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Sammanfattning 

Dagabs fryslager i Jordbro är inte lika effektivt som deras andra lager i Backa. Därför behöver de 
se över sina processer och försöka eliminera sina slöserier. För att identifiera problem och 
ineffektiva processer genomfördes en kartläggning och analys av aktiviteterna på lagret som 
jämfördes med aktiviteterna på lagret i Backa genom en benchmarking. Skillnader och slöserier 
identifierades och tre stycken valdes ut som vi fortsatte genomföra analyser på med hjälp av 
brainstorming och fiskbensdiagram för att få fram orsaker till problemen. När orsakerna lyfts 
fram diskuterades lösningsförslag och effekterna beräknades. Till sist analyserade vi även 
lösningsförslagen genom en SWOT analys där deras styrkor, svagheter möjligheter och hot mot 
förslagen togs fram. 
 
De tre problemen som lyftes fram var: 
 
1. Arbete utfördes på söndagar vilket ger en onödig ökad kostnad. 
 
2. Området där plockarna plastar in sina pallar är begränsad så att endast två plockare kan plasta 
in sina pallar parallellt vilket leder till köer med väntetider. 
 
3. Rasttiderna hålls inte vilket gör att företaget betalar för arbete som inte utförs.  
Istället för att plockarna arbetar och plockar ihop pallarna på söndagarna ska de plockas redan 
under fredagen och sedan förvaras på utlastningsytan tills söndagen då lastbilarna hämtar dem. 
Detta medför en besparing på 384 228 kr enligt våra beräkningar. 
Problemet med den begränsade plastnings yta har lösts genom att placera pallarna vid 
inleveransen så att ännu en inplastningsplats skapas. Detta medför minskade kötider och ger en 
besparing på 26 119 kr enligt våra beräkningar. 
Problemet med att rasttiderna inte hålls löses genom att sätta upp en stämplingsmaskin vid 
utgångarna där rasttiderna registreras. Denna lösning skulle innebära en besparing på 2 886 824 
kr enligt våra beräkningar. 
De tre lösningarna skulle gemensamt ge en besparing på 3 297 171 kr enligt de 
beräkningsmetoder vi har använt oss utav. 
Vi har valt att mäta resultatet av våra mätningsförslag i kr eftersom vi anser att det är en mycket 
relevant enhet som alla har lätt att relatera till. 
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Abstract 
Dagab cold storage in Jordbro is not as effective as their second storage in Backa. Therefore, 
they need to review their processes and try to eliminate their wastes. In order to identify 
problems and inefficient processes, a survey and analysis of the activities of the warehouse 
compared with the activities in the warehouse in Backa through benchmarking. Differences and 
wastes were identified and three of them were selected as we continued analyzing using 
brainstorming and fishbone diagrams to find the cause of the problems. Once the causes are 
highlighted discussed solutions were proposed, and the effects were calculated. Finally, we also 
analyzed the solutions using a SWOT analysis where their strengths, weaknesses, opportunities 
and threats to the proposals were shown.  
 
The three issues that were highlighted were: 
 
1. Work is performed on Sundays, giving an unnecessary increase in cost. 
 
2. The area where pickers wrap their pallets is limited so that only two pickers can  wrap their 
pallets parallel resulting in queues. 
 
3. Break times are not kept allowing the company to pay for work not done. 
Instead of working on Sundays, they should pick the pallets during Friday and then keep them on 
the loading surface until Sunday when the trucks will pick them up. This results in a saving of 
384 228 SEK according to our calculations. 
 
The problem with the small surface where the pickers wrap their pallets is resolved by placing 
the pallets from the receipt so that another plastic wrapping surface is created. This result in 
reduced waiting times and provides a saving of 26 119 SEK according to our calculations. 
The problems with the breaks are solved by putting up a stamping machine at the exits where 
break times are recorded. This solution would mean a saving of 2 886 284 SEK according to our 
calculations. 
The three solutions would together produce savings of 3 297 171 SEK according to the 
calculation methods we have used of. 
We have chosen to measure the performance of our proposals in SEK because we believe it is a 
very relevant unit that everyone has easy to relate to. 



 



Förord 

Vi vill först och främst tacka vår handledare på Dagab Anders för hjälpen vi har fått att ta fram 

information samt att han har tagit sig tid med oss och funnits där som ett bollplank som varit till 

stor hjälp.  

Anders Linden 

Dagab, april-juni 2013 

 

Vi vill också tacka vår handledare på KTH för hjälpen och återkopplingen vi fått till arbetet och 

rapportskrivningen. Vi har också fått mycket information och hjälp med administrativa regler 

kring rapporten, examinationen och redovisningen.   

Mikael Grennard 

Handledare KTH, april-juni 

 

Vi vill också tacka Sasko under vårt studiebesök på Backas lager i Göteborg som vi fick vi en 

stor insyn i hur fryslagret fungerade. Vi hade också givande diskussioner av tillvägagångssätt i 

ändringar av arbetsätt av hans erfarenhet som var till stor hjälp under projektets gång. 

Sasko Kracovski 

Backa, 4 april 2013 



Nyckelord 

VOICE: VOICE är ett system som muntligt talar om för plockarna vilka varor man ska plocka 

eller ger information om vad plockarna vill veta med hjälp av kommandon som plockarna 

muntligt ställer till systemet. 

Plockmonitor: Plockmonitorn är ett datasystem som visar vad plockarna har gjort. Vilka 

uppdrag, hur många kolli, vilken tid, om det var något kolli som var slut i lagret, mm.  

Ledtid: Tiden från det att ett behov identifieras tills att det är tillfredsställt. 

Väntetid: Väntetid är den tiden som inte ger något mervärde till företaget. 

Pall: När pall/pallar nämns menas EU pallar.  

Försörjningskedja: En försörjningskedja är produktens väg från råvara till slutkund. 

Igloo En Databas och ett arbetssätt där man kontrollerar temperaturen på samtliga ankommande 

inleveranser. 

Höglyft: Är en truck som kan höja sina gafflar 5m över marken för att kunna förvara pallar på 

höjden. 

Plocktruck: Är en truck som plockarna använder för att lasta varorna på ballar som levereras till 

butiken. 

Academic Work: Är ett bemanningsföretag som hyr ut personal. 

Plastning: När plockarna har plockat en pall behöver man plasta pallen för att inte varorna ska 

ramla av pallen och skadas/försvinna under transporten. 

Buffertplats: Där man pall vis förvarar varorna. 

Maxipack: Ett buffertlager som får plats med mer varor på mindre yta än buffertplatserna. 

Varumottagningens uppställningsplats: Där varumottagningen ställer mottagna varor som inte 

än har hunnit köras in på lagret. 

A platts: Är där varorna man plockar som står på marknivå. 

B platts: Är varorna man plockar som står över A platsen på en hylla. 

Allivs: Är stora order som plockas på dagen som går till de stora kunderna (Hemköp/Willys). 

Närlivs: Är mindre order som till t.ex. bensinstationer.  

Ackordslön: Lönen är beräknad på hur bra du presterar. 

 



Innehållsförteckning 

1 Inledning ....................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdefinition .................................................................................................................. 2 

1.3 Syfte ....................................................................................................................................... 2 

1.4 Mål ......................................................................................................................................... 2 

1.5 Avgränsning........................................................................................................................... 2 

2 Företagspresentation ..................................................................................................................... 3 

2.1 Dagab en del av Axfood ........................................................................................................ 3 

2.2 Fryslagret ............................................................................................................................... 4 

3 Verktyg ......................................................................................................................................... 5 

3.1 ABC-kalkyl ............................................................................................................................ 5 

3.2 Benchmarking ........................................................................................................................ 5 

3.3 Brainstorming ........................................................................................................................ 6 

3.4 Fiskbensdiagram/Ishikawa diagram ...................................................................................... 7 

3.5 Lean production ..................................................................................................................... 8 

3.6 SWOT analys ......................................................................................................................... 9 

3.7 5S ......................................................................................................................................... 10 

4 Arbetsmetod ............................................................................................................................... 11 

4.1 Datainsamling ...................................................................................................................... 12 

4.2 Sekundärdata ....................................................................................................................... 12 

4.3 Primärdata ............................................................................................................................ 12 

5 Lageraktiviteter .......................................................................................................................... 13 

5.1 Varumottagning ................................................................................................................... 14 

5.2 Infackning ............................................................................................................................ 14 

5.3 Nerlyftare ............................................................................................................................. 15 

5.4 Helpallsuppdrag ................................................................................................................... 15 

5.5 Plockning ............................................................................................................................. 16 

5.6 Utlastning............................................................................................................................. 16 

6 Genomförande ............................................................................................................................ 17 

6.1 Benchmarking ...................................................................................................................... 17 

6.2.1 Val av benchmarkingobjekt .......................................................................................... 17 

6.2.2 ABC-kalkyl ................................................................................................................... 17 

6.2.3 Analys av Fryslagret i Jordbros egen process ............................................................... 18 

6.2.4 Identifiera Benchmarkingpartners ................................................................................ 20 

6.2.5 Backas arbetsmetoder ................................................................................................... 20 

6.2.6 Analysera information .................................................................................................. 22 

6.2 Brainstorming ...................................................................................................................... 24 

6.3 Fiskbensdiagram/Ishikawa diagram .................................................................................... 25 

7 Resultat ....................................................................................................................................... 27 

7.1 Brainstorming lösningsförslag ......................................................................................... 27 

7.2 SWOT analys ................................................................................................................... 28 



7.3 Uträkningar .......................................................................................................................... 30 

7.3.1 Söndagar ....................................................................................................................... 30 

7.3.2 Plastning ........................................................................................................................ 30 

7.3.3 Rasterna ......................................................................................................................... 31 

7.3.4 Totalt ............................................................................................................................. 34 

8 Slutsats ....................................................................................................................................... 35 

9 Rekommendationer .................................................................................................................... 37 

10 Diskussion ................................................................................................................................ 39 

Litteraturförteckning ..................................................................................................................... 41 

Figurförteckning ............................................................................................................................ 42 

 



 

1 

 

1 Inledning 

Detta kapitel ger en beskrivning av bakgrunden, problemdefinitionen, syftet, metoden 

och avgränsningarna för projektrapporten för att få en genomgående beskrivning om 

vad arbetet handlar om. 

1.1 Bakgrund 
Logistiken har under de senaste åren vuxit till att bli en viktig del av 

konkurrensstrategin för att kunna konkurrera på marknaden. Konkurrensen inom 

logistikföretag har ökat drastiskt då kunderna ställer allt högre krav på pris och service. 

Nya tekniska lösningar gör det möjligt att få varan både billigare och snabbare. För att 

man ska kunna uppnå kundens krav måste man därför alltid sträva efter ständiga 

förbättringar inom logistiken. Ett bra fungerande logistikföretag är grunden för att ett 

företag ska lyckas vara konkurrenskraftig och ha en bra lönsamhet.  

Företag måste alltid förnya sina processer för att på så sätt modernisera sin logistik. 

