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Abstract 
In order to get the positive effects from economics of scale, the trend in many industries in recent 
years has been building larger and more centralized warehouses. This development applies to a high 
degree to the retail industry, and also ICA has gone from many small to fewer, but larger 
warehouses enabling each to cover a wider geographic area. In order to enable comparison of 
performance between units and to make it possible to use gathered resources in the efforts to 
increase efficiency, common process descriptions (LICA) were a couple of years ago implemented 
in all units. Now, ICA has started the process of updating LICA into LICA II, which will, when 
finished, adopt the descriptions to new conditions and to find further potentials of efficiency. 
 
By trying to improve the internal flow of pallets of goods, the authors with this report want to 
contribute to the updating of the process descriptions and to the new management tool in LICA II.  
The purpose of this report is to map and to increase the efficiency of the internal processes 
connected to the pallet flow between reception and loading onto departing trucks. The study is made 
at ICA’s unit in Umeå, but the results are expected to be generally applicable to all similar units 
within the company. 
 
Because of the fluctuating demand for different products, ICA is using a positioning system where 
the pallets have fixed positions for order-picking and varied positions for buffer storages. This 
makes it difficult to follow the flow of a specific product since the individual pallets never follow 
the same routes through the warehouse, thus making it difficult to know if a change in a process 
will lead to an improvement or not. Focus for this project is therefore to find potential for 
improvement of the total flow. The authors have decided to study the activities related to the flow of 
pallets and the different paths a pallet might take through the warehouse in order to identify what 
kind of wastes that occur. 
 
To solve the problem, the flow of pallets was mapped and the map was then compared to the 
descriptions in LICA. Shortages and areas of potential improvement could be identified both in the 
instruction and in the processes. By using interviews, questionnaires, observations and 
brainstorming, the authors have learned today’s flow and have tried to catch the knowledge and 
ideas among the employees at ICA DE in Umeå. In order to compile and then tie the identified 
problems together, a Current Reality Tree (a kind of diagram showing cause and effect) was used, 
showing the connections between the different problems and the underlying causes graphically. 
 
The results show that many problems connect to wastes and the basic causes are lacks in routines 
and in the system, or problems connected to the reception of goods with UPUT (a procedure for 
reception of goods at ICA). This means that a few changes could solve several of the identified 
problems. The authors’ view is that it is important to consider the impact on the total flow from the 
changes made. The project has also resulted in improvements that are less comprehensive such as 
better procedures for pallet positioning in the warehouse and better use of bar codes. Areas with 
potential improvements are compiled in the end of the report, along with a concise summary of 
improvement measures. 
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Sammanfattning 
För att kunna dra nytta av skalfördelar har trenden inom många branscher under senare år varit att 
skaffa sig allt större och mer centraliserade lager. Detta gäller i hög grad för livsmedels- och 
detaljhandelsbranschen, och även ICA har gått från många små till färre men större lager som täcker 
allt vidare geografiska områden. För att kunna jämföra enheternas prestationer och göra det möjligt 
att använda samlade resurser vid effektiviseringar har, sedan ett par år tillbaka, gemensamma 
processbeskrivningar – LICA – implementerats på samtliga lager. ICA anser nu att det är dags att 
uppdatera dessa beskrivningar för att anpassa dem till nya förutsättningar samt hitta ytterligare 
effektiviseringspotential i dagens processer, och därför pågår idag arbetet med vad som kallas LICA 
II. 
 
Genom att försöka förbättra det interna pallflödet vill författarna med detta arbete bidra till 
uppdateringen av processbeskrivningarna samt till det nya styr- och ledningsverktyget i LICA II. 
Arbetets syfte är att kartlägga och effektivisera de interna processerna som berör flödet av pallar 
från varumottagning till lastning på avgående lastbilar. Studien har utförts vid ICAs lager i Umeå 
men resultaten skall vara så allmängiltiga att de kan användas på liknande enheter inom företaget. 
 
På grund av fluktuerande efterfrågan på olika artiklar använder sig ICA av fast 
expeditionsplatsplacering och flytande buffertplacering, och detta gör att flödet blir svårt att följa 
för en specifik artikel. En pall av en specifik artikel går aldrig samma väg genom lagret som en 
likadan pall av samma artikel, och detta gör att det blir svårt att veta om en förändring i en process 
leder till en förbättring eller ej. Fokus ligger därför framförallt på at hitta förbättringspotential för 
flödet som helhet. Författarna har valt att undersöka aktiviteterna i samband med pallflödet samt de 
olika vägar som en pall kan ta genom lagret för att kunna avgöra vilka former av slöseri som 
förekommer. 
 
För att lösa problemet genomfördes en processkartläggning av pallflödet som sedan kunde jämföras 
mot beskrivningarna i LICA och därigenom identifierades brister och förbättringsområden både i 
instruktionerna och i processerna. Genom intervjuer, enkäter, egna observationer och brainstorming 
har författarna lärt sig dagens flöde samt försökt fånga den kunskap och de idéer som finns samlad 
hos de anställda vid ICA DE Umeå. För att sammanställa och knyta samman de problem som 
identifierats användes ett verklighetsträd, som är en typ av orsak-verkan-diagram, där sambanden 
mellan de olika problemen och de bakomliggande orsakerna kunde åskådliggöras grafiskt. 
 
Det visar sig att många problem går att härleda till olika former av slöseri och att den 
grundläggande orsaken till en hel del av problemen är brister i rutiner och brister i systemet – 
alternativt problem knutna till mottagning av varor enligt UPUT (ett förfarande för varumottagning 
vid ICA). Detta innebär att ett fåtal förändringar skulle kunna åtgärda ett flertal av de identifierade 
problemen. Författarnas åsikt är att det är viktigt att tillämpa en totalflödessyn i de förändringar som 
utförs och hela tiden beakta förändringens inverkan på hela flödet inom lagret. Arbetet har också 
lett fram till förbättringsåtgärder som är mindre övergripande, som till exempel förbättringar av 
funktionerna allokering, sambokning och bättre utnyttjande av streckkoder. Områden med 
identifierad förbättringspotential sammanställs i slutet av rapporten tillsammans med flertalet 
förbättringsåtgärder presenterade i punktform. 
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Centrala begrepp inom ICA 
Följande ord och begrepp används frekvent inom ICA och kan ibland vara svåra att översätta till ett 
allmänt vedertagna uttryck. För att göra det lättare för läsaren redovisas nedan de definitioner 
författarna använt i arbetet. 
 
Allokering  Uppsättning av bestämmelser och värden som bestämmer var en viss 
  pall artikel placeras 
Bur  Lastbärare av burtyp. Används i huvudsak av plockexpediter. Dessa 
  burar som även kallas RC eller RullContainer rymmer cirka 700 liter 
Centrallager CL. Hanterar mindre frekventa varor 
Checksiffra  Kontrollsiffra som sitter på ställageben. Måste anges av höglyftare vid 
  infackningsuppdrag och påfyllningsuppdrag för att kontrollera att  
  höglyftaren kört till rätt tillplats 
CL  Centrallager. Hanterar mindre frekventa varor 
DE  Distributionsenhet. Hanterar frekvent uttagna varor samt distribution 
  inom ett viss geografiskt område 
Defaultgång Den gång som väljs för att placera pallar som man vet skall till 

utlastningsyta, det vill säga expo- och halvpall 
Detaljistförpackning Den förpackning som plockexpediter plockar av pall. Det är detta kolli 
  som levereras till butiken. Det är flera konsumentförpackningar i en 
  detaljistförpackning 
Distributionsenhet DE. Hanterar frekvent uttagna varor samt distribution inom ett visst 
  geografiskt område 
Expopall  Pall av storleken 1200x800 mm med varor på. Pallen ej  
  omplockningsbar eftersom den innehåller konsumentförpackningar 
Frisläppning Butikerna har möjlighet att lägga order fram till en bestämd tidpunkt. 
  Efter denna tidpunkt har arbetsledarna möjlighet att omvandla=frisläppa 
  dessa order till pallexpeditonsuppdrag och plockorders. 
Fyllnadsgrad Fyllnadsgraden kan beräknas som utnyttjat antal lagerplatser i  
  förhållande till tillgängligt antal lagerplatser, alternativt som utnyttjad 
  lageryta i förhållande till totalt tillgänglig lageryta 
Förkörning  Ett uttryck för att pallar och burar körs till temporära uppställningsytor 
  innan körs till ordinarie ytor där de skall på lastbil  
Halvpall  Pall av storleken 600x800 mm med varor på. Tas oftast emot som två 
  pallar ställda på en helpall. Ej omplockningsbar eftersom den innehåller 
  konsumentförpackningar 
Helpall  Pall av storleken 1200x800 mm med varor på. Omplockningsbar  
  eftersom den innehåller detaljistförpackningar 
Höglyftare  Höglyftare med gaffeltruck som kan lyfta gods till alla  
  buffertplatshöjder 
Infackningsuppdrag Pall hämtas från varumottagning som sedan transporteras och hissas upp 
  i buffert i ett ledigt ställagefack 
Kolli  En av alla detaljistförpackningar på en pall 
Kolliexpedit(ion) Expedit som utför plockexpedition 
Konsumentförpackning Den förpackning som slutkonsumenten köper i butik. Det är flera  
  konsumentförpackningar i en detaljistförpackning 



 CENTRALA BEGREPP INOM ICA  

 V

Lastbärare  Anordning som bär och håller samman en mängd varor och som är  
  speciellt utformad för att underlätta hantering. En lastpall är ett exempel 
  på en lastbärare 
LICA  LICA är en uppsättning processbeskrivningar innehållande bland annat 
  arbetsrutiner. Målsättningar är att alla arbetsprocesser utförs lika på alla 
  ICAs enheter 
LS  ICAs gemensamma egenutvecklade LogistikSystem (datorbaserat) 
Pall  En pall av typen expo, hel eller halvpall. Det är således en pall som  
  innehåller artiklar 
Pallexpedition Pall körs från varumottagning/lagerbuffert till utlastningsyta 
PLE  PappersLös Expedition. Pappersorder är ersatta av ett elektroniskt  
  system med dator, handscanner och streckkoder 
Plockexpedit(ion) Expedit plockar lösa kollin från pall efter kundorder 
Plocksekvens En av butikerna bestämd ordning i vilken artiklar skall plockas 
Plocktruck  Den trucktyp som en expedit använder vid plockexpedition 
Prioritet  Skall användas för att bestämma vilka uppdrag som är mest brådskande 
  där 1 är viktigast och 4 minst viktigt 
Påfyllningspunkt Värde för när en expeditionsplats skall fyllas på vid orderstart,  
  orderavslut samt skanning av pall på varumottagning 
Påfyllningsuppdrag Helpall som körs från varumottagning/lagerbuffert till  
  plockexpeditionsplats för plockexpedition 
Sambokning  När systemet väljer att tilldela två eller flera uppdrag av typen påfyllning 
  eller pallexpediton då vissa angivna villkor uppfylls 
Sjöpall Pall av storleken 1200x1000 mm med varor på. Hanteras av 

