekventa artiklar så att dess transportsträcka 

minimeras. Det är även viktigt att det är enkelt att lokalisera artiklarna samt att plocka dem från 

lagerhållningsplatsen. Högfrekventa artiklar ska placeras i de lagerhållningsplatser som är mest 

lättillgängliga för medarbetaren (Jonsson och Mattsson, 2016; Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 

2013; Waters, 2003). 

4.1.1.3 Åtgärder för eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter i en packprocess 

Nedan följer åtgärder för eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter i plockprocessen 

Trågformare 

En maskin som reser, viker och sedan försluter wellpappark till tråg. Trågformaren plockar med 

wellpapp-ark från pallen där de lagerförs till maskinens buffertmagasin, varifrån de förs till 

verktyget och matas automatiskt in för att sedan formas till den önskvärda storleken på 

kartongen eller trågen. Kartongen fördelas sedan ut på ett rullband som för den vidare. 

Maskinen formar emballage till önskad form. Trågformaren gör att pallbyte kan ske utan 

driftstopp. Trågformaren marknadsförs som ergonomisk. Trågformaren är effektiv då flera 

olika kartongtyper ryms, vilket medför att det kan användas till flera paketeringslinjer samtidigt 

(Lundgren Machinery, 2019). 

 

Kartongresare 

Kartongresare (IBS E24) med tejpförslutning. Kartongresare IBS E24 reser, formar och 

försluter wellpapp-emballage med tejp. Kapacitet upp till 18 stycken kartonger per minut 

(Lundgren Machinery, 2019). 

 

Kartongresare (IBS E21) med limförslutning. Kartongresare IBS E21 reser, formar och 

försluter wellpapp-emballage med smältlim. Kapacitet upp till 28 stycken kartonger per minut. 

Kartongresaren kan enkelt förbindas med andra maskiner, exempelvis ett matarmagasin 

(Lundgren Machinery, 2019). 
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Förslutare 

Förslutare IBS C12 försluter och tejpar kartonger med automatisk invikning av sido- och 

kortflikar. Förslutaren ställer in sig både i sid- och höjdled och anpassas efter det emballage 

som matas fram. Därefter viks emballagets kanter ned och en förseglande tejp försluter sedan 

emballaget. Maskinen ansluts med stickkontakt till ett vägguttag vilket gör den enkel att 

använda (Lundgren Machinery, 2019) 
 

Banderrollningsmaskin 

En maskin som automatiskt bandar förpackningar, exempelvis wellpappkartonger. Fördelarna 

med banderrollningsmaskin innebär bland annat: 

• Låga underhållskostnader, enkla i underhåll 

• Energisnåla 

• Mycket höga produktionskapaciteter kan uppnås 

• Låga emballagekostnader på grund av mycket tunna band 

• Garanterat skadefri buntning och bandning (ASM Packaging systems AB, 2019). 

 

Etikettering 

En etiketteringsmaskin förser emballage med rätt produkt- och batchnummer (MECTEC, 

2019).   

 

Rullbanor 

Rullbanor är ett universellt transportsystem för hantering och transport av olika typer av paket, 

små, stora, lätta och tunga. Rullbanor används för transport mellan olika maskiner eller för in- 

och utmatning. Det finns odrivna och motordrivna rullbanor (ASM Packaging systems AB, 

2019). Mocan, Draghici och Mocan rankar olika lagerutrustnings effektivitet utifrån tre olika 

kriterier, vad utrustningen kostar, hur pass bra utrustningen är på att minimera ergonomisk 

belastning för medarbetarna samt vilken upplärningstid som krävs för att medarbetare ska 

använda utrustningen på ett korrekt sätt. Det högsta betyget som kunde uppnås var 15. Odrivna 

rullbanor rankades till 11 vilket också var det högsta betyget en enskild lagerutrustning 

uppnådde (Mocan, Draghici & Mocan, 2017). 

 

Palleterringsrobot 

Palleterringsrobot används för att pelletera kartonger på pall genom att lyfta, stapla och 

mönsterlägga kartonger på pall (MOTOMAN robots, 2019). 
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4.1.2 Åtgärder för att eliminera icke-ergonomiska aktiviteter 

Nedan följer olika åtgärder för att eliminera icke-ergonomiska aktiviteter i plock- och 

packprocessen 

4.1.2.1 Åtgärder för eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter i en plockprocess 

Genom att granska arbetsuppgifter medarbetare utför under en arbetsdag och identifiera 

ergonomiska riskfaktorer kan arbetsmiljö och verktyg justeras efter detta (Specter, 2012). När 

riskfaktorerna har identifierats kan de åtgärdas med teknologiska eller organisatoriska lösningar 

(Richards, 2014; Specter, 2012). Organisatoriska lösningar kan innefatta åtgärder som att en 

extra rast införs, eller att i enlighet med Paul, Visser och Kemper (1999) införa jobbrotation. 

Jobbrotation är en förebyggande strategi som tillämpas vid arbetsuppgifter som innefattar 

monotona rörelse och repeterbarhet (Asensio-Cuesta et al., 2012). 

 

För att förbättra en arbetsplats ergonomiska riskfaktorer menar Leva, Naghdali och Alunni 

(2015) att enkla och effektiva tekniska samt organisatoriska hjälpmedel kan användas för att 

minska mänskliga fel i processer och förbättra ergonomiska arbetsmetoder för medarbetare 

samtidigt som icke-värdeadderande aktiviteter elimineras. Vid utformning av en arbetsstation 

finns det ett antal principer som bör tas hänsyn till (Specter, 2012). Genom att ta hänsyn till 

ergonomiska aspekter vid utformandet och planeringen av nya arbetsmetoder kan ergonomiska 

risker minskas (Otto & Battaïa, 2017). I plockprocessen kan detta innebära att artiklar bör 

förflyttas med hjälp av teknologiska lösningar för att eliminera tunga lyft. Armrörelser bör ske 

utifrån armbågsleden istället för axelleden och behov av att sträcka sig efter artiklar bör 

minimeras för att reducera fysisk belastning. Ur ergonomisk synvinkel underlättar flow racks 

orderplockprocessen för medarbetare då materialet som ska plockas alltid finns i hyllans främre 

del (Jones & Battieste, 2004). 

4.1.2.2 Åtgärder för eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter i en packprocess 

Arbetsmiljöverket (2019) rekommenderar att en arbetsplats ska möjliggöra arbete i bekväma 

och varierande arbetsställningar. Exempelvis bör bord som används vid stående arbetsuppgifter 

bör vara i armbågshöjd eller något högre för möjliggöra att armarna kan vila mot kanten 

(Bridger, 2009). Genom att anpassa uppgifter, arbetsstationer, verktyg och annan utrustning till 

medarbetarens förutsättningar kan den ergonomiska belastningen minskas och därmed minska 

risken att drabbas av arbetsrelaterade sjukdomar såsom muskuloskeletala sjukdomar (Richards, 

2014; Specter, 2012). Grosse et al. (2015) menar att, då ergonomiska aspekter tas i beaktning 
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vid förbättringsbeslut är det möjligt att uppnå uppsatta mål samtidigt som hälsoriskerna för 

medarbetarna minimeras. Sjukfrånvaro på grund av muskuloskeletala sjukdomar är vanligt 

förekommande, således kan en god ergonomiskt utformad arbetsmiljö ha en positiv påverkan 

på medarbetarnas hälsa (Grosse et al., 2015). Pearsson (2012) påpekar att arbetsstationen bör 

kunna justeras efter medarbetares specifika behov, detta kan exempelvis vara att ställa in 

bordets höjd så att armar kan vila på kanten. 

4.1.3 Modell för bedömning av automatiserade lösningar  

Mocan och Draghici (2018) förklarar att icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter 

i en lagerverksamhet kan elimineras om verksamheten kan förstå vikten av nya teknologier och 

hur dessa kan tillämpas. Enligt en rapport från Aberdeen Group (2009) där 250 olika 

lagerverksamheter har studerats visade det att framgångsrika företag implementerat 

automatiserade och teknologiska lösningar i större utsträckning än andra företag. När 

automatiserade lösningar för orderplock eller paketering övervägs är det vanligt att 

personalkostnader och kostnader för ytan i relation till vad investeringen av automation kostar 

verksamheten övervägs (Frazelle, 2001; Bartholdi & Hackman, 2014). Naish och Baker (2004) 

presenterar en modell som ett hjälpmedel vid bedömning om och i vilken omfattning en 

automatiserad lösning är aktuell för en lagerverksamhet. Modellen redogör för vilken nivå av 

automatiserade lösningar verksamheten ska välja baserat på det totala antalet Stock Keeping 

Unit (SKU), unik kod som tilldelats en viss artikel för att kunna identifiera den och 

verksamhetens genomströmning vilket kan vara antal orderrader per dag (Naish & Baker, 

2004). 

  
Figur 9 – Modell för bedömning av automatiserade lösningar (Inspiration av Naish & Baker, 2004) 

(Egen illustration) 
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Desto fler antal SKU:s och desto högre genomflöde en lagerverksamhet har, innebär att 

lagerverksamheten är mer lämpad för automatiserade lösningar. Manuella arbetsmetoder är 

tillräckliga vid lågt antal SKU:s och lågt genomflödet i verksamheten. Manuellt arbete 

inkluderar plock av artiklar från dess allokerade lagerhållningsplats och transporter av dessa 

sker ofta med olika typer av pallyftare. Om antingen totalt antal SKU:s eller genomflödet i 

lagerverksamheten ökar kan implementering av mekaniska lösningar behövas för att bedriva 

verksamheten produktivt. Lagerverksamheter som hamnar i kategorin med högsta genomflödet 

och högt totalt antal SKU:s enligt Naish och Bakers (2004) modell, kan behöva nyttja komplexa 

system för automation vilket kan innefatta komplexa rullbanesystem, automatiserad sortering, 

automatiserat plock och material-till-man (Naish & Baker, 2004).  

4.1.4 Prioritering av åtgärder i plock- och packprocess 

Ett pick-diagram är ett hjälpmedel som används för att prioritera åtgärder i en verksamhet. 

Åtgärderna prioriteras utifrån insatsen som behövs för implementering i relation till effekten 

den har. Det som avgör vilken insats en åtgärd kräver diagrammet basers på kostnad, 

komplexitet, och tid. Det som avgör graden av effekt, åtgärden har beror på tid som elimineras 

genom att förändra det vill säga eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter, vilka 

finansiella besparingar åtgärder medför samt vilka kvalitetsökningar förbättringen innebär. 

Baserat på detta sorteras åtgärderna in i kategorierna, implementera, utmana, möjligt och 

avfärda (George, 2004). 
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4.2 Empiri  

I detta avsnitt presenteras insamlad empiriska data innehållande lagerlayout och medarbetarnas 

synpunkter på åtgärder för plock- och packprocessen. 

4.2.1 Lagerlayout 

 

Figur 10 - Wulff Supplies lagerlayout med plockavdelningar och packavdelning markerade 

(Logistikchef, 2019-05-07) 

Wulff Supplies lagerlayout har idag ett U-format och företaget delar upp lagerytan i olika zoner. 

Plocklager och hyllplocklager är exempel på två zoner där Wulff Supplies lagerför artiklar och 

där placeringen beror deras uttagsfrekvens (Logistikchef, 2019-05-07). 
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4.2.2 Medarbetares synpunkter på åtgärder 

Enligt lagerchef och medarbetar i plock- och packprocessen uppstår det i dagsläget olika 

problem både i plock- och packprocessen. Enligt logistikchef (2019-04-29) förekommer det 

mikroavbrott i både plock- och packprocessen då medarbetare stannar upp och pratar med 

varandra, dessa mikroavbrott observerades även (2019-03-05; 2019-04-29). Logistikchef 

(2019-03-05, 2019-04-29) beskriver att åtgärder för att eliminera icke-värdeadderande 

aktiviteter i plockprocessen gjorts i samband med den nya lagerlokalen. Däremot har inga 

försök till att åtgärda icke-värdeadderande eller icke-ergonomiska aktiviteter i packprocessen 

gjorts förutom att placera paketeringsstationerna nära utlastningsdörrarna. Även om 

plockprocessen idag består av manuella arbetsmetoder förekommer det enligt Logistikchef, 

lagerchef (2019-03-05) och medarbetare 7 (2019-04-29) inga anmärkningsvärda problem i 

plockprocessen och anser inte att den behöver förbättras och är ense om att det är 

paketeringsytan som behöver förbättras. 

                Bild 9                                                 Bild 10      
Bild 9 – Färdigpaketerade 

kundorder som börjar 

staplas på pall (Egen bild, 

2019-04-29) 

 

Bild 10-Färdigpaketerade 

kundorder färdigstaplade 

på pall redo för 

inplastning (Egen bild, 

2019-04-29) 

 

 

Däremot uppkommer näst intill alla problem som lagermedarbetare 6, 8, Logistikchef och 

Lagerchef (2019-04-29) nämner i packprocessen. Logistikchef (2019-04-29) menar att lyft av 

artiklar från hyllplan till ergomover samt från ergomover till paketeringsyta är nödvändiga för 

att kunna möta kunders behov och därför inget som är nödvändigt att åtgärdas om inte 

plockprocessen skulle automatiseras. Wulff Supplies har enligt Logistikchef (2019-04-29) inte 

investerat i automatiska plockprinciper på grund av att kundeordervolymen genererar för lågt 

flöde av artiklar och automatiska plockprinciper skulle därför inte vara lönsamt att 

implementera. Enligt Logistikchef (2019-04-29) är paketeringsytans utformning dåligt 

anpassad till flödet. Lagermedarbetare 6 och 8 (2019-04-29) påpekar också att utformningen av 

paketeringsytan är problematisk och innebär flera extra arbetsmoment som upplevs onödiga. 

Detta påverkar packlinjens flöde negativt då många färdigpaketerade order blir liggandes på 

hög vid slutet av paketeringsytan innan de kan staplas på pall eller läggas i vagn (se bild 9, 10). 

Anledningen till varför de inte lägger alla färdigpaketerade order direkt på pall eller i vagn är 
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enligt medarbetare 6 (2019-04-29) att det kanske kommer en större order vilket då skulle 

medföra att de måste lasta om alla order. Däremot brukar omlastning ske ändå. 

        Bild 11                                             Bild 12 

                        
Bild 11 – Kartonger som ska 

flyttas till paketeringsbord lutade 

mot rullvagn som inte används 

(Egen bild, 2019-04-29) 

 

Bild 12 – Paketeringsyta där 

onödigt material såsom 

kontorsstolar hindrar 

medarbetare och material att 

röra sig fritt (Egen bild, 2019-

04-29) 

 

 

 

 

 

Logistikchef (2019-04-29) förklarar att en lösning för att åtgärda packprocessens flöde är att 

organisera paketeringsytan på ett sätt som eliminerar icke-värdeadderande aktiviteter samtidigt 

som de icke-ergonomiska aktiviteterna förbättras. För att minska den ergonomiska belastningen 

kan ergonomiska hjälpmedel såsom vriststöd och avlastande ryggbälten användas men detta är 

något som Logistikchef (2019-04-29) påpekar inte skulle användas av medarbetare. 