Men företagen som väljer att inte förnya sina processer utan nöjer sig med hur det alltid 

har fungerat riskerar att en dag vakna upp och inse att deras processer är omogna. När 

man släpper koll på nyckeltal och ger mycket eget ansvar kan det ta lång tid innan man 

inser vad som har hänt, som man kan spegla i Dagabs fryslager i Jordbro. Att man gör 

de aktiviteterna som företaget har satt upp betyder inte att processerna genomförs 

rationellt eller med lite resurser, utan bara att de genomförs.  

 

Figur 1:Mognadsmodellen 

När fryslagret i Jordbro jämförs med Backa ser man skillnaden på produktiviteten och 

kostnaderna, men det man inte ser är varför skillnaden uppkommer. Processerna är olika 

varandra och gör det svårt att jämföra själva processerna. Det krävs då att man mäter 

och följer upp i den utsträckningen som behövs för att på så sätt kunna förstå grunden 

till varför man har en lägre produktivitet och en högre kostnad i Jordbro. Då det inte 

finns statistik på alla aktiviteter går det heller inte att mäta alla aktiviteter som gör det 

nästintill omöjligt att bena ut alla orsakerna. 

Källa: (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson) 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=vad+%C3%A4r+ett+omoget+f%C3%B6retag+inom+logistik+sammanhang&source=images&cd=&cad=rja&docid=Qy8ykazZMP3smM&tbnid=urlJZTmZtMp_jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tools.effso.se/2010/page/4/&ei=trZvUcryBMSr4ATa1oCoAw&bvm=bv.45373924,d.bGE&psig=AFQjCNGKfOLfeKHXdsUu7DxV_CdQhrkWhg&ust=1366362153572338
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1.2 Problemdefinition 
Dagabs fryslager i Jordbro är inte lika effektivt som Dagabs lager i Göteborg. 

Arbetssätten har varit oförändrad en längre tid och förbättringsarbeten har inte lätt till 

den ökade effektiviteten som har förväntats. Göteborgs lager har däremot sett 

förändringar på produktiviteten hur den stiger då de genomfört förbättringsåtgärder.  

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att genom användning av färdigheter och kunskaper 

från utbildningen i industriell ekonomi och produktion bidra till att ta fram ett 

effektivare lager för Dagab i jordbro. 

Eftersom de har ett liknande lager i Göteborg där produktiviteten är högre men med 

lägre kostnader så ska statistik och arbetsmetoder jämföras för att identifiera icke 

effektiva processer som det sedan ska tas fram förbättringsförslag till. 

1.4 Mål 
Ta fram minst två förbättringsförslag för att uppnå ett effektivare lager mätt med 

relevant enhet, samt utvärdera förbättringsförslagen. 

1.5 Avgränsning 
 Vi kommer lämna förbättringsförslag för fryslagret i Jordbro. 

 Vi kommer inte undersöka förbättringar inom de administrativa processerna. 
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2 Företagspresentation 

En kort presentation av Axfood och Dagab. 

2.1 Dagab en del av Axfood 
Dagab är Axfoods Logistikföretag och arbetar med logistik inom distribution och lager 

åt koncernens butikskedjor. Dagab har två huvuddistributionslager, ett i Jordbro och ett 

i Backa samt två kompletterande färskvarulager i Borlänge och Jönköping. Från dessa 

Lager sker leveranser till cirka 500 butiker runt om i landet. 

  

Figur 2: Illustration av Dagab 

Axfoodkoncernen bedriver verksamhet inom dagligvaruhandeln där de har en 

marknadsandel på cirka 20 procent, cirka 7200 anställda och en nettoomsättning på 36,3 

miljarder kronor. Axfoodkoncernen består av ett antal bolag inom distribution lagring 

men också egenägda matvaruaffärer. Willys, Hemköp och PrisXtra är Axfoods egna 

butikskedjor och består sammanlagt av 246 egenägda butiker. Förutom dessa egenägda 

butiker samverkar koncernen med 820 handlarägda butiker inom Willys, Hemköp och 

Tempo.  

källa: (Halvarsson, 2012) 

 

Figur 3: Axfood loggan 
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2.2 Fryslagret 
På Dagab i Jordbro finns det ett fryslager som är 9000 kvadratmeter stort och levererar 

1300 olika artiklar frysvaror till olika kunder (butiker, bensinstationer, pressbyrån med 

flera). Varje dag tar varumottagningen emot mellan 30-45 lastbilar med frysvaror och 

det är 10-12 egna lastbilar och mellan sju-nio externa lastbilar som levererar varorna till 

kunden bortsätt från närlivsorder. De egna lastbilarna kan också köra leveranser flera 

gånger varje dag. Temperaturen ligger runt -24 grader som krävs för att varorna skall 

klara kylkedjan ut till kund. I lagret har man också avfuktare som gör att luften blir 

mycket torrare för att underlätta arbetet för personalen som plockar i lagret och för att 

undvika isbildning som annars orsakar halka. I lagret jobbar mellan 22-23 plockare och 

mellan sju-åtta höglyftar som tillsammans levererar ca 140 000 kolli varje vecka. För att 

kunna möta den varierade kundvolymerna varje dag har man mellan fyra-sju inhyrda 

plockare från Academic Work som används som en buffert då den ordinarie personalen 

annars inte räcker till. På det sättet får man en jämn arbetsbörda som gör att man kan 

möta kundvolymen varje dag. Man förvarar alla pallar på höjden för att på så sätt få en 

större yta att förvara på.   

Källa: (Buskas, 2013) (Ohlsson, 2013) (Törnblom, 2013) 

 

 

Figur 4: Fotografi från lagret i Jordbro 
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3 Verktyg 

Teoretisk förklaring om verktyg och analysmetoder som tas upp eller används i 

rapporten för att nå målet. 

3.1 ABC-kalkyl 
ABC-kalkyl eller aktivitetsbaserad kalkylering som är det svenska namnet är en 

aktivitetsbaserad kalkyleringsmetod för att beräkna självkostnaderna för en produkt 

eller tjänst. ABC lanserades 1987-1988 i en rad artiklar eftersom de äldre kalkylerna 

inte anpassats och utvecklats till de nya förutsättningarna. De traditionella kalkylerna 

var alldeles för schablonmässiga och gav ett allt för vilseledande resultat. ABC är ingen 

homogen kalkyleringsmetod och den har förekommit och tillämpats i ett flertal olika 

varianter sedan 80-talet. Metoden innebär att alla kostnader delas upp på olika 

aktiviteter, till exempel administration, kundordermottagning eller att starta en 

produktion med mera. För varje aktivitet söks sedan dess kostnadsdrivare som används 

som fördelningsnyckel för aktivitetens kostnad. Kostnadsdrivaren skall alltså ge ett mått 

på användandet av aktiviteten. När aktiviteter och kostnadsdrivare identifierats samt 

aktivitetskostnad och kostnadsvolym tagits fram kan kostnad per kostnadsdrivarenhet 

kalkyleras för kalkylobjektet. 

Källa: (Andersson, 2010) 

Kostnadsslag Kostnadsbärare

Aktivitet

Direkta kostnader

Aktivitetskostnader Fördelade kostnader

 

Figur 5: Illustration av kostnader 

3.2 Benchmarking 
Benchmarking är ett verktyg som används för att hitta förbättringsmöjligheter åt 

processer eller produkter. Verktyget är ofta integrerat i förbättringsarbetet företag.  

Benchmarking kan sammanfattas som ”sökandet efter de bästa arbetsmetoder som leder 

till överlägsna prestationer”. På Japanska finns ett ord som har en liknande innebörd, 

”dantotsu” och kan översätts till ”strävan att vara den bäste av de bästa”. Man ska inte 

förväxla benchmarking med att kopiera eller att stjäla någon annans arbetsmetoder eller 

lösningar utan det är ett samarbete med en partner för att skapa förståelse för de egna 

processerna och verksamheten. 

Grundidén eller anledningen med att genomföra ett benchmarkingprojekt är att göra en 

noggrann jämförelse mellan någon av de processer som man inte är nöjd med i det egna 

företaget eller organisationen och en liknande process i en annan organisation som har 

ett bättre tillvägagångssätt. Sedan analyserar man skillnaderna och gör en så kallad 

gapanalys där skillnaderna identifieras sedan påbörjas ett förbättringsarbete för att 
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eliminera skillnaderna. Man siktar alltid mot att jämföra sig med den som löser 

problemet bäst eftersom man strävar efter en så bra lösning som möjligt. 

Benchmarking delas ofta in i fyra varianter, intern-, konkurrent-, funktionell- och 

generisk benchmarking. 

Intern benchmarking: Att jämföra två eller flera processer inom den egna 

organisationen. 

Konkurrent benchmarking: Att jämföra den egna organisationens produkt eller process 

med en eller flera konkurrenter.  

Funktionell benchmarking: Att jämföra den egna organisationens produkt eller process 

med en organisation som inte är någon konkurrent.  

Generisk benchmarking: Att jämföra organisationens egen process med den absolut 

bästa processen oavsett bransch. 

Vi har visualiserat Benchmarkingprocessen i fem steg för att tydligare ge en bild av vad 

benchmarking innebär. 

Källa: (Christopher) 

 

3.3 Brainstorming 
Brainstorming är en arbetsmetod som används när man snabbt vill få fram många tankar 

eller idéer utan att väga in kvalité eller analysera effekter eller andra egenskaper. 

Brainstorming kan gå till på många olika sätt men grundidén är att man ska ta fram så 

många idéer som möjligt utan att ifrågasätta eller vikta dem mot varandra innan alla 

deltagare har fått möjlighet att lyfta fram alla deras idéer. Det första man gör när man 

ska genomföra en brainstorming är att ge gruppen all den information den behöver kring 

problemet eller situationen brainstormingen ska ske kring. Nästa steg är att presentera 

problemet och vilka kriterier som måste mötas, det ska vara klart att meningen med 

mötet ska vara att ta fram så många idéer eller lösningar som möjligt. Det är viktigt att 

alla får tillräckligt med tid för att fundera ut egna lösningar och idéer. Till slut går man i 

tur och ordning runt så att alla får presentera alla sina idéer. När alla Idéer väl tagits 

fram börjar man diskutera dem gemensamt och gallra ut de man kommer överens om är 

de bästa efter de önskade kriterierna tills man har ett önskat antal kvar. 

Källa: (The Writing Center at UNC Chapel Hill, 2010) 
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3.4 Fiskbensdiagram/Ishikawa diagram 
Fiskbensdiagram används för att på ett strukturerat sätt kunna analysera grund och 

delorsaker till problem som identifierats. Diagrammet är ett så kallat orsak och effekt 

diagram och introducerades av Dr Kaoru Ishikawa 1943 i Japan i samband med ett 

kvalitetsarbete på Kawasaki steel works. Diagrammet är ett förenklat felträd och visar 

tydligt hur de olika orsakerna beror på varandra, vilket kan vara viktigt när det ska ligga 

till grund för ett beslut eller förändring. När orsakerna till problemet analyseras görs det 

ofta utifrån de fem M vilka man analyserar noggrant var för sig och tar fram delorsaker. 

