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Abstract 
Purpose – The purpose of this study has been to analyse how activities on loading 
spaces can be standardized and more effective. The following two questions have 
been chosen to answer the purpose of the study.  

1. Which activities are currently being performed in a disadvantageous manner 
on loading spaces? 

2. Which improvements can be made to enable optimization on loading spaces? 
Method – A pilot study was conducted at a fall company to identify the purpose to the 
study and its research questions. The case study was conducted in the form of a one-
case design since case study was conducted at only one company. The case study 
consisted of observations, interviews and document studies. In order to design a 
theoretical framework as a theoretical basis of the study, a literature review was made. 
The literature review gave a background to theories in Lean, 5S, Standardized work, 
Muscle memory, ABC analysis, Poka-Yoke, Warehouse layout and Process mapping.     
Findings – The study presents several activities that are performed in a disadvantageous 
way. Examples of these activities are variation in placement of sorting codes, inbound 
goods or consumables on the loading space and plural wastes connected to a scanning 
process. An ABC analysis of sorting codes, implementation of 5S and standardized 
work together with has led to a finding who shows the correlation between the 
abovementioned methods and how it leads to a standardized and effective work on the 
loading space.     
Implications – Based on an existing problem, the study has been based on previously 
known theories and methods in the areas of inventory and logistics. The study do not 
present any new theory in these areas but shows the correlations between different 
methods to standardize and make loading spaces more effective. The correlation 
between the methods has led to a standardized work process and guideline for how a 
loading space can be designed which is a relatively unexplored area.      
Limitations – The study was conducted at a fall company based on their problems at 
the loading space. A benchmarking within a similar business could increase the 
understanding of the problems at loading spaces and thus increase generalization 
further. In the document study have some statistics concerning sorting codes been 
unspecified, which may have affected the ABC classification. Further does the study 
only cover activities on the loading space. Activities earlier in the flow have not been 
taken into consideration which could lead to more solutions to the purpose of the study.           
Keywords – Loading space, 5S, Standardized work, ABC classification, Wastes, 
Sorting code, Pallets, Visual aids, Scanning    
 
 



 

 

Sammanfattning 
Syfte – Syftet med denna studie har varit att analysera hur aktiviteter på utlastningsytor 
kan standardiseras och effektiviseras. 
Följande två frågeställningar har valts för att kunna besvara syftet i studien:  

1. Vilka aktiviteter utförs idag på ett ofördelaktigt sätt på utlastningsytor?  
2. Vilka förbättringar kan genomföras för att möjliggöra optimering på 

utlastningsytor?  
Metod – En förstudie utfördes hos fallföretaget för att identifiera problemet och syftet 
till studien samt dess frågeställningar. En fallstudie genomfördes i form av 
en enfallsdesign då studien enbart utfördes hos fallföretaget. Fallstudien genomfördes 
med hjälp av observationer, intervjuer och dokumentstudier. För att utforma ett 
teoretiskt ramverk som en teoretisk grund till studien har en litteraturgenomgång 
genomförts. Litteraturgenomgången gav bakgrund till teorier inom Lean, 5S, 
Standardiserat arbetssätt, Muskelminne, Poka-Yoke, Lagerlayout, ABC-analys och 
Processkartläggning. 
Resultat –  Studien presenterar flera aktiviteter som idag utförs på ett ofördelaktigt sätt. 
Exempel på aktiviteter som uppstår är variation i placering av sorteringskoder, ingående 
gods eller förbrukningsartiklar på utlastningsytan, samt flertalet slöserier kopplat till en 
skanning. En ABC-analys av sorteringskoder, implementering av 5S och standardiserat 
arbete tillsammans med muskelminne och Poka-Yoke har lett fram till en studie som 
visar sambandet mellan ovan nämnda metoder och hur det leder till 
ett standardiserat och effektivt arbete på utlastningsytan.  
Implikationer – Utifrån ett existerande problem har studien utgått från tidigare kända 
teorier och metoder kopplat till lager och logistik. Studien presenterar ingen ny teori 
inom dessa områden, utan visar på sambandet mellan olika metoder för att effektivisera 
och standardisera utlastningsytor. Sambandet mellan metoderna har lett till en 
standardiserad arbetsprocess och riktlinje för hur en utlastningsyta ska 
utformas, vilket är ett relativt outforskat område.   
Begränsningar – Studien utfördes enbart hos fallföretaget och utifrån deras problem. 
En benchmarking inom en liknande verksamhet skulle kunna öka förståelsen för 
problem som uppstår på utlastningsytor och därmed öka generaliseringsgraden 
ytterligare. Inom dokumentstudien har viss statistik gällande sorteringskoder varit 
ospecificerad vilket kan ha påverkat ABC-klassificeringen. Studien omfattar enbart 
aktiviteter som sker på utlastningsytan. Metoder och aktiviteter tidigare i flödet har inte 
tagits i beaktning vilket skulle kunna leda till fler lösningar på studiens syfte.  
Nyckelord – Utlastningsytor, 5S, Standardiserat arbete, ABC-klassificering, Slöserier, 
Sorteringskod, Lastbärare, Visuella hjälpmedel, Skanning 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Dagens samhälle har utvecklats mycket de senaste åren till att bli mer tekniskt och 
globalt. Det har bidragit till att kunder idag ställer hårdare krav på verksamheter, vilket 
även sätter krav på logistikverksamheten (Sörqvist, 2004). Logistik definieras enligt 
CSCMP, den ledande branchorganisationen inom logistik som: 
 
 “That part of Supply Chain Management that plans, implements and controls the 
efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services, and related 
information between the point of origin and the point of consumption in order to meet 
customer requirements”. (Concuil of Supply Chain Management Professionals, 2012) 
 
För att uppnå kundernas krav är förbättringsarbete vitalt. Det är omöjligt att uppnå 
kraven genom att bara arbeta hårdare och snabbare. Det finns många olika sätt att utföra 
förbättringsarbete på och ofta ingår förbättringsarbetet i något slags program som 
Verksamhetsutveckling, Sex sigma etc (Sörqvist, 2004). Pinto, Matias, Pimentel och 
Azevedo (2018) menar att standardiserat arbete är en förutsättning för att kunna bedriva 
förbättringsarbete. Samtidigt har det sätt som verksamheter bedrivs på förändrats, fler 
och fler verksamheter drivs idag i nätverksliknande organisationsformer. Detta har lett 
till att kostnaderna för brister och fel följaktligen har ökat och behovet av att göra rätt 
från början har blivit allt viktigare (Sörqvist, 2004). 

Logistikverksamheten utgör en viktig roll för att bestämma ett företags konkurrenskraft. 
Enligt Gudehus och Kotzab (2011) finns det intern och extern logistik. Den externa 
logistiken berör all logistik utanför företaget som transporter medan den interna 
logistiken berör logistiken inom företaget (Gudehus & Kotzab, 2011).  
 
Lager är det mest oförutsägbara området inom ett företag, därför krävs korrekt 
lagerplanering och kontroll. En viktig del i planeringen är lagerlayout, Dukic och 
Opetuk (2012) menar att det finns två layoutbeslutsproblem som kan särskiljas. Det 
första beslutsproblemet är var de olika avdelningarna kan placeras, såsom inlastning, 
orderplock och utlastning. Det andra beslutsproblemet är var artiklarna ska lagerhållas. 
Chan och Chan (2010) framhåller att lagerlayout är en viktig del för lagrets effektivitet. 
Vidare menar författarna att det inte finns någon universallösning för lagerlayout utan 
det beror på hur verksamheten är disponerad (Chan & Chan, 2010).  
 
Den interna logistikkedjan slutar med utlastningsytan. Inom detta område finns 
funktionerna konsolidering, sortering och förberedande för lastning. Det är i detta 
område där verksamheten har sista chansen att säkerställa att rätt produkter skickas ut 
och att rätt produkter går till rätt kund (Gudehus & Kotzab, 2011).  
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1.2 Problembeskrivning 
Idag outsourcar allt fler företag i Sverige sina transporter till ett 
tredjepartslogistikföretag för att mer effektivt organisera sina leveranser. I Sverige är 
det cirka 95% som använder sig av denna metod (Santèn, 2015). Detta leder ofta till en 
diskrepans mellan företagen då de har olika intressen av vad som bidrar till ett effektivt 
arbete för respektive företag. Utlastningsytan är den del där gränssnittet mellan 
företagen finns. Det är därför viktigt att den är utformad på rätt sätt för att effektivisera 
arbetet och optimera ytan. Mohsen (2002) beskriver utformning av lager som en 
komplex uppgift vilket kräver hög noggrannhet och planering. En undermåligt 
utformad planlösning kan leda till överarbete.     
 
Diskrepansen mellan företagen är en bidragande orsak till att standardiserat arbete krävs 
för att processen alltid ska utföras på samma sätt oavsett vem som utför den. Med 
standardiserat arbete är möjligheterna till ständig utveckling större eftersom processer 
kan utvärderas och utvecklas (Pinto, Matias, Pimentel, & Azevedo, 2018). 
Standardiserat arbete är en central del inom Lean som är en metod för att minska 
slöserier och på så sätt effektivisera arbetet (Burch, 2017). Det är viktigt att arbetet på 
utlastningsytor även utförs effektivt då godset har en deadline när det behöver lämna 
lagret.  
 
Från tidigare forskning existerar det mycket fakta om flera metoder inom området Lean 
och dess funktioner, men det finns ingen identifierad forskning som beskriver 
betydelsen av metoderna relaterat till utlastningsytor och samspelet mellan olika 
organisationer och aktörer, till exempel transportföretag och lagerverksamheter. Vidare 
är utformning av layout för utlastningsytor ett relativt outforskat område.         