skjutstativtruck 
Skjutstativtruck Höglyftande truck som kan hantera så kallade sjöpallar genom att  
  stativet kan skjutas ut från trucken 
Ställage  Förvaringskonstruktion för pallar, lådor, containers och dylikt bestående 
  av vertikala (ställageben) och horisontella (balkar) bärande element 
Stödbenstruck Höglyftande truck som även kan lyfta pallar på stödbenen. Kan ej  
  hantera sjöpallar 
Tompall  När det talas om pall har pallen artiklar på sig. Om pallen är helt tom 
  benämns den tompall 
Uppdragsgräns Gräns som bestämmer vilket uppdrag med samma prioritet men olika 
  uppdragsområden som skall köras först 
Uppdragsområde Kan delas in efter till exempel varuavsnitt och uppdragstyper eller en 
  kombinations av dessa 
UPUT-pall  Detta är pallar där själva leveransen registreras som mottagen varpå 
  uppdrag skapas i LS. Det är dock inte förrän pallen skannas av en  
  höglyftare som själva pallen registreras som mottagen. 
Utlastare  De medarbetare som utför processen utlastning vilket i huvudsak går ut 
  på att sortera och säkerställa att chauffören lastar rätt pall på avgående 
  lastbil till butik 
Utlastningsport  Det är främst de portar som finns på utlastningen som åsyftas. Vid varje 
  port finns 2-5 rutor 
Utlastningsruta Vid varje port finns 2-5 rutor som höglyftare och plockexpediter skall 
  ställa sina pallar och burar på 
Varuavsnitt  Delas på DE Umeå in i fyra huvudkategorier: kolonial, dryck,  
  frukt&grönt samt färskvaror. Frukt&grönt har dessutom en varm och en 
  kall avdelning. 
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1 Inledning 
I detta kapitel får läsaren en introduktion till logistik, dess aktiviteter och processer samt 
detaljhandelsbranschen i allmänhet. Problembakgrunden resulterar i rapportens syfte. Slutligen 
presenteras de avgränsningar som gjorts för att göra arbetet möjligt att utföra inom utsatt tid. 

1.1 Bakgrund 
Området logistik befinner sig i ständig utveckling. Krav från samhället, industrin och miljön gör att 
ny teknik hela tiden introduceras. Den drivande kraften till utvecklingen är en marknadsekonomi 
som hela tiden kräver mer rationella, effektiva och miljövänliga lösningar. (Lumsden, 2006) 
Kunderna ställer allt högre krav på leveransservice. Kraven kan anses vara rimliga och gäller främst 
att produkten skall ha ett lågt pris och leveransen skall vara i rätt mängd, i rätt tid till rätt plats. Med 
bra distribution, produktion och materialförsörjning skulle det vara möjligt att sänka kostnaderna 
och höja leveransservicen. Många företag har svårt att nå båda målen samtidigt. Det blir en konflikt 
i att skapa effektiva funktioner som specialiserar sig på vissa arbetsuppgifter och samtidigt skapa 
processer som är effektiva för varje situation. En specialiserad inköpsfunktion med stordriftfördelar 
kan till exempel göra processen för produktion sämre eftersom det blir svårare att jobba nära 
produktionen och så vidare. (Aronsson et al, 2006).  
 
Inom ett företag utförs en rad aktiviteter för att säkerställa att en process åstadkommer de värden de 
är avsedda att bidra med. Det innebär inte nödvändigtvis att processerna utförs på det mest 
rationella sättet med minsta möjliga resursförbrukning på kortast möjliga tid samtidigt som 
processen tillfredsställer sin kund. Det kan till exempel vara möjligt att eliminera aktiviteter eller 
utföra dessa mera effektivt. (Mattsson, 2002). Eftersom ett företag hela tiden förändras är det viktigt 
att samtidigt anpassa aktiviteter och processer till dessa förändringar. (Jonsson & Mattsson, 2005) 
 
Logistik handlar om att se en helhet. Det är viktigt att förstå hur förbättringar i en process påverkar 
andra processer och funktioner inom företaget. Det är lika viktigt att göra saker rätt som att göra rätt 
saker. En parallell är att en orienterare kan springa hur fort som helst men är kartan felaktig eller om 
orienteraren inte kan läsa kartan hamnar denne fel ändå. Logistik handlar således om att göra 
strukturella förbättringar och skapa en bättre karta och att få orienterarna att följa denna karta. 
(Aronsson et al, 2006) 

1.2 Problembakgrund 
Under senare år har trenden i många företag varit allt större och mera centraliserade lager för att 
utnyttja skalfördelar. Detta gäller även stora delar av livsmedelsbranschen och 
detaljhandelsbranschen. (Nationalencyklopedin, 2007). Inom en bransch som detaljhandeln med 
fokus på dagligvaruhandeln är det mycket viktigt att ha effektiva processer då marginalerna inte är 
särskilt stora. (Ericson, 2006)  
 
Sedan ett par år tillbaka har ICAs logistikavdelning arbetat fram något som kallas LICA. Det är en 
uppsättning processbeskrivningar. LICA går ut på att inom ICA arbeta med gemensamma 
arbetsprocesser och på så sätt arbeta på liknande sätt inom alla enheter. Genom att arbeta på 
liknande sätt inom de olika enheterna blir det möjligt att jämföra enheternas prestationer mot 
varandra och det är möjligt att använda samlade resurser för att effektivisera processerna. Efter de 
omfattande omstruktureringar som utförts inom ICA står nu logistikavdelningen inför en fas där de 
vill uppdatera LICA till LICA II för att anpassa processbeskrivningarna till nya förutsättningar och 
för att hitta ytterligare effektiviseringspotential. 
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1.3 Syfte 
Detta examensarbetes syfte är att kartlägga och identifiera effektiviseringspotential i de processer 
som berör det interna pallflödet, det vill säga flödet av pallar från varumottagning till dess att 
lastning sker på avgående lastbilar. Uppsatsen skall fokusera på att ge förslag på 
förbättringsåtgärder och effektiviseringsmöjligheter som är så allmängiltiga att de kan användas på 
liknande enheter inom företaget. Förslagen skall vara bidrag till förändringen av de befintliga 
rutinbeskrivningarna samt upprättandet av ett nytt styr- och ledningsverktyg. 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet kommer endast att behandla det sortiment som hanteras på DE Umeå. På lagret har nästan 
alla artiklar fasta expeditionsplatser som styr var pallar hamnar i systemet. Dessa fasta platser och 
dess inbördes sekvenser bestäms av ICAs butiker och inte DE Umeå, varför dessa ej kommer att 
behandlas. ICA har en policy som säger: ”aldrig slut i hyllan”. De lagernivåer som bestäms på 
grund av denna policy beaktas ej då problemet skulle bli alltför komplext för examensarbetets 
tidsrymd. 
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2 Företagspresentation 
I detta kapitel introduceras läsaren till ICA AB och dess affärsidé. ICAs utveckling inom framförallt 
distribution presenteras följt av en kort introduktion till ICAs distributionsenhet i Umeå. 
Informationen är hämtad från ICAs intranät. 

2.1 ICA AB 
1917 startades Hakon-bolaget i Västerås av Hakon Swenson. Han lanserade också det som senare 
kom att kallas ICA-idén, Enskilda handlare i samverkan. Genom gemensamma inköp, 
marknadsföring, butiksetableringar och utbildning uppnås samma stordriftsfördelar som 
kedjeföretagen har. Idén är densamma nu som då. ICA AB bildades 1938. Idag finns ICA-
koncernen representerad i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Se Figur 2.1. 

 

 
Figur 2.1 - ICAs utbredning med marknadsandelar och omsättning. (Interninformation, 2007) 

 
2006 omsatte ICA-koncernen drygt 67 miljarder SEK och hade ett nettoresultat på drygt 2,4 
miljarder SEK. ICA i Sverige omsätter idag knappt 50 miljarder och har 4893 heltidsanställda 
exklusive de som jobbar i butik. Inom logistikområdet jobbar 2300 kollektivanställda och 700 
tjänstemän. Totalt används en lageryta på 360 000 kvadratmeter, vilket motsvarar 72 fotbollsplaner. 
Varje dag tas cirka 25 000 pallar emot och cirka 620 000 kollin packas för hand. För att nå alla 
kunder, alltså ICA-butiker, körs det över 10 000 mil per dag vilket är mer än två varv runt 
jordklotet. 
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Vision – Vi ska göra varje dag lite enklare 
Mission – Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider 
Strategi – ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet 
miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. Konkret innebär detta att koncernen har formulerat 
följande strategier för verksamheten. 

• Utnyttja ICAs storskalighet genom samordning av centrala funktioner och koncept 
• Lokalt anpassade koncept 
• Kostnadseffektivitet 
• Pris och sortiment 
• Gemensam formatstrategi 
• Etablering och förnyelse 
• Erbjuda ett attraktivt sortiment med fokus på egna märkesvaror, färskvaror och non- food 
• Samhällsansvar 

2.1.1 Distributionsutvecklingen inom ICA 
Under 1940-talet skedde något otroligt viktigt för ICA då de försökte ersätta försäljaren mot 
pappersorders. Dessa orders lades i god tid för att underlätta planering för centralinköp. Företaget 
växte sedan i mycket hög takt och 1954 hade ICA hela 68 lagercentraler och 11 000 butiker. Det var 
även under 1950-talet som en stor revolution inom distribution skedde då enhetspallen, numera 
Europapallen infördes, efter att ha utvecklats av USA:s armé under andra världskriget. Detta fick till 
följd att gaffeltrucken, som kan hantera enhetspallar, blev det nya hanteringsredskapet. Under 1960-
talet blir lastbilarna allt större och antalet lagerenheter allt färre. 1976 var det bara 21 lagercentraler 
kvar, jämför ovan. Idag har ICA 7 logistikenheter fördelade på 8 anläggningar och cirka 1400 
butiker. Under 1990-talet införs dubbeldäckade lastbilar och ett gemensamt logistiksystem 
samtidigt som ICA investerar 750 miljoner i lagerenheterna i Västerås och Växjö. Under 2000-talet 
har en gemensam logistikorganisation införts samtidigt som all regionuppdelning avskaffats. I 
Helsingborg har en av Europas mest högteknologiska och automatiserade distributionsenheter 
invigts. 