 Människa – Är operatören tillräckligt motiverad, erfaren eller utbildad? 

 Maskin – Har maskinen tillräcklig kapacitet och är den kapabel att utföra 

uppgiften? 

 Metod – Är de rätta verktygen tillgängliga? Är processens parametrar tillräckligt 

specificerade? 

 Material – Är materialet av tillräcklig hög kvalité? 

 Miljö – Påverkar omgivningen resultatet? 

 Mätning – Är mätmetoderna och mätinstrumenten korrekt kalibrerade?  

 Management – Bidrar ledningen med tillräckligt med information och stöd för 

att förbättringar ska kunna genomföras?  

Resultatet likar blir en karta över orsaker som liknar skelettet av en fisk varifrån det fått 

sitt namn fiskbensdiagram.  

Källa: (Bo & Bengt, 2010) 

 

Figur 6: Illustration av fiskbensdiagram 
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3.5 Lean production 
Lean production har sitt ursprung från den Japanska bilindustrin där företaget Toyota 

tog fram filosofin. Lean production bygger på ett resurssnålt tänkande där faktorer och 

aktiviteter som inte skapar värde för kunden identifieras och tas bort för att kunna 

producera produkterna till den lägsta möjliga kostnaden utan att sänka kvalitén. En 

viktig del i Lean production är Just In Time som innebär att rätt material eller produkt 

skall finnas på rätt plats vid rätt tillfälle. Muda är ett annat centralt begrepp inom Lean 

production och översätts till slöseri. Muda har delats in i sju aktiviteter som inte skapar 

något värde och som därför ska minimeras. 

Överproduktion – Producera mer än vad nästa process behöver eller kund beställer. 

Väntan – Anställda får vänta på en process, material eller annat. 

Lager – Onödigt stora lager binder onödigt mycket kapital. 

Rörelse – Onödiga rörelser som inte behövs för att utföra uppgifterna. 

Omarbete – Reparationer och omarbete av felaktigt utförda uppgifter. 

Överarbete – Extra arbete som inte önskas av kunden.  

Transporter – Onödiga eller ineffektiva transporter. 

När man Minimerat dessa aktiviteter har man åstadkommit en kostnadseffektivare 

process. 

Källa: (Bichero & Holweg) 
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3.6 SWOT analys 
SWOT analys är ett verktyg som undersöker styrkor, svagheter, möjligheter och hoten 

mot en idé eller företag vilket är bra för att på ett strukturerat sätt analysera och 

utvärdera en idé. Målet med analysen är att identifiera vilka styrkor och svagheter idén 

har och om de är relevanta för företaget. Analysen lyfter även fram möjligheter och 

potentiella hot vilket är viktig för att göra en helhetsanalys. För att göra resultatet av 

analysen så tydlig som möjligt sammanställs resultaten i en matris. 

Källa: (Kotler, Armstrong, & Anders) 
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Figur 7: Illustration SWOT matris 
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3.7 5S 
5S är ett verktyg inom ständiga förbättringar för att skapa en mer organiserad 

arbetsplats. Från början kommer metoden från Japan där den utvecklades av Hiroyuki 

Hirano som ett verktyg för att göra Just In Time tillverkning möjlig och senare en del av 

Lean filosofin. De fem essen kan översättas till: 

 Sortera - Sortera och inventera verktyg, material och annat som används på 

arbetsplatsen. 

 Systematisera - Det som är nödvändigt för att utföra uppgiften ska finnas på 

plats och allt annat ska tas bort. 

 Städa – Regelbunden städning för att hålla ordning. 

 Standardisera – standardiserade arbetssätt och skapa att göra listor. 

 Sköt om - se till att göra listorna blir bättre och används 

Verktyget erbjuder en struktur för förbättringsarbete med tydliga steg som bygger på 

varandra. När till exempel alla onödiga verktyg tagits bort och de essentiella har fått en 

tydlig egen plats har man eliminerat mycket av den tid som annars går åt till att leta. 5S 

Handlar mycket om att skapa ordning och reda på arbetsplatsen för att arbetet ska kunna 

genomföras lättare och smidigare. 

Källa: (Bichero & Holweg) 
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4 Arbetsmetod 

Arbetet inleds med en rundvandring på lagret i Jordbro med syfte att ge en övergripande 

bild av varuflödet och alla de processer som pågår inne på lagret. Detta gör det möjligt 

att påbörja en ytlig nulägesorientering och problemidentifiering. Efter rundvandringen 

ska syfte, problemställningar och avgränsningar med vår handledare på Dagab 

diskuteras. Nästa steg blir litteraturstudier där information om olika arbetsmetoder och 

verktyg samlas in. De tänkta lösningsmetoderna är ABC-kalkyl, Benchmarking, 

Brainstorming, Fiskbensdiagram, Lean production, SWOT analys med mera. I samband 

med att information om dessa verktyg samlas in påbörjas kapitlen som inledning, metod 

och verktyg samt reflektioner kring metodval och teorikoppling.  

För att identifiera och kunna bevisa problemområden kommer en analys av en stor 

mängd statistik från Dagabs höglyftar och plockmonitor från fryslagret att genomföras. 

Samtidigt kartläggs lagrets flöde för att få en djupare förståelse av statistiken och för att 

analyser ska kunna genomföras på de olika processerna. 

För att identifiera skillnader i arbetsmetoder mellan lagret i Jordbro och det mer 

produktiva lagret i backa kommer en benchmarking genomföras där förlust 

observationer ska göras och problem identifieras för att sedan analyseras med hjälp av 

metoder som fiskbensdiagram och brainstorming. Sista steget blir att ta fram 

förbättringsförslag som det också genomförs en SWOT analys på för att undersöka 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Metoderna är utvalda eftersom vi anser att de 

lämpar sig bäst för att nå vårt mål.   

Nuläges-
orientering

Litteratur-
studier

Processkart-
läggning

Backa 
Jämförelse

Förlust 
observationer

Brainstorming

Identifiering 
av problem

Orsak och 
verkan

Processförbätt
-ringsförslag

Utvärdering

Rapportskrivning

Forsatta litteraturstudier

Intervjuer

 

Figur 8: Grafisk illustration av arbetsgången 
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4.1 Datainsamling 

Det finns två vägar att välja mellan då man ska samla information vilka bidrar med 

olika typer av data. Sekundärdata innebär att man samlar in data som redan finns 

tillgänglig och primärdata innebär information som införskaffas. 

4.2 Sekundärdata 

För att skapa en bättre uppfattning inom ämnesområdet gjordes litteraturstudier vid 

biblioteket på campus Telge. Böcker, examensarbeten och vetenskapliga artiklar från 

KTHB Primo studerades och gav en bra kunskapsbas. 

Data specifik för Axfood och Dagab har huvudsakligen samlats in från 

Årsredovisningen 2012.  

4.3 Primärdata 

Primärdata har till största delen räknats fram från statistik från höglyftarna och VOICE. 

Därefter har intervjuer och direkta observationer varit de största källorna till arbetets 

data.  
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5 Lageraktiviteter 

En pall och dess varor kan ta olika vägar genom lagret och de kan variera från gång till 

gång. Varorna går från varumottagningen till utlastningsplatsen och färdas genom 

någon av vägarna som figuren nedan illustrerar. 
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Figur 9: Illustration av varornas väg genom lagret 
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5.1 Varumottagning 
Vid varumottagningen tas gods emot från lastbilar från olika leverantörer. När 

chauffören lossat varorna på mottagningsytan genomförs kontroller av godset för att 

undersöka att leveransen innehåller rätt antal kollin, att skicket på varorna är 

tillfredsställande samt att temperaturen är korrekt (-18 Cº). Samtidigt görs en 

bedömning av själva pallarnas skick där några av pallarna eventuellt underkänns vilket 

då noteras på fraktsedeln. De flesta leverantörer är anslutna till något av de fyra 

pallöverföringssystemen där man via konto kan kvitta dåliga pallar mot varandra vid in 

och utleveranser och där man kan bli betalningsskyldig om man har för många pallar av 

underkänd kvalitet. När leveransen är kontrollerad registreras temperaturen på 

inleveransen i databasen Igloo. Varorna placeras på angiven uppställningsplats i väntan 

på att bli infackade. 

Källa: (Ohlsson, 2013) 
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Figur 10: Illustration av varumottagningens aktiviteter 

5.2 Infackning 
Nästa förflyttning av varorna sker från uppställningsplatsen till dess buffertplats och 

kallas infackning. Infackningen sker direkt efter varumottagningen och börjar med att 

en höglyft läser av palletikettens streckkod och får därefter ett förslag om en lämplig 

ledig buffertplats i närheten av varans plockplats att ställa pallen i. Truckföraren kan 

välja en annan plats att placera pallen på och registrera in det i systemet om han till 

exempel tycker att det är för mycket kö vid den rekommenderade platsen eller har ett 

bättre alternativ. När pallen är infackad registreras den nya platsen så att den snabbt 

hittas när påfyllning av artikelns plockplats behövs. 
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Figur 11: Illustration av aktiviteter under infackning 
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5.3 Nerlyftare 
När en plockare ser att en vara är slut eller börjar ta slut på en plockplats skapar han ett 

påfyllningsuppdrag i VOICE. Uppdraget dyker upp på en lista hos höglyftarna där 

någon av höglyftarna accepterar uppdraget och kommer så snart som möjligt och lyfter 

ner en ny pall från dess buffertplats till plockplatsen så att nästa plockare får möjlighet 

att plocka önskade kolli på sin pall. För att plockaren inte ska behöva stå stilla och vänta 

vid de kollin som är slut går han istället vidare och plockar nästa kolli och återvänder i 

slutet av sin pall för att plocka de varor som saknades första gången och som 

förhoppningsvis nu är påfyllda. Nerlyftsuppdrag görs också då någon med en höglyft 

ser att en plockplats börjar ta slut för att underlätta plockarnas arbete.    
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Figur 12: Illustration av aktiviteter vid påfyllning 

5.4 Helpallsuppdrag 
Hela pallar som beställs och levereras kallas för helpall dessa uppdrag sköts ofta av en 

specifik truck som hämtar hela pallar antingen från mottagningsytan eller från någon 

buffertplats och sedan direkt ut till en angiven utlastningsplats.  

 

Helpallstrucken 
får ett uppdrag 
om beställd pall

Varans 
tillgänglighet 
kontrolleras

Pallen 
hämtas från 

Varumottagn
ingens 

upställningsp
lats 

Pallen 
hämtas från 

dess 
buffertplats

Finns helpall på 
varumottagningens 
uppställningsplats?

Nej

Ja

Pallen placeras på 
utlastningsytan

 

Figur 13: Illustration av aktiviteter vid helpallsuppdrag 
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5.5 Plockning 
Plockarna har var sin truck med pall som tillhör en specificerad beställning som 

plockaren har fått tillägnad sig genom VOICE systemet. VOICE säger till plockaren 

vilken plats han ska åka till och hur många kollin han ska lasta upp på sin pall, därefter 

rapporterar plockaren när han plockat upp rätt antal kollin eller om påfyllning behövs. 