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivning framgår det att det finns en diskrepans på utlastningsytor mellan 
företag och det tredjepartslogistikföretag som ansvarar för transporten. Vidare framgår 
det att arbetet på utlastningsytor behöver standardiseras och effektiviseras för att 
optimera arbetet som utförs där. Därmed är syftet med denna studie: 
 
“Att analysera hur aktiviteter på utlastningsytor kan standardiseras och effektiviseras” 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. För att kunna 
standardisera och effektivisera aktiviteter måste först aktiviteterna som utförs på 
utlastningsytor specificeras och analyseras. Därmed är studiens första frågeställning: 
 

• Vilka aktiviteter utförs idag på ett ofördelaktigt sätt på utlastningsytor? 

När de aktiviteter som utförs ofördelaktigt identifierats kommer förbättringsförslag att 
redogöras. Därmed är studiens andra frågeställning: 
 

• Vilka förbättringar kan genomföras för att möjliggöra optimering på 
utlastningsytor? 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att 
genomföras på ett centrallager. 
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1.4 Omfång och avgränsningar 
Avgränsningar i denna studie har avtagits till utleverans vilket illustreras i figur 1. Alla 
övriga processer kommer att exkluderas från detta arbete. Studien kommer dock ta 
hänsyn till flödet från packningen till utleveransen då viktig information kring hur 
layouten ska utformas kan hämtas där. Vidare kommer studien inte att beakta 
transportprocessen efter utlastningen, men processen kommer att beaktas då sorteringen 
på utlastningsytan påverkas av denna.  
 
För att avgränsa arbetet ytterligare kommer endast den del av utlastningsytan som är 
till gods för Sverige att studeras. 

 
Figur 1- Studiens avgränsning 

1.5 Disposition 
Rapporten inleds med kapitel 1 där en introduktion och bakgrundsbeskrivning till varför 
denna studie genomförs, samt vad rapporten ska bidra med inom detta 
forskningsområde. I kapitel 2 beskrivs relevanta teorier vilka kommer stödja studiens 
kommande kapitel. Kapitel 3 beskriver de metoder som ligger till grund för projektet 
samt hur dessa kommer genomföras. I kapitel 4 presenteras insamlad empiri för att 
sedan i kapitel 5 analyseras utifrån presenterade teorier och metoder. I kapitel 6  
presenteras studiens resultat och slutsatser. Via slutsatserna kommer åtgärdsförslag 
presenteras som ska syfta på att förbättra nuläget.  

 

Figur 2- Studiens disposition 
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2 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vilka aktiviteter utförs idag 
på ett ofördelaktigt sätt på utlastningsytor” beskrivs följande områden i det teoretiska 
ramverket: 

• Lagerlayout 
• Processkartläggning  
• Lean  

Dessa teorier hjälper studenterna att förstå den befintliga verksamheten. För att kunna 
besvara den första frågeställningen är det viktigt att förstå vilka aktiviteter som utförs 
på utlastningsytan vilket en processkartläggning bidrar med. För att sedan kunna 
identifiera vad som utförs ofördelaktigt används Lean och de sju slöserierna som 
förklaras nedan. Lean hjälper således studenterna att identifiera vilka faktorer som är 
av intresse för studiens genomförande. För att skapa förståelse kring layouten på 
utlastningsytan användes teorier om olika lagerlayouter.  
 
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Vilka förbättringar kan 
genomföras för att möjliggöra optimering på utlastningsytor” beskrivs följande 
områden i det teoretiska ramverket:  

• ABC-analys 
• 5S 
• Standardiserat arbete 
• Muskelminne 
• Poka-Yoke 

 
Dessa metoder kommer studenterna använda sig av för att kunna bidra med 
förbättringsåtgärder. ABC-klassificering kommer användas för att utforma en ny layout 
av utlastningsytan. Vidare kommer 5S, standardiserat arbete och muskelminne att 
användas för att strukturera och effektivisera arbetet medan Poka-Yoke kommer 
användas för att minimera risken för att fel uppstår.  

2.2 Lagerlayout 
Enligt Jonsson och Mattson (2016) existerar det primärt två olika sorters lagerlayouter. 
Dessa är linjärt flöde samt U-format flöde. Ofta är det lagrets utformning och design 
som avgör vilken utav dessa modeller som tillämpas bäst. Ett exempel är var inlastning 
och utlastning hanteras och om dessa har gemensamma portar eller inte (Jonsson & 
Mattsson, 2016). 
 
Linjärt flöde används allt som oftast då inlastning och utlastning hanteras på var sin 
sida av lagret. Allt gods anländer i ena änden av lagret, och hanteras utav utlastningen 
i andra änden av lagret när artikeln ska distribueras vidare (Jonsson & Mattsson, 2016).   
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Vid ett U-format flöde hanteras inlastning och utlastning på samma sida av lagret. Det 
vill säga att flödet liknar ett U. Nödvändigtvis används inte samma portar, utan snarare 
samma sida av lagret. Jonsson och Matsson (2016) beskriver att samspelet mellan 
ytorna kan ha stor påverkan. 

 
Figur 3- Linjärt respektive U-format flöde 
 

2.3 Processkartläggning 
”En process är ett nätverk aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa 
värde åt någon extern eller intern kund” (Bergman & Klefsjö, 2001, s. 44). En 
processkartläggning genomförs för att på ett grafiskt sätt illustrera ett flöde av 
aktiviteter. När processen blir synlig är det lättare att se hur varje aktivitet passar in i en 
helhet (Bergman & Klefsjö, 2001). Processkartläggningen i sig bidrar inte till några 
förbättringar men är ett första steg mot att förbättra processerna (Ljungberg & Larsson, 
2001). Enligt Ljungberg och Larsson (2001) möjliggör en processkartläggning 
följande:  

• ”En gemensam syn på hur verksamheten funkar 

• Förståelse vad som skapar värde för kunderna  

• Förståelse för vad processynsättet innebär för den egna organisationen 

• Utveckling av processorienterade mätsystem 

• Analys av processernas prestanda  

• Förbättring av processerna”  
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2.4 Lean  
Lean är ett koncept som utvecklats av Toyota Motor Company för att förbättra 
effektiviteten, främst inom producerande företag men även inom lagerverksamheter 
(Wahab, 2013). Burch (2017) beskriver vikten av träning inom Lean för att på bästa sätt 
förstå och kunna tillämpa. Lean går att tillämpa på vissa avdelningar men grundar sig 
egentligen i hela organisationen (Burch, 2017). Wahab (2013)  menar att det finns sju 
olika slöserier ett företag kan göra, de brukar kallas de “7 Muda”, muda betyder just 
slöseri på japanska. 
  

1. Överproduktion- Att producera för mycket, för tidigt eller för säkerhets skull. 
2. Väntan- Uppstår då tiden inte används effektivt och påverkar både 

produkterna och personalen. 
3. Onödig transport- Onödigt förflyttande av produkter och material. Produkterna 

rör sig mer än vad de behöver. 
4. Onödiga rörelser- Refererar både till  människor och layouten. De mänskliga 

avser ergonomiska rörelser som tröttar ut arbetarna. Layouten avser en dåligt 
utformad arbetsplats som kan leda till hälso- och säkerhetsbrister. 

5. Kvalitetsfel- Avser kostnader och tid för omarbete, reparationer och 
kassationer. 

6. Onödigt lager- För mycket inventarier tenderar till att öka ledtiden, kräver 
längre tid att lösa problem och kräver större utrymme. 

7. Överarbete- Varje individ används inte till fullo, kan tex innebära att för 
många arbetare är involverade i en arbetsuppgift. 
 

Slöserier beskrivs också i aktiviteter och dess påverkan på värdeskapande aktiviteter 
eller icke värdeskapande aktiviteter (Carlo, Arleo, Borgia, & Tucci, 2013). Carlo et al 
(2013) beskriver de olika sorterna av aktiviteter som: 
 

• Icke värdeskapande aktiviteter. Dessa tillför inget värde och är enbart slöserier 
och bör därför elimineras. 

• Nödvändiga men icke värdeskapande aktiviteter. Dessa aktiviteter tillför inget 
värde men är nödvändiga i nuvarande flöde. Kan elimineras genom att förändra 
till exempel produktionslayouten.  

• Värdeskapande aktiviteter. Dessa tillför värde till processen då det omvandlar 
råmaterial till slutgiltig produkt.   
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2.5 ABC-analys 
ABC-analyser utförs för att kunna differentiera styrning av lagrets olika delar. 
Klassificeringen kan göras baserat på ett volymvärde där A-klass anses viktigast, B-
klass näst viktigast och sedan i fallande ordning beroende på antal klasser. Målet med 
ABC-analysen är att effektivare kunna utföra processer kopplat till respektive 
klassindelning. En A-klassad artikel anses viktigast och det är av stor vikt att fokusera 
på att reducera ledtid, ökning av frekvenser, reduktion av ordersärkostnad och reduktion 
av osäkerhet för dessa (Lumsden, 2012).  

En ABC-analys kan genomföras genom tre steg: 

• Bestäm vilka kriterier som analysen ska baseras på. Det är av stor vikt att datan 
som ska ligga till grund för analysen är tillgängligt och tillförlitlig.  

• Rangordna artiklarna efter fallande ordning efter det valda kriteriet. 
• Gruppera artiklarna baserat på hur stor andel av det totala volymvärdet varje 

artikel står för.  

Lumsden (2012) menar också att det är viktigt att ABC-analysen inte enbart görs en 
gång utan kontinuerligt uppdateras då genomsnittlig förbrukning och pris kan ändras 
över tid och därmed medföra förändringar. 

2.6 5S 
5S är grundsten i konceptet Lean och kommer från de japanska orden Seiri (sortera), 
Seiton (strukturera), Seiso (systematisera), Seiketsu (standardisera) och Shitsuke (skapa 
vana). 5S metoden är en erkänd modell för organisationer och tillverkningsföretag då 
den ständigt arbetar mot att hålla ordning och underlätta det dagliga arbetet (Bullington, 
2003). 