2.2 ICAs logistikverksamhet 
ICAs logistikverksamhet bedrivs idag på sju stycken logistikenheter i Sverige, fördelade på åtta 
anlägngingar. De olika enheterna är inte helt identiska, utan varierar i storlek, tekniskt innehåll och 
hanterar delvis olika sortiment. Verksamheterna i de olika enheterna bedrivs dock i relativt 
identiska arbetsprocesser och de har alla en och samma kund, ICA-butikerna. I Figur 2.2 nedan 
visas en karta över hur ICAs distributionsnät ser ut idag. 
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          Figur 2.2 Karta över ICAs enheter i Sverige 

 

2.3 ICA DE Umeå 
ICA DE Umeå är ICAs nordligaste distributionsenhet med 120 medarbetare. DE Umeå använder en 
lageryta på 21 500 kvadratmeter varav cirka en tredjedel är kylda ytor. Umeålagret är verksamt 24 
timmar om dygnet, 6 dagar i veckan och tar emot 1 400 pallar per dag. Totalt servas 170 butiker 
med 40 000 kollin per dag genom att köra drygt 1300 mil. Se jämförelse med ICA Sverige i Tabell 
2.1. 
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Kallhäll (Stockholm) 
Årsta (Stockholm) 

Regional enhet 
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Tabell 2.1 - ICA Sverige jämfört med ICA DE Umeå (Interninformation, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 

 
610 000 personer lever inom DE Umeås distributionsområde. I Umeå lagerför ICA över 3000 
artiklar men hanterar även artiklar från bland annat centrallagret i Västerås genom att fungera som 
omlastningsterminal för dessa. 2006 omsatte DE Umeå drygt 6 miljarder SEK. I Figur 2.3 nedan 
visas DE Umeås distributionsområde. DE Umeå täcker 40% av Sveriges yta och 7% av Sveriges 
befolkning. 
 

 
Figur 2.3 - Karta över DE Umeås distributionsområde. (Interninformation, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mätetal (per dag) ICA Sverige ICA DE Umeå Umeå % av total
Mottagna pallar 25 000 1 400 5,6% 
Plockade kollin 620 000 40 000 6,5% 
Levererade burar 35 000 2 600 7,4% 
Antal kundstopp 2 160 150 6,9% 
Körda mil 10 000 1 300 13% 
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I Figur 2.4 nedan presenteras de olika förhållanden mellan olika lagringsenheter som finns inom 
ICAs distributionsnät. Pilarna visar de olika vägar som material kan gå. Figurerna bortser dock från 
flödet från kund till leverantör, alltså vid till exempel returhantering. 

 
                  Figur 2.4 - Visar på vilka olika sätt en ICA-butik kan få sina varor 

 
ICA DE Umeå handhar tre olika varuavsnitt; kolonial, färsk samt frukt&grönt. Till detta tillkommer 
även dryck som lagerhålls inom varuavsnittet kolonial men där hanteringen skiljer sig från 
hanteringen av övriga kolonialvaror varför detta varuavsnitt kommer behandlas separat. 
Uppdelningen mellan de olika varuavsnitten på lagret redovisas i Tabell 2.2. 
 
Tabell 2.2 - Varuavsnitten vid ICA DE Umeå 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Kolonial Frukt Färsk 
Yta m2 9 000 1 500 1 900 
Artiklar 1 500 350 1 200 
Fyllnadsgrad 75 % 50 % 60% 
Pallplatser totalt 9 000 2000 4 000 
Anställda 30 17 18 
Kolli/vecka 120  000 55 000 75 000 

Samlastningsterminal 

Distributions-
enhet

Spridningspunkt

Leverantör 

Centrallager 

Distributions-
enhet

ICA-butik 
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3 Logistik inom lager 
I detta kapitel presenteras relevanta teorier inom lager. Principer inom materialhantering, 
informationshantering och lagring behandlas. 
 
I materialflödet förflyttas, hanteras och lagras varor. För att materialflödet skall fungera på ett 
tillfredsställande sätt måste det få stöd av informationsflödet. När informationshantering, 
materialhantering och lagring är synkroniserat med varandra är det möjligt att uppnå ett fint och 
jämt flöde. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

3.1 Materialhantering 
Materialhantering syftar till hantering och förflyttning av material internt i en anläggning. 
Materialhantering är oftast en integrerad del i logistiksystemet och det är i de flesta fall inte möjligt 
att skilja från lagring. (Oskarsson et al., 2006) 
 
Materialhanteringen i ett lager består av en mängd olika aktiviteter och dessa är i princip desamma 
om lagret finns i ett producerande eller distribuerande företag. De grundläggande aktiviteterna som 
förekommer i ett lager är godsmottagning, ankomstkontroll, inlagring, lagring, omlagring, 
plockning, emballering/märkning och avsändning. Se Figur 3.1. (Oskarsson et al., 2006) 

 
Figur 3.1 - Lagrets aktiviteter (Oskarsson et al., 2006) 

 
Inlagring är förflyttningen av godset från ytan för godsmottagning till buffert- eller plockplats. 
Detta görs främst på större lager för att göra godset mer lättåtkomligt och på så sätt möjliggöra 
snabb och effektiv plockning. Den förflyttning av gods som sker från buffert- till plockplats 
benämns som omlagring. Dessa förflyttningar kräver ofta snabba insatser då det är viktigt att 
restorder undviks. Plockarna kan meddela skriftligt eller muntligt att en påfyllningsorder måste 
utföras men bäst är det om orderna genereras automatsikt när lagersaldo sjunker under en viss nivå 
och att en order då skickas elektroniskt till berörd personal. (Oskarsson et al., 2006) 
 
Enligt Jonsson och Mattsson (2005) har grossister som plockar från lager och levererar till 
livsmedelsbutiker ofta order med många orderrader. Då är det vanligast att medarbetaren åker runt 
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                                           Omlagring              
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  kontroll                       märkning 
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till olika lagerplatser och hämtar material, vilket kallas man-till-material. Det är effektivast om det 
går att plocka varor direkt i transportförpackningen eller på den slutliga lastbäraren. Detta kallas för 
plocka/packa. När plockningen är färdig adresseras godset och placeras på anvisad plats för 
leverans till slutkund. I livsmedelslager är det vanligt att använda sig av så kallad 
zonplockningsstrategi där plockning sker från frys- kyl- och normalzon.  
 
För att flytta material krävs ett materialhanteringssystem. Den vanligaste utrustningen vid 
materialförflyttning är någon form av bemannad truck som kan flytta och lyfta lastbärare med 
förpackningar och material. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

3.2 Informationshantering 
För att på ett effektivt sätt motsvara kundernas efterfrågan krävs information om kundens behov, 
tillgänglig kapacitet, beläggning och material i det egna företaget. Företagets informationshantering 
blir således en förutsättning för att lyckas skapa ett effektivt materialflöde. Mycket information 
lagras direkt i företagets datorsystem. Det kan till exempel avse registrering av in- och uttag ur 
företagets lager, avrapportering av färdigt uppdrag eller identifiering av varor som lastats av en 
lastbil. Målsättningen är att lagra information på ett sådant sätt att antalet felaktigheter minimeras 
och materialhanteringen kan optimeras. Ett exempel är användandet av streckkoder och 
laserskanner. (Jonsson & Mattsson, 2005) Storhagen (1995) menar att informationsflödet följer 
materialflödet genom hela logistikflödet och ur administrativ synpunkt är informationsflödet minst 
lika viktigt som det fysiska materialflödet. 

3.2.1 Identifieringssystem 
Olika identifieringssystem är allmänt använt inom distributionssystem för att till exempel 
automatiskt identifiera objekt. Det innebär att information om ett visst objekt överförs till ett 
datorsystem utan att någon manuell inmatning krävs. Fördelarna är bland annat att det går snabbare 
och att det blir färre fel samtidigt som mindre personal krävs för registreringsarbete. 
Identifieringssystemet bestämmer i stor grad hur efterföljande processer kommer att kunna 
utformas. (Jonsson & Mattsson, 2005) 
 
Streckkoder 
Streckkodssystem är det vanligaste systemet för automatiskt objektsidentifiering. Systemet innebär 
att en streckkod avläses med en så kallad streckkodsavläsare. Vid stora informationsmängder kan 
tvådimensionella streckkoder användas. Dessa kan förmedla upp till en A4-sida med text vilket gör 
det extra lämpligt att använda för att läsa av frakt- och följesedelsdokument. Koderna har en 
inbyggs algoritm som gör att de är självverifierande och självkorrigerande. Nackdelen är att de 
oftast måste fotograferas av med en kamera, det räcker således inte med en vanlig laserskanner 
(Jonsson & Mattsson, 2005). I figurerna nedan visas exempel på streckkoder och 
streckkodsavläsare. 
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                            Figur 3.2 - Laserscanner för endimensionella streckkoder 

 

                 
                         Figur 3.3 - Endimensionell streckkod       Figur 3.4 - Tvådimensionell streckkod  

3.3 Lagring 
Materialflödet sker till stor del till och från någon form av lager. Då ett lager utformas strävar 
företag efter att uppnå en hög fyllnadsgrad och låga driftskostnader. Det skapas genom att så stor 
del som möjligt av lagerutrymmet utnyttjas för lagring utan att för den skull försvårar hanteringen. 
Till exempel krävs tillräckligt med transportgångar och tomma lagringsplatser för att kunna hantera 
variationer. Onödiga förflyttningar kan undvikas genom att anpassa lagrets layout efter de processer 
som skall utföras där. Ett exempel är att hålla korta avstånd på produkter som används frekvent och 
längre avstånd på de som används mindre frekvent. (Jonsson & Mattsson, 2005) 
 
Som beskrivits i stycket ovan är målet med lagerlayout att skapa så rationella flöden som möjligt. 
Ett linjärt flöde innebär att godsmottagning och utlastning sker i motsatta sidor av en anläggning. 
Med ett sådant flöde transporteras alla varor ungefär lika långt, vilket kan innebära onödigt mycket 
hanteringsarbete och onödigt höga kostnader. Differentiering av artiklar med olika uttagsfrekvens 
ger följaktligen inte särskilt stort utslag. En fördel är dock att flödena blir mycket tydliga och det 
finns goda möjligheter att automatisera delar av flödet. Detta är ofta en fördelaktig layout vid 
hantering av stora volymer av få artiklar. U-format flöde innebär att varumottagning och utlastning 
sker på samma sida av anläggningen, vilket innebär möjligheter att skapa en effektiv hantering med 
stora nytta av differentiering av artiklar med olika uttagsfrekvens. Detta är två principiella layouter, 
men i verkligheten förekommer de oftast som varianter och kombinationer av varandra. I Figur 3.5 
och Figur 3.6 nedan visas skillnaderna i flödet enligt de layouter som beskrivits ovan. (Jonsson & 
Mattsson, 2005) 
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             Figur 3.5 - Lagerlayout med linjärt flöde                  Figur 3.6 - Lagerlayout med U-format flöde 

             (Jonsson & Mattsson, 2005)                                         (Jonsson & Mattsson, 2005) 

 
Att placera hanteringsmässigt likvärdiga artiklar i olika zoner är vanligt. Målet är att minimera 
hanteringsarbetet. Den största effekten av zonindelning uppnås vid U-formad lagerlayout efter som 
förflyttningsavstånden för olika zoner då kan bli avsevärt större än vid linjära layouter. Beroende på 
hur artiklar är hanteringsmässigt likvärdiga kan zonerna delas in på olika sätt. Zonerna kan vara 
indelade efter produktfamiljer, plock-/uttagsfrekvens, eller fysiska egenskaper som till exempel 
mått, vikt, material, värde eller temperaturbehov. Indelning kan även ske genom att speciell 
hanteringsutrustning krävs för en viss zon. (Jonsson & Mattsson, 2005) 
 