Sedan åker plockaren till nästa plockplats och fortsätter så tills att han bedömer att 

pallen är full. När pallen är full Rapporterar han det till VOICE som skriver ut en etikett 

vid skrivaren som plockaren sätter på pallen, efter att han har plastat in varorna för att 

ingenting ska trilla av pallen eller att varorna ska välta. När pallen är plastad och märkt 

med en etikett ställs den i en fil på utlastningsytan. Sedan påbörjar plockaren nästa pall 

och så vidare tills hela beställningen är plockad, plastad, och uppställd. 
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Figur 14: Illustration av plockarnas aktiviteter 

5.6 Utlastning 
Lastbilschauffören lastar in pallen från utlastningsytan och in i lastbilen. Sedan åker 

lastbilen iväg med leveransen till dess beställare. 

Källa: (Kracovski, 2013) 
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6 Genomförande 

I genomförande fasen har det gjorts en ABC-kalkyl, Benchmarking, Brainstorming, 

Fiskbensdiagram och en SWOT analys för att identifiera problem, konsekvenser och ta 

fram lösningsförlag som analyseras med en SWOT analys. 

6.1 Benchmarking 
Det genomfördes en benchmarking för att på så sätt få en bredare bild av vilka metoder 

man kan använda sig av och hur det skiljer sig med Jordbros lager.  

6.2.1 Val av benchmarkingobjekt 

Vid val av benchmarkingobjekt som skulle jämföras togs frågor upp som var relevanta 

för att nå det övergripande målet om en ökad effektivitet. Frågorna som ställdes var: 

 Finns det något område eller process som tar onödigt mycket tid och bildar en 

”flaskhals” som bromsar upp resten av processerna? 

 Finns det någon process eller område som mer missnöje jämfört med resten av 

företaget? 

 Vilka områden påverkar resultatet mest positivt eller negativt? 

 Vart är chansen störst att göra de största förbättringarna? 

 Vad bidrar mest till att uppnå det satta målet? 

 Vilka processer kostar mest av företagets resurser? 

Detta ansågs som grundläggande frågor att ta hänsyn till då de ger en bättre chans att 

genomföra en lyckad benchmarking som bidrar positivt till Dagab lagrets effektivitet. 

För att besvara frågorna och samtidigt välja ut vilka områden som skulle undersökas 

närmare genomfördes en Brainstorming och en ABC-kalkyl.  

Detta ledde till att orsaker till varför det kostade mer i lön att plocka kollin i Jordbro 

jämfört med att plocka kollin i Backa undersöktes. 

6.2.2 ABC-kalkyl  

För att identifiera skillnader mellan Dagabs lager i Jordbro och det i Backa har gjordes 

en ABC-kalkyl för att undersöka skillnaderna i kostnader. Lönen och hyran för 

höglyftarna/plocktruckarnas kostnader mätt per plockat kolli för de båda lagren togs 

fram. Dessa kostnader valdes för att de är störst och som skiljer mest. 

Under januari månad hade Jordbros genomsnittliga lön som företaget betalat ut 

inklusive sociala avgifter, frystillägg och ob-tillägg för frysen 300,6 kr/timmen. Det var 

motsvarande 314,9 kr/timmen i Backas lager samma månad. Under december 2012 och 

februari 2013 plockade Jordbros fryslager 480 147 kolli i genomsnitt/månad medan 

Backas fryslager plockade 555 902 kolli i genomsnitt/månad under samma period. 

Backa plockade i genomsnitt 156 kolli/timmen medan under vecka ett till vecka nio 

plockade den ordinarie personalen 126,7 kolli/timmen i Jordbro. 

Källa: (Kracovski, 2013) (Lindén, 2013) 
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 Vad det kostar att 

plocka 1 kolli i 

Jordbro: 

Vad kostnaden att 

plocka 1 kolli i 

Backa: 

Skillnad i kronor 

att plocka ett kolli 

i Jordbro: 

Lager personalen: 2,3725 kr/kolli 2,0186 kr/kolli Dyrare med: 0,3539 

kr/kolli 

Hyran höglyftar: 0,0868 kr/kolli 0,0732 kr/kolli Dyrare med: 0,0136 

kr/kolli 

Hyran 

plocktruckar: 

0,1453 kr/kolli 0,0703 kr/kolli Dyrare med: 0,075 

kr/kolli 

 

ABC-kalkylen visar att personalen är en stor kostnad. Tabellen visar också att fastän 

Backa har en högre genomsnittlön än Jordbro kostar det ändå 0,35 kr mer att plocka ett 

kolli i Jordbro beror på att personalen plockar färre kolli/timme.   

  

6.2.3 Analys av Fryslagret i Jordbros egen process 

Arbetsmetoder i Jordbro 

I fryslagret i Jordbro finns det totalt 26 stycken plocktruckar men alla används inte alltid 

på samma gång utan endast då det är hög arbetsbelastning. Genomsnittet på antal 

plockare som arbetar samtidigt ligger snarare på ungefär 22 stycken. Sammanlagt 

arbetar det också upp till åtta höglyftar på lagret, tre till fyra av höglyftarna assisterar 

plockarna det vill säga arbetar med nedlyft av varor från buffertplatserna till 

plockplatser när de tagit slut. En höglyft arbetar med helpallsuppdrag nästan hela dagen 

och två till tre höglyftar arbetar med infackning från varumottagningen. Det finns 

möjlighet att byta arbetsuppgifter under dagen om man ber om det och har någon att 

byta med men det är inte standard. Det arbetar också en städare på lagret som ser till att 

det är rent och tar bort eventuella plastbitar och liknande från golvet så att de inte 

fastnar i truckarnas hjul. Personalen börjar sitt arbetspass mellan klockan 05:00 och 

klockan 07:00 men den största andelen av personalen kommer klockan 06:00. 

Arbetspasset är åtta timmar och 54 minuter långt inklusive 18 min frukost, 30 min lunch 

och 12 min rast. Arbetsdagarna är 12 minuter längre än ett vanligt arbetspass varje dag 

förutom på fredagar då arbetspasset är en timme kortare. Det finns ingen förslagslåda 

där man kan lämna förslag, men om man har något förbättringsförslag så kan man 

lämna det till Arbetsledaren. Ett projekt drog igång arbetet med 5S, men det arbetet har 

lagts ner sedan hösten eftersom man har haft mycket med ett annat projekt att göra. 

Källa: (Törnblom, 2013) 
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Figur 15: Illustrations av truckarnas tidsfördelning  

6.2.3.1 Varumottagningen 

Idag är det endast en person som arbetar på varumottagningen och tar emot mellan 400 

och 800 pallar per dag från cirka 30 till 45 leveranser. Varumottagningen är öppen från 

05:00 till 13:30 men varumottagaren arbetar fram till 14:00. När leveranser kommer 

görs kontroller för att bland annat kontrollera att varorna har en tillräckligt låg 

temperatur (-18⁰ C ). Varumottagaren säger till leverantören vart han skall ställa de 

levererade pallarna men av en del utländska leverantörer måste varumottagaren själv 

köra ut pallarna från lastbilarna. Varumottagaren får anpassa sina raster till då det finns 

tid eftersom han är ensam. 

Källa: (Ohlsson, 2013) 

6.2.3.2 Infackning 

De höglyftar som arbetar med infack läser av streckkoderna på pallarna som står på 

inlastningsytorna och får då ett förslag lämplig plats inne på fryslagret. Det arbetar två 

till tre höglyftar med infack/dag beroende på arbetsbördan. Är det över 550 pall så 

behövs det mer än två personer som kör infack. En duktig truckförare tar cirka 350 

pallar under en dag. En del varor som glass, bröd eller bär prioriteras och körs först in i 

fryslagret eftersom de är mer temperaturkänsliga. 

6.2.3.3 Nerlyft 

Det är tre till fyra stycken höglyftar som arbetar med nerlyftningar, de har inga speciella 

områden eller typ av uppdrag som de specialiserar sig på utan de åker fritt runt och letar 

efter tomma platser eller utför beställda uppdrag från plockarna. Nerlyftarna har en del 

överkapacitet eftersom de inte vill att plockarna ska behöva beställa nerlyft själva eller 

behöva stå och vänta vid tomma plockplatser där varorna tagit slut. Alla Nerlyftare får 

inte gå på rast samtidigt utan det måste alltid finnas någon kvar på lagret, men det finns 

inga regler om i vilken ordning de ska ta raster i. 

6.2.3.4 Plockarna 

Det kan vara så många som 26 plockare under ett skift och de flesta börjar på ungefär 

samma ställe i lagret vilket leder till en hel del trängsel i början av skiften. Detta gör 

också att många utav de populäraste varorna tar slut snabbt under början av skiftet 
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vilket gör att det kan bildas en del väntetider för plockarna som måste vänta på att 

nerlyftarna ska hinna fylla på. Om någon plockare börjar få sämre resultat och inte når 

upp till lika många plockade kolli per arbetspass som vanligt leder det till ett samtal då 

produktiviteten sjunkit med cirka 300 till 400 plockade kolli per dag. Var 14:e dag har 

man ett uppföljningsmöte då man går igenom produktiviteten. Från klockan 14:00 fram 

till klockan 22-23:00 plockas närlivs och då består arbetsstyrkan av cirka sju-åtta man 

inklusive en höglyft som arbetar med nedlyft. På dagen arbetar ungefär två till fyra 

arbetare från Academic Work och på eftermiddagen cirka två till tre stycken.   

6.2.3.5 Helpallsorder 

De order som är på helpallar utförs av en höglyft som lyfter ner från lagret, sätter en 

etikett och ställer den i utlastningsytan. Detta tar nästan hela dagen beroende på hur 

många helpallar som ska köras till kund. 

Källa: (Törnblom, 2013) 

6.2.4 Identifiera Benchmarkingpartners 

För att Identifiera och välja lämplig benchmarkingpartner undersöktes Dagabs olika 

lager för att se vilket lager som hade den bästa produktiviteten och vilket lager som 

liknade lagret i jordbro mest i typ och storlek för att de två lagren skulle bli så 

jämförbara som möjligt och att informationen också skulle vara så relevant som möjligt. 

Endast lager inom Dagab jämfördes för att undvika sekretessproblem med att 

benchmarkingpartnern inte skulle vilja dela med sig av viss statistik, arbetsmetoder eller 

andra strategier som gav dem konkurrensfördelar gentemot Dagab. 

 

Lager: Fryslager: Yta: Plockade 

kolli: 

Plockade 

kolli/arbetstimmar: 

Backa: Ja 4300 560 554 98,2 

Borlänge: Nej    

Jordbro: Ja 6266 518 682 83,3 

Jönköping: Nej    

(Kracovski, 2013) 

Dagabs Lager i Backa har både bra effektivitet och är storleksmässigt och typmässigt 

likt lagret i Jordbro och är därför det mest lämpliga objekt att genomföra en 

benchmarking mot. Efter att tydligt mål och syfte med benchmarkingprojektet tagits 

fram kontaktades lagret i Backa och informerades. Förberedelser inför ett studiebesök 

och en undersökning gjordes.  