Medarbetare 7 och 8 (2019-04-29) instämmer till detta. I dagsläget finns det onödigt material i 

som hindrar medarbetare och material att röra sig fritt mellan olika platser vid paketeringsytan, 

i form av kontorsstolar och produkter som passerat utgångsdatum (se bild 11 och 12) 

(Observation, 2019-04-29). Alla förfrågade medarbetare påpekar paketering av order som det 

huvudsakliga problemet i plock- och packprocessen då det förekommer mycket onödiga 

förflyttningar och även omarbete för att hinna med att få iväg alla kundorder innan klockan 

16.00. De onödiga förflyttningarna orsakar en rörig yta vid paketeringsytan och medarbetare 

behöver ibland då leta efter den kundorder de ska ha, flytta alla färdigpaketerade order samt 

röra sig onödiga sträckor mellan bandningsmaskingen och dator där återrapportering sker.  

 

Medarbetare 6 (2019-04-29) som tidigare har arbetat i en helautomatiserad plock- och 

packprocess beskriver att det förekommer en fysisk trötthet och utmattning efter varje 

arbetspass i Wulff Supplies plock- och packprocess vilket medarbetare 6 (2019-04-29) inte 

kände av på samma sätt vid arbete i den helautomatiserade plock- och packprocessen. 

Medarbetare 6 (2019-04-29) påpekar att paketeringsytan borde åtgärdas. 
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4.3 Analys  

Vid processkartläggning och identifiering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska 

aktiviteter samt information som tillkommit vid datainsamling, verkar det vara utformning av 

packprocessen och struktur för paketeringsytan vara en grundläggande orsak till de icke-

värdeadderande aktiviteterna överarbete, onödig transport och omarbete som uppstår flera 

gånger under packprocessen. Dessutom uppstår två tredjedelar av de identifierade icke-

ergonomiska aktiviteterna i plockprocessen (se tabell 10 nedan). I samråd med Logistikchef 

(209-03-05) kommer fokus därför att riktas mot att förbättra packprocessen. Baserat på detta 

kommer ett förbättringsförslag med layout och behövda investeringar att föreslås och 

åtgärderna kommer att prioriteras efter vilken nytta de tillför Wulff Supplies specifika behov.   

 

Figur 11 – Analysmodell över kapitel fyra (Egen illustration) 

 

Teoretisk icke-

värdeadderande 

aktivitet 

Onödig 

transport  
Väntan  Omarbete  Överarbete  Rörelse defekter 

Plockprocess 4 3 1   3   

Packprocess 4 2 3 4   1 

Teoretisk icke-

ergonomisk 

aktivitet 

Antal 

repetitioner 
Upprepning Kraft/styrka 

Ställning/ 

position 

Obekväm/   

besvärlig 

arbetsposition 

Tungt 

arbete 

Plockprocess 1 1 1 1 1 1 

Packprocess 3 3 3 3 3 3 

Tabell 10 - Sammanfattande tabell från kapitel tre med antal identifierade teoretiska icke-

värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i plock- och packningsprocessen (Egen illustration) 

 

 

 

Kapitel 4 – Åtgärder för de identifierade icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteterna i Wulff Supplies plock-

och packprocess

Hur kan de identifierade icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteterna i Wulff Supplies plock- och packprocess åtgärdas?

4.4 Slutsats 

Förbättringsförslag 

och rekommendation

4.3 Analys

4.3.1 Åtgärder för identifierade icke-värdeadderande aktiviteter i plockprocessen

4.3.2 Åtgärder för identifierade icke-värdeadderande aktiviteter i packprocessen

4.3.3 Åtgärder för identifierade icke-ergonomiska aktiviteter i plockprocessen

4.3.4 Åtgärder för identifierade icke-ergonomiska aktiviteter i packprocessen

4.3.5 Automatiserad packprocess

4.3.6 Prioritering av åtgärdsförslag

4.3.7 Rekommenderade åtgärder att implementera

4.2 Empiri

4.2.1 Lagerlayout

4.2.2 Medarbetarnas synpunkter på åtgärder

Metod

Intervjuer, 

observationer

4.1 Teori
4.1.1 Åtgärder för att eliminera icke-värdeadderande aktiviteter

4.1.2 Åtgärder för att eliminera icke-ergonomiska aktiviteter
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4.3.1 Åtgärder för identifierade icke-värdeadderande aktiviteter i plockprocessen 

I frågeställning ett identifierades följande icke-värdeadderande aktiviteter i plockprocessen:  

Aktivitet Icke-värdeadderande aktivitet 

Teoretisk icke-

värdeadderande 

aktivitet 

Val av order att 

plocka 

Tar lång tid att välja vilken/vilka order som ska 

plockas. Plockordning leder till problem vid 

paketering 

Väntan och omarbete 

Medarbetare går till 

ergomover/truck 
Medarbetare förflyttas 

Rörelse, onödig 

transport, väntan 

Orderplockning 

Tidskrävande att plocka artiklar manuellt 

(kräver förflyttningar och lyft) Material och 

människor transporteras onödiga sträckor  

Onödig transport, 

väntan och rörelse 

Plockade artiklar 

transporteras till 

packstationen 

Medarbetare och material förflyttas vilket är 

tidskrävande 

Rörelse, onödig 

förflyttning 

Kopplar av vagn 

och lämnar 

plocklista 

Individuella plocksystem vilket kräver extra 

mycket tid då ordningen förklaras Ingen 

verksamhetspolicy 

Omarbete Överarbete 

Väntan 

Tabell 11 – Sammanfattande tabell innehållande identifierade icke-värdeadderande aktiviteter 

tillhörande plockprocessen (Egen illustration) 

Nedan följer förslag på hur de identifierade icke-värdeadderande aktiviteterna kan förbättras:  

Val av order att plocka  

Eliminering utifrån lean-perspektiv, 5S och verksamhetspolicy 

I plockprocessen identifierades de icke-värdeadderande aktiviteterna väntan och omarbete då 

val av order att plocka kan ta tid då det inte förekommer en specifik plockordning att följa. 

Denna aktivitet innebär också att det uppstår problem vid packprocessen då små order plockas 

och packas först och blir då liggandes på paketeringsytans golv för att invänta de större order. 

Detta kan förklaras som ett hinder (Buonamico, Laurent & Mauricio, 2017) då det är svårt att 

maximera det slutliga kundvärdet med så lite resursåtgång som möjligt (Salhieh, Altarazi & 

Abushaikha, 2019). För att minska den tid det tar för medarbetare att välja vilken eller vilka 

order han eller hon ska plocka skulle lean-perspektiv kunna implementeras. Lean- perspektiv 

är ett styrningssystem som kan skapa en organisationskultur där plock- och packprocessen 

ständigt förbättras (Liker, 2004) genom att eliminera icke-värdeadderande aktiviteter 

(Abushaikha, Salhieh & Towers, 2018) vilket enligt Villarreal, Garza-Reyes och Kumar (2016) 

är grunden i ett lean- perspektiv. 
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Ett lean- perspektiv skulle kunna implementeras i hela Wulff Supplies verksamhet för att 

minimera antalet aktiviteter som inte är värdeskapande eller tar onödigt lång tid. Detta då 

aktiviteterna utgör ett hinder för att maximera utnyttjandet av de tillgängliga resurserna 

(Buonamico, Laurent och Mauricio, 2017) i plock- och packprocessen. Då medarbetare står vid 

dator och väljer order innebär det att resursförbrukningen pågår utan att ett värde skapas. För 

att minska den tid det tar vid val av order att plocka skulle lean- perspektiv kunna 

implementeras, eftersom att mer än den absolut minsta nödvändiga resursförbrukningen 

förbrukas vilket enligt Bicheno och Holweg (2009) är ett hinder.  

 

För att minska tiden vid val av order att plocka kan 5S också implementeras för att enligt 

Agrahari, Dangle och Chandratre (2015) uppnå fördelar genom att systematisera, standardisera 

och skapa vana vid val av order att plocka. Medarbetare bör arbeta efter ett standardiserat 

system där en vana att alltid plocka stora och tunga order först för att underlätta arbete senare i 

packprocessen.  

 

För att val av order inte ska innebära ytterligare icke-värdeadderande aktiviteter senare i 

packprocessen kan även en verksamhetpolicy implementeras. Verksamhetspolicy är ett verktyg 

som kan implementeras i syfte att lösa ett problem (Bacchi, 2009) och kan i val av order att 

plocka underlätta det dagliga arbetet genom att det finns tydliga riktlinjer som de kan gå efter 

vid val av order att plocka. Vid utformning av en verksamhetspolicy är det viktigt att regler och 

rättigheter beaktas (Linde, Söderlöf & Thörne, 2013). Förslag på verksamhetspolicy som kan 

införas är en specifik plockordning av de kundorder som finns tillgängliga i M3. 

Plockordningen bör beakta tyngd, storlek och tid det tar att färdigställa kundorder.  

Lean-perspektiv tillsammans med verksamhetspolicy och 5S skulle eliminera icke-

värdeadderande aktiviteter öka produktiviteten då resurserna ständigt skulle nyttjas, mindre tid 

skulle slösas samt färre problem skulle uppstå i packprocessen. Vid implementering av något 

eller flera av ovanstående metodiker i plock- och packprocessen är det nödvändigt att utvärdera 

varje åtgärds effekt (Sharma & Shah, 2016). 
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Medarbetare går till ergomover/truck 

Eliminering utifrån lean-perspektiv och verksamhetspolicy 

Förflyttning av medarbetare innebär väntan, rörelse och onödig transport vilket är icke-

värdeadderande aktiviteter i en process enligt Anđelković, Radosavljević och Stošić (2016).  

I Wulff Supplies plockprocess är förflyttning av medarbetare till ergomover eller truck en 

nödvändig icke-värdeadderande aktivitet, det vill säga aktiviteten måste genomföras för att 

andra aktiviteter kan fortgå. Däremot förekommer det ibland korta avbrott då medarbetare 

förflyttar sig mellan en plats till ergomover eller truck vilket kan bestå av små pratstunder med 

kollegor enligt (Logistikchef, 2019-04-29; observation, 2019-03-05, 2019-04-29). Dessa 

avbrott innebär att plock- och packprocessen tar längre tid än nödvändigt och innebär därmed 

att resurser inte utnyttjas på bästa möjliga sätt. Eliminering av denna icke-värdeadderande 

aktivitet kan medföra en förbättring (Salhieh, Altarazi & Abushaikha, 2019) av plockprocessen 

då resurser utnyttjas på ett effektivare sätt. 

 

För att minska tiden det tar för medarbetare att gå till ergomover eller truck kan ett lean- 

perspektiv implementeras. Lean-perspektiv i denna aktivitet skulle kunna innebära att 

medarbetare förflyttar sig till ergomover eller truck utan att stanna och småprata med kollegor. 

Detta skulle öka utnyttjandet av resurserna vilket resulterar i ett ökat kundvärde enligt Salhieh, 

Altarazi och Abushaikha (2019). Vidare skulle lean-perspektiv kunna öka medarbetares 

medvetenhet om hur verksamhetens resurser utnyttjas samt vad avbrott i processerna medför 

icke-värdeadderande aktiviteter. Även en verksamhetspolicy skulle kunna implementeras för 

att se till att processerna flyter utan avbrott i form av småprat med kollegorna. Detta skulle 

eliminera icke-värdeadderande aktiviteter. 

 

Orderplockning 

Eliminering utifrån lean-perspektiv 

Enligt Henn, Koch och Wäscher (2012) kan tiden det tar att utföra orderplock på minskas om 

plocklistan inte lista artiklar i ordning. Detta kan i sin tur påverka både transporttid och söktid 

då medarbetare väljer egen rutt och behöver läsa av plocklistan. I Wulff Supplies plockprocess 

framgår orderrutt och artikelplacering det den samlingsplocklista vilken skrivs ut i samband 

med utskrift av plocklistan. Vid orderplock förekommer de icke-värdeadderande aktiviteterna 

onödig transport, väntan och rörelse (Anđelković, Radosavljević & Stošić, 2016). Då artiklar 

plockas i Wulff Supplies plockprocess åker medarbetare på ergomovers och utför plock av 

artiklar med hjälp av pappersplocklista. Tompkins et al. (2003) menar att manuella 
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arbetsmetoder är otroligt tidskrävande i plockprocessen och därför bör manuella arbetsmoment 

ersättas med automatiserade eller digitaliserade lösningar.  

 

Eliminering utifrån 5S  

Utifrån insamlade empiriska data saknar plockprocessen standardiserade arbetssätt, vilket 

enligt Agrahari, Dangle och Chandratre (2015) kan skaps då 5S implementeras. 5S i 

plockprocessen kan eliminera icke-värdeadderande aktiviteter då arbetssätt och de aktiviteter 

som ingår i plockprocessen systematiseras och blir till vana. 

 

ABC-klassificering av artiklar 

Då Wulff Supplies lager består av 16 000 artiklar skulle en ABC-klassificering kunna medföra 

eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter i plockprocessen (Oskarsson, Aronsson, & 

Ekdahl, 2013; Jonsson & Mattson 2016) då tid för orderplock och transport skulle minska. Detta 

då artiklarna med hög uttagsfrekvens skulle placeras lättillgängligt och närbeläget 

packstationerna.  

 

Röststyrt plock 

I Wulff Supplies plockprocess skulle röststyrt plock kunna eliminera de icke-värdeadderande 

aktiviteterna som uppstår genom att medarbetare slipper läsa av plocklistan före och efter på 

och avstigning av ergomover för att få information om kör-rutt samt artikelplacering. Tiden det 

tar att läsa av plocklistan innan påstigning av ergomover innebär ett outnyttjade av resurser då 

medarbetare fokuserar på att memorera kör-rutten i ett första steg. Därefter läses plocklistan av 

igen för artikelplacering och följs av en söktid (Logistikchef, 2019-03-05, observation, 2019-

03-05). Röststyrt plock skulle vara en lönsam investering då återbetalningstiden är kort samt att 

metoden är enkel att integrera med andra system om det skulle implementeras i framtiden. 

Dessutom skulle mycket väntan och slöseri av tid elimineras.  

 

Flow racks 

En annan lösning för att minska den totala tiden orderplock tar, är att implementera flow racks. 