Vid placering av artiklar baseras det oftast på om fast eller flytande artikelplacering skall användas. 
Fast placering innebär att artiklarna lagerhålls på en förutbestämd plats. Flytande placering innebär 
att artiklar placeras där plats finns. Fast lagerplacering kräver större lagringsvolym än flytande 
eftersom antalet lagerplatser måste bestämmas av varje enskilt artikels maxsaldo. Fördelarna är att 
artiklar som uttages högfrekvent kan placeras nära mottagnings- och utlastningsområdena. En 
kombination av fast och flytande placeringssystem är vanligt, där plockplatserna är fasta och 
buffertplatserna flytande. (Jonsson & Mattsson, 2005) Oskarsson et al (2006) menar att 
plockplatsens placering bör styras främst av parametrarna uttagsfrekvens, uttagskvantitet, 
artikelvolym och artikelvikt. Högfrekventa artiklar skall placeras lätt och snabbt åtkomliga och 
artiklar med hög uttagskvantitet skall placeras så att de inte ger upphov till köbildning. Artikelns 
volym och vikt påverkar också placeringen. (Oskarsson et al. 2006)  
 
En annan vanlig placeringsstrategi är så kallad korrelerad placering, då artiklar som ofta ingår i 
samma uppdrag eller order placeras nära varandra för att minska hanteringsarbetet. Att bestämma 
vilken höjd artiklar skall placeras på är även det något som måste övervägas. Lagerplatser högt upp 
kräver normalt längre tidsåtgång vid in- och uttag. Vikt och volym påverkar placeringen då det är 
fördelaktigt att placera stora tunga pallar lågt medan mindre och lättare pallar placeras på en högre 
höjd. Sammanfattningsvis bör följande beaktas vid lagerplacering av artiklar på europapall: 
(Jonsson & Mattsson, 2005) 
 

1. Fast, flytande eller en kombination av dessa vid artikelplacering 
2. Bestämma vilka artiklar som är lämpliga att placera fysiskt nära varandra 
3. Bestämma vilken höjd artiklar skall placeras på 
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4 Verktyg 
I detta kapitel beskrivs de verktyg som författarna använt för att söka uppfylla rapportens syfte. 
Leanverktyg, brainstorming, strecktablåer och orsak-verkan presenteras utförligt.  

4.1 Lean 
Inom Lean sätts kunden i fokus. Den grundläggande målsättningen kan sägas vara att med så lite 
resurser som möjligt ändå tillfredsställa kunden. Lean handlar om att företaget skall vara i bästa 
möjliga form för att utföra nödvändiga aktiviteter. Kärnan i Lean är således att göra rätt saker, på 
rätt sätt, vid rätt tillfälle och till rätt kvalitet. Vidare menar Womack och Jones (2003) att det är 
viktigt att inse att det inte går att uppnå det ideala framtida tillståndet som är målet i Lean. Det finns 
alltid ett sätt att eliminera ytterligare slöseri eller att höja värdet för kunden ytterligare. Att arbeta 
med ständiga förbättringar är viktigt inom Lean för att hela tiden söka förbättra processer och 
fortlöpande sträva efter att finna nya innovativa lösningar. (Womack och Jones, 2003) 

4.1.1 Processkartläggning 
Jonsson & Mattsson (2005) skriver att en process är en serie logiskt och villkorat sammanhängande 
aktiviteter som upprepas i tiden och har en tydlig början och ett tydligt slut. Målet med en process 
är att med så liten resursåtgång som möjligt skapa ett värde som tillfredsställer dess kund. Jones och 
Womack (2003) menar att en processkartläggning är grundläggande för att bli Lean. Jonsson och 
Mattsson (2005) påpekar att ett logistiksystem består av en uppsättning processer. De delas ofta in i 
tre klasser benämnda kärn-, stöd- och ledningsprocesser. Kärnprocesserna bidrar direkt till ett 
kundvärde. Det är viktigt att kärnprocessen initieras av en händelse, till exempel att lagernivån är 
låg och processen varuanskaffning startar.  Stödprocesser bidrar inte direkt till något kundvärde 
men är nödvändiga för att kärnprocesserna skall fungera tillfredsställande. Stödprocessen bidrar 
således indirekt till skapandet av kundvärde. Stödprocessen kan vara händelse- eller planinitierad, 
det vill säga startas då till exempel ett visst gränsvärde överskrids eller enligt förutbestämda 
tidsintervall. Ledningsprocessen bidrar även den till ett indirekt värdeskapande och är oftast 
planinitierad, alltså styrd av tid. Oftast är det möjligt att dela in kärnprocesserna i sju huvudtyper 
enligt Tabell 4.1 nedan: 
 
Tabell 4.1 - Sju grundtyper av kärnprocesser med beskrivning (Jonsson & Mattsson, 2005) 

Grundtyp av kärnprocess Beskrivning av kärnprocess 
Produktutveckling Från identifierat behov på marknaden till lanserad produkt 
Försäljning Från identifierat prospekt till överenskommelse med kund 
Order-till-leverans Från erhållen kundorder till fakturerad utleverans 
Anskaffning Från identifierat materialbehov till mottagen godkänd leverans 
Tillverkning och service Från identifierat behov till utför, tillgänglig och godkänd 

värdeförädling 
Distribution Från produkt fysiskt tillgänglig att distribuera till produkt på 

plats hos kund 
Efter leverans Från produkt levererad eller tjänst utförd till garantitids eller 

avtalsöverenskommelsens utgång 
 
Logistik påverkar och påverkas av alla kärnprocesstyper men det är främst de fem sistnämnda 
grundtyperna av kärnprocesser i tabellen ovan som är centrala. Vid färdigvarulager är det främst 
order-till-levarans, distribution och efter leverans som förekommer. (Jonsson & Mattsson, 2005) 
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Oskarsson et al (2006) skriver att det är viktigt att företag på ett systematiskt sätt beskriver sina 
processer. Först när en process är kartlagd är det möjligt att utvärdera ifall en alternativ lösning 
kommer att leda till en förbättring. Kartläggning av flöden kan göras på många olika sätt. 
Grundläggande är att kartlägga material- och informationsflödet söka klargöra hur många 
aktiviteter, lagerpunkter med mera som flödet innehåller samt vilka alternativa flödesvägar som 
finns och vilka personer eller avdelningar som är inblandade i flödet.  
  
Vid processkartläggning används en rad olika symboler för att visa på olika sorters aktiviteter. Ofta 
räcker det att använda principiellt ganska enkla metoder. Se Figur 4.1. 
 
 

 
Figur 4.1 - Några vanliga symboler för processkartläggning (Krajewski et al., 2007) 

 
Det viktigaste är att processkartorna blir tydliga och med tillräckligt innehållsrika för det som ska 
använda dem. Det är viktigt att fokusera kartläggningen där de väntas ge störst utbyte. För att 
undvika att resurser läggs på fel saker bör först en översiktlig processkartläggning göras som sedan 
successivt förfinas. Är det till exempel främst tiden som skall kortas ner väljs till en början den 
aktivitet som är mest tidsödande och sedan detaljstuderas just denna aktivitet. (Oskarsson et al, 
2006) 

4.1.2 Eliminera slöseri - Muda 
Enligt Jones och Womack (2003) är slöseri när resurser förbrukas utan att tillföra något värde för 
kunden. Lumsden (2006) och Liker (2004) har därefter identifierat nio former av slöseri:  
 

1. Överproduktion 
Överproduktion innebär att produkter tillverkas utan någon egentlig kund. Detta anses vara 
den mest allvarliga formen av slöseri då det kräver överflödig personal, kostnader för 
lagerhantering och yta samt binder kapital (Liker, 2004)  

 
2. Väntetider 

Enligt Liker (2004) uppstår väntetider då tidigare led i en process inte levererar i tid. Även 
köbildning och icke tillgänglig information bidrar till väntan. Lumsden (2006) skriver att 
undersökningar har visat att det är vanligt att produkter ligger och väntar 90% av ledtiden 
vilket innebär att produkten tillförs värde endast en bråkdel av ledtiden och resten av tiden 
är rent slöseri. 

 
3. Transport 

Onödiga transporter innebär att till exempel material hämtas på ett längre avstånd än 
nödvändigt eller att en lastbil transporteras tom eller med mindre last än vad som är möjligt 
(Lumsden, 2006). Transporter mellan processer är även det en form av slöseri. Dessutom 
finns risken att gods skadas vid transporter. (Liker, 2004) 

 

   

En romb visar val och 
beslut i processen 

En ellips visar start 
och slut av process 

En rektangel visar aktivitet 
som utförs i processen 

En pil visar 
processens riktning 
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4. Överbearbetning 
Överbearbetning i en process är till exempel icke nödvändiga kontroller, felaktiga verktyg, 
dubbelarbete. Alltså att göra mer arbete än kunden kräver. Överarbete i sig kan dock vara 
befogat om det leder till att en process förenklas eller standardiseras. (Lumsden, 2006) 

 
5. Lager 

Lager binder kapital. Överflöd av produkter i arbete (PIA), färdiga produkter och material 
gör att ledtiderna ökar. Lager ökar även risken att varor blir gamla och det döljer problem. 
(Liker, 2004) 

 
6. Förflyttning 

Liker (2004) skriver att onödig förflyttning är rörelser som operatörer gör utöver de som är 
absolut nödvändiga i ett moment. Det kan till exempel gälla böjningar, sträckningar och lyft. 

 
7. Defekta produkter 

Defekta produkter kräver omarbete, kassationer, inspektioner, reparationer och förseningar. 
Det är slöseri med tid och kraft och sänker den totala kapaciteten. Det är viktigt att göra alla 
medarbetare delaktiga i att jobba med ständiga förbättringar för att förhindra att fel och 
defekter av dessa typer upprepas. (Liker, 2004). Lumsden (2006) menar att det är viktigt att 
redan innan vidaresändning av en defekt vara identifiera felaktigheter.  

 
8. Oanvända resurser 

Lumsden (2006) menar att oanvända resurser som finns tillgängliga men inte används är 
slöseri. Liker (2004) påpekar att medarbetarnas outnyttjade kreativitet är exempel på en 
oanvänd resurs. Det är absolut nödvändig att involvera medarbetarna och lyssna till deras 
kreativitet för att minimera och eventuellt eliminera slöseri. 

 
9. Resurser använda på fel sätt 

Felaktigt använda resurser är resurser som inte används till det, eller på det sätt de är 
avsedda att användas, vilket är slöseri. (Lumsden, 2006) 

 
Jones och Womack (2003) menar att för att bli Lean är det viktigt göra det centralt i organisationen 
att eliminera slöseri, främst av formerna, överproduktion, lager och transporter. Gällande onödiga 
transporter är det viktigt att se till helheten i värdeflödet. 