6.2.5 Backas arbetsmetoder 

Det är totalt sju höglyftar på dagskiftet som arbetar med infack, nerlyft och helpallar. På 

de 16 plockarna som arbetar på dagskiftet behövs tre höglyftar som lyfter ner varorna 

till plockarna när varor tar slut. Då det inte är ett jämnt flöde under dagen för nerlyftarna 

använder man fyra höglyftare för att lyfta ner, för att undvika de väntetider för 

plockarna som annars skulle förekomma. Systemet är inställt så att höglyftarna får både 

infack och nedlyftsuppdrag, med förtur för nedlyft, detta gör att höglyftarna alltid har 

något uppdrag att utföra och hjälper varandra så att det inte blir väntetid för plockarna 

när många platser behöver fyllas på. För att man ska ha varierande arbetsuppgifter 

under en dag roterar höglyftarna och plockarna var fjärde timme. Rasterna är samma för 
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all personal som jobbar i frysen, 30 minuter lunch och 15 minuter frukost. Man arbetar 

från måndag – fredag på fryslagret från fem på morgonen till 21 på kvällen. Då man har 

en plastmaskin på lagret plastar man om kolli som har gått sönder för att man ska kunna 

sälja produkterna till kunden.  

 

 

Figur 16: Illustration av truckarnas tidsfördelning 

För att kunna följa upp och förbättra har man kompassen möten en gång i veckan där 

förbättringsledarna för varje förbättringsgrupp träffas och går igenom problem och 

förbättringar under veckans gång. Genom att engagera personalen i 

förbättringsmöjligheter lyfter man fram deras förslag som man annars kanske inte skulle 

tänkt på. När man har en plattare organisation blir medarbetarna mer delaktiga och mer 

motiverade i förbättringen i företaget. De 5S:en använder alla medarbetare för att på så 

sätt gemensamt arbeta på ett effektivare sätt, t.ex. att varje plockare har ansvar för 

städningen i en egen gång. 

6.2.5.1 Varumottagningen 

I Backa är det två personer som står på varumottagningen och tar emot mellan 400-900 

pallar varje dag. För att det alltid ska finnas en person som ska kunna ta emot varorna 

som kommer in via lastbil så tar de två personerna inte rasterna samtidigt. Under en dag 

använder de ungefär 12 timmar för att göra Igloo kontrollen och lappa pallarna som 

visar vart i lagret de ska stå. De resterande 4 timmarna används för att facka in pallar i 

lagret.  

6.2.5.2 Helpallstrucken 

Orderna som är på helpallar är det en höglyft som lyfter ner från lagret sätter en etikett 

och ställer den i utlastningsytan. Detta tar ungefär halva dagen beroende på hur många 

helpallar man har att hämta som sedan ska köras till kund, resterande tiden fackar 

höglyftaren in varor i lagret. 
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6.2.5.3 Plockarna 

Det är 16 plockare på dagskiftet som plockar i lagret. Pallarna på lagerplatserna står på 

kortsidan som gör att det får plats fler pallar/gång. Plockarna plockar enpallsorder åt 

gången, så när de har plockat en pall så åker de och plastar. Genom att man delar upp 

orderna till kunden till enpallsorder sprider man ut plockarna som minskar trängseln i 

lagret. För att det ska bli mer ergonomiskt för plockarna har man förhöjda A pallar för 

att på så sätt inte behöva böja sig ner lika långt. B pallarna är också bara på vänster sida 

i gången som gör det möjligt att alltid använda trucklyften när man plockar B pallar då 

man alltid ligger på vänster sida i gången med trucken.  B pallarna är heller inte lika 

höga som A pallarna för att underlätta plockarnas arbeten. Plockarna har ackordslön 

som beräknas varje månad på vad de har plockat. En plockare ska minst plocka 140 

kolli/timmen och upp till 170 kolli/timmen. Om man inte lyckas hålla snittet på 140 

kolli/timmen under en vecka har man uppföljning på varför man inte lyckats nå upp till 

det. När man har legat över 150 kolli/timmen under en vecka i genomsnitt får man gå 

hem en timme tidigare på fredagen, som uppskattning för att man har blockat bra under 

veckan.  

6.2.5.4 Nerlyftarna 

Det är fyra stycken höglyftare som lyfter ner varor och förser plockarna med varor att 

plocka. De är uppdelade i två zoner där det är två höglyftar i varje zon. För att få mindre 

väntetider i slutet av gångarna är sista zonen lite mindre för att undvika att plockare inte 

ska stå och väntar på varor. För att höglyftarna i varje zon ska få en jämn arbetsbörda 

ser man till att man delar in dem som lyfter ner snabbt och de som lyfter ner 

långsammare ska komma i samma zon för att på så sätt jämna ut takten mellan de två 

zonerna.  

6.2.5.5 Infackning 

Det är en höglyft som enbart håller på med infackning. Då man hjälps åt med 

infackningen behöver man inte mer än en på infackningen.  

Källa: (Kracovski, 2013) 

6.2.6 Analysera information 

Dragande och pushande system med nerlyftarna 

I Jordbro kan man säga att man har ett pushande system med nerlyftarna då man hela 

tiden är i framkant med att fylla på tömda pallar för plockarna. När det inte finns pallar 

som väntar på att fyllas åker höglyftarna och letar efter pallar att göra påfyllning på. 

Backa har i stället ett dragande system som gör att det oftast är en kö på några minuter 

innan varje pall blir påfylld. När det inte finns pallar som väntar att bli påfyllda i 

systemet får man automatiskt infackningsuppdrag istället. När man fyller på varor med 

det pushande systemet fyller man på varor som plockarna i vissa fall ändå inte skulle 

behöva ens samma dag.  

Dragande system alltid bättre då nerlyftarna i detta fall alltid har uppdrag. Det negativa 

som kan hända är att kön på uppdragen blir för långa och att det bidrar till väntetider för 

plockarna då påfyllningarna tar för lång tid. Då man alltid har en överkapacitet med 

nerlyftare undviker man problemet och får ett bättre fungerande flöde som det i Backa. 

Källa: (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson) 
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6.2.6.1 Kortsidan på pallarna 

I Backas lager står pallarna på kortsidan i pallhyllorna. Genom att ställa pallarna på 

kortsidan får man plats med fler pallar i samma gång, som gör att det blir färre gångar i 

lagret. Detta gör att man minskar transportsträckorna för truckarna och där genom 

transporttiden.  Vi fick också veta på studiebesöket att det får plats fler pallar på mindre 

yta då man ställer pallarna på kortsidan. När vi kollade lagrens storlekar med varandra 

fick vi veta att Backas lager var 4300 kvadratmeter medan Jordbros lager var 6266 

kvadratmeter. Det innebär att Jordbros lager är hela 46 procent större än Backas fastän 

Backa har fler plockade varor i månaden. Det som vi då måste ha i åtanke är att Jordbro 

har ett större sortiment.  

Då vi inte hade tillräckligt material att räkna på det kollade vi hur ICA och COOP gör 

som är Dagabs största konkurrenter. Det visade sig då att båda konkurrenterna också 

ställde pallarna på kortsidan och inte på långsidan.  

6.2.6.2 A & B pall systematiskt  

I Backa har man ett mer systematiskt system med A och B pallar. För att det ska bli mer 

ergonomiskt för plockarna ställer man vissa A pallar på en hylla 30 cm över marken för 

att underlätta böjmomentet för plockarna. Det blir också lättare för städare att hålla rent 

då pallarna står på en hylla. B pallarna är de pallar som står på hyllan över A pallarna. I 

Jordbro har man B hyllor på båda sidorna av gången som kan göra det svårt att använda 

lyftanordningen på plocktrucken då trucken antingen står till höger om gången eller till 

vänster. Backa däremot har bara B hyllor på vänster sida av gången som gör det möjligt 

att alltid använda lyftanordningen på plocktrucken då man ligger på vänster sida av 

gången. Högersidan av gången brukar man kalla ”omkörningsfilen” då man ligger i den 

om man vill åka om andra truckar, då man kanske har mindre order eller bara ska hämta 

ett enstaka kolli. 

6.2.6.3 Ackordslön 

I Jordbros lager har man en fast lön varje månad oberoende på hur mycket man plockar 

medan man har ackordslön på Backa. Genom att man har en ackordslön blir det lättare 

att höja produktiviteten då plockarna hela tiden har en morot, ju mer man plockar desto 

mer tjänar man. Då man får lön för det arbete man utfört och inte en fast lön varje 

månad har man som individ större anledning att prestera vad man själv förmår för att få 

en egen vinning.  

Om man sätter som krav på att man minst ska plocka 1150 kolli/dag, men att man inte 

plockar på ackord, hur mycket mer kommer personalen då att plocka? Ett citat från vad 

en plockare i frysen sa ”Varför ska man plocka mer än vad man behöver om det enda 

man får för att göra det är en klapp på axeln”. 

6.2.6.4 Uppföljningsmöten  

Om man plockar genomsnitt under 140 kolli/timmen på en vecka blir det 

uppföljningsmöte med arbetsledaren på Backa. Man följer då upp varför man inte har 

kommit upp i den volymen man bör ha kommit upp till. Därefter har man uppföljning 

om man plockar rätt, hur långa raster man tar, om man behöver rehabiliteras mm. Efter 

uppföljningen klarar alla plockare i Backa 140 kolli/timmen gränsen.  

I Jordbro har man också uppföljning som görs med arbetsledaren om man börjar plocka 

mindre än vad man vanligtvis brukar plocka. Då man inte har någon exakt gräns när 

man som individ plockar för lite finns det risk att man inte går in när man plockar på 

den magiska gränsen till för lite.  
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6.2.6.5 Enpallsorder 

I Jordbro får plockarna en-sexpallsorder för varje kund medan man har delat upp alla 

order till enpallsorder på Backa. När man plockar enpallsorder blir det att man plockar 

en pall åt gången och sen plastar pallen. I Jordbro däremot plockar man två pallar åt 

gången innan varje plastning. Detta gör att man inte måste åka och plasta lika ofta och 

genom det minskar man transporttiden.  

Då man delar orderna till enpallsorder så sprider man också ut plockarna i lagret så att 

köbildning undviks i högre grad då man inte börjar på samma ställe. Därför skulle vi se 

att man delar orderna i Jordbro till tvåpallsorder.  

6.2.6.6 Ingen plockning på söndagar 

Att man vill undvika att personalen plockar på söndagar är för det kostar dubbelt så 

mycket att göra samma arbete som på en vardag. I Backa arbetar man inte på söndagar 

men lyckas ändå leverera på söndagarna till kunderna, då man gör arbetet på 

fredagskvällen istället. Genom att man har kvällspass på fredagen fram till 23.54 lyckas 

man plocka varorna på fredagskvällen istället som gör att det blir billigare. 

Källa: (Kracovski, 2013) 

6.2 Brainstorming 
Brainstorming 

En brainstorming har utförts för att identifiera och lyfta fram olika problem i fryslagret 

ur ett perspektiv från Lean production där olika slöserier eller Muda som de också heter 

togs fram. Resultatet av brainstormingen blev att följande sju problem lyftes fram: 

 

1. Raster 

tiderna för rasterna hålls inte vilket skapar onödigt mycket icke värdeskapande 

tid. 