Flow racks skulle medföra att artiklar vilka ska plockas ligger på hyllans framkant vilket 

innebär att medarbetaren som utför orderplocket inte måste anstränga sig för att nå den. Då flow 

racks innebär att först-in-först-ut principen tillämpas skulle artikelsortimentet kunna hålla bäst-

föredatum på ett enklare sätt och i sin tur innebära att material inte slösas (Chen et al., 2014; 

Jones & Battieste, 2004). 
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Material-to-man 

Automatiserad eller digitaliserad lösning i plockprocessen för att eliminera icke-

värdeadderande aktiviteter är bland annat material-to-man där artiklarna transporteras till 

medarbetaren (Jonsson & Mattson, 2016). Material-to-man skulle då eliminera orderplock totalt 

och alla icke-värdeadderande aktiviteter som finns i nuläget skulle också elimineras. 

 

Plockade artiklar transporteras till packstationen 

Detta är en nödvändig icke-värdeadderande aktivitet och behöver utföras för att plock- och 

packprocessen ska kunna fortsätta. Då medarbetare åker tillbaka med nyligen plockade artiklar 

till paketeringsytan förekommer det inte några onödiga stopp eller avbrott, utan transporten går 

direkt från den sista plockade artikeln enligt plocklistan till paketeringsytan (Logistikchef, 

lagerchef & observation, 2019-03-05). 

 

Kopplar av vagn och lämnar plocklista  

Eliminering utifrån lean-perspektiv och verksamhetspolicy 

Vid denna aktivitet behöver medarbetaren vilken utfört orderplock informera en annan 

medarbetare om artiklarnas placering på vagnen om han eller hon som utfört orderplocket 

lämnar artiklarna för en annan medarbetare att paketera. Detta innebär att det tar en stund innan 

packprocessen kan börja då medarbetaren vilken ska utföra paketering av kundorder först måste 

läsa av plocklistan för att veta vilka artiklar som hör till vilken order (logistikchef; Lagerchef, 

2019-03-05). Detta innebär att tid slösas vilket innebär outnyttjande av resurser två medarbetare 

utför en och samma aktivitet två gånger om. Det uppstår även omarbete och överarbete då 

medarbetaren som ska paketera måste läsa av plocklistan för att få information om vilka artiklar 

som ingår i vilken order. Detta hade kunnat elimineras med en verksamhetspolicy som säger 

att orderplock och paketering skall utföras av samma medarbetare. På så sätt kan väntan och 

onödiga informationsutbyten elimineras och processernas flöde förbättras. Vilket i sin tur skulle 

medföra en ökad produktivitet.  
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4.3.2 Modell för bedömning av automatiserade lösningar  

Däremot är helautomatiserade eller digitaliserade plockprocesser endast lönsamma vid ett visst 

genomflöde av artiklar vilket kan vara antalet färdigställda orderrader per dag (Naish & Baker, 

2004). I Naihs och Bakers (2004) modell för bedömning av automatiserade lösningar, har Wulff 

Supplies blivit utplacerad enligt genomflödet vilket mäts i antal kompletta orderrader per dag 

och antal lagrade artiklar (se figur). 

Figur 12 – Wulff Supplies läge i bedömning av automatiserade lösningar (Egen illustration) 
 

Då Wulff Supplies hamnar i ett mellanting av mekaniska och enklare lösningar för automatiska 

åtgärder och endast vidrör området för komplexa automatiserade system kan en 

helautomatiserad plockprocess som AS/AR eller material-to-man vara inaktuellt för företaget 

då en helautomatiserad plockprocess vid dagens genomflöde och antal SKU inte skulle innebära 

en lönsam investering. Investeringen skulle förbättra produktiviteten men genomflödet är för 

lågt för att investeringen skulle bli lönsamt. Att investera i en total automatiserad plockprocess 

skulle inte innebära en ökad produktivitet då investeringen skulle ta för lång tid att återbetala 

med dagens genomflöde. Däremot kan olika orderplockmetoder och hjälpmedel öka 

produktiviteten för plockprocessen. En orderplockmetod som ökar bland annat innebär ökad 

produktivitet är röststyrt plock. Detta kan vara en lönsam investering för Wulff Supplies då 

metoden skulle öka produktiviteten och inte innebära lika stora investeringskostnader som till 

exempel AS/AR. 
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4.3.3 Åtgärder för identifierade icke-värdeadderande aktiviteter i packprocessen 

I frågeställning ett identifierades följande icke-värdeadderande aktiviteter i packprocessen:  

Aktivitet Icke-värdeadderande aktivitet 
Teoretisk icke-värdeadderande 

aktivitet 

Val av order 

att packa 

Tar tid att välja order att paketera vilket medför 

avbrott i processen. Ingen specifik ordning följs 

vilket medför stökig arbetsyta vid 

paketeringsytan. Artiklar flyttas ibland fram och 

tillbaka mellan vagn och paketeringsytan  

Defekter, omarbete 

Förflyttning 

av artiklar till 

paketeringsyta 

Material förflyttas ibland fler gånger än 

nödvändigt 
Inget adderat värde till slutkund  

Val av 

emballage 

Felaktigt val medför omarbete och är 

tidskrävande. Artiklar överarbetas. Processen 

kan få fördröjningar 

Väntan, omarbete, onödig 

transport och överarbete 

Förslutning av 

emballage, 

bandning och 

märkning 

Artiklar vilka inte är färdiga för leverans som 

kräver extra hantering i from av ytterligare 

förpackningar. Felmärkning av kundorder 

medför returer 

Överarbete 

Lasta order på 

pall/vagn 

Pall/vagn kan behöva lastas om för att alla 

kundorder ska få plats 

Omarbete och onödiga 

förflyttningar 

Tabell 12 - Sammanfattande tabell innehållande identifierade icke-värdeadderande aktiviteter 

tillhörande packprocessen (Egen illustration) 

Nedan ges förslag på hur de identifierade icke-värdeadderande aktiviteterna kan förbättras: 

Val av order att packa 

Eliminering utifrån verksamhetspolicy, lean och PDCA 

Att välja order att packa är tidskrävande (observation, 2019-03-05) och kan dessutom leda till 

defekter och omarbete. Detta kan uppkomma som en effekt av vilken ordning kundorder 

plockas efter, då de i många fall packas efter samma ordning. Detta medför en stökig arbetsplats 

där färdigpaketerade order läggs där de får plats och flyttas fram och tillbaka mellan vagn och 

paketeringsyta (observation, 2019-03-05; logistikchef, 2019-03-05). Detta innebär icke-

värdeadderande aktiviteter som förbrukar mycket tid och resurser utan att tillföra ett adderande 

värde för slutkund. Dessa resurser hade kunnat användas i andra delar av verksamheten. Dessa 

problem uppstår som en påföljd av val av order att plocka i plockprocessen och förbättras denna 

aktivitet med en verksamhetspolicy medför det att de icke-värdeadderande aktiviteterna i val 

av order att packa försvinner. Verksamhetspolicyn som bör implementeras i val av order att 

plocka är en specifik plockordning där tyngd, storlek och tid för att färdigställa order framgår. 
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Viktigt är dock att verksamhetspolicyn inte bara finns, för att få maximal effekt av 

implementering av verksamhetspolicy bör detta kompletteras med lean-perspektiv samt PDCA.  

 

Lean-perspektiv förbättrar och löser inte bara en specifik aktivitet som är felutformad utan är 

ett paraplybegrepp för verksamheten tillsammans med anställda. Medarbetare kan motiveras 

genom att de engageras i plock- och packprocessens förbättringar genom att de får ökad 

förståelse för varför aktiviteter ska utföras på ett visst sätt (Russel & Taylor, 2014; Morgan & 

Stewart, 2017). Varken lean-perspektiv eller PDCA kräver investeringskostnader och 

metoderna är enkla att implementera. Men för att de ska få en effekt krävs det att de integreras 

i verksamheten och gemensamma mål skapas och ständigt arbetas med. Genom att skapa mål, 

både gemensamma mål för plock- och packprocessen men även individuella mål för den 

enskilde medarbetaren kan motivation, driv och engagemang öka. Exempel på hur PDCA kan 

användas visas i figur 13 nedan: 

 
Figur 13 - Exempel på PDCA-cykel för förbättring av aktiviteten val av order att plocka 

 (Egen illustration) 

Genom att integrera förbättringsmetoderna PDCA, 5S och lean-filosofi kan verksamheten, 

system och medarbetare samspela genom att en ökad förståelse uppkommer för verksamhetens 

mål, processers mål och aktiviteters mål. Genom ökad förståelse för medarbetare över vad den 

specifika arbetsuppgiften innebär för verksamheten kan motivation öka vilket i sin tur kan skapa 

förbättrade flöden. Vidare kan de interna kommunikationsprocesserna förbättras genom öppet 

informationsutbyte och uppsatta mål med PDCA vilket berör alla medarbetare. Även processer 

kan utvecklas genom att medarbetare som faktiskt utför arbetet får möjlighet att komma med 

förbättringsförslag till ledningen som faktiskt kan möjliggöra medarbetarnas önskemål.  
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Eliminring utifrån 5S 

5S innebär att ständiga förbättringar förekommer och kan hjälpa till att eliminera de icke-

värdeadderande aktiviteterna i en plock- och packprocess (Agrahari, Dangle, & Chandratre, 

2015). I Wulff Supplies packprocess skulle paketeringsytan kunna förbättras betydligt genom 

att tillämpa 5S genom att sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana vid 

hantering av kundorder. 

 

Förflyttning av artiklar till paketeringsyta 

Då medarbetare förflyttar artiklar till paketeringsytan innebär det ett extra arbetsmoment som 

inte tillför adderat värde till slutkund, aktiviteten är också tidskrävande då kundorder vilka 

innehåller många artiklar måste alla förflyttas från vagn till paketeringsyta. Exempelvis kräver 

en kundorder som innehåller åtta olika artiklar, minst 4 förflyttningsmoment från vagnen till 

paketeringsytan (Logistikchef, lagerchef & observation, 2019-03-05). Om dessa förflyttningar 

skulle elimineras skulle produktiviteten öka då ett snabbare flöde skulle uppnås. Att fullständigt 

eliminera antalet lyft är inte möjligt om inte plockprocessen automatiseras. Då Logistikchef 

(2019-03-05) inte har investeringar till att införa en fullt automatiserad plockprocess är 

förflyttning av artiklar från vagn helt nödvändiga. Däremot kan antalet gånger artiklar lyfts 

minskas genom åtgärder som följer nedan.  

 

Val av emballage 

Trågformare eller kartongresare 

Implementering av en trågformare eller kartongresare skulle inte endast åtgärda aktiviteten 

förflyttning av artiklar till paketeringsytan utan eliminerar även val av emballage med. Detta då 

tomma wellpapp-kartonger läggs i ett tillhörande magasin där trågformaren hämtar, viker upp 

och sedan försluter botten på (Lundgren Machinery, 2019). Därefter matas en färdig kartong ut 

vilket medför att medarbetare inte behöver välja ett lämpligt emballage.  

 

Förslutning av emballage  

Förslutare 

En förslutare har i uppgift att försluta och tejpa ihop kartonger (Lundgren Machinery, 2019) 

vilket eliminerar icke-värdeadderande aktiviteter i packprocessen då aktiviteten förslutning av 

emballage totalt elimineras. Medarbetare på Wulff Supplies blir ombedda att förse vätskefyllda 

artiklar med en extra skyddande plastficka eller förseglingstejp. Detta görs för att skydda 

läckage (Logistikchef, 2019-03-05). Att förse artiklar med extra förslutande emballage är en 



 

 87 

aktivitet som tar extra tid i packprocessen. Däremot kan det medföra adderat kundvärde om 

kunden blir nöjd då en oförstörd artikel levereras. Att tillägga här är det sällan det skett läckage 

(Logistikchef, 2019-03-05) vilket kan leda till frågan om det är så att det verkligen är 

nödvändigt att förse artiklar med extra förslutande emballage. Denna aktivitet uppstår 

möjligtvis som en följd av att inköpsavdelningen köper in förpackningar som inte kan skickas 

vidare till kund förrän de har försetts med ett extra förseglande emballage. Skulle alla artiklar 

vilka köps in och lagerförs, kunna levereras vidare till kund direkt skulle medarbetare inte 

behöva förse dessa artiklar med extra förslutning vilket i sin tur skulle medföra en snabbare och 

effektivare packprocess. 

 
Bandning 

Då medarbetare tejpar igen färdigpaketerad kundorder lyfter de sedan paketet till 

bandningsmaskinen, bandar och sedan ställer av på golvet (Logistikchef, lagerchef & 

observation, 2019-03-05; 2019-04-29). Dessa icke-värdeadderande aktiviteter kan elimineras 

genom att implementera maskiner vilka utför arbetet på rullande band. En förslutare eller 

trågformare hjälper inte endast till att eliminera aktiviteten val av emballage utan 

implementering av trågformare eller förslutare skulle också underlätta samt åtgärda de icke-

värdeadderande aktiviteterna som uppkommer senare i packprocessen. Detta då trågformare 

eller förslutare kompletteras med ytterligare maskiner såsom banderrollningsmaskin, 

etikettering, rullbanor som transporterar order mellan maskinerna och en palleterringsrobot 

vilken lyfter kartonger på pall. Dessa maskiner kompletterar varandra och medför full effekt av 

att eliminera ytterligare icke-värdeadderande aktiviteter i packprocessen.  

 
Lasta order på pall/vagn 

Då färdigpaketerade kundorder lastas på pall eller läggs i vagn tillkommer det många onödiga 

lyft och förflyttningar. Detta är dels en påföljd av att det inte finns en specifik plockordning av 

order och medarbetare baserar inte val av order att plocka på något speciellt förutom vad de 

känner för just i stunden (Logistikchef & lagerchef, 2019-03-05; observation 2019-03-05, 2019-

04-29). Om en palletteringsrobot skulle implementeras skulle medarbetarna inte behöva lyfta 

färdigpaketerade kundorder på pall. Däremot skulle lyft behöva utföras för att lasta kundorder 

i vagn för leverans inom Sverige. 
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4.3.4 Åtgärder för identifierade icke-ergonomiska aktiviteter i plockprocessen  

I frågeställning ett identifierades följande icke-ergonomiska aktiviteter i plock- och 

packprocessen: 

Aktivitet 
Icke-ergonomisk aktivitet 

Teoretisk icke-ergonomiska 

aktivitet 

Orderplockning 

Tunga lyft, orderplock som 

belastar obekväma ställningar 

och positioner 

Antal repetitioner, tungt 

arbete, obekväma 

arbetspositioner, kraft/styrka, 

ställning/position 

Tabell 13 - Sammanfattande tabell innehållande icke-ergonomiska aktiviteter i plockprocessen 

 (Egen illustration) 

Nedan ges förslag på hur de identifierade icke-ergonomiska aktiviteterna kan förbättras: 

Orderplockning 

Vid orderplock behöver medarbetare ibland ingå i obekväma ställningar och positioner för att 

kunna plocka önskad artikel. För att eliminera de icke-ergonomiska aktiviteterna i 

plockprocessen skulle processen behöva automatiseras vilket inte är aktuellt för Wulff Supplies 

(Logistikchef, 2019-03-05). Däremot finns det andra möjligheter för att minska den 

ergonomiska belastningen medarbetare utsätts för då de utför orderplock. Däremot kan de icke-

ergonomiska aktiviteterna förbättras genom att integrera ergonomi, ett verktyg för att 

säkerställa att arbetet är anpassat för individuella förutsättningar (Arbetsmiljöverket, 2019). 