Bullington (2003, s. 56) skriver “In a 5S environment there is a place for everything, 
and everything is in its place. Time spent searching for items is essentially eliminated, 
and out of place or missing items are immediately obvious in a properly functioning 5S 
facility.”  

Inom varje steg i modellen finns det viktiga aspekter att ta hänsyn till.  
Sortera: Skilj på de verktyg och material som är viktiga och onödiga. Med detta menas 
att göra en utförlig kontroll om vad som är nödvändigt på en arbetsplats. Efter att 
verktygen och materialen är identifierade kan processen med att behålla, flytta eller 
kassera påbörjas för att endast behålla det som är nödvändigt för arbetsplatsen.  
Strukturera: Sortera mellan det som är viktigt och hitta den mest optimala plats för 
varje enskilt verktyg och material. Vid en sortering är det viktigt att utmärka platserna 
visuellt. En vanlig metod att göra detta är genom tejp och skyltar, tex vart en vagn ska 
stå på lagret eller vart ett verktyg ska hänga på en arbetsstation. Genom en visualisering 
vet alla vart allt ska vara och det är lätt att identifiera vad som saknas.     
Systematisera: Införa systematisk städning och underhåll på de maskiner eller ytor 
som finns. Mindre städning varje dag och en större städning varje vecka.  
Standardisera: Steg fyra ska standardisera de tidigare stegen för att upprätthålla 
processerna under det dagliga arbetet. Metoder för att upprätthålla detta kan vara ”att 
göra listor” vilket kan innefatta underhåll och städning, standarder för leverantörsbesök 
eller hur alla ytor ska underhållas dagligen.   
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Skapa vana: Ta till de åtgärder som krävs för att skapa en vana av tidigare nämnda 
delar utav 5S metoden. Detta börjar i ledningen och det är viktigt att förutsättningar 
finns för att kunna skapa vana. Det är viktigt att alla vill och förstår detta vilket också 
gör att företaget ständigt kan arbeta med att utveckla de olika stegen. (Bullington, 2003) 

2.7 Standardiserat arbete  
Standardiserat arbete är en av metoderna inom Lean och har viktigt funktion för att 
förbättra och utveckla organisationer (Pascal, 2002). Med implementation av denna 
metod blir arbetet standardiserat och varje moment kommer utföras på samma sätt av 
alla inom organisationen. Metoden ska vara den bäst lämpliga och kan utvecklas om 
bättre metoder utvecklas. För att kunna tillämpa standardiserat arbete krävs både träning 
och kunskap om varför detta är viktigt. När detta är gjort kan personen också tillämpa 
metoden standardiserat arbete och utveckla detta till något bättre (Pinto, Matias, 
Pimentel, & Azevedo, 2018).  

Pinto et al (2018) beskriver att ett standardiserat arbete är viktigt för att kunna utvärdera 
och slutligen förändra och förbättra arbetsmetoder. Skulle varje process istället utföras 
på olika sätt blir denna utvärdering svårare. Pinto et al (2018, s. 54) säger: “Toyota 
considers the development of standardization to be a baseline for continuous 
improvement, which means that future results should improve the standard”. Chan och 
Tay (2018) förklarar att standardiserat arbete inte fungerar väl i de sammanhang då 
arbetarna själva får välja sin egen metod eftersom resultatet av processen blir för svår 
att förutspå.     

2.8 Muskelminne 
Muskelminne är en sorts minne för kroppen om hur man utför en process. Författarna 
beskriver att muskelminne uppstår efter att kroppen har utfört repetitiva rörelser under 
en längre tid (Liu, Zhang, Du, He, & Guohao, 2017).  
Chatzimisios, Verikoukis, Santamaria, Laddomada och Hoffmann (2010) beskriver 
också hur muskelminnet kan delas in i två segment, fina och grova motoriska 
färdigheter. Beroende på aktivitet utförs det ena eller det andra. Inom de fina 
motoriska färdigheterna är de lätta och små rörelserna. Exempel på detta kan vara att 
använda en penna eller att skriva något. Inom de grova motoriska färdigheterna 
innefattas de rörelser som kräver mer styrka eller större rörelser. Exempel på detta kan 
vara hur en specifik rörelse inom en sport utförs. Med tillräckligt mycket övning och 
repetitioner, oavsett vilken av de två typerna av motoriska färdigheter, så leder det till 
att utförandet ska ske på automatik.   
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2.9 Poka-Yoke 
Det finns flera olika benämningar av Poka-Yoke men det är i grunden ett verktyg för 
att upptäcka, eliminera och korrigera felorsaken innan produkten når kunden (Saurin, 
Ribeiro, & Vidor, 2012). Även Vinod, Devadasan, Sunil och Thalik beskriver Poka-
Yoke som en teknik som ska arbeta mot att ständigt identifiera fel och säkerställa att 
dessa fel inte levereras. Meningen är att man ska förenkla eller tillföra vissa mekanismer 
vilket ska säkerställa att rätt arbete utförs (Vinod, Devadasan, Sunil, & Thilak, 2015). 
Vinod et al. (2015, s. 318) skriver att “[...] a mistake becomes a defect only when it 
reaches the customers.”  

Enligt Vinod et al. (2015) kan man också dela in Poka-Yoke i två olika delar, proaktiva 
och reaktiva. Med den proaktiva typen av Poka-Yoke ska defekter och andra fel 
förhindras, medans med den reaktiva typen av Poka-Yoke ska fel och defekter 
upptäckas. Vinod et al. (2015) beskriver vidare via studier hur kraftfullt Poka-Yoke är 
vad gäller att identifiera fel och för att få företag eller organisationer att vilja arbeta 
utifrån denna metod (Vinod, Devadasan, Sunil, & Thilak, 2015).     

 
 

 
 



Metod och genomförande 

11 
 

3 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 
studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens första frågeställning ”Vilka aktiviteter utförs idag på ett 
ofördelaktigt sätt på utlastningsytor?” så har icke deltagande observationer och 
intervjuer med öppna frågor utförts för att få en större förståelse och bakgrund till 
utgångsläget.  

För att besvara studiens andra frågeställning ”Vilka förbättringar kan genomföras för 
att möjliggöra optimering på utlastningsytor?” har datainsamling i form av 
litteraturstudie, dokumentstudie och intervjuer utförts för att kunna tillämpa teorier i 
praktiken.  

3.2 Arbetsprocessen 
Planering och tidsplan för studien är beskriven i figur 4. För att få en övergripande bild 
av problemet genomfördes en förstudie på fallföretaget. Detta hjälpte studenterna att 
kunna definiera problemet för att sedan kunna utforma en problemformulering. Med 
hänsyn till studiens syfte och frågeställningar har sedan ett metodval gjorts för att kunna 
besvara dessa. Överlappande med metodvalet har även en litteraturgenomgång utförts 
för att få de teoretiska aspekterna kring problemet. För att samla in den data som ligger 
till grund för studiens empiri har studenterna valt att använda sig av intervjuer, 
observationer och dokumentstudier vilka utförts i fallstudiefasen. I dataanalysen 
jämfördes sedan teorin med insamlad data på fallföretaget. Genom dataanalysen kunde 
sedan studenterna besvara studiens syfte och frågeställningar. Rapportskrivningen 
genomfördes genomgående under hela studien eftersom insamlad teori och data 
dokumenterades.   
 

 
Figur 4- Studiens tidsplan 
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3.3 Ansats 
För att besvara frågeställningarna har en induktiv undersökning genomförts. Enligt 
Patel och Davidsson (2011) kännetecknar en induktiv undersökning att forskaren 
formulerar en teori utifrån den insamlade empirin. Då ingen tidigare identifierad 
forskning finns inom området kring utlastningsytan ansåg studenterna att en induktiv 
undersökning var lämplig för att kunna formulera en generell teori kopplad till studiens 
forskningsområde. En induktiv studie kan vara av olika metodansatser, kvalitativ, 
kvantitativ eller en kombination av båda (Phare, 2005). Vidare förklarar Phare (2005) 
att metodansatsen som väljs grundar sig i hur data samlas in. Med kvalitativ inriktad 
forskning samlar man in mjuka data, ofta i form av intervjuer och tolkande analyser 
(Patel & Davidsson, 2011). Studien krävde analytisk tolkning av litteratur, intervjuer 
och observationer vilket beskriver den kvalitativa ansatsen. Kvantitativa ansatsen riktar 
sig istället mot mätningar och statistisk bearbetning (Patel & Davidsson, 2011). Studien 
innehåller dokumentstudier där leveransstatistik tolkas vilket beskriver den kvantitativa 
ansatsen. Mätningar har även utförts med måttband vilket även det beskriver den 
kvantitativa ansatsen, därav anser studenterna att studien har anslag av både den 
kvantitativa och kvalitativa ansatsen. 

3.4 Design 
När ett fenomen som innehåller öppna frågeställningar ska undersökas är det lämpligt 
att använda sig av en fallstudie (Yin, 2007). Yin (2007) menar att en fallstudie används 
när aktuella situationer ska beskrivas och dess styrka är att kunna hantera många olika 
sorter av empiriskt material. Ett väsentligt beslut i en fallstudie är valet mellan en 
enfallsdesign och flerfallsdesign. Studenterna anser att denna rapport kommer använda 
en enfallsdesign då studien endast kommer att genomföras på fallföretaget.  

En enfallsdesign möjliggör studenterna att undersöka flera olika analysenheter (Yin, 
2007). Denna studie kommer innehålla flera analysenheter då studenterna kommer 
analysera aktiviteter och layout på utlastningsytan. Att undersöka flera analysenheter 
ger enligt Yin (2007) studenterna fler synvinklar och möjligheter att angripa det aktuella 
problemet.  