4.2 Brainstorming 
Brainstorming är en teknik som oftast används för att i grupp snabbt generera ett stort antal idéer 
om ett specifikt problem eller ämne. Brainstorming kan främja ett kreativt tänkande och skapa 
entusiasm. Genom att ta fram många olika idéer minskar risken att bra idéer blir förbisedda. (Los 
Alamos National Laboratory, 1999) För att få ut så mycket som möjligt är det viktigt att alla 
deltagande förstår att idéer ej skall dömas eller mötas med motfrågor förrän efter 
brainstormingsessionen slutförts. En session börjar med att ämnet eller problemet skrivs på ett 
papper eller en whiteboardtavla så att alla deltagare kan se det. (Kleiner & Villareal, 1997) Varje 
idé skrivs sedan upp och numreras för framtida referens (Los Alamos National Laboratory, 1999). 
 
Ett val av strukturerad, ostrukturerad och tyst brainstorming måste göras. Vid strukturerad 
brainstorming placeras de utvalda deltagarna i en ring och därefter samlas en idé in från var och en. 
Deltagare som inte har någon idé får passa och turen går vidare till nästa. En hel runda med pass 
avslutar sessionen. Den största fördelen är att alla få lika stor chans att deltaga, oavsett position i 
företaget eller personlighet. Den största nackdelen är att spontaniteten minskar. Vid ostrukturerad 
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brainstorming bidrar deltagarna med idéer så fort de kommer på något. En stor fördel är att en 
avslappnad atmosfär skapas där deltagarna spontant kan bygga på varandras idéer. Den största 
nackdelen är att personer med lägre position i företaget då ofta bidrar med färre idéer än vis 
strukturerad brainstorming. En möjlighet kan vara att börja med några rundor strukturerad 
brainstorming för att sedan avsluta med ostrukturerad brainstorming. (Los Alamos National 
Labratory, 1999) 
 
Tyst brainstorming går ut på att deltagarna skriver ner sina idéer på post-it-lappar. Därefter samlas 
papperen in och sätts upp så att alla deltagare kan se. Fördelarna kan vara att bemötande av idéer 
undviks, att enskilda deltagare inte kan ta upp mer plats än andra och att deltagarna inte blir 
enspåriga och enbart följer varandras idéer. Däremot förloras de synergieffekter som ostrukturerad 
brainstorming ger. Tyst brainstorming är bäst lämpad att kombinera med någon annan 
brainstormingmetod. (Los Alamos National Labratory, 1999) 
 
Efter att brainstormingsessionen avslutats reduceras idélistan till de viktigaste sakerna och liknande 
idéer slås samman. Reducering sker även genom att idéer som ej berör ämnet tas bort. När listan 
kortats ner får alla deltagare en sista chans att tillföra en sista idé. (Los Alamos National Labratory, 
1999) 

4.3 Strecktablå 
Idéer som samlats in med hjälp av till exempel brainstorming bör rangordnas utifrån betydelse, 
angelägenhet eller annan klassificering. För att rangordna problem som förekommer är en 
strecktablå möjlig att använda där frekvensen för problemets uppkomst identifieras. (Kleiner & 
Villareal, 1997) 
 
Genom att använda sig av en strecktablå är det möjligt att samla in data och på ett lätt sätt 
konvertera informationen till användbar information. Det är även möjligt att samla in information 
med en relativt begränsad arbetsinsats. (Los Alamos National Labratory, 1999) 
 
Det är viktigt att klargöra för respondenterna vad som skall undersökas innan undersökningen utförs 
så att alla letar efter samma saker. Det ska också vara lätt att fylla i strecktablåerna så att det inte 
krävs ett större uppoffrande att utföra undersökningen. Enklast är om det enda som krävs är ett 
streck för varje notering. (Los Alamos National Labratory, 1999) 

4.4 Orsak-verkan 
Brainstorming kan användas för att identifiera problemområden, orsaker och effekter. För att 
härleda sambanden mellan de effekter som identifieras samt att finna grundorsakerna är det lämpligt 
att utföra någon form av analys med hjälp av till exempel ett orsak-verkan-diagram.(Madu, 2000) 
Bergman och Klefsjö (2001) menar att när många problem identifierats i ett företag är det viktigt att 
göra en systematisk analys för att reda ut orsakerna bakom de olika problemen. Inom Lean är det 
viktigt att komma till rätta med källan till problemet istället för att nöja sig med att rätta till den 
uppenbara anledningen till problemet. Det finns även andra metoder att använda sig av istället för 
orsak-verkan-diagram (även kallat fiskbensdiagram) som till exempel verklighetsträd eller Finlow-
Bates. (Forgeson et al., 2001) 
 
Verklighetsträdet visar det mest troliga orsak-verkan sambandet givet vissa bestämda 
förutsättningar. Det konstrueras uppifrån och ner utifrån observerade oönskade effekter, med 
antagna orsaker till dessa. Trädet byggs därefter nedåt till den förmodade grundorsaken är 
identifierad. (Forgeson et al., 2001) Se Figur 4.2. 
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                                     Figur 4.2 – Orsak-verkan-diagram (fritt från Choe & Herman, 2004) 

 
Finlow–Bates (1998) menar att det inte är så enkelt att det går att använda sig av enbart en av dessa 
metoder och föreslår därför en metod som baseras på bland annat verklighetsträdet, felträdsanalys 
och feleffektanalys. För att dessa orsak-verkan-diagram inte skall växa och bli ogreppbara bör de 
som konstruerar diagrammen basera dess grundorsaker på önskvärda målsättningar inom företaget 
(Forgeson et al., 2001). Risken är annars att de grundorsaker som identifieras inte är möjliga att 
påverka då de kräver oproportionerligt stora investeringar eller grundläggande organisatoriska 
förändringar. 
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5 Metod 
I detta kapitel redovisas arbetsgången för arbetet med de metoder och teorier som används. 
Dessutom behandlas utredningsmetod och den metod som används vid datainsamling. 

5.1 Utredningsmetod 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) är kraven på en utredning att resultatet avser lösa 
bestämda problem, direktiven är givna, utredningen sker i samråd med personer vilka påverkas av 
resultatet samt att utredaren fungerar som en förändringsagent. Detta stämmer delvis in på det 
aktuella arbetet. Resultatet avser effektivisera pallflödet på ICA DE Umeå samt föreslå förbättringar 
som sedan är möjliga att tillämpa på ICAs övriga anläggningar. Direktiven för arbetet har varit 
tydliga och den utredning som gjorts har skett i samråd med berörda personer. I egenskap av 
utomstående parter med akademisk kunskap är det meningen att författarnas åsikter skall kunna 
användas till förändringar i ICAs processer samt i den pågående uppdateringen av ICAs 
processbeskrivningar. Ett examensarbete innehåller dock ytterligare moment som till exempel 
effektiviseringar och implementering och det är därför svårt att helt kategorisera arbetet efter de 
metodböcker som finns. 

5.2 Arbetsmetod 
Examensarbetet inledande steg var en rundvandring på ICA DE Umeå med syfte att lära känna de 
olika processerna samt att skaffa sig en övergripande bild av varuflödet. Utifrån denna 
rundvandring var det möjligt för författarna att upprätta en grov nulägesbeskrivning. I samband med 
detta diskuterades problemställning, syfte och avgränsningar med handledare från ICA och LTU för 
att skaffa sig en tydlig uppfattning om arbetets omfattning och upplägg. I Figur 5.1 visas en grafisk 
beskrivning över arbetsgången. 
 

 
Figur 5.1 – Arbetsgång för examensarbetet 

 
Nästa steg var att utföra inledande litteraturstudier för att inhämta nödvändiga kunskaper inom de 
aktuella ämnesområdena som skulle komma att behandlas. Ämnesområden som kom att studeras 
var bland annat interna logistiskaktiviteter, processkartläggning och Lean. I och med detta kunde 
kapitlen inledning, metod och teori påbörjas och det var möjligt för författarna att reflektera kring 
metodval och teorikopplingar. Här beslutades att påföljande steg i arbetsgången skulle vara en 
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processkartläggning av värdeflödet som därigenom skulle bidra till att göra bilden av flödet 
tydligare. Litteraturstudierna fortsatte därefter kontinuerligt under det fortlöpande arbetet.  
 
Den efterföljande kartläggningen gjordes till en början på det fullständiga flödet inom varuavsnittet 
kolonial från varumottagning till utlastning. Därefter gjordes en kartläggning över flödet inom 
varuavsnitten färsk och frukt&grönt. På så sätt hade författarna bildat sig en tydlig bild över hela 
värdeflödet samt skaffat sig idéer om vilka moment som har hög problemfrekvens. 
 
För att införskaffa ytterligare information och djupare analysera de problem som identifierades var 
det möjligt att studera processerna genom det interna logistiksystemet ”LS” och därigenom samla in 
användbar data. Resultatet från kartläggningen samt de egna observationerna kunde i vissa fall 
enbart fastställa ett problemområde men för att till fullo förstå problemet var det nödvändigt att 
fördjupa sig ytterligare i problemet. 
 
Utifrån kartläggningen av lagrets flöde kunde jämförelser göras mot de processbeskrivningar och 
arbetsinstruktioner som återfinns i LICA. Observationer av författarna själva och intervjuer med 
anställda på ICA DE Umeå kunde jämföras mot LICA-dokumenten på ICAs eget intranät och på 
detta sätt identifierades avvikelser i hur rutinerna utförs samt områden där rutinerna idag är 
bristfälliga. 
 
Med hjälp av ett urval anställda vid ICA DE Umeå utfördes en tyst brainstorming för att samla in 
idéer om problem i arbetsprocesserna. Instruktionen till de medverkande var att skriva ner varje 
form av slöseri/fel/problem som gjorde att arbetsuppgifterna inte kunde utföras så effektivt som de 
önskade. Enkäter lämnades ut till ett slumpmässigt urval vid de olika avdelningarna på lagret och 
resultatet från brainstormingen sammanställdes därefter tillsammans med författarnas egna 
funderingar på ett nytt formulär. För att bekräfta och diskutera detta resultat samlades ett urval 
anställda tillsammans med författarna för en ny brainstorming, denna gång en öppen sådan. En 
genomgång av punkterna med en påföljande öppen brainstorming resulterade i några ytterligare 
punkter som adderades till formuläret. 
 
För att koppla samman orsak och verkan i de punkter som kommit fram genom brainstormingen 
och LICA-jämförelsen sammanställdes dessa i en form av orsak-verkan-diagram. Diagrammet 
utformades utifrån modellen för verklighetsträd i kombination med de funderingar som Finlow-
Bates presenterar i sin artikel i ”The TQM Magazine” från 1998.  
 