Genom att placera artiklar logiskt skulle den ergonomiska belastningen kunna minskas. Logisk 

placering av artiklar innebär att tunga och otympliga artiklar placeras där de är lätt att plocka 

vilket då innebär att medarbetaren som utför plock behöver ingå i färre obekväma positioner 

och ställningar. Då en icke-automatiserad plockprocess kräver manuella lyft och förflyttningar 

bör dessa utföras i en ergonomisk ställning med lämpliga lyfttekniker.  

 

Då orderplock utförs med truck plockas endast tunga artiklar oftast i form av kopieringspapper. 

Då uppackning av kopieringspapperet sker ingår medarbetare i obekväma ställningar och utför 

många tunga lyft, enligt Logistikchef (2019-04-29) är det i många fall samma medarbetare som 

plockar och packar upp denna artikel. För att inte arbetsuppgifterna i detta fall ska vara 

upprepande kan jobbrotation införas vilket enligt Asensio-Cuesta et al. (2012) medför 

eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter vilket i sin tur leder till att den ergonomiska 

belastningen minskar. 
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4.3.5 Åtgärder för identifierade icke-ergonomiska aktiviteter i packprocessen  

 
I frågeställning ett identifierades följande icke-ergonomiska aktiviteter i plock- och 

packprocessen: 

Aktivitet Icke-ergonomisk aktivitet 
Teoretisk icke-ergonomiska 

aktivitet 

Förflyttning av artiklar till 

paketeringsyta 

Tunga lyft, obekväma 

ställningar och positioner 

Upprepning, kraft/styrka, 

ställning/position, 

obekväm/besvärlig 

arbetsposition, tungt arbete 

Förslutning av emballage, 

bandning och märkning 

Tunga lyft, obekväma 

ställningar och positioner 

Upprepning, kraft/styrka, 

ställning/position, 

obekväm/besvärlig 

arbetsposition, tungt arbete 

Lasta order på pall/vagn 
Tunga lyft, obekväma 

ställningar och positioner 

Upprepning, kraft/styrka, 

ställning/position, 

obekväm/besvärlig 

arbetsposition, tungt arbete 
Tabell 14 - Sammanfattande tabell innehållande icke-ergonomiska aktiviteter i packprocessen 

 (Egen illustration) 

Nedan ges förslag på hur de identifierade icke-ergonomiska aktiviteterna kan förbättras: 

Det är svårt att undgå lyft och förflyttningar av material i en packprocess som utförs med 

manuella arbetsmetoder, om de inte till viss del är automatiserade. I packprocessen skulle de 

icke-ergonomiska aktiviteterna minskas vid implementering av de automatiserade lösningarna 

trågformare, kartongförslutare, rullbanor, etikettering, banderrollningsmaskin och 

palleterringsrobot. Tillsammans eliminerar dessa automatiserade lösningarna de icke-

ergonomiska aktiviteterna tunga lyft, obekväma arbetsställningar och positioner vilka har 

identifierats. I det följande avsnittet följer ett förbättringsförslag med layout för att eliminera 

icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i packprocessen med implementering av 

förbättringsförslagen trågformare, kartongförslutare, rullbanor, etikettering, 

banderrollningsmaskin och palleterringsrobot. Därför kommer vidare analys av dessa 

åtgärderna inte att följa här. 

 

Däremot påverkas elimineringen av de icke-ergonomiska aktiviteterna olika mycket beroende 

på vilken eller vilka automatiserade lösningar som implementeras. Leva, Naghdali och Alunni 

(2015) menar också att enkla hjälpmedel kan innebära förbättrade ergonomiska arbetsmetoder. 

Dessa hjälpmedel kan vara verksamhetspolicy-, lean-perspektiv -, 5S- eller en kombination av 

dessa i en plock- och packprocess. Implementering och integrering av till exempel en 
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verksamhetspolicy för att förbättra de icke-värdeadderande aktiviteterna skulle även innebära 

förbättrade arbetsmetoder i packprocessen. 

4.3.6 Automatiserad packprocess  

I detta avsnitt presenteras ett förbättringsförslag med integrering av åtgärder i form av en 

potentiell layout över packprocessen (se figur 14). Lägg märke till att detta är en automatiserad 

packprocess som kräver få icke-ergonomiska aktiviteter. Det enda medarbetare behöver göra i 

detta lösningsförslag är att lägga ner artiklar i ett emballage vilket eliminerar de flesta av de 

icke-ergonomiska aktiviteterna vilka kunde identifieras i packprocessen genom 

processkartläggningen.  

 

 

Figur 14 – Layout för förbättringsförslag (Egen illustration) 

1. Trågformare placeras vid packavdelningens början (trågformaren har i uppgift att 

automatiskt veckla upp wellpapp-ark och mata ut dem. Tomma kartonger placeras i ett 

tillhörande magasin som trågformaren viker upp, försluter botten och matar fram) 

2. Drivna rullbanor byggs från trågformare till förslutare (då trågformare har vecklat upp 

wellpapp-ark och matat ut färdas en tom kartong längs med rullbanan) 

3. Uppackningsbord sammanfogas med rullbanan där kundorder kan läggas upp efter att 

de plockats (medarbetare lägger då ned artiklar i kartongen då den matas fram till 

uppackningsbordet) 

4. Rullbanor byggs från uppackningsbordet till en förslutare 
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5. Förslutare placeras mellan uppackningsbordet och banderrollningsmaskinen 

(förslutaren viker in alla kartongens sidor och därefter tejpar kartongens flikar. 

Förslutaren anpassar sig i höjd- och sidled efter kartongens mått. Maskinen ansluts till 

ett vägguttag) 

6. Rullbanor byggs från förslutaren till en banderrollningsmaskin 

7. Banderrollningsmaskin placeras (Banderrollningsmaskinen bandar automatiskt de 

kartonger som matas fram) 

8. Etiketteringsmaskin placeras och ansluts till banderrollningsmaskinen med rullbanor 

9. Palletterringsrobot placeras (palletterar pall för leverans till Norge) 

4.3.7 Prioritering av åtgärdsförslag 

I diagram 1 nedan har de föreslagna åtgärderna blivit placerade i ett pick-diagram i syfte att 

avgöra om de bör implementeras i Wulff Supplies plock- och packprocess eller ej.  

 

Diagram 1 – Pick-diagram där åtgärder placerats ut (Egen illustration) 

I diagram 1 går det att avläsa att de åtgärder som bör prioriteras att implementera i Wulff 

Supplies plock- och packprocess är verksamhetspolicy, lean-perspektiv, 5S, PDCA, rullbanor 

och trågformare. Genom att avläsa pick-diagrammet har dessa åtgärder en hög effekt och kräver 
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en relativt låg insats vilket innebär att dessa kan implementeras i verksamheten utan att större 

insats. Åtgärden palletteringsrobot kategoriseras till att avfärda, detta beror på att maskinen 

kräver en stor investering för Wulff Supplies och att antalet skickade pallar per dag är alldeles 

för lågt för att en palletteringsrobot skulle vara nödvändigt.  

4.3.7.1 Rekommenderade åtgärder att implementera i packprocessen 

Rekommenderade automatiserade åtgärder att implementera i packprocessen för att eliminera 

icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter listas nedan. Analys och pickdiagram 

utgör underlag för vilka åtgärder som rekommenderas. 

• Trågformare  

o Kräver finansiell investering och installering 

o Eliminerar icke-ergonomiska aktiviteter 

o Påskyndar packprocessen 

• Förslutare  

o Kräver finansiell investering och installering 

o Påskyndar packprocessen 

• Bandningsmaskin  

o Förslag att nyttja befintliga bandningsmaskiner då dessa försluts till rullbanor 

för att eliminera lyft 

o eliminerar icke-ergonomiska aktiviteter i from av lyft 

• Etiketteringsmaskin  

o Kräver finansiell investering och installering 

o Påskyndar packprocessen 

• Avlastningsbord  

o Önskvärt av medarbetare 

o Installeras vid paketeringslinjens slut för att medarbetare kan återrapportera 

färdigställd kundorder i datorer 

• Rullbanor som försluts mellan maskinerna  

o Kräver finansiell investering och installering 

o Eliminerar icke-värdeadderande aktiviteter i from av lyft och förflyttningar 

längs med hela packprocessen 
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I figur 15 nedan har dessa rekommenderade åtgärder illustrerats i en potentiell layout. 

Observera att åtgärderna inte är skalenliga gentemot packavdelningens yta på 300 m2. 

 

Figur 15 – Rekommenderade åtgärder i en ny packlinje (Egen illustration) 

 
Denna layout med åtgärder skulle resultera i en ny packprocess som illustreras i processkarta 

7 nedan:  

 

Processkarta 7 – Eventuell plockprocess vid implementering av de föreslagna åtgärderna  

(Egen illustration) 
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Vid implementering av åtgärder bör följande beaktas:   

• Wellpappkartongerna bör vara slitstarka och av bra kvalitet så de inte går sönder vid 

maskinell hantering  

• Lösningsförslaget kräver förflyttning av befintliga hjälpmedel på packavdelningen. 

Däremot krävs inte en ombyggnation då paketeringsavdelningen idag kan städas upp 

relativt snabbt då inga maskiner är förankrade i golvet på den ytan lösningsförslaget 

kräver 

• Sammankoppling mellan maskinerna för kommunikation om vilka order som behandlas 

• Den dagliga verksamheten. Vid implementering av förbättringsmetoder vilka föreslås 

ovan kommer den dagliga verksamheten att störas. Dels vid ombyggnation men även 

vid genomgång av de nya arbetssätten. Vid implementering av förbättringsmetoder är 

det därför viktigt att planera och förbereda så att den dagliga verksamheten hindras så 

lite som möjligt.  

 

Fördelar automatiserade lösningar kan innebära: 

• Tillgodose en större kundbas – En automatiserad plockprocess har kapacitet att 

färdigställa betydligt fler antal orderrader per dag än vad manuella arbetsmetoder i 

plockprocessen kan. 

• Minska ergonomisk belastning – Med automatiserade lösningar elimineras merparten 

av alla lyft och förflyttningar vilket medför en mer ergonomisk arbetsplats för de 

medarbetare som arbetar i plockprocessen. 

• Ökad produktivitet – Automatiska lösningar färdigställer fler orderrader per dag 

samtidigt som arbetsuppgifterna för medarbetare blir enklare. Dessutom krävs inte 

samma antal medarbetare för att färdigställa orderrader med automatiska lösningar som 

det krävs med manuella arbetsmetoder vilket medför besparingar på personalkostnader. 

• Effektivare packprocess – Packprocessen blir betydligt snabbare då automatiska 

maskiner färdigställer arbete som annars hade behövt tänkas igenom 

• Enklare arbetsuppgifter – Automatiska lösningar kräver färre arbetsmoment vilka är 

enklare än de manuella. Detta minskar upplärningstiden för nya medarbetare vilket är 

positivt för plock- och packprocessens effektivitet. 
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4.4 Slutsats  

För att svara på frågeställningen ”Hur kan identifierade icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteter i Wulff Supplies plock- och packprocess åtgärdas?” har lämpliga 

åtgärder för alla identifierade icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter funnits 

utifrån teori och insamlad empiri. Åtgärderna syftar till att eliminera de icke-värdeadderande 

och icke-ergonomiska aktiviteterna som förekommer i Wulff Supplies plock- och packprocess. 

I tabell 15 nedan ges förslag på åtgärder för att eliminera icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteter i plockprocessen. 

Aktivitet Icke-värdeadderande aktivitet Åtgärd 

Icke-

ergonomisk 

aktivitet 

Åtgärd 

Val av order att 

plocka 

Tar lång tid att välja vilken/vilka order 

som ska plockas. Plockordning leder till 

problem vid paketering 

Verksamhetspolicy 

PDCA 
    

Medarbetare går 

till 

ergomover/truck 

Medarbetare förflyttas 
5S 

Lean-perspektiv   
    

Orderplockning 

Tidskrävande att plocka artiklar 

manuellt (kräver förflyttningar och lyft) 

Material och människor transporteras 

onödiga sträckor  

Lagerlayout 

Röststyrt plock 

Flow racks 

AS/AR 

Material-to-man  

Tunga lyft, 

orderplock som 

belastar 

obekväma 

ställningar och 

positioner  

Minska behov av 

obekväma 

ställningar/positioner 

Placera tunga artiklar 

ltttillgängliga 

Lämpliga/ergonomiska 

lyfttekniker 

Jobbrotation 

Plockade artiklar 

transporteras till 

packstationen 

Medarbetare och material förflyttas 

vilket är tidskrävande 

5S 

Lean-perspektiv  
    

Kopplar av vagn 

och lämnar 

plocklista 

Individuella plocksystem vilket kräver 

extra mycket tid då ordningen förklaras 

Ingen verksamhetspolicy 

Verksamhetspolicy     

Tabell 15 - Sammanfattande tabell innehållande åtgärdsförslag för icke-värdeadderande aktiviteter 

och icke-ergonomiska aktiviteter i plockprocessen (Egen illustration) 
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I tabell 16 nedan ges förslag på åtgärder för att eliminera icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteter i packprocessen. 

Aktivitet Icke-värdeadderande aktivitet Åtgärd 

Icke-

ergonomisk 

aktivitet 

Åtgärd 

Förflyttning av 

artiklar till 

paketeringsyta 

Material förflyttas ibland fler gånger 

än nödvändigt 
Verksamhetspolicy  

Tunga lyft, 

obekväma 

ställningar och 

positioner  

Automatiserad 

plockprocess 

Lämpliga ergonomiska 

lyfttekniker 

Val av order att 

packa 

Tar tid att välja order att paketera 

vilket medför avbrott i processen. 

Ingen specifik ordning följs vilket 

medför stökig arbetsyta vid 

paketeringsytan. Artiklar flyttas ibland 

fram och tillbaka mellan vagn och 

paketeringsytan  

Verksamhetspolicy 

PDCA 

Lean-perspektiv 

    

Val av emballage 

Felaktigt val medför omarbete och är 

tidskrävande. Artiklar överarbetas. 

Processen kan få fördröjningar 

Trågformare 

Kartongresare 
    

Förslutning av 

emballage, 

bandning och 

märkning 

Artiklar vilka inte är färdiga för 

leverans som kräver extra hantering i 

from av ytterligare förpackningar. 