3.5 Förstudie 
En förstudie genomfördes på fallföretaget för att identifiera och skapa en övergripande 
bild av problemet. Patel och Davidsson (2011) menar att en förstudie är en viktig del i 
forskningsprocessen för att skapa en bättre förståelse av studiens problem. Författarna 
menar även att en förstudie görs då kunskap inte kan hämtas från litteraturen. Förstudien 
gav studenterna en bra möjlighet att kunna formulera en problembeskrivning som är 
grunden för syftet och frågeställningarna.  
Förstudien bestod av en intervju och observation vilka presenteras i tabell 1. Intervjun 
genomfördes med en låg grad av strukturering och standardisering för att låta 
lagerchefen svara fritt på frågorna. Genom intervjun fick studenterna en helhetsbild av 
hur lagret fungerar och alla dess processer med en tydlig fokusering på utlastningsytan. 
Observationen av utlastningsytan gjordes tillsammans med lagerchefen för att kunna 
ställa ytterligare frågor vid oklarheter. Under observationen studerades de olika 
områdena på utlastningsytan och de olika aktiviteterna som utförs där. 
Tabell 1- Förstudie 
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3.6 Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången gav studenterna en ökad förståelse kring de metoder som kan 
användas vid ett förbättringsarbete och lagerlayout. Litteraturgenomgången lade sedan 
grunden för det teoretiska ramverket. Sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes 
först i ”Primo”. Från Primo hänvisades studenterna till databaserna Proquest, 
SpringerLink, ScienceDirect och Emeraldinsight där nya sökningar med samma sökord 
utfördes. Ett filter lades även på sökningarna där endast vetenskapliga artiklar som 
blivit ”peer reviewed” visades. Med ”peer reviewed” menas att artikeln blivit granskad 
av oberoende experter inom ämnet innan artikeln publiceras (Constatine, 2016). I tabell 
2 presenteras sökorden med antalet träffar i respektive databas.   
 

Tabell 2- Litteratursökning 

 

3.7 Datainsamling 
I kommande stycken presenteras och beskrivs valda metoder för studien. Metoderna är 
valda utifrån resonemang om hur dessa på ett lämpligt sätt kan förse studenterna med 
data genom hela studien. Under varje metod beskrivs varför metoden är vald och hur 
den har använts. Studenterna har valt att använda sig av primär- samt sekundärdata för 
att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Primärdata består av den data som 
studenterna själva samlat in medan sekundärdata avser den data som studenterna samlat 
in genom redan befintliga källor. De metoder som använts i studien är observationer, 
intervjuer och dokumentstudier. Enligt Patel och Davidsson (2011) ger flertalet metoder 
studien en bred och djup kunskap från flera infallsvinklar. Den data som samlades in 
stämdes kontinuerligt av mot det teoretiska ramverket för att säkerställa relevansen.   

3.7.1 Observationer 
Observationer har  genomförts för att samla in data. Patel och Davidsson (2011, s. 91) 
skriver att “Observationer är framförallt användbara när vi ska samla information inom 
områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer.” Att använda sig av 
observationer är även en fördel när olika tester och experiment ska utföras under 
projektets gång (Patel & Davidsson, 2011).   

Observatörens förhållningssätt kan spela en stor roll för observationen. 
Förhållningssättet brukar beskrivas i fyra olika områden där observatören är deltagande, 
icke deltagande och om personen som observeras vet att den observeras eller inte  (Patel 
& Davidsson, 2011). Observationer som utförts i denna studie har enligt figur 5 enbart 
varit “Observatör C ”det vill säga icke deltagande observationer där de observerande 
vet om att de observeras. Denna typ av observation lämpar sig enligt Patel och 
Davidsson (2011) bäst för att studera den dagliga verksamheten och på så sätt kunna se 
brister för att komma med förbättringar. 

Enligt Patel och Davidsson (2011) kan observationer vara strukturerade eller 
ostrukturerade. I strukturerade observationer har observatörerna definierat vad som 
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förväntas hända i förväg för att sedan mäta tid eller frekvens (Patel & Davidsson, 2011). 
Ostrukturerade observationer är av mer utforskande karaktär där observatörerna strävar 
efter att samla så mycket information som möjligt (Patel & Davidsson, 2011). I början 
av studien använde sig studenterna av ostrukturerade observationer för att få en 
helhetsbild över utlastningsytan. I slutet av studien användes även strukturerade 
observationer för att observera specifika aktiviteter.       

 

 

Figur 5- Olika typer av förhållningssätt vid observation 

 

I tabell 3 nedan presenteras ett schema när observationer är genomförda, i vilket syfte 
samt vilka som utfört observationen tillsammans med studenterna.  

Tabell 3- Observationer 

 

Första observationen enligt tabell 3 gjordes för att undersöka hur den dagliga 
verksamheten fungerar på utlastningsytan. Under denna observation identifierades även 
olika typer av gods och lastbärare. Den andra observationen gjordes tillsammans med 
3PL-företaget. Denna observation utfördes tillsammans med 3PL-företagets 
terminalchef för att få en djupare förståelse i deras arbetsprocesser på utlastningsytan 
och hur de arbetar under en arbetsdag. Den tredje observationen gjordes tillsammans 
med en av förmännen på fallföretaget. Detta för att studenterna behövde förtydligande 
i enstaka aktiviteter och där förmannen deltog och beskrev aktiviteterna. Under den 
fjärde observationen observerades hur utlastningsytan är designad med 
sorteringskoder, lastbärare, visuella hjälpmedel och måttberäkningar utfördes. 
Observation fem utfördes tillsammans med tre medarbetare ur lagerpersonalen. Denna 
observation utfördes i syfte att undersöka hur lagermedarbetarna och 3PL-företagets 
personal opererar på utlastningsytan under den dagliga verksamheten. Sista 
observationen utfördes även den utan deltagande från lagermedarbetarna då även denna 
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observation gjordes i samma syfte som observation fyra. Under samtliga observationer 
var båda studenterna närvarande och förde anteckningar under hela observationernas.   

3.7.2 Intervjuer 
För att samla ytterligare data har intervjuer med personal med olika befattningar på 
lagret genomförts. En intervju med terminalchef på det tredjepartslogistikföretag som 
ansvarar för transporten och sorteringen på utlastningsytan har även genomförts för att 
få en bild av deras intresse kring utlastningsytan. Viktigt att ta i beaktning enligt Patel 
och Davidsson (2011) är anonymitet och konfidentialitet hos respondenterna. Patel och 
Davidsson (2011, s. 74) beskriver skillnaden mellan anonymitet och konfidentialitet 
som att “en intervjurespondent är anonym, finns varken namn, nummer eller annan 
möjlighet till identifiering på den.”, samt “Är intervjurespondenten konfidentiell 
betyder det att vi vet vem vi har fått svar från men att det enbart är vi som har tillgång 
till de uppgifterna.” I denna studie har befattningar beskrivits för att separera vem som 
har sagt vad. Det innebär att det inte kommer vara möjligt att identifiera en i mängden, 
men att personal på vissa tjänster kan identifieras.  
 
Intervjuerna som genomfördes i studien var kvalitativa. En kvalitativ intervju ger 
respondenten möjlighet att svara på frågorna hur den vill (Patel & Davidsson, 
2011).Vidare genomfördes intervjuerna med låg grad av standardisering och 
strukturering. Genom att ställa öppna frågor fick studenterna ut en stor mängd 
information från varje intervju. Intervjuerna har endast fokuserat på utlastningsytan för 
att få en förståelse över hur den fungerar och de problem som personalen upplever. 
 
De interjuver som genomförts presenteras i tabell 4 nedan.  
 
Tabell 4- Intervjuer 

 
 
Första intervjun genomfördes med lagerchefen och en av förmännen på fallföretaget. 
Intervjun genomfördes en vecka efter första observationen utfördes vilket gav möjlighet 
att ställa frågor och diskutera de aktiviteter som utfördes på utlastningsytan och vilka 
problem som lagerchefen och förmannen anser finnas. Intervju två genomfördes 
tillsammans med terminalchefen från 3PL-företaget. Intervjun genomfördes i syfte att 
förstå 3PL-företagets dagliga arbete och behov på utlastningsytan, samt hur godset 
hanteras vidare efter utlastning från fallföretaget.   
Intervju tre gjordes tillsammans med en av förmännen och grundade sig i att ställa 
frågor om de aktiviteter som krävde förtydligande från observationen veckan innan, 
samt att diskutera bland annat sorteringskoder, lastbärare och måttberäkningar som 
samlats in under observationen. Intervju fyra genomfördes tillsammans med 
lagerpersonal och där frågor ställdes för att förstå hur de uppfattar den dagliga 
verksamheten i form av arbetsprocesser eller design på utlastningsytan, och vad som 
anses vara positivt respektive negativt.   
Under alla intervjuer var båda studenterna närvarande och anteckningar fördes på det 
som ansåg viktigt och som kan komma att ligga till grund för studiens fortsatta 
arbetsgång.   
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3.7.3 Dokumentstudier 
Studenterna har använt sig av dokumentstudier som sekundärdata. Dokumentstudien 
har försett studenterna med information och data som är kopplat till företagets 
bakgrund, processer med mera och som kommer behövas för att besvara 
frågeställningarna. Yin (2007) menar att dokument från företag alltid måste beaktas 
med försiktighet och inte alltid är helt korrekt, vidare menar författaren att dokumenten 
ska kunna styrka belägg och data från andra källor. Studenterna har i denna studie 
använt sig av layouter över lagret för att på så sätt kunna analysera och förbättra 
layouten på utlastningsytan. Vidare har statistik från fallföretagets affärssystem hämtats 
för att kunna analysera hur mycket volym som går var. Dokumenten som samlats in 
från fallföretaget gav studenterna informationsunderlag för att ge ett förbättringsförslag 
kring layouten av utlastningsytan.  