Analysen av de olika problemen som identifierats och kopplingarna till de använda teorierna som 
gjorts går att återfinna i slutet av rapporten i kapitel 7 Analys och Resultat. Möjliga förslag och 
tankesätt för att lösa problemen diskuteras där innan de slutliga processförbättringsförslagen 
presenteras i kapitel 8 Slutsats och Rekommendationer. 

5.3 Datainsamling 
Det finns två vägar att gå när data skall samlas in och dessa metoder kan i sin tur bidra med olika 
typer av information. Sekundärdata innebär att redan insamlad data studeras och primärdata innebär 
att information som inte redan finns tillgänglig samlas in. (Ericsson & Wiedersheim-Paul, 2001) 

5.3.1 Sekundärdata 
Syftet med sekundärdata är att bilda sig en uppfattning om ämnesområdet. Genom litteraturstudier 
vid universitetsbiblioteken i Umeå och Luleå samt stadsbiblioteket i Umeå har författarna samlat in 
sekundärdata. Sökningar har även gjorts efter vetenskapliga artiklar på sökmotorn Emerald. 
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Ämnesord som används har bland annat varit ”processkartläggning”, ”intern materialhantering”, 
”brainstorming”, ”Lean” och ”slöseri”.  
 
För att samla information om ICAs standardiserade arbetssätt LICA har ICAs intranät använts som 
källa. Dessa processbeskrivningar har använts till att göra jämförelser med det faktiska arbetet på 
lagret. 
 
Ett problem med sekundärdata är att den nästan aldrig är helt objektiv eftersom den lätt blir vinklad 
vid summering av en text och dessutom är det svårt att få en riktigt detaljerad bild. Därför bör 
sekundärdata alltid kompletteras med primärdata. (Hartman, 2004) 

5.3.2 Primärdata 
Insamling av primärdata handlar om att samla in information som inte redan sen tidigare finns 
dokumenterad. Eftersom data är insamlad i syfte att ge svar på den aktuella problemformuleringen 
kan denna information vara väldigt användbar. Olika metoder för insamling av primärdata är 
enkäter, intervjuer, bokföring och direkt observation. (Dahmström, 2000) I detta arbete har de tre 
metoderna enkät, intervju och direkt observation används vid insamling av primärdata. 
 
Enkät 
Enkäter är ett relativt enkelt sätt att införskaffa information. Det är inte lika tidskrävande som 
intervjuer eftersom respondenten besvarar frågorna skriftligt med en gång och det är möjligt att nå 
ut till ett stort antal respondenter utan att det tar alltför lång tid eftersom undersökaren inte själv 
behöver närvara när frågorna besvaras. Det är också enklare att bearbeta svaren då de lämnats 
skriftligen. (Ejvegård, 2003)  
 
För att undersöka frekvensen för ett antal feltyper genomfördes en enkätundersökning på lagret. 
Respondenter valdes slumpmässigt på de olika avdelningarna och uppmaningen till dem var att 
ange frekvensen för ett antal vanliga fel som stör det dagliga arbetet. För att bilda sig en uppfattning 
om den ungefärliga tidsåtgången uppmanades respondenterna även i vissa fall att ange ungefärlig 
tidsåtgång till följd av felet då så var möjligt. 
 
Intervju 
Denscombe (2000) beskriver tre olika typer av intervjutekniker beroende på hur frågorna och 
svarens utformning kontrolleras. De olika typerna är strukturerad, semistrukturerad och 
ostrukturerad. Den vanligaste formen av ostrukturerad intervju är en öppen intervju. Detta innebär 
att inga på förhand nedskrivna frågor används utan de uppkommer under intervjun. (Andersen, 
1998) En vanlig form av strukturerad intervju är den standardiserade. Vid denna intervjuform ställs 
samma frågor i exakt samma ordning till alla respondenter i syfte att kunna jämföra utfallet mellan 
intervjuerna. Det är också viktigt att respondenten är villig att svara så korrekt och utförligt som 
möjligt på de frågor som ställs. Därför kan det vara bra att tidigt klargöra syftet med intervjun, hur 
respondentens svar kommer användas samt om det är konfidentiellt eller inte. Den personliga 
relationen mellan intervjuaren och respondenten kan givetvis påverka svaren och därigenom utfallet 
från intervjun och detta är något som måste beaktas. (Patel & Davidsson, 2003) 
  
Intervjuer har gjorts med personer inom varje varuavsnitt samt varje moment vid ICA DE Umeå. 
Dessutom har intervjuer gjorts med personer inom ledningen på enheten i Umeå samt utvalda 
personer på huvudkontoret i Solna och centrallagret i Västerås. Intervjuerna har varit av formen 
ostrukturerad intervju. För att få så trovärdiga och utförliga svar som möjligt har författarna varit 
noggranna med att klargöra vad resultatet från intervjun skall användas till samt vad syftet med 
examensarbetet är.  
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Observation 
Enligt Patel och Davidsson (2003) lämpar sig den vetenskapliga insamlingsmetoden observation väl 
vid studier av beteenden och skeenden i naturliga situationer. Insamlingsmetoden måste vara 
strukturerad med noggrann dokumentering. Skeenden studeras i sitt naturliga sammanhang och 
metoden är inte beroende av metarbetarnas minnesbild eller individens villighet att lämna 
information. Metoden kan dock vara dyr och tidskrävande och dessutom kan det vara svårt att veta 
om de observationer som görs är representativa som ett återkommande beteende eller om det är 
engångsföreteelser.  
 
Processkartläggningen på anläggningen utfördes genom observationer nere på lagret. Avdelning för 
avdelning dokumenterades de olika arbetsmetoderna och en sammanhängande bild över hela 
pallflödet kunde skapas. Eftersom en av författarna tidigare jobbat på det aktuella lagret kunde 
dessa observationer underlättas. På så vis kunde engångsföreteelser skiljas från återkommande utan 
att det blev alltför tidskrävande det var möjligt att klara av dessa observationer under en kortare 
tidsperiod än vad som annars hade varit nödvändigt. Denna metod har även använts för att samla in 
data till andra delar av rapporten. För att identifiera slöserier, göra jämförelser med LICA med 
mera. 
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6 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av de processbeskrivningar som upprättats inom ICA och 
som alla enheter skall arbeta efter. Därefter följer en beskrivning av utformningen av lagret vid 
ICA DE Umeå följt av en utförlig beskrivning av varuflödets vägar genom lagret i form av en 
processkartläggning. Vidare redovisas logistiksystemet ”LS” med de funktioner som påverkar 
flödet samt vilka konsekvenser det får för det totala flödet. Slutligen beskrivs den 
hanteringsutrustning som används för att flytta pallar inom lagret. 

6.1 LICA 
LICA är en uppsättning processbeskrivningar innehållande bland annat arbetsrutiner. Målsättningen 
med att definiera gemensamma processer är att allt arbete skall utföras lika på alla logistikenheter 
inom ICA. Om alla processer inom en stor koncern som ICA utförs på samma sätt blir potentialen 
att utveckla och förbättra befintliga processer stor. Det gör det möjliga att med samlade krafter se på 
problem och möjligheter ur olika synvinklar och på så sätt utnyttja en mångfald för att undvika att 
bra förslag och idéer går förlorade.  Men övergången från en lokal arbetsprocess till en likriktad och 
gemensam sådan tar tid och delar av de egna lösningarna finns många gånger kvar ute på 
logistikenheterna. ICAs logistikavdelning arbetar nu med att se över LICA för att hitta processer 
och arbetsrutiner som fungerar. Det nya halvautomatiserade lagret i Helsingborg skall även det 
kunna följa LICA. 
 
Intervjuer har visat att LICA är tämligen svårnavigerat. Det är lätt att tappa bort sig och det är 
ganska otydligt vad en process är och varför den utförs. Processerna och rutinerna är inte 
specificerade med vem som skall utföra respektive arbetsuppgift/aktivitet. Eftersom det är vanligt 
att olika delar av organisationen utför processer som gränsar till varandra är det viktigt med tydliga 
gränser och en tydlig ansvarsfördelning. De allra flesta processer är funktionsöverskridande. Detta 
innebär att medarbetare från flera olika funktioner utför delar av processen.  
 
Implementeringen av LICA blev aldrig särskilt lyckad. De intervjuer författarna utfört visar på att 
ytterst få ens vet hur inloggning på intranätet, där LICA finns, utförs. ICAs logistikavdelning har nu 
bestämt att LICA skall omarbetas och anpassas efter nya förutsättningar till följd av de omfattande 
omstruktureringar som gjorts. En av de viktigaste uppgifterna för LICA men också svåraste 
utmaningarna är att göra LICA till ett levande dokument. Med det menas att dokumentet skall 
användas som stöd i arbetet och hela tiden förändras och anpassas efter nya förutsättningar. Det 
måste helt enkelt bli naturligt för gemene man att både stödjas av och utveckla LICA. Hittills har 
revideringarna av LICA inte fungerat tillfredsställande, om de överhuvudtaget har utförts. 
 
I Figur 6.1 nedan visas en översiktsbild av logistikens huvudprocesser inom ICA. De rödmarkerade 
blocken är de delprocesser som detta examensarbete fokuserar på. Även området lagring berörs en 
hel del men är inte detaljstuderat på samma sätt som de rödmarkerade. Varumottagningen tillhör så 
kallad ”lager in” eller ”fylla på lager” som det även benämns. Här tas varor emot och transporteras 
till buffertplatser på lagret. Expedition och utlastning tillhör ”lager ut” eller ”förse konsument med 
varor” som det även benämns. Expedition går ut på att plocka detaljistförpackning på bur och pall 
alternativt att köra expo-, hel- eller halvpall till utlastning. På utlastningen sorteras pallar och burar 
för att slutligen lastas på avgående lastbil. I Bilaga 1 – LICAs logistikprocesser, visas även figurer 
för de rödmarkerade delprocesserna i Figur 6.1 - Logistikens huvudprocess som den är uppritat i 
LICA nedan. I LICA är respektive ruta klickbar för att nå ytterligare en nivå djupare och få mera 
utförlig information. Under figuren som visar varumottagningen i Bilaga 1 – LICAs 
logistikprocesser ges ett exempel som visar den information som visas vid klick på 
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ankomstkontroll. Det är således mycket, tämligen osorterad, information att gå igenom för att hitta 
just det som eftersöks. Utöver denna information finns flertalet klickbara dokument om 
säkerhetsbestämmelser för just ankomstkontroll. Efter texten om ankomstkontroll visas de figurer 
som använts för att navigera inom expedition respektive utlastning.  
 