Felmärkning av kundorder medför 

returer 

Förslutare 

Banderrollningsmaskin 

Ettikettering 

rullbanor 

Tunga lyft, 

obekväma 

ställningar och 

positioner  

Automatiserad 

plockprocess 

Lämpliga ergonomiska 

lyfttekniker 

Lasta order på 

pall/vagn 

Pall/vagn kan behöva lastas om för att 

alla kundorder ska få plats 
Palleterringsrobot 

Tunga lyft, 

obekväma 

ställningar och 

positioner  

Automatiserad 

plockprocess 

Lämpliga ergonomiska 

lyfttekniker 

Tabell 16 - Sammanfattande tabell innehållande åtgärdsförslag för icke-värdeadderande aktiviteter 

och icke-ergonomiska aktiviteter i packprocessen (Egen illustration) 

I tabell 15 och 16 presenteras åtgärder för alla de identifierade icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteterna i Wulff Supplies plock- och packprocess. Att implementera alla 

åtgärder samtidigt skulle inte vara möjligt på grund av de investeringar och förändringar de 

skulle innebära. Baserat på Wulff Supplies förutsättningar rekommenderas det att följande 

åtgärder implementeras då de utifrån analysen skulle medföra störst nytta gällande eliminering 

av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter: 

• Verksamhetspolicy  

• Lean-perspektiv med PDCA och 5S 

• Jobbrotation och lämpliga lyfttekniker 

• För att kunna arbeta i lämpliga lyfttekniker rekommenderas det att medarbetare lär sig 

detta i en kurs 

• Trågformare eller kartongresare med sammankopplade rullbanor till 

förslutningsmaskin och därefter etiketteringsmaskin 
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Vidare ges även förslag på hur icke-ergonomiska aktiviteter kan elimineras i plockprocessen 

• Ställbara hjälpmedel att placera plockade artiklar på 

• Se till att medarbetaren kan anpassa sin position till artikelns lagerhållningsplats för att inte 

vrida ryggen 

• Medarbetarens position vid aktiviteten (lyft, drag, placering) bör vara mellan knä och 

axelhöjd Tyngre eller besvärliga artiklar bör hanteras mellan knä och armbågshöjd 

 

Vidare ges även förslag på hur icke-ergonomiska aktiviteter kan elimineras i packprocessen 

• Artiklar bör placeras så medarbetaren inte behöver vrida kroppen eller använda förlängda 

rörelser 

• Arbete bör utföras i en neutral hållning, rak rygg och nacke, axlar rakt ner, rät vinkel för 

armbågar och raka handleder 

• Minska den använda kraften för att utföra en arbetsuppgift. Dessa krafter kan inkludera 

klämma, gripa, skjuta och dra medan en specifik arbetsuppgift utförs såsom fyllning av 

paket med fyllmaterial, hämtning av förpackningar och andra uppgifter. 

• Minimera tiden då medarbetare själv lyfter eller bär artiklar med hjälp av vagnar, 

transportörer och rullbord 

 

Ergonomiska principer för plock- och packprocessen 

• Artiklar med hög uttagsfrekvens bör placeras på en lagerhållningsplats som inte kräver 

fysisk påfrestning av medarbetaren. Artiklar som dessa bör vara placerade mellan knä och 

axelhöjd. Detta gäller även för stora eller tunga artiklar 

• Motivera anställda att träna 

• När det är möjligt bör mekaniska hjälpmedel användas 
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5 Sam- och motverkan mellan icke-värdeadderande och icke-ergonomiska 

aktiviteter i en plock- och packprocess 

Kapitel fem inleder med en litteraturgenomgång där ett vetenskapligt resonemang utgör 

underlag över hur åtgärder för icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter sam- och 

motverkar med varandra i en plock- och packprocess. Syftet med litteraturgenomgången är att 

kritiskt utvärdera och sammanfatta vetenskapliga bevis för att sedan lägga fram underlag i 

avsikt att besvara studiens tredje frågeställning. Därefter följer insamlade empiriska underlag 

vilket sedan ställs mot insamlade teori i en analys där effekten av implementering av åtgärder 

för att eliminera icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i en plock- och 

packprocess jämförs med varandra för att undersöka hur implementering av åtgärder gällande 

icke-värdeadderande aktiviteter påverkar de icke-ergonomiska aktiviteterna och vice versa. 

Kapitlet avslutas med slutsats om sam- och motverkan som följs av implementeringsprocess 

för åtgärder. 

 

 

Figur 16 – Disposition över kapitel fem (Egen illustration) 
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5.1 Teoretisk referensram 

Nedan följer en teoretisk referensram i form av en litteraturgenomgång där relationen mellan 

icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter reds ut 

5.1.1 Litteraturgenomgång – Tidigare studier med endast ett perspektiv på icke-

värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter 

 

I studiens första och andra frågeställning är det redogjort för hur icke-ergonomiska 

arbetsmetoder i en plock- och packprocess ökar risken för den enskilde medarbetaren att 

drabbas av muskuloskeletala sjukdomar. Det är också redogjort för hur eliminering av icke-

värdeadderande aktiviteter leder till verksamhetsförbättring då resurser frigörs och kan nyttjas 

i andra delar av företaget. Med detta som underlag påpekar Loos, Merino och Rodriguez (2016) 

att det finns ett växande behov av att uppmärksamma människors välbefinnande tillsammans 

med förutsättningar för att möta organisationsmål såsom processutveckling genom eliminering 

av icke-värdeadderande aktiviteter och eller icke-ergonomiska aktiviteter. 

 

Mossa, Boenzi, Digiesi, Mummolo och Romano (2016) hävdar att en högre 

produktionshastighet, vilket innebär hög arbetsbelastning vid manuella arbetsmoment, medför 

en hög fysisk arbetsbelastning vilket i sin tur innebär en hög ergonomisk påfrestning för 

medarbetare som utför arbetet. Detta resonemang kan stärkas med tidigare genomförda 

ergonomistudier vilka Iversson et al. (2010) redogör för, och menar att icke-ergonomisk 

belastning kan försämra produktiviteten för den enskilde individen vilket får konsekvenser för 

hela verksamheten då den totala produktiviteten försämras. Otto och Battaïa (2017) redogör för 

tidigare genomförda fallstudier av bland annat Erdinç och Yeow (2011) samt Ivarsson och Eek 

(2016) där författare menar att eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter, det vill säga 

förbättrad ergonomi oftast medför högre produktivitet och bättre ekonomiska resultat för 

företaget. Även Drury (2000) hävdar att en process förbättras genom att de icke-värdeadderande 

och icke-ergonomiska aktiviteterna elimineras, dock separerar denna studie, åtgärder för 

eliminering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter. Battini et al. (2011) 

menar också att eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter medför förbättrad ergonomi 

samtidigt som högre produktivitet uppnås. 

 

Enligt Mossa, Boenzi, Digiesi, Mummolo och Romano (2016) är det inte garanterat att en 

helautomatiserad process alltid medför pålitliga och flexibla lösningar till en rimlig kostnad. I 
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arbetsmoment där den största delen av arbetet utförs med manuella arbetsmetoder uppnås oftast 

en högre grad av flexibilitet då medarbetarnas fingerfärdighet och kognitionsförmåga är stora 

flexibilitetsmätare. På grund av detta spelar mänsklig arbetskraft en stor roll för många 

verksamheter. Däremot antas olika former av automatiserade lösningar mer då de är tillförlitliga 

och ekonomiskt effektiva samtidigt som de i många fall också minskar den ergonomiska 

belastningen för medarbetarna (Boenzi, Digiesi, Mummolo & Romano, 2016). 

 

För att eliminera icke-värdeadderande aktiviteter i lagerhanteringen pekar Pan och Wu (2009) 

ut orderplock som en av de absolut viktigaste processerna att se över. En studie genomförd av 

Lee, Chang, Shim och Cho (2015) syftade till att eliminera icke-värdeadderande aktiviteter i 

plockprocessen genom att implementera halvautomatiserade plockmetoder. Studien jämförde 

manuella orderplockmetoder och halvautomatiserade orderplockmetoder för att avgöra 

huruvida halvautomatisering skulle vara en relevant metod att implementera för att eliminera 

icke-värdeadderande aktiviteter och på så sätt öka produktiviteten. Testerna vilka utfördes 

visade att den totala orderplocktiden var väsentligt kortare vid halvautomatiserade 

plockmetoder jämfört med de manuella plockmetoderna (Lee, Chang, Shim & Cho, 2015). 

Denna studie liksom många andra studier, redogör enbart effekt av åtgärder utifrån ett 

perspektiv (Dul et al., 2017), antingen utifrån eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter 

eller eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter.  

 

Iversson et al. (2010) påpekar att studier vilka undersöker både orsaker och följder av 

medarbetarnas produktivitet och arbetskvalitetsvariationer relaterat till arbetsrelaterade 

hälsoproblem såsom muskuloskeletala sjukdomar är få i antal. Exempelvis visar 

ergonomistudier att hälsoproblem hos medarbetare kan försämra arbetsproduktiviteten för den 

enskilde medarbetaren vilket får konsekvenser för hela processen (Iverson et al., 2010). 

Dessutom menar Bard, Morton och Wang (2007) att studier gällande eliminering av icke-

värdeadderande aktiviteter likvärdigt med produktivitetsförbättring eller systemets 

övergripande prestanda, i många fall använder förenklade antaganden om medarbetarnas 

egenskaper. Detta kan vara antagande om konstant prestanda utan att ta hänsyn till förluster 

från trötthet eller arbetsproduktivitet. Von Hoyningen-Huene och Kiesmüller (2015) påpekar 

även att det förekommer flera forskningsstudier vilka helt och hållet bortser från ergonomiska 

faktorer vid utveckling av nya modeller och enbart fokuserar på produktivitetsförbättring 

genom eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter med teknikens egenskaper. Orderplock 

i lagerverksamheter är även undersökt i en studie genomförd av Larco et al. (2008) där bevis 
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över att medarbetares hälsa och välbefinnande går hand i hand med verksamhetens ekonomiska 

mål där produktiviteten är en underliggande faktor tas fram.  

 

För att både förbättra icke- värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter påpekar Neuman, 

Kolus och Wells (2016) att utformningen av arbetsplatsen är viktig att ta hänsyn till för att 

minska den ergonomiska belastningen medarbetarna upplever samt öka produktiviteten. 

Förbättrade ergonomiska arbetsmetoder medför en förbättrad prestation för den enskilde 

medarbeteraten vilket i sin tur påverkar den totala produktiviteten och leder till förbättrade 

resultat (Neuman, Kolus & Wells, 2016). Leva, Naghdali och Alunni (2015) påpekar vikten av 

att beakta ergonomiska faktorer redan vid designstadiet och utformningen av en ny eller 

befintlig arbetsplats. Detta då mänskliga faktorer påtagligt kan påverka den övergripande 

prestandan samt ergonomiska riskfaktorer. Dewa, Pujawan och Vanany (2017) pekar ut att 

arbetsmiljön i lagerverksamheter inte alltid är utformad för att möta medarbetarnas behov och 

menar att brist av kompetensutveckling och icke-ergonomiska arbetsställningar ofta återfinns i 

lagerverksamheter. För att stärka sambandet mellan ergonomiska aktiviteter och verksamhetens 

produktivitet hävdar Hendrick (2003) att tidigare studier inom ergonomiska aspekter för en 

arbetsplats visar att produktiviteten kan öka med upp till 15 % då verksamheten beaktar 

ergonomi vid omstrukturering av en arbetsplats. 

5.1.2 Litteraturgenomgång – Implementeringsprocess av förbättringsmetoder i syfte att 

eliminera icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter  

 

Friesen (2016) påpekar att förbättring kräver förändring men att förändringar i processer inte är 

tilltalande. Förändring inkluderar organisationen som helhet, individer, grupper av människor, 

deras sociala relationer och värdesystem. Förändring påverkar hela organisationen och sociala 

relationer kan ses som hinder gentemot förändring (Busse & Doganer, 2018). Xu et al. (2016) 

menar att förändring endast kan lyckas med de anställdas acceptans och stöd. Wanberg och 

Banas (2000) instämmer i detta påstående men tillägger även vikten av medarbetarnas kontroll 

och deltagande över en förändringsprocess kan underlätta i förändringsarbetet. Medarbetare kan 

uppleva förändring av arbetssätt som skrämmande då de inte vet hur de nya arbetssätten 

kommer att påverka dem och de normer som finns. Detta kan visas som motstånd av 

medarbetare då de inte är villiga att ändra befintliga arbetssätt (Cameron & Mcnaughtan, 2015). 

En nyckelbarriär att överkomma i ett förändringsarbete är att förändringen måste vara 

motiverad hos medarbetaren (Lawler & Worley, 2006). 
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För att ständigt förbättra ergonomi och produktiviteten för en arbetsplats menar Leva, Naghdali 

och Alunni (2015) att en Road Map med fyra milstolpar kan följas för att uppnå fördelar. Nedan 

listas steg som ingår i Road Map: 

• Granska utbildningsprogram för ingenjörer för att vid förbättring av produktivitet också 

ta hänsyn till ergonomiska faktorer för design av en process. 

• Integrera ergonomiska faktorer vid design av en ny eller befintlig arbetsplats 

• Samla feedback från medarbetarna för att kunna göra specifika förbättringar som riktar 

sig till medarbetarna vilka arbetar i en specifik process 

• Strukturera riskbedömning vid designstadiet för produktivitet och underhållning samt 

analys över processen i fråga för de som arbetar i processen (Leva, Naghdali & Alunni, 

2015). 

 

Fördelar att uppnå med Road Map innefattar bland annat 

• Förbättrad kvalitet för slutprodukter genom effektivare och snabbare processer 

• Förbättrad prestanda för medarbetarna genom ökat intresse. Förbättring av ergonomiska 

förslitningsskador och muskuloskeletal sjukdom genom att förbättra tillgången till 

användning av nödvändig utrustning såsom tekniska hjälpmedel 

• Minska och förebygga uppkomsten av fel, det vill säga icke-värdeadderande aktiviteter 

• Minska fysisk och mental stress för medarbetarna genom att minska förekomsten av 

ergonomiska riskfaktorer i processen (Leva, Naghdali & Alunni, 2015). 
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5.2 Empiri 

För att få en fördjupad förståelse för hur ergonomi och produktivitet sam- och motverkar med 

varandra i en plock- och packprocess har empiriska data samlats in från tre olika företag. 

Företagen har valts ut utifrån hur arbetssätten ser ut i plock- och packprocessen.  

5.2.1.1 Företag 1 – Digitaliserad plockprocess 

Före digitaliseringen utfördes både plock- och packprocessen med manuella arbetsmetoder. 