3.8 Dataanalys 
För att besvara frågeställningarna sammanställdes och bearbetades det material som 
samlats in. Detta skedde löpande under arbetets gång från att förstudien genomfördes. 
Svaren från intervjuerna antecknades av båda studenterna för att sedan jämföra och 
sammanställa svaren. Genom svaren från de olika intervjuerna tog studenterna ut 
nyckelord som ansågs som de mest kritiska faktorerna. Dokumenten som samlades in 
från företaget analyserades med ett kritiskt förhållningssätt. Yin (2007) menar att det är 
viktigt eftersom dokumenten inte är utförda för studiens syfte. Observationerna 
analyserades bland annat genom en flödeskartläggning för att få en helhetsbild över 
aktiviteterna som sker på utlastningsytan. 
 
Den insamlade empirin har kontinuerligt stämts av mot de teorier som studenterna 
använt sig av. Yin (2007) menar att detta kallas för mönsterpassning. I figur 6 illustrerar 
den dubbelsidiga pilen mönsteranpassningen.  
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Figur 6- Studiens dataanalys                 

3.9 Trovärdighet 
För att uppnå en hög en hög trovärdighet i en studie finns det främst två begrepp som 
behöver tas hänsyn till. Patel och Davidsson (2011) menar att dessa är validitet och 
reliabilitet. En hög reliabilitet och validitet leder till att studien erhåller en hög 
trovärdighet (Yin, 2007). 

3.9.1 Reliabilitet 
Reliabilitet kan förklaras som hur väl en annan forskare skulle kunna upprepa en 
tidigare forskning och få samma resultat (Yin, 2007). Med en hög reliabilitet kommer 
resultaten att matcha i stor uträckning. För att uppnå en hög reliabilitet är det därför 
viktigt att alla moment dokumenteras noggrant (Yin, 2007). För att hålla en hög 
reliabilitet har studenterna noggrant dokumenterat de observationer och intervjuer som 
genomförts. Under intervjuerna har studenterna varit objektiva för att inte ställa ledande 
frågor. Ledande frågor kan påverka svaren från respondenterna (Yin, 2007). Vid 
observationerna har båda studenterna antecknat det som sagts och setts för att kunna 
jämföra och se om båda har uppfattat det observerande objektet på samma sätt. Om så 
inte var fallet diskuterades det studerade objektet med någon i personalen.   
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3.9.2 Validitet  
Patel och Davidsson (2011) benämner validitet som överensstämmelsen mellan vad 
studenterna säger att de ska undersöka och vad som faktiskt undersöks. För att kunna 
utföra en mätning med god validitet är det viktigt att rätt metod används för rätt 
mätning, men också att det är tydligt definierat vad som ska mätas (Patel & Davidsson, 
2011). Enligt Yin (2007) kan validitet delas upp i extern och intern validitet. Den interna 
validiteten speglar hur trovärdigt resultatet är. För att styrka den interna validiteten har 
studenterna under hela studien kontrollerat insamlad data med det teoretiska ramverket. 
I de fall då teorier saknades inom ett område kompletterades det teoretiska ramverket. 
Yin (2007) beskriver även hur olika samband spelar in på resultatet och hur det kan 
påverka trovärdigheten. För att detta inte ska påverka trovärdigheten har flera metoder 
använts vid mätningar och mätningar har dessutom genomförts vid flera tillfällen.    
Extern validitet innebär hur väl det går att generalisera resultatet till andra verksamheter 
än den primära (Yin, 2007). För att erhålla en hög grad av extern validitet har 
studenterna tagit generella slutsatser kring arbetssätt och layout kring utlastningsytan. 
Studien går därför att generalisera till företaget som har liknade utlastningsytor med 
liknande arbetssätt.  
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. 
Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Fallföretaget 
Fallföretaget är placerat på Torsvik, strax utanför Jönköping, och är ett centrallager i en 
organisation vars marknad finns över hela världen. I Jönköping distribueras godset 
främst till Sverige, Danmark, Finland, Norge och Baltikum, men viss distribution sker 
internt mellan de olika lagren inom Europa.  

Lagret stod klart år 2008 i Jönköping och har idag cirka 60 medarbetare som ingår i den 
dagliga driften med att lagra in, lagerhålla och plocka godset som lagerhålls. Lagret är 
idag på 13.500 kvm och förväntas inom en snar framtid bygga ut med ytterligare 5.000 
kvm.  

4.1.1 Samband mellan fallföretaget och tredjepartslogistik-företaget 
Tredjepartslogistik-företaget (vilket framöver kommer benämnas som 3PL-företaget) 
har en distributionscentral i närheten av Torsvik och jobbar tätt med fallföretaget 
gällande den dagliga verksamheten på utlastningsytan. Det arbetar dagligen minst en 
person från 3PL-företaget på fallföretaget med att sortera och skanna godset innan det 
placeras på en lastbärare. Denna process sker i dagsläget enbart på godset som levereras 
till Sverige. 

4.1.2 Lagerlayout 
I figur 7 framgår det att fallföretaget har sin in- och utlastningsyta på samma sida av 
lagret vilket således påvisar att de använder sig av en U-formad layout.  
Observationerna visar att det endast sker utlastning på de portar som tillhör 
utlastningsytorna för Sverige och Danmark, men på övriga utlastningsytor kan det 
förekomma inlastning. 

 

Figur 7- Fallföretagets lagerlayout 
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4.2 Utlastningsytan 

4.2.1 Layout 
Efter observation av hela utlastningsytan kunde en enklare layout skapas för att 
visualisera utformningen på utlastningsytan vilket kan ses i figur 8, figuren är ej 
skalenlig.  

 

Figur 8- Utlastningsytans layout 

I syfte att lättare kunna finna en metod för layouten valdes Sverigeytan att studeras 
noggrant. Mätningar med måttband utfördes för att få fram mått på hur bred respektive 
djup utlastningsytan är. Mätningarna kommer att ligga till grund för att kunna beräkna 
och planera olika alternativ för en bättre layout. Mätningarna visar att utlastningsytan 
är 16,5m lång och 12m bred. Utifrån observationerna och intervjuerna framgår det att 
varje sorteringskod på sverigeytan har flytande platser. Sorteringskod kan förklaras som 
den destination som godset ska till. Godset på Sverigeytan separeras endast till norr och 
söder om Stockholm genom att godset placeras på var sin långsida av utlastningsytan.      
De olika färgerna i figur 9 förklaras nedan: 

Grå: Utlastningsytan 

Mörkgrå: Plats för skrymmande gods 

Röd: Onödig platsutnyttjande 

Gul: Staket/Pelare 

Svart: Portar för utleverans och icke användbar yta 
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Figur 9- Sverigeytans layout 

4.2.2 Arbetsprocessen på utlastningsytan 
Aktiviteter som sker i den dagliga verksamheten kopplat till de avgränsningar som 
gjorts till denna studie presenteras genom en processkartläggning i figur 10 som skapats 
med hjälp av intervjuer och observationer. Till utlastningsytan anländer gods på truck 
eller vagn som tidigare plockats och i vissa fall packats på lagret. Lagerpersonal som 
kommer till utlastningsytan placerar sedan godset vid respektive sorteringskod som 
visas på den utskrivna etiketten som finns på godset. Beroende på land och 
sorteringskod finns det restriktioner om godset får placeras på lastbäraren direkt eller 
inte. Om inte, vilket i detta fall innefattar Sverige måste godset placeras framför 
lastbärarna som står utplacerade på utlastningsytan. 
 
När godset placerats framför lastbärarna tar 3PL-företaget över arbetet, genom att först 
skanna godset innan det placeras på lastbärarna. Skanningen är en aktivitet som måste 
utföras på allt gods som levereras till Sverige i syfte att säkerställa vilket som tagits 
emot av 3PL-företaget. Av denna anledning får inget gods placeras på lastbärarna innan 
det skannats av 3PL-företaget. När skanningen utförts tar också 3PL-företaget över 
ansvaret för godset. 
 
När allt gods lastats på lastbärarna kör 3PL-företaget in godset i en trailer som oftast 
står placerad vid porten redan i början av dagen. Allt inrikesgods lämnar företaget 18:30 
dagligen. 
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Figur 10- Processkartläggning 

4.2.3 Etikett med sorteringskod 
Via intervjuer framgår det att varje enskilt gods som levereras från fallföretaget förses 
med en etikett som indikerar all information som krävs för att lokalisera vart godset ska 
och vem som har utfört processen med att plocka eller packa godset. I figur 11 framgår 
det hur denna etikett ser ut. Via etiketten går det bland annat att utläsa följande: 

• Ship Date: Vilken dag godset har levererats från fallföretaget 
• Case Number: Indikerar vilket ärendenummer godset har för att kunna följa det. 
• From Worker ID: Indikerar vem som plockar godset 
• Carrier Routing: Indikerar godsets sorteringskod.  
• Överstrukna områden: Information som inte får publiceras i denna studie 

Efter att lagerpersonalen har kontrollerat vilket land godset ska levereras till, så är det 
sedan Carrier Routing/sorteringskoden som avgör vart på utlastningsytan godset ska 
placeras innan det skannas och läggs på respektive lastbärare.     

 
Figur 11- Etikett på godset  
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4.2.4 Typer av lastbärare 
Företaget använder sig av olika lastbärare beroende på vilken typ av gods som skickas 
ut. Alla lastbärare har även mätts med måttband i syfte att kunna utföra en ny layout.              
 
Bur: Till varje sorteringskod finns det minst en bur som godset placeras i. Måtten på 
burarna är 800x2100mm och kan ses i figur 12.  

 

Figur 12- Bur 
 
Glasrutebur: I dessa burar, som ses i figur 13, levereras glasrutor när kvantiteten är 
hög och säkerställer ett säkert transportsätt. Måtten är 1100x1750mm. 