2. Köbildning vid plastning 

Det finns för få platser vid skrivare 1 att plasta in de färdigplockade pallarna 

vilket gör att  

plockarna ibland får stå i kö och vänta för att få plasta in sin pall vilket är slöseri 

med tid. 

3. Trängsel i gångarna 

Trängsel uppstår i början av arbetspassen då många plockare vill åt samma 

varor i början av sin order men utrymmet i gångarna är begränsat och köer 

bildas. 

4. Saknade kolli 

Mycket saknade kolli vid plockning av närlivs. 

5. Första timmen 

Det första uppdraget påbörjas inte då betspasset påbörjas utan en viss tid 

därefter, denna tid är alltså inte värdeskapande. 

6. Sista timmen 

Ingen produktivitet sista stunden på arbetspasset eftersom orderna är för stora 
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för att hinnas med under den återstående tiden av arbetspasset vilket leder till 

att plockarna ibland måste vänta ut den sista tiden av arbetspasset. 

7. Söndagar 

Arbete som utförs på söndagar kostar mycket mer på grund av ob-ersättning än 

vad den skulle kosta på ordinarie tid.  

6.3 Fiskbensdiagram/Ishikawa diagram 
Analys av orsakerna till problemen 

För att analysera problemen från brainstormingen och lyfta fram olika orsaker till 

problemen från olika områden så användes verktyget fiskbensdiagram eller 

Ishikawadiagram. Detta verktyg gav följande resultat: 

 

1. Tiderna för rasterna hålls inte. 

Management: 

 Tydlig information om vilka regler som gäller för tider angående 

rasterna saknas eller så når den inte fram till alla. 

 Ingen uppföljning av hur de anställda tar raster. 

 Cheferna anser inte att det är viktigt att rasterna hålls så länge 

produktiviteten är på en anständig nivå. 

Mätning: 

 Det saknas metoder för att undersöka hur de anställda tar raster. 

 Olika personer har olika uppfattning om när rasten startar. Till exempel 

då sista kollit plockats, då man går ut ur fryslagret, då man kommer till 

matsalen vid lunch med mera. 

Miljö: 

 Den kalla miljön i fryslagret gör att man ibland måste ta rast eftersom 

man fryser. 

Materiel: 

 Brist på extra varma kläder till de som fryser för mycket och därför 

behöver mer raster att värma sig på. 

Människan: 

 Attityd och tankar som att man kan ta extra långa raster så länge man 

plockar något över minst godtagbart antal kollin. 

2. Köbildning där pallarna plastas in. 

Metod: 

 Utskrifter Beställs innan tillgänglig plats vid plastningsytan undersökts 

vilket gör att det kan bli kö vid ena plastningsplatsen samtidigt som det 

är ledigt vid den andra plastningsplatsen. 

Miljö: 

 Platsen för plastning är för liten och kan endast ta två personer i taget 

som kan stå och plasta parallellt vilket ibland är för lite. 
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3. Trängsel 

Management: 

 Plockarna blir inte dirigerade att starta sina beställningar i olika gångar 

eller annan uppdelning. 

 I början av arbetspassen startar många samtidigt med sina leveranser 

vilket medför att det är många anställda och truckar på en begränsad 

yta. 

Miljö: 

 Gångarna är smala och trånga samtidigt som det ska få plats 

plocktruckar plockar och höglyftar. 

Metod: 

 Plockarna har möjlighet att starta i olika delar av lagret, men gör det 

sällan eller inte alls. 

4. Saknade kolli 

Management: 

 Det finns inte krav på minst antal saknade kollin. 

 Dålig uppföljning och undersökning varför kollin saknas. 

Metod: 

 Komplicerat att hålla koll på flera order på samma pall. 

Mätning: 

 Svårt att identifiera orsaker eftersom mätningar och kontroller inte sker 

förrän de är hos beställaren. 

5. Första timmen 

Management: 

 Tydliga förhållningsregler förmedlas inte från cheferna. 

Mätning: 

 Olika individer har olika uppfattningar om när arbetspasset startar. 

6. Sista timmen 

Management: 

 Mindre arbetsuppgifter delas inte ut i slutet av arbetspassen. 

Metod: 

 Arbetstempot anpassas så att man kan ta rast den sista tiden under 

arbetspasset. 

7. Söndagar 

Management: 

 Arbete som kan läggas på andra tider läggs på söndagar. 
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7 Resultat 

7.1 Brainstorming lösningsförslag 

Lösningsförslag som har tagits fram genom brainstorming och diskussion.  

7.1.1 Söndagar 

Det kostar onödigt mycket att jobba på söndagar på grund av att ob-tillägget är 100 

procent som man helst vill undvika. För att det ska bli så ekonomiskt som möjligt bör 

man istället plocka på ordinarie tid för att på så sätt undvika ob-tillägget. Eftersom det 

inte finns tillräckligt med truckar för både ordinarie personalen och plocket på söndagar 

går det inte att plocka på den ordinarie tiden. Då plocka på kvällarna har ett ob-tillägg 

på 50 procent efter 18.00 och 70 procent efter 21.00 blir det mer ekonomiskt att plocka 

på kvällarna istället för söndagarna.  

Backa gör som så att de plockar på fredagskvällar fram till 23.54 som ska köras ut till 

butiker på söndagar.  Genom att de gör så undviker de den högre kostnaden på ob-

tillägget som annars är på söndagar. 

Tanken med att man ska plocka på fredagskvällarna är främst menad för Academic 

Work förutom några få av den ordinarie personal som behöver sköta höglyftarna. För att 

man ska hinna plocka varorna för söndagens leverans behöver man ungefär sex timmar 

på sig. Den ordinarie personalen slutar vid 15 tiden på fredagar och därefter börjar 

mellan sex till sju personer plocka närlivsorder. Den bästa tiden för att plocka 

söndagarnas leverans blir då mellan 15-21 så man undviker ob-tillägget i högsta möjliga 

mån.   

7.1.2 Plastplatsen 

Vid skrivare ett där plockarna också plastar sina pallar blir det ibland köer eftersom det 

bara går att plasta sina pallar två stycken i taget, där av en flaskhals. Problemet 

förekommer bara på förmiddagen innan lunch på grund av att varumottagningen ställer 

sina mottagna varor intill skrivare ett.  

Vårt förslag för att undvika köbildningen är att skapa en större yta så att det kan vara tre 

stycken samtidigt som kan plasta in sina pallar. Förslagen att ha en till plastmaskin eller 

ett till ställe att plasta in pallarna på försvann fort då vi diskuterade. Det mest rimliga 

alternativet blev då att försöka skapa en större yta för plastningen så att tre stycken 

skulle kunna plasta samtidigt. Vårt alternativ var då att ta bort en rad med 14 pallar för 

varumottagningen för att på så sätt få plats med en extra plastplats. Vår idé var att flytta 

in de 14 pallarna direkt in i frysen till utlastningsytan och där efter att flytta in varorna i 

lagerhyllorna.  

När vi senare hade en intervju med varumottagaren Mikael Olsson tog vi upp iden för 

att minska köbildning vid skrivare ett och frågade hur man såg på att ha en mindre pall 

rad att förvara de mottagna pallarna. Till vår förvåning behövde han inte flytta in 

pallarna i lagret utan kunde jobba med ytan som var kvar. Detta medförde att han dagen 

efter flyttade in mottaget gods en rad som gjorde att ytan blev större för plastning.  

Det vi upptäckte då var att man inte alltid ställde truckarna på så sätt att det fick plats tre 

stycken utan på sidan av mitten som gjorde att man fortfarande bara kunde plast två 

stycken åt gången. Därför måste man också meddela plockarna hur man ska ställa sig så 

att tre stycken får plats att plast samtidigt, som man lätt ordnar med ett samtal och 

markeringar vart man ska stå.  
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7.1.3 Rasterna 

Då personalen har eget ansvar att hålla rast tiderna i lagret och man inte har uppföljning 

på att alla följer rasttiderna har det blivit att rasterna har ökat. Det som krävs då är att 

man ska kunna kolla upp så alla sköter sina raster med kontinuerlig uppföljning.  

Att man stämplar när man går ut ur frysen och har rast är ett alternativ som fungerar då 

man redan har det systemet i andra avdelningar som visat resultat. Man får då korrekt 

information om hur långa raster personalen tar och kan lätt följa upp personalen om de 

inte sköter sina raster. Att uppföljning med dem som inte följer rasterna är viktigt då 

underliggande orsaker kan ligga till grunden för att man inte följer rasterna.  

Det som man också måste ha i åtanke är att produktionen inte nödvändigtvis behöver 

stiga proportionerligt som de icke godkända rasterna minskar. Det som man då kan ta i 

åtanke är att införskaffa ackordslön för att på så sätt inte behöver gå in på rasterna utan 

istället kolla på hur många kolli plockarna plockar som har ett stort samband med hur 

långa raster man tar. 

7.2 SWOT analys 

Resultat av SWOT analyserna på lösningsförslagen. 

7.2.1 Söndagarna  

Styrkor:

 Man behöver inte betala lika 

stort ob-tillägg

Man behöver inte kräva att 

personalen jobbar på röda dagar  

Svagheter: 

Butikerna måste beställt innan 

18.00 på fredagen för att kunna 

få det på söndagen.

Möjligheter:

 Plocka på ordinarie tid om det 

finns truckar kvar för Academic 

Work på fredagarna

Hot: 

Att butikerna inte vill ha det så. 

Att det blir svårt att få Academic 

Work att jobba på 

fredagskvällar. 

Ex
te

rn
a

Goda Skadeliga

In
te

rn
a

 

 



 

29 

 

7.2.2 Plastplatserna 

Styrkor: 

Mindre väntetider.

Undviker att stå och vänta i 

frysen för att åka in och plasta

Öppnar porten till frysen färre 

gånger då man inte behöver stå 

utanför och vänta.  

Svagheter:

Att den första som ställer sig för 

att plasta ställer sig så det bara 

får plats en till. 

Möjligheter: Hot:

Att varumottagningen behöver 

platsen i framtiden.

Ex
te

rn
a

Goda Skadeliga

In
te

rn
a

 

 

7.2.3 Rasterna 

Styrkor:

Arbetarna hinner plocka mera.

Man får en bättre översikt.

Mindre osämja mellan arbetarna 

för att någon inte sköter sig. 

Att personalen får en positiv 

inställning mot ackordlön då det 

inte blir lika viktigt att hålla 

rasttiderna. 

Svagheter: 

Att det tar mer tid för 

arbetsledaren.

 

Möjligheter: 

Produktiviteten ökar.

Hot: 

Att man inte får med sig 

arbetarna.