Medarbetare plockade med en papperslista vilken de läste av under plockprocessen- och 

packprocessens gång. Detta medförde otroligt konstiga ställningar för medarbetaren som 

utförde plock då han eller hon fick hålla pappersplocklistan i handen eller under armen då 

artiklar plockades vilket gjorde att många medarbetare drabbades av smärta i rygg. Speciellt 

skuldrorna. Efter att den digitala lösningen för plock- och packprocessen implementerats har 

produktiviteten påverkats positivt. Produktiviteten har ökat med allt från 25,75 % - 66,90 % 

enligt mätningar. För företag 1 innebär ökningen av produktiviteten att fler orderrader kan 

färdigställas per dag. Innan lösningen låg Företag 1 alltid efter med order till butiker vilket 

ledde till att extra bemanningspersonal togs in. Genom att Företag 1 har implementerat digital 

lösning för plockprocessen har detta även medfört ergonomiska förbättringar. Medarbetare har 

beskrivit hur de kan plocka och packa artiklar med händerna fria (Lagerchef, företag 1, 2019-

05-07). 

 

Före den digitala lösningen implementerades, togs det inte så mycket hänsyn till de så kallade 

ergonomiskt krävande arbetsmomenten, utan implementeringen syftade främst till att kunna 

färdigställa fler orderrader per dag. Men lösningen skulle givetvis också syfta till att förbättra 

arbetsuppgifternas utformning. Efter att den digitala lösningen implementerades har också 

antalet sjukskrivningar och sjukdagar minskat. Detta tog däremot ett tag, det blev först märkbart 

efter några år efter implementeringstiden. Upplärningstid har även minskat, innan tog det cirka 

två veckor för medarbetare att lära sig processerna men nu tar det två dagar. Är det en duktig 

så är han eller hon redo på en halv dag (Lagerchef, företag 1, 2019-05-07). 

5.2.1.2 Företag 2 – Manuell plock- och packprocess 

Manuella arbetsmetoder i plock- och packprocessen är personalintensiva och kräver därav 

mycket resurser både för rekrytering och upplärning. Vidare är de manuella arbetsmetoderna 

svåra att takta eller synkronisera då variation i utförandet skiljer mycket mellan olika 

medarbetare. En kartongresare skulle förmodligen kunna medföra en jämn variation över de 
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utförandet. Vidare ger automatiserade lösningar möjligheter att tillföra ytterligare komponenter 

i flödet på ett kostnadseffektivt sätt. Exempel på detta är att paket går över ett bansystem av 

rullbanor och passerar en våg för kontrollmätning av exempelvis vikt utan att manuell hantering 

krävs. De manuella arbetsmetoderna i plockprocessen skulle i princip kunna elimineras totalt 

genom att exempelvis tillämpa material-to-man. Dock påverkas kostnader för utrustning om 

dessa åtgärder skulle implementeras och gör det svårt att utnyttja kapaciteten. En automatiserad 

lösning av plock- och packprocessen skulle medföra flera fördelar såsom en given takt samt 

hög nyttjandegrad av utrustning. Automatiserad lösning skulle även innebära rena 

produktivitetsförbättringar. Exempelvis är kartongresare snabba samt håller jämn kvalitet i 

jämförelse med manuell hantering. Centraliserat fyll och förslutning är även ett ytterligare 

exempel på detta (Lagerchef, företag 2, 2019-05-08) 

 

Medarbetare som arbetar i plock- och packprocessen färdigställer cirka 60 orderrader per 

timme. Arbetsmomentet leder till belastning men arbetsrotation är en metod som tillämpas för 

att reducera monotont arbete. Även spegelvända paketeringsstationer används vilket medför att 

medarbetarna kan arbeta varierat. Artiklar i plocklagret är lätta i jämförelse med många andra 

typer av plocklager speciellt inom dagligvaror eller livsmedel. Det har inte förekommit några 

sjukskrivningar på grund av belastning (Lagerchef, företag 2, 2019-05-08). 

5.2.1.3 Företag 3 – Automatiserad plock- och packprocess 

Företag 3 producerar bland annat fogmassa för byggbranschen från en anläggning i Nord-Odal 

och levererar mellan 400–600 ton färdiga produkter till marknaden. År 2015 omorganiserades 

företagets packprocess. Innan den nya packprocessen installerades utfördes arbetsmomenten 

manuellt vilket var fysiskt krävande för medarbetarna som då behövde fylla, lyfta och paketera 

femkilogramspåsar fyllda med fogmassa. Dessutom var de manuella arbetsmetoderna mycket 

tidskrävande. Den nya packprocessen vilken består av automatiserade aktiviteter såsom 

kartongresning med tejpning, buffertlager som fylls på med automatik, etiketteringsmaskin, 

odrivna och motordrivna rullbanor och plastlindningsanläggning. Denna har medfört en 

förbättring då produktiviteten ökat i och med eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter. 

Företag 3 har även ett lean-perspektiv där de väljer enkla lösningar och tar beslut samt åtgärdar 

problem när de uppstår (Nord emballage, 2016). 
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5.3 Analys 

I detta kapitel ställs framtagen teori mot insamlad empiri för att besvara studiens tredje 

frågeställning: ”Hur sam- och motverkar eliminering av icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteter i en plock- och packprocess?”. För att undersöka hur eliminering av 

icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter sam- och motverkar med varandra i en 

plock- och packprocess analyseras åtgärderna röststyrt plock, jobbrotation och automatisering. 

Dessa åtgärder föreslogs även i frågeställning två. För att kunna se hur eliminering av icke-

värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter sam- och motverkar kommer varje analyserad 

åtgärd analyseras i två olika förhållanden, verksamhet med lågt genomflöde av artiklar och 

verksamhet med högt genomflöde av artiklar. 

 

Figur 17 – Analysmodell över kapitel fem (Egen illustration) 

I analysen gäller följande: 

• Produktivitet mäts i genomflöde, antal färdigställda orderrader per dag (Abushaikha, 

Salhieh & Towers, 2018; Naish & Baker, 2004). Högt genomflöde > 500 färdigställda 

orderrader per dag. Lågt genomflöde < 500 färdigställda orderrader per dag 

• Förbättring av produktivitet förklaras likvärdig med eliminering av icke-värdeadderande 

aktiviteter 

• Eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter betyder att en åtgärd implementeras i 

syfte att förbättra produktiviteten 

• Förbättring av ergonomisk belastning förklaras likvärdigt med eliminering av icke-

ergonomiska aktiviteter och mäts i den fiktiva skalan 0 – 20, där 0 innebär hög ergonomisk 

belastning och 20 innebär att det inte förekommer ergonomisk belastning 

• Eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter betyder att en åtgärd implementeras i syfte 

att förbättra ergonomisk belastning 

Kapitel 5 – Sam- och motverkan mellan icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i en plock- och packprocess

Hur sam- och motverkar eliminering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter tillsammans i en plock- och 

packprocess?

5.4 Slutsats 

Samverkan och motverkan 

Implementeringsprocess

5.3 Analys

5.3.1 Sam- och motverkan vid implementering av röststyrt plock
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5.3.1 Hur sam- och motverkar icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter vid 

implementering av röststyrt plock?  

 

Nedan analyseras implementering av röststyrt i en plock- och packprocess med lågt genomflöde 

och därefter i en plock- och packprocess med högt genomflöde. Detta för att se om det 

förekommer sam- eller motverkan av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i 

en plock- och packprocess. 

5.3.1.1 Röststyrt plock i plock- och packprocess med högt genomflöde 

Innan företag 1 implementerade den digitala lösningen röststyrt plock, i syfte att öka 

produktiviteten genom att eliminera icke-värdeadderande aktiviteter, utfördes 

arbetsuppgifterna med manuella plock- och packmetoder (Lagerchef, 2019-05-07). Tidigare är 

det redogjort för att manuella arbetsmetoder i plock- och packprocessen innebär icke-

ergonomiska aktiviteter vilket kan vara fysiskt krävande för medarbetarna (Calzavara et al., 

2019; Calzavara et al., 2016; Tompkins et al., 2003). Dessa manuella arbetsmetoder kan enligt 

Dewa, Pujawan och Vanany (2017) förklaras som att arbetsplatsen inte är utformad för att möta 

medarbetares behov. Företag 1 har utfört mätningar av produktiviteten både före och efter 

implementeringen av röststyrt plock. Efter implementeringen uppmättes en 

produktivitetsökning mellan 25,75 % - 66,90 % (Lagerchef, 2019-05-07). En möjlig förklaring 

till produktivitetsökningen kan enligt Neuman, Kolus och Wells (2016) vara att 

arbetsmetoderna har förbättrats ur ett ergonomiskt synsätt. Detta då ergonomiskt förbättrade 

arbetsmetoder medför ökad prestation hos medarbetare vilket i sin tur leder till en ökad 

produktivitet (Neuman, Kolus & Wells, 2016). Detta bekräftas även av Erdinç och Yeow (2011) 

samt Ivarsson och Eek (2016) då de menar att en förbättring av produktiviteten till följd av 

implementering av åtgärder också kan ha en positiv effekt på den ergonomiska belastningen. 

Detta verifieras av anställda medarbetare på företag 1 då de visat en positiv inställning till 

arbetsuppgifterna efter implementering av röststyrt plock. Detta kan förklara att den 

ergonomiska förbättringen medarbetare upplevde i plock- och packprocessen i företag 1 

kommer från implementeringen av röststyrt plock som implementerades för att eliminera icke-

värdeadderande aktiviteter.   

 

Före implementeringen av röststyrt plock på Företag 1 beaktades eliminering av icke-

värdeadderande aktiviteter i större utsträckning än vad de icke-ergonomiska aktiviteterna 

gjorde. Däremot fanns det en underliggande tanke om att de icke-ergonomiska aktiviteterna 

skulle förbättras genom implementering av röststyrt plock (Lagerchef, företag 1, 2019-05-07). 
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Hendrick (2003) hävdar att tidigare studier kring detta visat att produktiviteten kan öka med 

uppemot 15 % då ergonomiska arbetsmetoder beaktas före omstrukturering av en arbetsplats. 

Dock är det oklart till vilken grad Företag 1 beaktade de icke-ergonomiska arbetsuppgifterna 

före implementeringen av röststyrt plock. Enligt medarbetare verkar de icke-ergonomiska 

arbetsmomenten blivit betydligt bättre då de pratar om hur de kan röra sig fritt och slipper hålla 

i en plocklista samtidigt som de plockar artiklar (Lagerchef, företag 1, 2019-05-07). Detta, 

tillsammans med minskat antal sjukskrivningar på företag 1 kan möjligt kopplas till att de icke-

ergonomiska aktiviteterna förbättrats i samband med implementering av röststyrt plock i syfte 

att eliminera icke-värdeadderande aktiviteter. Det vill säga, den ergonomiska belastningen har 

förmodligen förbättrats i samband med att nya arbetsmetoder infördes med avseende att 

förbättra produktiviteten. Emellertid finns det inga metoder för mätning av ergonomisk 

belastning vilket i sin tur medför att det inte är garanterat att förbättrad produktivitet också 

innebär en förbättrad ergonomi i en plock- och packprocess.  

 

Med detta utgångsläge kan en första indikation konstateras gällande en samverkan mellan 

eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter och eliminering av icke-ergonomiska 

aktiviteter.  Under dessa omständigheter kan detta likvärdigt förklaras att när produktiviteten 

ökar, så förbättras den ergonomiska belastningen. Det vill säga ergonomisk belastning beror på 

produktiviteten. Detta illustreras i diagram 2 nedan:  

 
Diagram 2– Hur implementering av röststyrt plock påverkar den ergonomiska belastningen och 

produktiviteten i plock- och packprocess med högt genomflöde (Egen illustration) 

Diagram 2 visar att den ergonomiska belastningen förbättras till följd av implementering av 

åtgärden röststyrt plock. Vid implementering av röststyrt plock ökar produktiviteten mätt i antal 
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färdigställda orderrader per dag. Röststyrt plock implementerades på företag 1 i syfte att 

eliminera icke-värdeadderande aktiviteter för att öka produktiviteten. Detta påvisar att det råder 

samverkan mellan eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter och eliminering av icke-

ergonomiska aktiviteter. Även om ett positivt samband mellan eliminering av icke-

värdeadderande aktiviteter och eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter kan påvisas utifrån 

implementering av röststyrt plock i en plock- och packprocess med högt genomflöde är detta 

inte tillräckligt med underlag för att kunna bevisa att eliminering av icke-värdeadderande 

aktiviteter och eliminering av icke-ergonomiska alltid samverkar med varandra i en plock- och 

packprocess. 

5.3.1.2 Röststyrt plock i plock- och packprocess med lågt genomflöde 

Företag 2 arbetar med manuella arbetsmetoder i plock- och packprocessen vilket är väldigt 

resurskrävande samtidigt som det är svårt att synkronisera variationer i kvaliteten då utförandet 

skiljer sig mellan medarbetarna. Företag 2, har ett lågt genomflöde av färdigställda orderrader 

per dag och medarbetare klarar av att färdigställa 60 orderrader i timmen. Lagerchef (2019-05-

08) pekar ut automatiserade lösningar som möjliga åtgärder vilka skulle eliminera icke-

värdeadderande aktiviteter i plock- och packprocessen vilket i sin tur skulle öka produktiviteten. 

Däremot skulle en investering av en åtgärd såsom röststyrt plock inte medföra en avsevärd 

förbättring av produktiviteten då genomflödet är för lågt för att den medförda nyttan ska löna 

sig. Företag 2 har alltså inte ett tillräckligt högt genomflöde för att kunna utnyttja röststyrt plock 

i plock- och packprocessen då flödet inte stämmer överens med åtgärdens kapacitet. Vidare 

medför de manuella arbetsmetoderna i plock- och packprocessen icke-ergonomiska 

arbetsmetoder för medarbetarna som utför arbetet (Lagerchef, företag 2, 2019-05-08). 

 

Baserat på detta kan en första indikation gällande inget samband mellan eliminering av icke-

värdeadderande aktiviteter och eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter påvisas vid 

implementering av röststyrt plock i en plock- och packprocess med lågt genomflöde. Detta kan, 

under dessa specifika förhållanden förklaras med att när förbättring av ergonomiska 

arbetsmetoder ökar, så ökar produktiviteten inte märkvärdigt. Möjlig förklaring till detta är att 

genomflödet inte är tillräckligt högt för att också kunna förbättras då åtgärdens kapacitet inte 

kan utnyttjas i företagets plock- och packprocess. Under dessa omständigheter kan detta 

förklaras med att när den ergonomiska belastningen förbättras, så förbättras produktiviteten inte 

likvärdigt. Detta illustreras i diagram 3 nedan:  
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Diagram 3– Hur implementering av röststyrt plock påverkar den ergonomiska belastningen och 

produktiviteten i plock- och packprocess med lågt genomflöde (Egen illustration) 

 

Diagram 3 visar hur produktiviteten inte likvärdigt förbättras vid implementering av röststyrt 

plock i en plock- och packprocess med lågt genomflöde. Emellertid kan detta även betyda att 

de icke-värdeadderande aktiviteterna elimineras men, antal färdigställda orderrader per dag är 

inte tillräckligt högt för att kunna utnyttja röststyrt plock. Detta påvisar att implementering av 

röststyrt plock i syfte att eliminera icke-ergonomiska aktiviteter inte samverkar med eliminering 

av icke-värdeadderande aktiviteter. Detta då produktiviteten inte kan förbättras på grund av för 

lågt genomflöde i verksamheten. Även om det utifrån ovanstående resonemang går att 

konstatera att en implementering av röststyrt plock inte samverkar med en 

produktivitetsförbättring under dessa specifika förhållandena, är det inte tillräckligt med 

underlag för att kunna bevisa att eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter och eliminering 

av icke-värdeadderande aktiviteter alltid motverkar med varandra i en plock- och packprocess 

med lågt genomflöde. 