 
Figur 13- Glasrutebur 
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Bulky pallet: Denna lastbärare är till för skrymmande gods som inte kan hanteras på en 
vanlig lastbärare som europapall eller bur. Måtten är 1650x1300mm och kan ses i figur 
14.  

 
Figur 14- Bulky pallet 
 

Europapall: Denna lastbärare är för grönlådor och har måtten 800x1200mm. En 
europapall kan ses i figur 15.  

 

 
Figur 15- Europapall  
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4.2.5 Typer av gods 
Under observationerna framgår det att det finns flera olika typer av gods som hanteras 
olika. Nedan beskrivs varje typ av gods med en förklaring om hur hanteringen fungerar.   
 
Grönlådor är de lådor som mindre gods skickas i. Varje grönlåda representerar en kund 
och godset placeras i respektive grönlåda redan under plockprocessen. När 
plockprocessen är klar stängs lådan och godset godkänns genom att en etikett med 
sorteringskod skrivs ut. Grönlådor skickas på pall till respektive sorteringskod. Det 
finns tre storlekar på dessa grönlådor vilket presenteras i figur 16. Grönlådorna placeras 
framför pallarna för att sedan skannas och läggas på pallarna. 

   
Figur 16- Grönlådor 
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Kartonger/boxar plockas direkt från plockplatsen där en etikett placeras på respektive 
kartong/box där etiketten indikerar vilken sorteringskod godset har. Detta gods placeras 
först framför burarna och efter skanning slutligen i buren med korrekt sorteringskod, 
vilket kan ses i figur 17.    

 
Figur 17- Kartonger 
 

Skrymmande gods är gods som är otympligt att hantera eller som väger mycket. Detta 
gods hanteras på separata plattformar eller ståendes. Tyngre gods kan placeras i 
respektive bur beroende på storlek. Figur 18 är exempel på skrymmande gods.  

 
Figur 18- Skrymmande gods 
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4.2.6 Utleveranskvantitet  
Med hjälp av statistik från 3PL-företaget gavs möjligheten att få fram data om hur 
många burar respektive sorteringskod i snitt behöver per dag. I tabell 5 presenteras varje 
sorteringskod och det antal burar som i snitt levereras. Utöver burarna finns även 
statistik om hur många bulky pallets och glasruteburar som levereras per dag. Dessa 
presenteras i tabell 6.  Via intervju med terminalchef på 3PL-företaget framgår det att 
dessa siffror är i snitt och att vissa skillnader och avvikelser kan ske beroende på mängd 
och storlek på godset.   

Tabell 5- Antal burar till respektive sorteringskod per dag 

 

Tabell 6- Antal bulky pallets och glasruteburar till respektive sorteringskod per dag 

 

Av dokumentstudien från fallföretaget gavs även information om hur många barcodes 
som går till respektive sorteringskod. Barcodes kan förklaras som ett kolli som kan 
innehålla en eller flera artiklar. Denna statistik presenteras i tabell 7. I denna statistik 
finns dock inte alla sorteringskoder med. Antalet barecodes till Norrköping och 
Linköping är inkluderade i statistiken för Jönköping samtidigt som Växjö är inkluderat 
i Ljungby.  

Tabell 7- Antal barecodes till respektive sorteringskod mellan december 2018- februari 
2019 
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4.2.7 Markeringar och Visuella hjälpmedel 
Observationerna visade att det finns brist på hjälpmedel för lagerpersonalen att sortera 
godset korrekt vid respektive sorteringskod för att minska icke värdeskapande 
aktiviteter. Observationerna visar att inga markeringar eller skyltar för respektive 
sorteringskod finns i början av arbetsdagen. Skyltar med respektive sorteringskod 
placeras på burarna av 3PL-företaget när det första godset skannats och placerats i 
burarna. Från intervjuerna framkom även att det saknas standard för detta. Figur 19 
visar hur det ser ut innan varje bur har blivit markerade med en sorteringskod.   

Flera intervjuer med lagerpersonalen bekräftar också det som observationerna visar. 
Det vill säga att det inte finns tillräckligt bra och tydliga markeringar, samt standarder 
och regler för vart godset ska placeras till sorteringskoderna. Respondenterna bekräftar 
även att det under veckan kan variera vilken plats respektive sorteringskod har, och att 
det medför förvirring och frustration. Intervjuerna visar också att många upplever att 
det finns många frågetecken kring hur processen ska utföras på utlastningsytan för att 
fungera mer effektivt.   

 
Figur 19- Gods på utlastningsytan innan sortering 

4.2.8 Bristande platsutnyttjande 
Under observationerna identifierades ytor där icke värdeskapande aktiviteter utfördes. 
Dessa ytor är placerade mitt i avlastningsytan och här förvarades, enligt intervjun med 
förmannen, specialgods som väntar på att lagras in i lagret eller som för tillfället inte 
har någon bättre plats. Ytorna användes även till förvaring för olika typer av  
förbrukningsmaterial som plast, tejp och papper. Dessa utgör ingen värdeskapande 
aktivitet utifrån observationerna utan försvårar enbart det dagliga arbetet med att ta upp 
plats på utlastningsytan.  
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri 
med teoretiskt ramverk. 

5.1 Vilka aktiviteter utförs idag på ett ofördelaktigt sätt på 
utlastningsytor? 

5.1.1 Variation i var varje sorteringskod placeras  
Chan och Tay (2018) förklarar att standardiserat arbete inte fungerar väl i de 
sammanhang då arbetarna själva får välja sin egen metod eftersom resultatet av 
processen blir för svår att förutspå. Från intervjuer och observationer framgår att arbetet 
på utlastningsytan har en låg grad av standardisering, vilket medför konsekvenser. På 
grund av bristen av standardiserat arbete ges möjligheten att placera respektive 
sorteringskod på varierande platser från en dag till en annan. I denna studie är det två 
organisationer som opererar på utlastningsytan vilket ökar risken för att ovan nämnda 
händelser ska inträffa och ökar därmed risk för att fel begås. Vid ständig variation 
minskar möjligheten till att använda sig utav muskelminnet, vilket uppstår efter 
repetitiva rörelser (Liu, Zhang, Du, He, & Guohao, 2017), samt till att kunna utföra 
processen på automatik (Chatzimisios, Verikoukis, Santamaria, Laddomada, & 
Hoffmann, 2010).  

5.1.2 Markeringar och skyltar  
Strukturera inom 5S är vad Bullington (2003) beskriver som målet med att allt ska vara 
uppmärkt och strukturerat. Observationerna tyder på att det i dagsläget inte finns 
tillräckligt bra och tydliga markeringar på utlastningsytan. De markeringar som finns 
är inte tillräckligt tydliga då det som är tejpat endast visualiserar inom vilket område 
godset får placeras. Det saknas även skyltar på utlastningsytan för att lagerpersonalen 
ska veta var godset till varje sorteringskod ska placeras. Bristfälliga markeringar och 
skyltar gör att arbetet försvåras och bidrar till förvirring hos lagerpersonalen. 5S 
tillsammans med standardiserat arbete har ett tätt samband i denna studie och är därav 
viktiga aspekter inom varför bristfälliga markeringar och skyltar idag bidrar till att 
aktiviteter på utlastningsytan utförs på ett ofördelaktigt sätt.       

5.1.3 Bristande platsutnyttjande 
Utlastningsytan används idag även som förvaring av inkommande gods och 
förbrukningsmaterial. Enligt Bullington (2003) och 5S ska en arbetsplats endast 
innehålla de saker som är nödvändiga för arbetsplatsen. Utifrån intervjuerna framkom 
det att anledningen till att dessa saker var placerade på utlastningsytan var för att de inte 
hade någon bättre plats. Bullington (2003) menar att arbetsredskap och lagerartiklar ska 
vara utplacerade på den mest optimala platsen, vilket inte är på utlastningsytan.         

5.1.4 Skanning 
Utifrån intervjuer med lagerchefen på fallföretaget och terminalchefen från 3PL-
företaget framgår det att skanningen idag är ett krav och att denna aktivitet inte går att 
förändra för tillfället. Utifrån detta går det konstatera att skanningen idag är det Carlo 
et al (2013) menar är en nödvändigt men icke värdeskapande aktivitet. Då godset idag 
måste skannas innan det placeras på respektive lastbärare leder det till att godset 
placeras på golvet framför lastbärarna. Med skanningen säkerställs dock vilket gods 
som 3PL-företaget tagit emot och har ansvar för, samt att chansen att fel upptäcks ökar 
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innan det levereras till kund vilket är en viktig princip i det Saurin et al (2012) menar 
är Poka-Yoke.  

5.1.5 Placering av gods på golvet 
Att förflytta gods fler gånger än nödvändigt och att gå längre än vad som krävs är vad 
Wahab (2013) menar med slöserierna onödiga transporter och onödiga rörelser inom 
Lean. Idag placerar lagerpersonalen allt gods på golvet framför lastbärarna med liten 
tanke på vart det placeras. Detta bidrar till att godset ofta behöver förflyttas mer än 
nödvändigt. Vidare bidrar godset på golvet till onödiga rörelser för lagerpersonalen och 
3PL-arbeterna då lagerpersonalen behöver placera godset på golvet först och sedan tas 
upp för att placeras på lastbärarna.       
 

5.2 Vilka förbättringar kan genomföras för att möjliggöra optimering av 
arbetet på utlastningsytor? 

5.2.1 Layout av utlastningsytan 
För att effektivisera lagerpersonalens arbete på utlastningsytan har en variant av ABC-
analys utförts. Lumsden (2012) beskriver en ABC-analys som något som oftast utförs 
på artiklar för att effektivisera processen vid plock. En ABC-analys skulle också kunna 
användas på utlastningsytan för att differentiera vilka sorteringskoder som är de mest 
använda och var mest, respektive minst gods levereras. Lumsden (2012) nämner att 
stort fokus för A-klassade artiklar bör vara att reducera ledtid och ökade frekvenser. På 
utlastningsytor bör då de mest använda sorteringskoderna antas vara A-klassade och 
därför bör en layout tas fram där de sorteringskoder som är mest frekventa är placerade 
närmast plockytan. En layout och placering utifrån detta minskar onödiga transporter 
vilket Wahab (2013) menar är ett slöseri. Observationer visar att det idag förekommer 
onödiga transporter då de mest frekventa sorteringskoderna inte alltid är placerade 
närmast plockytan. 