Ex
te

rn
a

Goda Skadeliga

In
te

rn
a

 

 



 

30 

 

7.3 Uträkningar 
Detta kapitel beräknar resultatet för lösningsförslagen mätt i kr.  

7.3.1 Söndagar 

 

 Grundlön 

i kr/h 

som 

företaget 

betalar 

Frystillägg 

i kr/h 
Genomsnittlig 

Arbetade 

h/söndag 

Ob-

tillägg 

i % 

Söndagar/år Kostnaden/år 

Söndagar 246,3 12,59 40 100 52 = 1 050 795kr 

Fredagskvällar 246,3 12,59 40 25 52 = 666 567kr 

Vad det kostar plocka på söndagar: 

((246,3*2,00)+12,59)*40*52 = 1 050 795 kr/år 

Vad det kostar att plocka på fredagskvällar: 

((246,3*1,25)+12,59)*40*52 = 666 567 kr/år 

Skillnaden på kostnader att plocka på fredagskvällar från söndagar 

 1 050 795 – 666 567 = 384 228 kr/år 

 

Genom att man ändrar plocket från söndagar till fredagskvällar minskar kostnaderna 

med 384 228 kr/år för företaget på grund av de lägre ob-tilläggen. 

 

7.3.2 Plastning 

Köbildningen sker med en stor variation vid skrivare ett från dag till dag. Då det finns 

många variabler som påverkar hur ofta fler än två stycken plockare kommer samtidigt 

för att plasta sin eller sina pallar har vi fått uppskatta detta tal utifrån vår observation. 

Vi räknar med att varumottagningens pallar bara står bredvid skrivare ett fram till 

lunchen som börjar klockan 11.00. Plocket börjar 06.00 men de kommer och plastar 

först vid 06.30. Vi måste också räkna bort frukosten som ligger runt en halvtimme. Av 

det får vi fram att det är fyra timmar/dag som det förekommer köbildning.   

För att få en uppskattning av hur långa väntetider det var stod genomfördes en 

observation vid skrivare ett där väntetider klockades under en timme. Mellan klockan 

06.30-07.30 blev resultatet sammanlagt sex minuter och 40 sekunder i väntetid för 

plockarna.  

 

6 minuter & 40 sekunder = 6,667minuter 

6,667*4*227 = 6053,636 minuter/år 

6053,636/60 = 100,89 timmar/år 

100,89 * (246,3+12,59) = 26 119 kr/år 
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7.3.3 Rasterna 

Ur statistik från företaget har vi räknat på hur långa raster personalen i fryslagret tagit i 

genomsnitt/dag. Under en dag har man 60 minuter sammanlagd rast som är fördelad på 

tre raster.  

 

Frukost rast 08.00 - 08.18 

Lunch rast 11.15 - 11.45 

Bjud rast 

eftermiddagen 
Valfri tid 12 minuter 

Källa: Statistik från Dagab 

I verkligheten tar plockarna fyra raster som börjar ungefär dessa tider. 

 

Frukost rast 08.00 - 

Fika rast 09.30 - 

Lunch rast 11.00 - 

Bjud rast 

eftermiddag 
13.30 - 

 

Här räknas rasterna från det att personalen har avslutat sitt uppdrag tills de accepterar ett 

nytt uppdrag. Då det att räknas på det här sättet behöver transporttiden till det att man 

kommer ut från lagret räknas bort från rasten, likaså tiden det tar att komma in och 

acceptera ett nytt uppdrag. En undersökning genomfördes om hur lång tid det kan ta för 

en förare att både komma ut ifrån lagret och komma in i lagret efter rasten. Det vi kom 

fram till då var att det maximalt tar en minut för nerlyftare, plockare och infackare som 

vi därför har räknat bort från varje rast.  

För plockarna har det i beräkningarna tagits bort ännu en minut för varje person 

eftersom de ställer sin truck på laddning vid lunchrasten innan man går och äter vilket 

också kan ta upp till en minut. 

 

7.3.3.1 Nerlyftarna 

Det är fyra stycken nerlyftare som jobbar varje dag. För att få veta ett genomsnitt på hur 

långa raster varje person har vecka 11 2013 slumpmässigt valts ut och analyserats.  

Ur statistikfilerna har det lästs ut hur lång rast varje person har tagit under varje rast 

tillfälle varje dag och sedan har det gemensamma genomsnittet/dag beräknats. För att 

det ska bli så noggrant som möjligt har vi sett till att bara räknat med rasterna som 

sammanfaller med de tider då man brukar ta rast och endast på de som arbetar heldagar. 

Något som också visade sig var att de flesta av personalen som körde nerlyft som 

började 06.00 hade ytterligare en rast innan frukost. 
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Datum: Den genomsnittliga rasttiden/dag utöver de 

60 minuter man har är: 

2013-03-11 152 minuter 

2013-03-12 132 minuter 

2013-03-13 103,5 minuter 

2013-03-14 112,3 minuter 

2013-03-15 80 minuter 

Källa: Statistik från Dagab 

Den genomsnittliga icke tillåtna rasten under vecka 11 för nerlyftarna: 

 (152+132+103,5+112,3+80)/5= 115,96 minuter 

115,96/60 = 1,9327 timmar 

 

Personal: Grundlön i 

kr/h som 

företaget 

betalar 

Frysersättning 

kr/h 
Icke tillåten 

rast h/dag 
Antal 

vardagar 

under ett år 

Vad företaget 

tjänar om 

man håller 

rasttiderna 

kr/år 

4 246,3 12,59 1,9327 227 = 469 909  

 

4 * (246,3+12,59) * 1,9327 * 227 = 454 324 kr/år. 
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7.3.3.2 Plockarna 

Då man bara kan få ut hur långa raster varje plockare tar när plockaren har avslutar sin 

order innan plockaren går på rast har vi analyserat hur låga varje raster genomsnittligt är 

under den 18,19 & 20 mars. 

Rasterna: Den genomsnittliga rasttiden/dag: 

Frukost rast 42,17 minuter 

Rast 1 34,8 minuter 

Lunch rast 60,34 minuter 

Rast 2 28,64 minuter 

Källa: Statistik från Dagab 

Total rast under en dag blev genomsnitt 165,95 minuter 

Icke tillåten rast under en dag blir 165,95 - 60 = 105,95 minuter 

105,95/60 = 1,7658 timmar icke tillåten rast 

 

 

Personal: Lönen 

företaget 

betalar 

ut/timme 

ink. Sociala 

avgifter: 

Frysersättning 

kr/h: 
Icke tillåten 

rast h/dag: 
Antal 

vardagar 

under ett år: 

Vad 

företaget 

tjänar om 

man håller 

rasttiderna 

kr/år: 

22 246,3 12,59 1,7658 227 = 2 282 997 

 

22 * (246,3+12,59) * 1,7658 * 227 = 2 282 997 kr/år 
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7.3.3.3 Infackare 

Beräkning på rasterna för de som arbetade hela dagar med infackning vecka 11.  

Datum: Den genomsnittliga rasttiden/dag 

utöver de 60 minuter man har är: 

2013-03-11 53 

2013-03-12 112 

2013-03-13 58,5 

2013-03-14 50 

2013-03-15 127,5 

Källa: Statistik från Dagab 

Infackare tar i genomsnitt/dag 80,2 minuter icke tillåtna raster 

80,2/60 = 1,337 timmar icke tillåten raster 

Personal: Lönen 

företaget 

betalar 

ut/timme ink. 

Sociala 

avgifter: 

Icke tillåten 

rast h/dag: 
Antal vardagar 

under ett år: 
Vad företaget 

tjänar om man 

håller 

rasttiderna 

kr/år: 

2 246,3 1,337 227 = 149 503 

 

Det man måste ha i åtanke är att om flödet är ojämnt för varumottagningen kan det 

påverka rasttiderna då det kan hända att man inte har något att göra. Men det som blir 

då är att rasterna då anpassas till flödet så man tar rast om man inte har något att göra 

som jämnar ut flödet i stor utsträckning för infackarna. 

2 * 246,3 * 1,337 * 227 = 149 503 kr/år 

7.3.4 Totalt 

Ändringen med plocket från söndagar till fredagskvällar genererar i genomsnitt: 

 384 228kr/år 

Det förbättrade flödet för plastningen genererar i genomsnitt: 26 119 kr/år 

Rasterna 

Nerlyftarna: 454 324 kr/år. 

Plockare: 2 282 997 kr/år 

Infackare: 149 503 kr/år 

Med installation av stämpelmaskin för personalen genererar i genomsnitt: 

 2 886 824 kr/år 

 

Den totala summan av lösningsförslagen genererar i genomsnitt: 3 297 171 kr/år  
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8 Slutsats  

Målet med projektet var att ta fram lösnings- eller förbättringsförslag till fryslagret i 

Jordbro för att bidra till en ökad effektivitet, som skulle mätas med relevant enhet. När 

lagrets processer började kartläggas och analyseras med hjälp av den statistik som finns 

tillgänglig och den information vi fick från jämförelsen med processerna i Backa 

hittades ett flertal områden med potentiella förbättringsmöjligheter. De metoder som 

valdes för att identifiera och komma fram till lösningsförlag har fungerat bra och hjälpt 

till att på ett strukturerat och systematiskt sätt bidragit till att vi nått vårt mål. Tyvärr 

hade vi inte möjlighet att fördjupa oss i alla dessa områden eftersom en tidsbegränsning 

var utsatt men vi har skrivit rekommendationer om att företaget borde analysera dessa 

områden som en del i deras fortsatta förbättringsarbete. Tre områden valdes ut och togs 

fram förbättringsförslag till var följande tre: 

 Arbete utfördes på söndagar vilket ger en onödig ökad kostnad. 

 Området där plockarna plastar in sina pallar är begränsad så att endast två 

plockare kan plasta in sina pallar parallellt vilket leder till köer med väntetider. 

 Rasttiderna hålls inte vilket gör att företaget betalar för arbete som inte utförs.  

Förbättringsförslaget till första problemet med arbetat som genomfördes på söndagar 

kommer från arbetsmetoderna från Backa. Istället för att plockarna arbetar och plockar 

ihop pallarna på söndagarna plockas de redan under fredagen och får stå på 

utlastningsytan som är kylt fram till att lastbilarna hämtar dem på söndagen. Detta 

medför en besparing på 384 228 kr enligt våra beräkningar. 

Det andra problemet med den begränsade plastningsytan har lösningen tagits fram 

genom diskussion med leverantörsmottagningsansvarige som ska placera pallarna vid 

inleveransen så att ännu en inplastningsplats skapas. Detta medför minskade kötider och 

ger en besparing på 26 119 kr enligt våra beräkningar. 

Problemet med att tiderna för raster inte hålls har vi tagit fram ett lösningsförslag som 

gör det lättare att följa upp hur rasterna sköts. Vår idé är att det ska sättas upp en in och 

utstämplingsmaskin vid utgångarna där rasttiderna registreras. Denna lösning skulle 

innebära en besparing på 2 886 824 kr enligt våra beräkningar 

De tre lösningarna skulle gemensamt ge en besparing på 3 297 171 kr enligt de 

beräkningsmetoder vi har använt oss utav. 