 
Figur 6.1 - Logistikens huvudprocess som den är uppritat i LICA 

 
För LICA II har det tagits fram ett slags ramverk. Mycket är kopplat till det tänk som Lean 
förmedlar. Steg 1 i Bilaga 2 – Mall för LICA II visar huvudprocessen i LICA II. Den övre 
processraden visar ”lager in” och den nedre visar ”lager ut”. För varje process skall en kort 
förklaring finnas om vad den egentligen utför. Det skall även tydligt motiveras varför processen 
utförs samt hur processen är tänkt att mätas genom att KPI (Key Performance Indicators) anges. 
Steg 2 visar den figur som kommer fram genom att klicka på 4, varumottagning. Genom att klicka 
på en av rutorna i figuren i steg 2 kan nästa steg visas. För att göra ansvarsfördelningen tydligare 
kommer allt att ställas upp i så kallade swim lanes enligt steg 3 i Bilaga 2 – Mall för LICA II. Till 
vänster kan det utläsas vem som är ansvarig för varje delmoment och det är även lätt att se när 
ansvaret överlämnas mellan olika parter. Genom att klicka i på rutorna i ”swim lanesen” så går det 
att välja att titta närmare på en rad dokument enligt steg 4. I detta exempel har vi valt att klicka på 
kontrollera fraktdokumentation och instruktioner. Navigering och informationsmängd är i denna 
nya modell förbättrad mot LICA I. 
 
Från och med nu skall LICA användas redan vid inskolning så att nyintagna till företaget lär sig att 
arbeta efter LICA redan från första början. Just nu framarbetas även ett ledningsverktyg inom LICA 
som är tänkt att användas av arbetsledare, förmän, diverse chefer och så vidare. Detta 
examensarbete har främst undersökt avvikelser mot LICA I och dessa avvikelser skall sedan kunna 
användas i det pågåendet arbetet med att utveckla LICA II. 

6.2 Lagerutformning 
Utformningen av lagerbyggnaden har en stor inverkan på flödet inom de olika ICA-enheterna och 
medför både begränsningar och möjligheter. Allteftersom förutsättningarna förändras så ändras 
även lagrets utseende men allt som oftast endast innanför husets ramar.  Figur 6.2 visar hur 
byggnaden vid ICA DE Umeå är utformad, de olika områdenas funktioner samt flödet genom 
lagret. Artiklar passerar, oavsett varuavsnitt, genom tre olika lagerytor inom huset; varumottagning, 
buffert och expedition samt utlastning. I figuren finns varuflödet i stora drag inritat och de olika 
lagerytorna är färglagda med olika färger. Varumottagningarna är markerade med orangefärg, 
buffert- och expeditionsplatser är gula och utlastningsytorna är röda. 
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Varje dag anländer en varierande mängd pallar till ICAs distributionslager i Umeå. Beroende på 
vilket varuavsnitt pallarna tillhör lossas de vid de olika varumottagningarna uppe till vänster samt 
till höger i  Figur 6.2. Dessa pallar går sedan olika vägar genom lagret för att slutligen lastas på 
avgående lastbil som sedan kör ut beställningar till ICAs butiker. De olika vägar pallarna kan ta 
genom lagret presenteras mera utförligt senare i detta kapitel under rubriken Kartläggningen. För att 
skilja de olika varuavsnittens och utlastningens lagerområden har de numrerats från ett till fem 
enligt följande: 
 

1. Kolonial 
2. Dryck 
3. Färskvaror 
4. Frukt & Grönt 
5. Utlastning 

 

1,2.Kombinerad varumottagning för 
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1.Buffert- och expeditionsplatser
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5.Varm 

utlastning 
12°C-16°C

5.Kall utlastning 4°C 5.Kall 
utlastning 4°C

3.Buffert- och expeditions-
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4.Buffert- och expeditions-
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frukt
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Tomma burar och 
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 Figur 6.2 - Karta över ICA DE Umeå med flöde och de olika avdelningarna utmarkerade 

 
Varumottagningarna för kolonial, dryck och frukt&grönt använder sig i huvudsak av 
varumottagningsytor där pallar som anländer ställs upp direkt på golvet innan de förflyttas in till 
buffert och expeditionsplatser. Färskvaruavdelningen däremot använder sig enbart av ställage, det 
vill säga ställningar som fungerar som en hyllindelning av lagerytan. Detta möjliggör ett bättre 
nyttjande av varumottagningens yta då pallarna kan placeras ovanpå varandra på samma sätt som i 
buffert- och expeditionsplatser. Även varumottagningen för kolonial och dryck använder ett fåtal 
ställageplatser till vissa pallar.  
 
Lagerytan där buffert- och expeditionsplatserna finns placerade består av ställage som delar in 
lagret i gångar med varierande antal nivåer beroende på ställagebalkarnas placering. I Umeå är 
lagerytan för kolonial och dryck indelad i 20 gångar med lagerplatser på båda sidor om gången 
indelade i tre till fem nivåer med benämningarna A-E. Expeditionsplatserna återfinns uteslutande på 
den lägsta nivån (A-nivån) men detta varierar mellan de olika enheterna och varuavsnitten. 
Eftersom pallarna hanteras från kortsidan i Umeå till skillnad från många andra enheter inom ICA 
som använder långsideshantering gör detta att lagerplatserna är smalare än vid många andra enheter. 
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Figur 6.3 nedan visar ställage i fyra nivåer vid lagret i Umeå. Höjden på platserna varierar mycket 
och därigenom också antalet nivåer men vanligast är en indelning i fyra nivåer. 
Färskvaruavdelningen använder sig av lagerplatser i ungefär fem nivåer uppdelat i fem gångar men 
till skillnad från kolonial och dryck återfinns här expeditionsplatser även på högre hylla än A-nivå. 
Detsamma gäller frukt&grönt där höjden på de olika lagerplatserna varierar mycket och 
expeditionsplatser kan finnas upp till C- eller D-nivå då höjderna på dessa nivåer är så låga att 
plockning är möjlig. Uppdelat på en varm och en kall avdelning använder sig frukt&grönt av 5 
gångar med ställage. 
 
 

 
Figur 6.3 – Ställage i fyra nivåer 

 
Expeditionsplatserna placeras på ett sådant sätt att plocksekvenserna för kolliexpediterna blir så bra 
som möjligt och att varorna plockas i burarna i lämplig ordning för butikerna. Placeringen av 
expeditionsplatserna är alltså fasta och bestäms av en mängd yttre faktorer och inte enbart den 
interna logistiken. Buffertpallarna placeras därefter utifrån artikelns expeditionsplats men enligt 
principen för flytande lager. ICAs Logistiksystem (LS) söker av lediga buffertplatser i närheten av 
expeditionsplatsen för att hitta den bästa möjliga placeringen.  
 
Då kollin skall plockas till burar från pall åker kolliexpediterna runt enligt en förutbestämd åkslinga 
på lagret. Åkriktningen i gångarna är given och uppdragen startar vid en av LS angiven startpunkt 
för att sedan avslutas vid en annan orderspecifik slutpunkt. Numreringsordningen i gångarna 
varierar också för att följa åkslingan. Om den första gången börjar med 1 i den ena änden och slutar 
med 60 i den andra änden betyder det att nästa gång börjar med nummer 1 i den andra änden. 
Numreringen i själva gången är gjord så att jämna nummer går att finna på en sida och udda 
nummer på den andra, LS ser det dock som en serie nummer och tar ej hänsyn till vilken sida av 
gången siffran sitter på. Varje buffert- och expeditionsplats är alltså benämnd med gång, plats och 
nivå till exempel J21B. Figur 6.4 nedan visar hur en åkslinga utformas.  
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                 Figur 6.4 - Exempel på åkslinga för plockexpediter 

 
Utlastningsytorna ligger utspridda längs med husets ena långsida och är gemensamma för alla 
varuavsnitt och är uppdelade på varma och kalla ytor där varorna placeras med hänsyn till 
temperaturkrav. Kolonialvaror och dryck hamnar som oftast på varma ytor men även visa artiklar 
från frukt&grönt. Färskvaror och övriga artiklar från frukt&grönt hamnar på de svala ytorna. Varje 
utlastningsport har mellan två och fem numrerade ytor, både varma och kalla, för uppställning av 
varor där expediterna ställer av sina pallar och burar. Tillsammans skall dessa ytor rymma alla de 
pallar och burar som skall lastas på en lastbil. 

6.3 Processkartläggningen 
En palls väg genom lagret varierar från gång till gång och eftersom ICA använder sig av flytande 
buffertplatser går det inte att på förhand veta var på lagret en pall av en specifik artikel kommer att 
hamna. Hur många steg i processen som pallen kommer att genomgå är heller inte förutbestämt. En 
del pallar passerar genom lagret med emballage och allt, precis som de kommit in och andra 
plockas om i burar tillsammans med andra varor för vidare leverans till butik som beskrivits 
tidigare. Pallens olika vägar genom lagret beskrivs i Figur 6.5 nedan med en färgsättning som 
beskriver indelningen i LICA. Därefter följer en mer detaljerad beskrivning för var och en av de 
olika processerna. Till att börja med beskrivs varumottagningen som är den första processen på 
lagret. Därefter följer delprocesserna inom infackning som ofta är det efterföljande steget på lagret 
men som synes kan både påfyllning och pallexpedition ske direkt från varumottagning. 
Kolliexpedition, som innebär att kollin plockas om från pallarna till burar, beskrivs ej vidare då 
detta arbetets syfte endast är att undersöka varupallarnas flöde. Den avslutande processen för alla 
varupallarnas är utlastningsprocessen som även den beskrivs ingående. 
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Figur 6.5 - Översiktsbild över pallens flöde genom lagret 

 
Varumottagning 
Pallens flöde genom lagret börjar vid varumottagningen för respektive varuavsnitt. I Umeå 
använder kolonial och dryck samma varumottagningsytor dit gods anländer med både lastbil och 
järnväg, till skillnad från övriga varuavsnitt där gods endast tas emot från lastbil. När varorna 
anländer till varumottagningarna kontrollerar varumottagaren till att börja med att varorna kommit 
rätt samt att godset anländer inom den på förhand bestämda inleveranstiden. Transportörer som 
anländer före utsatt tid kan bli tvungna att vänta innan lossning kan ske då tillgängliga 
varumottagningsytor samt antalet inleveransportar är begränsande för vad som kan tas emot. För att 
varumottagaren skall godkänna lossning skall även vissa säkerhetskriterier uppfyllas som att 
chauffören har godkända skyddsskor och ett förarbevis för aktuell truck. Om allt är som det ska 
lämnas anvisningar till chauffören om lämplig uppställningsplats och chauffören lossar pallarna 
från bilen själv eller med hjälp av varumottagaren. I samband med att pallarna ställs upp på 
varumottagningsytan utför varumottagaren en mottagningskontroll där bland annat antal kollin och 
kvalitet på godset undersöks. Varumottagaren har redan tidigare skrivit ut ett dokument som 
används för att ”bocka av” pallar som anlänt och för att notera skadat gods, dålig kvalitet på EUR-
pall med mera och detta dokument jämförs sedan mot den, med godset medföljande, frakt- och 
följesedeln. Eventuella avvikelser samt antalet mottagna pallar rapporteras slutligen in i LS. Se 
Figur 6.6 för beskrivning av varumottagningens delprocesser uppdelat på vad som händer med 
pallen och vad som utförs av varumottagaren. 
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Figur 6.6 – Varumottagning 

 
Förfarandet för mottagningsregistreringen varierar något beroende på vilken typ av etikett som 
artiklarna anländer med. Idag anländer alltfler varor med etiketter som registreras i konversationen 
UPUT, så kallade UPUT-etiketter. Dessa etiketter innebär en ökad spårbarhet där pallarna går att 
följa genom hela flödet, något som ICA sett som väldigt positivt, och det innebär också ett 
annorlunda förfarande vid registrering. Varumottagaren registrerar i LS att köpet har anlänt men 
själva pallen registreras inte i LS förrän en höglyftare skannat av den. Till skillnad från vid mottag 
av pallar med andra etiketter skriver inte varumottagaren ut några egna etiketter till dessa pallar. 
 