Utifrån den statistik som samlats in från fallföretaget och 3PL-företaget har två ABC- 
klassificeringar utförts i syfte att ta fram layoutförslag för att minska onödiga 
transporter. I tabell 8 har antalet barecodes till respektive sorteringskod under tre 
månader ABC-klassificerats. Stockholm, Göteborg och Malmö har klassificerats som 
A och Sundsvall som C medan resterande klassificerats som B. Anledningen till att 
Jönköping och Ljungby klassificerats som B och inte A är för att dessa även innehåller 
Norrköping, Linköping och Växjö. I tabell 9 har istället antalet burar till respektive 
sorteringskod klassificerats. Då den statistiken är ospecifik har de sorteringskoder som 
har fler burar än de andra valts att klassificeras som A och resterande som B. Lumsden 
(2012) beskriver vikten av att klassificeringen kontinuerligt uppdateras. Detta bör göras 
då mängden gods till respektive sorteringskod kan förändras över tiden.  
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Tabell 8- ABC- klassificering på antal barecodes 

 

Tabell 9- ABC- klassificering på antal burar 

 

Utifrån dessa ABC-klassificeringar och genomförda mätningar av lastbärare och 
utlastningsytan har två layoutförslag framställts och presenteras i figur 20 och 21.  

Förslag ett presenteras i figur 20 där sorteringskoderna har placerats utefter en ABC-
klassificeringarna från tabell 8 och 9. Alla lastbärare, oavsett typ, har placerats utmed 
kanterna där de sorteringskoder med flest antal levererade barecodes placerats närmast 
plocket. Längst ner på vänster sida i figur 20 och därmed närmast plocket har pallar till 
respektive sorteringskod placerats. Dessa är placerade utifrån antalet barecodes från 
tabell 8. Resterande gula rutor i figur 20 är burar som även är placerade både utifrån 
tabell 8 och 9. Burarna är som tidigare även separerade som norr och söder om 
Stockholm.   
 
De gulmarkerade ytorna i figur 20 framför lastbärarna är där godset ska placeras på 
marken innan 3PL-personalen placerar det på lastbäraren. Den rödmarkerade ytan 
symboliserar istället ytan där gods inte får placeras. Denna yta är avsedd för att 3PL-
personalen enkelt ska kunna arbeta mellan godset och respektive lastbärare. Om gods 
placeras direkt framför lastbärarna bidrar det till slöseriet onödiga rörelser genom att 
3PL- personalen måste flytta gods för att kunna utföra arbetet (Wahab, 2013). De gröna 
markeringar symbolisera placering av bulky pallets och glasruteburar och den mörkgrå 
ytan framför symboliserar ytan där det skrymmande godset kan placeras innan det 
placeras på lastbärarna.  
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Figur 20- Layoutförslag ett 
Förslag två presenteras i figur 21 och tillämpar till stora delar samma metoder som 
förslag ett. Förslag två tilldelas däremot en större yta för Skrymmande gods vilket är 
möjligt då lastbärarna till grönlådorna är placerade mot varandra. Denna design av 
layout bidrar till att fler sorteringskoder för grönlådor kan öka i framtiden utan att 
design eller platsupptagande påverkas nämnvärt. Placering av burar för respektive 
sorteringskod förblir densamma som Förslag ett. Alla markeringar i Förslag två följer 
samma struktur som Förslag ett.  

 
Figur 21- Layoutförslag två 
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5.2.2 5S 
Lagerpersonalen upplever enligt intervjuerna att bristen på hjälpmedel för att utföra ett 
bra arbete leder till oordning och frustration. Observationerna bekräftar även att 
oordning uppstår och att det idag saknas tydliga riktlinjer för hur arbetet ska utföras. 
Med hjälp av 5S kan utlastningsytan struktureras upp för att underlätta arbetet. 

Sortera är att skilja på de verktyg som är viktiga och onödiga på en arbetsplats 
(Bullington, 2003). I denna studie har studenterna valt att tolka detta som att identifiera 
vilka ytor som idag används på ett fördelaktigt respektive ofördelaktigt sätt för att kunna 
optimera arbetet på utlastningsytan. Utifrån observationerna framgår att det i dagsläget 
placeras inkommande gods och förbrukningsvaror, i form av batterier, plast och papper 
på utlastningsytan. Placering av detta material på utlastningsytan tar upp nödvändig yta 
för arbetet på utlastningsytan och bör därför placeras på andra ställen i lagret.  
 
Strukturera används för att sortera mellan det viktigaste och var det har sin mest 
optimala plats och markera ut detta visuellt (Bullington, 2003). Detta innebär att placera 
varje sorteringskod och lastbärare på den mest optimala platsen för att sedan markera 
platserna med visuella hjälpmedel. Detta kan göras med hjälp av tejp och skyltar. Tejp 
som visualiserar var de olika lastbärarna ska stå, tillsammans med tydliga skyltar bakom 
platserna för att lagerpersonalen ska veta var godset ska placeras även om lastbärare 
inte är utplacerade då godset anländer till utlastningsytan. För att undvika att godset 
sprids ut på utlastningsytan bör även uppmärkning tejpas om var godset får placeras på 
golvet.        

Systematisera syftar på systematisk städning. Systematisk städning kan utföras lite 
varje dag tillsammans med en större städning en gång i veckan (Bullington, 2003). Har 
ytor markerats med tejp, skyltar eller andra hjälpmedel kan systematisera vara att 
kontrollera att markeringarna inte har försvunnit, förstörts eller på annat sätt medför till 
att 5S inte kan användas för att optimera utlastningsytan. För att säkerställa att tejpen 
och skyltarna inte försvinner bör en ansvarig utses för detta.  

Standardisera ska fastställa de tidigare stegen inom 5S för att upprätthålla processerna 
i det dagliga arbetet (Bullington, 2003). Detta kan göras genom ett fotografi eller layout 
som visar var respektive sorteringskod och lastbärare ska vara placerad på 
utlastningsytan.  

Skapa vana handlar om att skapa en vana inom organisationen för att 5S ska kunna 
användas optimalt (Bullington, 2003). Bullington (2003) menar att detta börjar i 
ledningen och det är viktigt att förutsättningarna finns för att kunna tillämpa tidigare 
nämnda steg. Finns inte de rätta förutsättningarna inom organisationen är det svårt att 
tillämpa 5S. Bullington (2003) nämner också att det är viktigt att hela organisationen 
både förstår och vill tillämpa metoden för att implementationen ska vara fullt lyckad, 
först då kan organisationen fortsätta utveckla standarden.    
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5.2.3 Standardiserat arbete 
Standardiserat arbete leder till att varje process utförs på samma sätt varje gång och 
utav alla. Då alla utför processen på samma sätt blir det även enklare att utveckla 
processen och skapa nya effektivare standarder (Pinto, Matias, Pimentel, & Azevedo, 
2018). Standardiserat arbete kommer även göra det lättare för varje enskild individ att 
utföra arbetet på utlastningsytan oavsett grad av erfarenhet. Då två organisationer 
opererar på utlastningsytan ger standardiserat arbete möjlighet för organisationerna att 
lättare kunna samarbeta genom att alla vet vilka aktiviteter som utförs och hur. Detta 
går att koppla till placering av respektive sorteringskod, där båda organisationerna skall 
vara överens om vart varje sorteringskod har sin specifika placering och att det inte 
varierar från en dag till en annan. 
 
För att standardiserat arbete ska kunna tillämpas är det viktigt att organisationerna både 
har kunskap och träning inom standardiserat arbete och om varför detta är viktigt (Pinto, 
Matias, Pimentel, & Azevedo, 2018). Då genomförda intervjuer visar att det saknas 
riktlinjer för hur arbetet ska utföras på ett korrekt sätt är det av stor vikt att 
organisationen tar fram riktlinjer för varje enskild aktivitet, och varför det är viktigt för 
att optimera arbetet på utlastningsytan. När en standard är bestämd och 
lagermedarbetarna har kunskap inom standardiserat arbete kan nya bättre standarder 
utvecklas (Pinto, Matias, Pimentel, & Azevedo, 2018).  
Poka-Yoke utgår från att identifiera och eliminera fel innan det når kund (Vinod, 
Devadasan, Sunil, & Thilak, 2015). Med standardiserat arbete går det inte garantera att 
fel inte kommer begås eller levereras, men med implementation av standardiserat arbete 
minskar risken för att fel begås på utlastningsytor.  

5.2.4 Muskelminne 
Muskelminne är vad Liu et al (2017) beskriver som något som uppstår efter att 
repetitiva rörelser utförs om och om igen. Muskelminnet leder således till att aktiviteter 
slutligen sker på automatik. För att kunna använda sig av muskelminnet är det viktigt 
att sorteringskoderna och lastbärarna står på samma plats varje dag. Det innebär att en 
implementering av ovan nämnda teorier, 5S och standardiserat arbetet är nödvändigt 
för att kunna använda muskelminnet. Muskelminnet kommer främst att hjälpa arbetaren 
från 3PL-företaget som arbetar med att placera godset på lastbärarna. Genom att 
sorteringskoderna och lastbärarna står på samma plats varje dag kommer arbetaren att 
utföra repetitiva rörelser under en längre tid vilket gör att muskelminne uppstår enligt 
Liu et al (2017). När arbetet sker på automatik blir det effektivare.       
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6 Slutsats 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 
studiens implikationer. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och rekommendationer. 
Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 

6.1.1 Frågeställning 1 

Vilka aktiviteter utförs idag på ett ofördelaktigt sätt på utlastningsytor? 
 