Vi har valt att mäta resultatet av våra mätningsförslag i kr eftersom vi anser att det är en 

mycket relevant enhet som de flesta har lätt att relatera till. 
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9 Rekommendationer 

I detta kapitel tas det upp rekommendationer om områden som vi anser att Dagab ska 

undersöka närmare och ta fram förbättringar till.   

Vad beror det stora antalet saknade kolli på? 

Statistik från fryslagret visar att antalet saknade kolli vid närlivs är mycket högre än vad 

antalet saknade kolli vid allivs är. Det här skapar en stor onödig kostnad som vi anser 

borde undersökas närmare och sedan göra upp en åtgärdsplan till. Dessa försvunna 

kollin kostar Dagab mycket varje år som eventuellt går att kraftigt reducera med enkla 

åtgärder som att ändra hanteringsrutinerna vid plockning, leverans eller någon annan 

aktivitet på dessa varors väg till butikerna.   

Pallarnas placering 

På alla lager vi har varit på och sett bilder från, förutom det i Jordbro står pallarna 

placerade med sin kortsida ut mot gångarna. Detta har flera fördelar som att det får plats 

med fler pallplatser/meter i gångarna vilket reducerar transportsträckor och gör att 

plockarna inte behöver kliva av och på trucken lika ofta när kollin ligger i närheten av 

varandra. Vi anser att lagret i Jordbro borde undersöka och analysera för och nackdelar 

med de två metoderna noggrant och ta ett aktivt beslut om vilken metod man ska 

använda. 

Uppföljningsmöten 

När vi var på studiebesök på lagret i Backa var en av sakerna som vi pratade mycket om 

var deras system med uppföljningsmöten. Arbetsledarna där tyckte att det gav mycket 

och bidrog till en bättre arbetsplats och möjligheten att genomföra förbättringar. När 

man systematiskt följde upp produktiviteten uppmärksammades problem och 

produktivitetssänkningar hos individer snabbt, som i de flesta fallen kunde lösas på en 

gång. Uppföljningsmötena gör också att de som arbetar blir uppmärksammade utefter 

vad de producerar. Vi tycker att man ska införa denna rutin på lagret i jordbro som en 

del av förbättringsarbetet.  

Tvåpallsorder 

Vi tycker att de stora orderna ska delas upp på mindre order om två pall styck. Fördelen 

med detta är att man kan ha flera plockare som samtidigt plockar på samma order och 

kan starta på olika ställen i lagret så att ordern går mycket fort att plocka och att 

köbildning och trängsel minimeras. Är orderna uppdelade i fler mindre delar är det 

lättare att ge plockarna anpassade uppdrag i slutet av arbetspassen för att de inte ska 

behöva arbeta över eller inte ha något att göra den sista tiden av passet. 

Ackordslön 

Idag finns det inget belöningssystem för att uppmuntra goda arbetsinsatser. Det kan 

medföra att personal inte känner sig motiverade att göra ett bättre arbete. Det är lätt att 

attityder uppstår som ”Varför ska jag plocka mer än jag måste när jag inte får något för 

det?”. Inför man till exempel ackordslön tror vi att de flesta kommer att vara mer 

produktiva eftersom de blir direkt ekonomiskt kompenserade. När man har ackordslön 

kan personalen ta raster och sköta sitt arbete mer flexibelt eftersom det inte skapar 

onödiga kostnader för företaget då kostnaderna endast uppstår vid produktion.   
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10 Diskussion 

I det här kapitlet kommer vi att diskutera kring olika problem vi har stött på under 

arbetets gång. Vi tar dessutom upp hur vi har arbetet och en kritisk granskning av våra 

uppgifter där pålitlighet från intervjuer och olika generaliseringar diskuteras. 

Statistikfilerna 

Något som vi tidigt upptäckte och uppskattade var att det automatiskt registrerades 

mycket data varje gång utvalda händelser ägde rum vilket bidrog till att vi hade tillgång 

till tusentals sidor med statistik i form av stor mängd Excel-filer. De här filerna var 

grundförutsättningen till att undersökningen var möjlig att genomföra och dessutom vår 

viktigaste källa eftersom den bestod av pålitlig rådata. När dessa data började analyseras 

upptäckte vi snart att den inte var särskilt användarvänlig och att vi var tvungna att 

lägga ner mycket tid på att bearbeta och sortera den innan vi kunde avläsa den 

information vi var intresserad av. Detta medförde också att det tog mycket tid och 

arbete innan vi kom fram till att det inte gick att ta fram en del data som vi var 

intresserade av som plockarnas produktivitet under olika timmar under arbetspasset. Vi 

var dessutom tvungna att be om hjälp från duktiga medarbetare på företaget om hur vi 

skulle läsa av filerna och vad de olika siffrorna representerade och hur vi skulle göra för 

att kombinera information från olika filer för att få fram den statistik som vi var 

intresserade av. 

 

Figur 17: Exempel på obehandlad statistik 
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Felkällor i beräkningarna 

För att nå våra resultat var vi tvungna att göra en del generaliseringar eftersom viss 

statistik inte gick att ta fram trots den stora mängden data vi hade tillgång till. Vi 

försökte att endast göra generaliseringar där det var absolut nödvändigt och inte göra 

några allt för vilda chansningar utan alltid behålla en anknytning till verkligheten. Ett 

exempel på generalisering vi var tvungna att göra var att anta att de veckor som vi 

undersökte och räknade ut resultaten från ger en god bild av hur det ser ut generellt. Vi 

tycker dock att vi kunde göra denna generalisering eftersom det är samma personal som 

plockar men det är fortfarande en generalisering vilket gör att siffran aldrig kan vara 

felsäker.  

När vi räknar ut resultaten tar vi fram de teoretiska förbättringssiffrorna men det är inte 

möjligt att veta hur de står i relation till vad de verkliga resultaten skulle vara. När man 

implementerade resultaten kan det alltid finnas en mängd faktorer som man inte tar 

hänsyn till som mindre variabler. Eftersom statistiken krävde så mycket bearbetning 

hade vi inte möjlighet att ta fram så mycket statistik som vi egentligen ville ha för att 

siffrorna skulle bli så pålitliga som möjligt.  

Intervjuer 

För att genomföra projektarbetet har vi genomfört intervjuer vilket har gett oss mycket 

kompletterande och vital information om hur arbetet på de båda lagren går till och hur 

de ser på saker med sina erfarenheter. De vi har intervjuat har varit mycket hjälpsamma 

och gett oss mycket av deras tid. Man skall alltid vara medveten att när man intervjuar 

personer svarar de ur sitt eget perspektiv och svaren kan vara vinklade för att möta deras 

egna intressen. Trots att man aldrig kan vara säker på att informationen från en intervju 

är hundra procent pålitlig har vi utgått i detta arbete ifrån att all information har varit 

korrekt. Informationen har ofta validerats av egna observationer, beräkningar eller från 

andra personer för att försöka undvika felaktiga uppgifter så gott som möjligt. Slutligen 

har vår handledare på Dagab gått igenom rapporten för att undersöka dess 

tillförlitlighet. 

Arbetsgången 

När vi började undersöka processerna i fryslagret och jämförde dem med lagret i Backa 

upptäckte vi ganska snart att det fanns flera områden med förbättringspotential än vad vi 

hade möjlighet att undersöka och ta fram lösningsförslag till. Därför var vi tvungna att 

prioritera några av dem. Prioriteringen ville vi göra utifrån vilka som hade de största 

förbättringspotentialerna och vilka som skulle påverka resultatet mest positivt. De här 

analyserna tog väldigt mycket tid och arbete men bidrog inte mycket till vårt slutliga 

mål. Några områden arbetade vi mycket med men det visade sig först närmare slutet att 

vi inte hade möjlighet att ta fram siffror på förbättringsresultat eller bevisa dess onödiga 

kostnader med de tillgängliga data vi hade och vår tidsbegränsning. I efterhand hade vi 

eventuellt kunnat spara in en del tid på dessa undersökningar men vi är nöjda med 

resultatet av dem vilket gör att tidsåtgången var rimlig.  

 

 

 

  



 

41 

 

Litteraturförteckning 

Böcker  

Andersson, G. (2010). Kalkyler som beslutsunderlag. Studentlitteratur AB.  

Aronsson, H., Ekdahl, B., & Oskarsson, B. (u.d.). Modern Logistik. Liber AB. 

Bichero, J., & Holweg, M. (u.d.). The Lean Toobox. PIC SIE Books. 

Bo, B., & Bengt, K. (2010). Quality from coustumer Needs to customer Satisfaction. 

Studentlitteratur. 

Christopher, M. (u.d.). Logistics and supply chain management. Financial 

Times/Prentice Hall. 

Kotler, P., Armstrong, G., & Anders, P. (u.d.). Principles of marketing swedish edition. 

Pearson Academic Computing. 

Intervjuer 

Buskas, U. (den 05 Juni 2013). Lager biträde. (O. Malmström, & R. Jaeschke, 

Intervjuare) 

Buskas, U. (den 22 April 2013). Lager biträde. (O. Malmström, & J. Robin, Intervjuare) 

Kracovski, S. (den 04 April 2013). Arbetsledare Backa. (O. Malmström, & R. Jaeschke, 

Intervjuare) 

Lindén, A. (den 07 Juni 2013). Lagerchef. (O. Malmström, & R. Jaeschke, Intervjuare) 

Ohlsson, M. (den 17 April 2013). Varumottagningsansvarig. (O. Malmström, & R. 

Jaeschke, Intervjuare) 

Rapport  

Halvarsson, H. &. (2012). Axfood årsredovisning 2012. Axfood. 

Webbsida  

 

The Writing Center at UNC Chapel Hill. (2010). 

http://writingcenter.unc.edu/handouts/brainstorming. Hämtat den 06 Juni 2013 

 

 

  



 

42 

 

Figurförteckning 

Figur 1:Mognadsmodellen ................................................................................................ 1 

Figur 2: Illustration av Dagab ........................................................................................... 3 

Figur 3: Axfood loggan ..................................................................................................... 3 

Figur 4: Fotografi från lagret i Jordbro ............................................................................. 4 

Figur 5: Illustration av kostnader ...................................................................................... 5 

Figur 6: Illustration av fiskbensdiagram ........................................................................... 7 

Figur 7: Illustration SWOT matris .................................................................................... 9 

Figur 8: Grafisk illustration av arbetsgången ................................................................. 11 

Figur 9: Illustration av varornas väg genom lagret ......................................................... 13 

Figur 10: Illustration av varumottagningens aktiviteter ................................................. 14 

Figur 11: Illustration av aktiviteter under infackning ..................................................... 14 

Figur 12: Illustration av aktiviteter vid påfyllning .......................................................... 15 

Figur 13: Illustration av aktiviteter vid helpallsuppdrag ................................................ 15 

Figur 14: Illustration av plockarnas aktiviteter ............................................................... 16 

Figur 15: Illustrations av truckarnas tidsfördelning ........................................................ 19 

Figur 16: Illustration av truckarnas tidsfördelning ......................................................... 21 

Figur 17: Exempel på obehandlad statistik ..................................................................... 39 

 

 


	Framsidor
	SLUTRAPPORT