Sammanfattning röststyrt plock i plock- och packprocess 

Röststyrt plock i plock- och packprocess med högt genomflöde: I dessa specifika förhållandena 

går det att se en korrelation mellan eliminering av icke-värdadderande aktiviteter och 

eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter. Detta kan vidare förklaras med att det finns en 

samverkan av dessa faktorer vid implementering av röststyrt plock i en plock- och packprocess 

med högt genomflöde. Röststyrt plock i en plock- och packprocess med lågt genomflöde: I 

dessa specifika förhållandena går det att se att eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter inte 

innebär eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter. Detta indikerar att det inte råder 

samverkan mellan dessa faktorer vid implementering av röststyrt plock i en plock- och 

packprocess med lågt genomflöde.  
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5.3.2 Hur sam och motverkar icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter vid 

implementering av jobbrotation?  

 

Nedan analyseras implementering av jobbrotation i en verksamhet med lågt genomflöde och 

därefter en verksamhet med högt genomflöde för att se om det förekommer en sam- eller 

motverkan av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i en plock- och 

packprocess. 

5.3.2.1 Jobbrotation i plock- och packprocess med högt genomflöde 

 
Diagram 4– Hur implementering av jobbrotation påverkar den ergonomiska belastningen och 

produktiviteten i plock- och packprocess med högt genomflöde (Egen illustration) 

 
Diagram 4 visar hur produktiviteten knappt förbättras vid implementering av jobbrotation i en 

plock- och packprocess med högt genomflöde. Emellertid kan detta även betyda att de icke-

värdeadderande aktiviteterna elimineras men, antal färdigställda orderrader per dag är inte 

tillräckligt högt för att kunna utnyttja röststyrt plock.  

 

Detta påvisar att implementering av röststyrt plock i syfte att eliminera icke-ergonomiska 

aktiviteter inte samverkar med eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter då 

produktiviteten inte kan förbättras på grund av för lågt genomflöde i verksamheten. Även om 

det utifrån detta går att konstatera att en implementering av röststyrt plock inte samverkar med 

en produktivitetsförbättring under dessa specifika förhållandena, är det inte tillräckligt med 

underlag för att kunna bevisa att eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter och eliminering 

av icke-värdeadderande aktiviteter alltid motverkar varandra i en plock- och packprocess med 

ett lågt genomflöde. 
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Slutsats: jobbrotation i en plock- och packprocess med högt genomflöde 

• I dessa specifika förhållandena går det att se eliminering av icke-ergonomiska inte 

innebär eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter.  Detta indikerar att det inte 

råder samverkan mellan dessa faktorer vid implementering av jobbrotation i en plock- 

och packprocess med högt genomflöde. 

5.3.2.2 Jobbrotation i plock- och packprocess med lågt genomflöde 

Företag 2 har ett lågt genomflöde av färdigställda orderrader per dag och en investering i 

automatisering skulle inte vara fördelaktigt. För att ändå eliminera icke-ergonomiska aktiviteter 

i plock- och packprocessen så har jobbrotation implementerats (Lagerchef, företag 2, 2019-05-

08). Enligt Asensio-Cuesta et al. (2012). leder jobbrotation till att mängden monotont arbete 

medarbetare utsätts för i plock- och packprocessen minskar. Jobbrotation möjliggör att 

medarbetare inte behöver utföra samma arbetsuppgift under längre tid (Lagerchef, företag 2, 

2019-05-08), vilket kan innebära ergonomisk belastning och vidare leda till försämring av det 

muskuloskeletala systemet (Bernard, 1997).  

 
Diagram 5– Hur implementering av jobbrotation påverkar den ergonomiska belastningen och 

produktiviteten i plock- och packprocess med lågt genomflöde (Egen illustration) 
 

Diagram 5 visar att den ergonomiska belastningen förbättras till följd av implementering av 

åtgärden jobbrotation. Vid implementering av jobbrotation ökar produktiviteten mätt i antal 

färdigställda orderrader per dag i en plock- och packprocess med lågt genomflöde. Detta påvisar 

att det råder samverkan mellan implementering av jobbrotation och eliminering av icke-

ergonomiska aktiviteter.  
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Även om ett positivt samband mellan eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter och 

eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter kan påvisas utifrån implementering av 

jobbrotation i en plock- och packprocess med lågt genomflöde är detta inte tillräckligt med 

underlag för att kunna bevisa att eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter och eliminering 

av icke-värdeadderande alltid samverkar med varandra i en plock- och packprocess. 

Slutsats: jobbrotation i en plock- och packprocess med lågt genomflöde 

• I dessa specifika förhållandena går det att se en korrelation mellan eliminering av icke-

ergonomiska aktiviteter och eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter. Detta 

indikerar att det råder samverkan av dessa faktorer vid implementering av jobbrotation 

i en plock- och packprocess med lågt genomflöde.  

5.3.3 Hur sam och motverkar icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter vid 

implementering av flera automatiserade lösningar?  

 

Nedan analyseras implementering av rullbanor, kartongresare, automatisk lagerpåfyllnad, 

etiketteringsmaskin och plastlindningsmaskin i en verksamhet med lågt genomflöde och 

därefter en verksamhet med högt genomflöde för att se om det förekommer en sam- eller 

motverkan av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i en plock- och 

packprocess. 

5.3.3.1 Automatisering i verksamhet med högt genomflöde 

Innan företag 3 implementerade en fullt automatiserad packprocess innehållande rullbana, 

kartongresare, automatisk lagerpåfyllnad, etiketteringsmaskin samt plastlindningsanläggning i 

syfte att eliminera icke-värdeadderande samt icke-ergonomiska aktiviteter utfördes 

arbetsuppgifterna med manuella plock- och packmetoder. Att utföra arbetsuppgifterna var 

fysiskt krävande för medarbetarna då de lyfte tungt hela dagarna (Nord Emballage, 2016). Efter 

det att den nya packprocessen med automatiska åtgärder implementerades har produktiviteten 

förbättrats. Även arbetsuppgifterna har blivit betydligt enklare för medarbetare att utföra då de 

inte längre behöver ingå i obekväma ställningar vid arbete. Detta kan enligt Larco et al. (2008) 

kopplas till bevis över att medarbetares hälsa går hand i hand med förbättring av 

produktiviteten. Neuman, Kolus och Wells (2016) förklarar detta enligt att eliminering av icke-

ergonomiska aktiviteter medför en förbättrad prestation för medarbetare vilket vidare påverkar 

den övergripande produktiviteten positivt. Vidare har både icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteter i företag 3 eliminerats i samband med implementering av åtgärden 

rullbanor, tillsammans med andra åtgärder. En möjlig förklaring till varför både icke-
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värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter eliminerats är enligt Neuman, Kolus och 

Wells (2016) att utformningen av arbetsplatsen beaktades före implementering av åtgärderna.  

 

Med detta utgångsläge kan det även här konstateras en samverkan mellan eliminering av icke-

värdeadderande aktiviteter och eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter. Under dessa 

omständigheter kan detta likvärdigt förklaras att när produktiviteten ökar, så förbättras den 

ergonomiska belastningen. Det vill säga ergonomisk belastning beror på produktiviteten. Detta 

illustreras i diagram 6 nedan:  

 
Diagram 6– Hur implementering av automatisering påverkar den ergonomiska belastningen och 

produktiviteten i plock- och packprocess med högt genomflöde (Egen illustration) 

 

Diagram 6 visar att den ergonomiska belastningen förbättras till följd av implementering av 

automatisering. Vid implementering av automatisering ökar produktiviteten mätt i antal 

färdigställda orderrader per dag. Automatisering implementerades i företag 3 i syfte att 

eliminera icke-värdeadderande aktiviteter för att öka produktiviteten. Detta påvisar att det råder 

samverkan mellan eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter och eliminering av icke-

ergonomiska aktiviteter. Även om ett positivt samband mellan eliminering av icke-

värdeadderande aktiviteter och eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter kan påvisas utifrån 

implementering av röststyrt plock i en plock- och packprocess med högt genomflöde är detta 

inte tillräckligt med underlag för att kunna bevisa att eliminering av icke-värdeadderande 

aktiviteter och eliminering av icke-ergonomiska alltid samverkar med varandra i en plock- och 

packprocess. 
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5.3.3.2 Automatisering i verksamhet med lågt genomflöde 

 
I denna del antas det att en fullt automatiserad plock- och packprocess implementeras i en 

verksamhet med lågt genomflöde. Detta görs i syfte att illustrera skillnaden mellan 

implementering av automatisering i en plock- och packprocess med högt genomflöde kontra 

lågt genomflöde.  

 

Diagram 7– Hur implementering av automatisering påverkar den ergonomiska belastningen och 

produktiviteten i plock- och packprocess med lågt genomflöde (Egen illustration) 

I diagram 7 har en fullt automatiserad packprocess implementerats i en plock- och packprocess 

med lågt genomflöde. Fullt automatiserad packprocess innehåller i detta fall rullbanor, 

kartongresare, automatisk lagerpåfyllnad, etiketteringsmaskin och plastlindningsmaskin 

 

Diagram 7 visar hur produktiviteten knappt förbättras vid implementering av rullbanor, 

kartongresare, automatisk lagerpåfyllnad, etiketteringsmaskin och plastlindningsmaskin i en 

plock- och packprocess med lågt genomflöde. Att produktiviteten inte ökar kan bero på att 

genomflödet i plock- och packprocessen inte är tillräckligt högt för att kunna nyttja den fullt 

automatiserade packlinjen. Vidare innebär detta att de icke-värdeadderande aktiviteterna 

elimineras.  

 

Detta påvisar att implementering av en fullt automatiserad packprocess i syfte att eliminera 

icke-ergonomiska aktiviteter inte samverkar med eliminering av icke-värdeadderande 

aktiviteter då produktiviteten inte kan förbättras på grund av för lågt genomflöde i 

verksamheten. Även om det utifrån detta går att konstatera att en implementering aven fullt 

automatiserad packlinje inte samverkar med en produktivitetsförbättring under dessa specifika 

förhållanden, är det inte tillräckligt med underlag för att kunna bevisa att eliminering av icke-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

F
ö
rb

ät
tr

in
g
 a

v
 e

rg
o
n
o
m

i

Produktivitet mätt i antal färdigställda orderrader per dag

Effekt av implementering av automatisering i plock- och packprocess med 

lågt genomflöde



 

 115 

ergonomiska aktiviteter och eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter alltid motverkar 

med varandra i en plock- och packprocess med ett lågt genomflöde. 

Slutsats: automatisering i en plock- och packprocess med lågt genomflöde 

• I dessa specifika förhållandena går det att se eliminering av icke-ergonomiska inte 

innebär eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter.  Detta indikerar att det inte råder 

samverkan mellan dessa faktorer vid implementering av automatisering i en plock- och 

packprocess med lågt genomflöde. 

5.3.4 Hur icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter sam- och motverkar med 

varandra vid implementering av föreslagna åtgärder 
 

Nedan undersöks hur icke-värdeadderande och icke-ergonomiska sam- och motverkar med 

varandra vid implementering av åtgärderna vilka föreslogs i studiens andra frågeställning.  

 

Då Wulff Supplies vill eliminera icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter 

samtidigt som det finns begränsade resurser för detta har åtgärdsförslagen vilka redogörs för 

placerats ut i diagram 8 nedan. I diagram 8 beaktas åtgärdernas effekt på eliminering av icke-

värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter de innebär vid implementering. 

 
Diagram 8 - Åtgärdsförslagens effekt på eliminering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska 

aktiviteter (Egen illustration) 

De förbättringsförslag som har störst effekt på eliminering av icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteter i förhållande till Wulff Supplies nuvarande resurser har placerats ut i 

diagram 21 ovan. Placering har skett baserat på vad pick-diagrammet visade samt vilken effekt 

förbättringsförslagen påverkar eliminering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska 
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aktiviteter. De åtgärder som är markerade med en grön oval rekommenderas att implementera. 

Varför verksamhetspolicy har blivit placerad två gånger förklaras då olika verksamhetspolicys 

kan ge olika effekt. Vad för effekt, implementering av åtgärderna får handlar om hur 

förbättringsarbete och förbättringsmetoder integreras i verksamheten och hur medarbetare 

involveras i förbättringsarbetet. En verksamhetspolicy som inte följs medför varken förbättrad 

ergonomi eller ökad produktivitet. 

5.3.5 Utformning av en implementeringsprocess i syfte att eliminera både icke-

värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i en plock- och packprocess 

 

Innan förbättringsarbete i en plock- och packprocess kan ske är det viktigt att inse att det faktiskt 

krävs förbättring (Friesen, 2016) vilket inkluderar både medarbetare och system (Busse & 

Doganer, 2018). Cameron och Mcnaughtan (2015) menar att förändringen implementering av 

en eller flera åtgärder i syfte att eliminering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska 

aktiviteter innebär, kan påverka medarbetarna som arbetar i plock- och packprocessen. Att 

förändra arbetssätt kan innebära motstånd från medarbetare då tveksamhet kan uppstå då 

etablerade normer bryts och arbetsuppgifter måste utföras på ett nytt sätt (Cameron & 

Mcnaughtan, 2015). Ett förbättringsarbete kan bara lyckas då medarbetare accepterar de 

förändringar förbättringen innebär (Xu et al., 2016) samt att de deltar i förändringsarbetet 

(Wanberg & Banas, 2000).  

 

För att inte enbart föra ett förbättringsarbete i en plock- och packprocess där fokus antingen 

ligger på att eliminera icke-värdeadderande eller icke-ergonomiska aktiviteter och sedan 

förvänta att bägge kommer att förbättras menar Leva, Naghdali och Alunni (2015) att en Road 

Map kan följas. Detta för att involvera och motivera medarbetare i förbättringsarbetet (Lawler 

& Worley, 2006) och på så sätt kunna uppnå fördelar både gällande produktivitet som följd av 

eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter samt förbättrad ergonomi som följd av 

eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter (Leva, Naghdali & Alunni, 2015). De steg som bör 

följas är att granska utbildningsprogram så att både eliminering av icke-värdeadderande och 

icke-ergonomiska aktiviteter tas hänsyn till vid förbättringsarbete i en plock- och packprocess. 