Studien visar på att flera aktiviteter på utlastningsytan hos fallföretaget idag utförs på 
ett ofördelaktigt sätt. Såväl fallföretaget och 3PL-företaget arbetar inte utefter 
standardiserat arbete på utlastningsytan. Sorteringskoder placeras på olika ställen från 
en dag till en annan då inga markeringar eller skyltar som indikerar respektive plats 
finns. Bristande struktur och standardiserat arbete likt studiens fallföretag bidrar till 
frustration och förvirring bland lagerpersonalen och medför att de inte kan använda sig 
av muskelminnet. Studien visar även att det förekommer ytor på utlastningsytan som 
inte används till utlastning av gods. Skanning av gods leder även till flera aktiviteter 
som kan klassas som slöserier. 
 
I studien framgår även betydelsen av en genomtänkt layout på utlastningsytan. En 
undermåligt utformad layout bidrar till onödiga transporter vilket orsakar merarbete 
för verksamheten. En genomtänkt layout bidrar även till att det blir lättare att göra rätt 
och därmed minskad risk för fel.    

6.1.2 Frågeställning 2 

Vilka förbättringar kan genomföras för att möjliggöra optimering av arbetet på 
utlastningsytor? 
 
Studien visar på att flera förbättringar och implementationer kan göras för att förbättra 
arbetet på utlastningsytan. Från studien har det framkommit att ABC-klassificering är 
en bra metod för att utforma en layout för utlastningsytan. Genom en ABC-
klassificering kan sorteringskoderna placeras strategiskt på utlastningsytan. Studien 
presenterar två layoutförslag utifrån två olika ABC-klassificeringar och mätningar som 
gjorts. Genom en layout utifrån en ABC-klassificering reduceras slöserier som onödiga 
transporter. 
 
Baserat på den valda layouten kan sedan implementation av 5S genomföras för att 
säkerställa att layouten följs. 5S bidrar med visuella hjälpmedel som hjälper arbetarna 
att utföra ett korrekt arbete. Utifrån 5S är även standardiserat arbete på utlastningsytan 
av stor vikt då två olika organisationer opererar där. Genom standardiserat arbete vet 
alla vilka aktiviteter som ska utföras och hur samt var allt ska placeras vilket bidrar till 
ett bättre samarbete mellan organisationerna. Standardiserat arbete är även en 
förutsättning för att utveckla och förbättra arbetet på utlastningsytan. Arbetarna kan 
även använda sig av muskelminne genom standardiserat arbete vilket effektiviserar 
arbetet då aktiviteterna utförs på automatik. Genom ett standardiserat arbete minskar 
också risken för att göra fel i enlighet med Poka-Yoke.    
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6.2 Implikationer 
Studenterna har inte har inte byggt någon ny teori från denna studien. Däremot har olika 
metoder sammankopplats för att effektivisera och standardisera arbetet på 
utlastningsytor vilket är ett relativt outforskat område. Genom dessa metoder har en 
standardiserad arbetsprocess och en riktlinje för hur en layout av en utlastningsyta kan 
utformas utvecklats som kan appliceras på andra utlastningsytor. 
 
Praktiskt bidrar studien till att underlätta för lagerpersonal som arbetar på 
utlastningsytor genom att standardisera och effektivisera arbetet. Detta leder även till 
att färre fel begås på utlastningsytan. Vidare erbjuder studien lager- och logistikchefer 
en konkret utgångspunkt för effektivisera utlastningsverksamheten genom en  ABC-
klassificering vid utformning av utlastningsytor.   

6.3 Metoddiskussion/kvalitetsbedömning  
Studiens problem identifierades utifrån en förstudie utförd på fallföretaget. Efter 
förstudien kunde både syfte och problemformulering för studien tas fram, tillsammans 
med arbetsmetoder för att uppnå syftet.  

Studenterna har använts sig av en fallstudie med en enfallsdesign. Yin (2007) menar att 
en fallstudie används när aktuella situationer ska beskrivas och dess styrka är att man 
kan hantera många olika sorter av empiriskt material. En studie med enfallsdesign 
studerar flera olika analysenheter och ger möjligheten till flera synvinklar och 
möjligheter att ta sig an problemet. Studenterna anser att en enfallsdesign är rätt val av 
design med ovan nämnda anledningar, däremot är det missvisande då intervjuer och 
dokumentstudie har utförts med 3PL-företaget för att komplettera data. Eftersom 3PL-
företaget också opererar på utlastningsytan ansågs det svårt hur studenterna skulle 
förhålla sig till detta vad gäller val av design.  

För datainsamling har observationer, dokumentstudie och intervjuer använts som 
metoder för att samla in empiri. Observationerna utfördes i form icke deltagande 
observationer där de observerade visste om att observationen utförs. Patel och 
Davidsson (2011) skriver att denna metod är bäst lämpad när den dagliga verksamheten 
skall observeras. Studenterna anser att denna form av observation har bidragit till att få 
en tydlig bild av fallföretaget och 3PL-företagets dagliga verksamhet på utlastningsytan 
och att studenterna därifrån kunnat identifiera och angripa problemen som identifieras. 
Då observationerna har utförts under flera olika dagar ökar reliabiliteten vilket bidrar 
till att den data som presenteras i studien är trovärdig och representerar den dagliga 
verksamheten över en längre period.  

Med hjälp av dokumentstudie har sekundärdata till studien samlats in och givit 
studenterna information kopplat till fallföretaget och 3PL-företagets bakgrund och 
statistik. Studien har utifrån dokumentstudien kunnat samla data om lagerlayout, antal 
lastbärare i snitt till respektive sorteringskod, samt hur statistik på hur mycket volym 
som levererats under en längre period. Yin (2007) menar att dokument från företag 
alltid ska beaktas med försiktighet. Av denna anledning har beräkningar gjorts utifrån 
den utgående volymen för att kontrollera om det uppskattade snittet på antal lastbärare 
är korrekt och trovärdig för att kunna designa förslag till layout på utlastningsytan. 
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Som sista metod användes intervjuer. Intervjuerna är gjorda i etapper med respondenter 
från olika organisatoriska nivåer hos fallföretaget och 3PL-företaget. Studenterna 
genomförde intervjuerna med låg grad av standardisering och strukturering för att 
därmed kunna få in en stor mängd data från respondenterna. Studenterna anser att 
kvalitativa intervjuer gav mycket god insikt i alla arbetarnas uppfattning angående 
utlastningsytan. Under hela intervjuerna antecknades stödord av båda studenterna som 
sedan diskuterades efter intervjun. Studenterna är självkritiska till att intervjuerna inte 
spelades in för att på så vis kunna presentera den insamlade datan för studiens läsare på 
ett bättre sätt.  

6.4 Slutsatser 
”Att analysera hur aktiviteter på utlastningsytor kan standardiseras och 
effektiviseras”  
 
Studien har lett fram till följande slutsatser som ska besvara syftet med att analysera 
hur aktiviteter på utlastningsytor kan standardiseras och effektiviseras. För att 
standardisera och effektivisera en utlastningsyta bör implementation av följande 
metoder ske i följande ordning.   

1. Layouten på utlastningsytan skall baseras utifrån en ABC-klassificering utifrån 
antal artiklar eller lastbärare till respektive sorteringskod. Placeringen för respektive 
sorteringskod och lastbärare bör sedan placeras utefter tilldelad klassificering med 
mål att minska slöserier som onödiga transporter och onödiga rörelser. Denna ABC-
klassificering bör göras minst en gång per år för att uppdatera layouten.    
2. Implementation av 5S ska säkerställa att all lagerpersonal oavsett erfarenhet 
skall kunna placera rätt gods på rätt plats. Varje sorteringskod eller annat material 
skall vara tydligt utmärkt med både tejp och skyltar som indikerar vart var sak har 
sin specifika plats. Med 5S säkerställs att respektive sorteringskod 
placeras på samma plats varje dag.    
3. Standardiserat arbete är en förutsättning för att utveckla och förbättra arbetet på 
utlastningsytan. Utifrån standardiserat arbetet utförs alla aktiviteter på samma sätt 
från en dag till en annan och arbetet kan ske på automatik med hjälp av 
muskelminnet för att underlätta arbetet. När alla aktiviteter utförs på samma sätt 
kan nya bättre standarder utvecklas och förbättra utlastningsytan 
ytterligare. Standardiserat arbete kommer tillsammans med ovan nämnda teorier att 
leda till ett bättre fungerande samarbete både inom och mellan organisationer och 
aktörer.   
4. Genom standardiserat arbete ökar möjligheten att aktiviteter utförs på rätt sätt 
och risken för fel minskar vilket kan förklaras som Poka-Yoke. Skanning är 
också en del av Poka-Yoke och minskar möjligheten att begå fel. För att eliminera 
möjligheten att göra fel bör både godset och lastbäraren skannas. 
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6.5 Vidare forskning 
Denna studie har enbart betraktat aktiviteter som sker på en utlastningsyta och vad som 
kan förbättras för att effektivisera arbetet. Vidare forskning som skulle utveckla 
möjligheterna till effektivare arbete skulle vara processer och aktiviteter som sker 
tidigare i flödet.  Exempel på detta är vad som sker i inlagring-, plock- och 
packprocesserna och hur det påverkar processen på utlastningsytan.   
  
Skanningen i denna studie beskrivs som en nödvändig men icke värdeskapande 
aktivitet. För att ytterligare utveckla arbetet på utlastningsytor skulle det vara intressant 
att undersöka hur skanning likt den i studien kan utvecklas och bidra till att även 
förbättra flödet. 
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