Vid design av en ny eller befintlig arbetsstation måste icke-ergonomiska aktiviteter integreras 

för att de inte ska finnas kvar eller uppstå nya. Det är också viktigt att samla in feedback från 

de medarbetare som arbetar i plock- och packprocessen för att kunna göra specifika 

förbättringar som riktar sig till medarbetarna. Till sist bör riskbedömning struktureras vid 

designstadiet över underhållning och produktivitet (Leva, Naghdali & Alunni, 2015). 
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Implementeras åtgärderna i enlighet med de steg som ingår i Road Map kan det innebära 

förbättrad kvalitet på slutprodukten då plock- och packprocessen är effektivare, ökat intresse 

från medarbetarna, förbättring av icke-ergonomiska aktiviteter då åtgärder exempelvis 

rullbanor finns. Dessutom förbyggs uppkomsten av icke-värdeadderande aktiviteter och den 

fysiska och mentala stressen medarbetare kan känna genom att eliminera icke-ergonomiska 

aktiviteter (Leva, Naghdali & Alunni, 2015). 
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5.4 Slutsats  

Slutsatsen avser att svara på studiens tredje frågeställning: ”Hur sam- och motverkar 

eliminering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter tillsammans i en plock- 

och packprocess?”. Med stöd av teori och insamlade empiri har författare till studien undersökt 

om det går att se ett samband gällande hur produktivitetsförbättringar sam- och motverkar 

tillsammans med ergonomiska förbättringar i en plock- och packprocess.  

 

I analysen konstaterades det att icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter 

samverkar med varandra i en plock- och packprocess med högt genomflöde vid implementering 

av röststyrt plock. Men att de inte samverkar med varandra vid lågt genomflöde. Det 

konstaterades också att icke-ergonomiska och icke-värdeadderande aktiviteter samverkar med 

varandra i en plock- och packprocess med lågt genomflöde vid implementering av jobbrotation. 

Men att de inte samverkar med varandra vid högt genomflöde. Till sist konstaterades det att 

icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter samverkar med varandra i en plock- och 

packprocess med högt genomflöde vid implementering av en fullt automatiserad process. Men 

att de inte samverkar med varandra vid lågt genomflöde. 

 

Detta kan sammanfattas till att eliminering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska 

aktiviteter samverkar med varandra då en åtgärd som har kapacitet att klara av ett högt 

genomflöde implementeras i en plock- och packprocess med högt genomflöde. Men att samma 

åtgärd inte leder till samverkan av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i en 

plock- och packprocess med lågt genomflöde. 

 

Beroende på plock- och packprocessens genomflöde kan antingen en samverkan eller inte 

samverkan ses av eliminering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter. Denna 

samverkan och inte samverkan som har konstaterats är undersökta under specifika 

omständigheter och det går därför inte att med säkerhet säga att detta alltid gäller. Skulle 

omständigheterna eller förhållandena ändras kan resultatet också komma att ändras. 
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Diagram 9– Samband mellan eliminering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i 

en plock- och packprocess 

I diagram 9 ovan har sambandet mellan eliminering av icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteter i en plock- och packprocess illustrerats. Diagrammet visar att när icke-

värdeadderande aktiviteter elimineras till följd av att en åtgärd implementeras och integreras, 

så minskar också de icke-ergonomiska aktiviteterna, en negativ korrelation kan observeras. 

Detta är ett önskvärt samband då en åtgärd kan eliminera både icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteter i en plock- och packprocess. 

 

Implementeringsprocess 

Oavsett vilken åtgärd som implementeras i en plock- och packprocess är det viktigt att integrera 

både icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter vilket kan göras med hjälp av 

verktyget Road Map. Detta för att förbättringsarbetet inte bara ska riktas till att eliminera 

antingen icke-värdeadderande eller icke-ergonomiska aktiviteter i plock- och packprocessen.  

För att lyckas med implementering av åtgärder är det också viktigt att medarbetare involveras 

i förbättringsarbetet så att specifika förbättringar kan formas efter deras önskemål. Detta medför 

att de inte kommer att motverka nya arbetsmetoder.  

 

 

 

 

 

Samband mellan eliminering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska 

aktiviteter i en plock- och packprocess

Eliminering av icke-värdeadderande aktiviteter Eliminering av icke-ergonomiska aktiviteter
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6 Avslutande kapitel  

Detta kapitel redogör för studiens resultat rörande alla tre frågeställningar. Studiens bidrag 

redogörs också för. 

6.1 Studiens resultat 
 

Studien och resultatet utgår från tre frågeställningar, vilka analyserats separat. Wulff Supplies 

plock- och packprocess beskrivs i studiens första frågeställning genom att aktiviteterna 

illustreras i två processkartor, en för plockprocessen och en för packprocessen.  Processkartorna 

illustrerar förloppet från att kundorder inkommer tills att den är redo för leverans. Därefter 

analyseras processkartläggningarna för att identifiera icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteter. Analys rörande studiens andra frågeställning utgår från de 

identifierade icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteterna från studiens första 

frågeställning. Analysen visar hur de identifierade icke-värdeadderande och icke-ergonomiska 

aktiviteterna i plock- och packprocessen kan åtgärdas och åtgärdsförslag för alla identifierade 

icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter presenteras. Därefter presenteras de 

åtgärder vilka rekommenderas av författare att Wulff Supplies ska implementera för att 

eliminera flest av de identifierade icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteterna. 

Studiens första och andra frågeställning resulterar i en översikt på hur en potentiell packprocess 

skulle kunna utformas och en ny processkarta illustrerar det nya tillståndet. 

 

Studiens tredje frågeställning resulterar i en påbörjad analys om hur eliminering av icke-

värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter sam- och motverkar med varandra i en plock- 

och packprocess. Utifrån analysen konstateras det att det råder samverkan mellan eliminering 

av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter under specifika förhållanden. Det 

presenteras även en överblick på hur en implementeringsprocess för åtgärder i syfte att 

eliminera icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter kan tillämpas. 
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6.2 Studiens bidrag 
 

Nedan presenteras det praktiska, det teoretiska och det samhälleliga bidraget för studien. 

6.2.1 Praktiskt bidrag 

Studien genomfördes i syfte att ge underlag för åtgärder att implementera i Wulff Supplies 

plock- och packprocess för att eliminera icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter. 

Studien bidrar med en ny syn på hur icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter kan 

elimineras i en plock- och packprocess genom implementering av åtgärder. 

 

Denna studie har ett stort praktiskt bidrag då stora delar av studien fokuserar på att ta fram 

relevanta åtgärder för att eliminera icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i 

Wulff Supplies plock- och packprocess. Studien påbörjades då Wulff Supplies önskat att 

eliminera icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i plock- och packprocessen. 

Underlag för detta är processkartona författare gjort i syfte att identifiera de icke-

värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i plock- och packprocessen. När de icke-

värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteterna blivit identifierade redogörs det för 

åtgärder som kan implementeras i plock- och packprocessen i syfte att eliminera de icke-

värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteterna. Ett urval av de presenterade åtgärderna 

görs för att rekommendera vilka åtgärder Wulff Supplies bör implementera för att eliminera 

flest antal icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter. Dessa rekommendationer 

kommer Wulff Supplies att kunna använda som underlag vid utformning eller förbättring av en 

ny eller befintlig plock- och packprocess. Då det i nuläget inte finns några förslag på åtgärder 

för att eliminera icke-värdeadderande eller icke-ergonomiska aktiviteter i Wulff Supplies 

plock- och packprocess bidrar studien med ett underlag av åtgärder samt vad effekten av 

åtgärderna blir vid implementering. Detta illustreras genom en ny processkarta över plock- och 

packprocessen. 

6.2.2 Teoretiskt bidrag 

Studiens tredje frågeställning syftar till att påbörja en analys över hur icke-värdeadderande och 

icke-ergonomiska aktiviteter sam- och motverkar med varandra vid implementering av åtgärder 

i syfte att eliminera icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter. Med utgångspunkt 

i detta bidrar studien med en vidgad syn över hur eliminering av icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteter sam- och motverkar med varandra i en plock- och packprocess. Nya 

förklarande diagram har tagits fram där samband påvisas och bekräftas. Däremot gäller detta i 
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specifika omständigheter och för att kunna bevisa att sambandet som funnits i studien alltid 

gäller behövs ytterligare studier genomföras. Studien bidrar med nya förslag på vad som är 

betydelsefullt att beakta vid utformning av en ergonomiskt anpassad arbetsstation som inte har 

negativ påverkan på icke-värdeadderande aktiviteter i en plock- och packprocess.  Detta är ett 

nytt perspektiv på hur icke-värdeadderande aktiviteter sam- och motverkar med eliminering av 

icke-ergonomiska aktiviteter i en plock- och packprocess vilket andra verksamheter kan 

begagna sig av vid utformandet av ny eller befintlig arbetsstation i lagerverksamheten. Studien 

presenterar också en implementeringsmetod, som kan tillämpas av företag vid eliminering av 

icke-värdeadderande och eller icke-ergonomiska aktiviteter. Detta bidrar till ny information om 

vad som är betydelsefullt vid implementering av åtgärder i syfte att eliminera icke-

värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i en plock- och packprocess. Detta är 

information andra företag kan nyttja i sin verksamhet och eller i benchmarking av andra företags 

utformning av plock- och packprocessen. 

6.2.3 Samhälleligt bidrag 

Studien håller en hög grad av extern validitet då resultat är generaliserbara till andra situationer 

och sammanhang. Studien har också bidragit med en ökad förståelse kring icke-värdeadderande 

och icke-ergonomiska aktiviteter påverkar samhället. Detta då studien påvisar hur den enskilde 

individen påverkas av manuella arbetsmetoder i plock- och packprocessen vilket i många fall 

kan vara negativt. Vidare innebär detta att individen själv tar skada vilket resulterar att 

samhället också skadas då individer blir sjukskrivna vilket innebär stora kostnader för samhället 

men också andra kostnader för individer i form av förlorad sysselsättning.  

 

6.3 Kritik och egna reflektioner kring studien 

Kritik som kan riktas mot studiens första och andra frågeställningar vilka är av praktisk 

relevans, är det urval av teori vilken tagits fram och sedan ställt mot empiri i analyserna. Det 

teoretiska ramverket som tagits fram är begränsat till vad författare har ansett vara relevant för 

att besvara frågeställningarna och ett aktivt urval har gjorts för varje framtagen källa. Detta 

medför att det eventuellt kan förekomma teori som är av större relevans för det studerade ämnet 

eller teori som motbevisar det som sägs. Dessutom har de respondenter vars intervjuats på 

Wulff Supplies ett eget perspektiv och svar på de ställda frågorna vilket gör resultatet otroligt 

fallspecifikt. Detta gör att resultaten blir svåra att generalisera gällande studiens första och andra 

frågeställning då resultaten gäller i en specifikt studerad miljö och specifikt framtagen för 

medarbetare som arbetar i plock- och packprocessen idag. 
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Det teoretiska bidraget vilket omfattar studiens tredje frågeställning kan kritiseras då ett urval 

av referenser gjorts där urvalet här med baserats på vad författare ansett vara relevant för att 

svara på frågeställningen. Resultatet rörande frågeställningen kan ifrågasättas då det endast 

gäller under väldigt specifika förhållanden, samt att ett urval av åtgärder valts ut för 

undersökning. Detta gör att det påvisade sambandet mellan eliminering av icke-värdeadderande 

och icke-ergonomiska aktiviteter kan kritiseras. För att kunna fastslå att det faktiskt råder 

samverkan mellan eliminering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i en 

plock- och packprocess behövs det ytterligare fördjupad forskning inom ämnet där flera faktorer 

undersöks i flera olika omständigheter. Värt att nämna är att det finns ett glapp i forskningen 

kring hur eliminering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter sam- och 

motverkar med varandra i en plock- och packprocess vilket har lett till problematik att finna 

relevanta källor för den tredje frågeställningen.  

6.4 Förslag till vidare forskning 

Att studera hur eliminering av icke-värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter sam- och 

motverkar med varandra i en plock- och packprocess har varit ett intressant område att studera 

då författare upptäckt att det förmodligen finns många fler faktorer som kan påverka den sam- 

och motverkan som denna studie resulterade i. Denna studie undersökte endast sam- och 

motverkan i en specifik miljö där endast ett fåtal faktorer beaktades. Utifrån studiens resultat 

kan det vara intressant att studera sam- och motverkan av eliminering av icke-värdeadderande 

och icke-ergonomiska aktiviteter i andra miljöer där andra faktorer är de som påverkar.  

 

Ett annat förslag för vidare studier är en investeringskalkyl för Wulff Supplies finansiella 

besparingar åtgärderna kan bidra med då icke-värdeadderande aktiviteter elimineras. 

 

Dessutom kan det vara intressant att studera hur icke-ergonomiska aktiviteter i en plock- och 

packprocess kan mätas. Detta blir intressant att studera då det förekommer mätmetoder för icke-

värdeadderande aktiviteter men inte för icke-ergonomiska aktiviteter. Tillsammans med detta 

kan då analys över sam- och motverkan av eliminering av icke-värdeadderande och icke-

ergonomiska aktiviteter bli enklare då det förekommer ett unisont mätsystem över icke-

värdeadderande och icke-ergonomiska aktiviteter i en plock- och packprocess. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor företag 1, Lagerchef, 2019-05-07 

Digitaliserad plock- och packprocess 

1. Har implementering av den digitala lösningen påverkat produktiviteten för plock- och 

packprocessen? 

2. Har implementering av den digitala lösningen påverkat den ergonomiska belastningen 

för medarbetare som arbetar i plock- och packprocessen? 

3. Har ni märkt någon skillnad efter implementeringen av den digitala lösningen gällande 

sjukskrivningar upplärningstid? 

4. Hur såg plock- och packprocessen ut innan implementering av den digitala lösningen? 

5. Innan den automatiserade lösningen implementerades, tänkte ni något om arbetsplatsens 

och arbetsuppgifternas utformning för att förbättra eventuell belastning för 

medarbetare?  

Bilaga 2 

Intervjufrågor, Lagerchef – företag 2, 2019-05-08 

Manuell plock- och packprocess 

1. Hur påverkar manuella arbetsmetoder produktiviteten för plock- och packprocessen? 

2. Utsätts medarbetare som arbetar i plock- och packprocessen för ergonomisk belastning/ 

fysisk belastning?  

3. Förekommer det sjukskrivningar relaterat till arbetsuppgifterna som krävs för att utföra 

plock- och packprocesserna?
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