Pallarna hämtas från varumottagningen av en höglyftare med höglyftande stapeltruck alternativt 
skjutstativtruck. Höglyftaren tilldelas ett uppdrag på sin dataskärm utifrån dess prioritetsordning 
samt truckens position på lagret som LS erhåller när det föregående uppdraget avslutas. LS får alltså 
sina koordinater i form av destinationen för förgående uppdrag och inte med hjälp av något 
positioneringssystem som känner av truckens aktuella position.  
 
Infackning 
Förflyttningen av pall från varumottagningsyta till buffertplats benämns som infackning. Denna 
process återfinns direkt efter varumottagningen enligt Figur 6.5. Ett infackningsuppdrag börjar med 
att höglyftaren får ett uppdrag tilldelat och kör till anvisad varumottagningsyta och skannar av valfri 
pall. LS letar då upp den buffertplats som är mest lämplig att placera den aktuella pallen på. Pallar 
som är avsedda att så småningom fylla på den expeditionsplats där den aktuella artikeln expedieras 
placeras i närheten av denna expeditionsplats enligt en förutbestämd allokeringsordning. De pallar 
som skall direkt till utlastningsyta efter buffert placeras utifrån en ”defaultgång” som LS söker av 
efter tillgängliga platser. Dessa pallar kallas för expopallar och halvpallar och är varupallar som 
transporteras genom lagret till utlastning utan avemballering eller avplockning av kollin och 
levereras hela till butik.  
 
Det är möjligt för höglyftaren att plocka två pallar samtidigt från varumottagningen när denne anser 
det lämpligt för att på så sätt minska körsträckorna. Detta förutsätter självklart att trucken klarar av 
att ta två pallar på samma gång. Pallen eller pallarna transporteras in i lagret till rätt gång och hissas 
upp till anvisad plats i ställage. När höglyftaren har lämnat av en pall registrerar han/hon den 
checksiffra som finns angivet på ställaget för den givna platsen för att säkerställa att godset lämnats 
på rätt plats. Se Figur 6.7 nedan. 
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Figur 6.7 - Infackning 

 
Påfyllning 
Med påfyllningsuppdrag menas den förflyttning av pall som utförs till expeditionsplats. Detta 
uppdrag kan utföras från buffertplats eller direkt från varumottagningsyta enligt Figur 6.5, och 
skapas när antalet kollin på expeditionsplats har understigit en viss nivå, en så kallad 
påfyllningspunkt. 
 
Höglyftaren erhåller uppdraget och kör till den frånplats som anges. De pallar som hämtas från 
varumottagningsyta kan vara både valfria och specifika vilket innebär att lyftaren kan behöva leta 
upp en specifik pall som står placerad någonstans på varumottagningen. Pallens etikett skannas 
därefter och tillplats visas på den dataskärm som finns placerad i trucken. Pallar som hämtas från 
buffert sänks ned från sin plats och skannas innan höglyftaren transporterar pallen till anvisad plats 
där den ställs ner och avemballeras för att möjliggöra plockexpedition. Innan pallen placeras på 
expeditionsplats lastas kvarvarande kollin från nuvarande expeditionsplats om och den gamla pallen 
tas bort varefter den nya körs in och expeditionsplatssaldo och checksiffra från ställage anges. Figur 
6.8 beskriver förfarandet för påfyllning. 
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Figur 6.8 - Påfyllning 
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För att minska trafiken i gångarna och för att minska transportsträckorna vid påfyllningsuppdrag 
sambokas uppdrag som ligger i närheten av varandra. Detta betyder att höglyftaren får upp två 
uppdrag samtidigt på sin dataskärm som kan utföras samtidigt eller direkt efter varandra och på så 
vis räcker det med en truck för att utföra uppdragen vilket leder till att trängseln i dessa gångar 
minskas. 
 
Pallexpedition 
Pallexpedition är benämningen på den uppdragstyp som utförs när pallar förflyttas till utlastningen 
från varumottagningsyta eller buffertplats. Processens placering i varupallsflödet beskrivs i Figur 
6.5. Precis som vid påfyllningsuppdrag erhåller höglyftaren uppdraget som ett specifikt eller valfritt 
från varumottagningen alternativt som ett uppdrag där pallen hämtas från buffertplats. De pallar 
som är placerade i buffert och som redan på förhand är öronmärkta som expeditionspall, alltså 
expo- eller halvpallar, finns placerade i närheten av den defaultgång som finns på lagret och de 
övriga hämtas från buffertplats. Pallen hämtats från sin frånplats, ställs ner, etikett skrivs ut från den 
skrivare som sitter på trucken och dessa etiketter fästs sedan på pallen. Pallen transporteras därefter 
till utlastningsyta där den ställs upp på anvisad utlastningsruta. Även här kan LS samboka pallar för 
att skapa ett bättre flöde. Se Figur 6.9 för beskrivning av pallexpeditionens delprocesser. 
 

 
Figur 6.9 - Pallexpedition 

 
Utlastning 
Utlastarna tar över när pall- och plockexpetider har lämnat av sina pallar respektive burar ute på 
utlastningsytorna. Utlastningsprocessen återfinns i slutet av flödet på lagret enligt Figur 6.5. För att 
chaufförerna skall kunna lasta pallarna i körordning måste utlastaren sortera om pallar och burar i 
rätt ordning på utlastningsrutorna. Vissa burar måste dessutom plockas om så att de med lite 
innehåll kan lastas om i en gemensam bur för att minska det totala antalet burar och därmed det 
totala ytbehovet i lastbilen. När pallarna sorterats om skannar utlastaren av etiketterna på varje pall 
för att säkerställa att allt som skall finnas med är på plats. Då pallar saknas är det upp till utlastaren 
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att lokalisera pallen alternativt skapa ett nytt uppdrag så att en ny pall expedieras från lagret. 
Anledningen till saknad pall kan till exempel vara att pallen helt enkelt inte expedierats än, men det 
kan också vara så att pallen står felplacerad på utlastningsytan och om så är fallet måste utlastaren 
leta upp pallen och förflytta den till rätt utlastningsruta. När alla pallar är på plats och skannade 
avslutas ordern av utlastaren och därmed är lasset redo att lastas på lastbil av chauffören. Figur 6.10 
visar utlastningens delprocesser som är det sista som sker med pallen innan den lämnar lagret för 
transport ut till ICAs alla butiker. 
 

 
Figur 6.10 – Utlastning 

 

6.4 Affärssystemet, LS 
Från att varor tas emot till att de står färdiga för avfärd på lastbil stöds processerna av ICAs 
affärssystem, LS. LS är ett egenutvecklat system, uppbyggt och påbyggt sedan 1990-talet. Systemet 
är textbaserat och uppbyggt kring moduler som i LS kallas konv.id där systemadministratörerna 
tilldelat olika medarbetare olika behörigheter beroende på vilka arbetsuppgifter som skall utföras. 
Genom det ovan beskrivna pallflödet förekommer flera moment som har till uppgift att styra och 
effektivisera flödet på lagret i form av flödesvägar för pallen, åksträckor för truckar och påfyllning 
av expeditionsplatser. För att få flödet genom lagret att flyta på så bra som möjligt finns många 
möjligheter att påverka flödet genom att justera olika värden i LS. Denna rapport kommer inte att 
gå in särskilt djupt på hur LS fungerar men de viktigaste begreppen och funktionerna förklaras 
nedan. 
 
Frisläppning 
Frisläppning. Butikerna har möjlighet att göra beställningar och komplettera beställningar fram till 
en viss tidpunkt. Efter denna tidpunkt har passerat är det möjligt för arbetsledarna att göra en 
frisläppning. LS optimerar då plockorder efter bestämda regler och frigör även 
pallexpeditionsuppdrag. Plockorder genererar i sin tur påfyllningsuppdrag. 
 
Prioriteter och uppdragsgränser 
Frisläppning genererar som sagt uppdrag och order. LS väljer uppdrag till truckförarna efter 
prioriteter där prioritet 1 är viktigast och prioritet 4 minst viktigt. LS arbetar även med 
uppdragsområden och uppdragsgränser för att välja lämpligaste uppdrag. Under kolumnen för 
lediga uppdrag i Figur 6.11 nedan visas de olika prioriteterna för uppdragen. En höglyftare får dock 
endast uppdrag inom det område som denne är instämplad på. Någon som till exempel har stämplat 
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in på område färskvaror kan få uppdrag inom uppdragsområdena 61N, 62N och 62P. Siffrorna 
under ”Lediga uppdrag” anger prioritet. 
 

 
Figur 6.11 - konv.id UPUH som visar uppdrag uppdelat i områden och prioriteter 

 
Vid just detta exempel skulle tilldelningsordningen, om vi antar att inga ytterligare uppdrag skapas 
och inga sambokningar sker, se ut enligt följande: 
 

1. Ett uppdrag från uppdragsområde 62N på grund av prioritet 1 
2. Fyra uppdrag från uppdragsområde 62N på grund av prioritet 2 
3. Ett uppdrag från uppdragsområde 61N på grund av prioritet 3 
4. Arton uppdrag från uppdragsområde 61N på grund av uppdragsgräns 1, vilket innebär att 

uppdragsområdet går före andra uppdrag med samma prioritet om det tillhör ett 
uppdragsområde med lägre uppdragsgräns 

5. Arton uppdrag från uppdragsområde 62N då det nu inte finns något uppdrag med lägre 
prioritetsvärde eller något uppdrag med samma prioritet men med lägre uppdragsgräns. 

 
För att styra i vilken ordning som uppdrag skall utföras har varumottagaren och arbetsledaren 
möjlighet att ändra dessa prioriteter och uppdragsgränser manuellt. Beroende på vilken uppdragstyp 
och vad som genererar uppdragets uppkomst, tilldelas olika uppdrag automatiskt en förutbestämd 
prioritet. För att få en överblick över de olika prioriteter som olika uppdrag tilldelas se Tabell 6.1 
nedan. 
 
Tabell 6.1 – Visar vilka prioriteter olika uppdragstyper får och vad som genererar dessa 

Uppdragtyp Uppdragsgenererare Automatisk prioritet 
Infackning Registrering av inleverans av mottagna pallar 4 
Påfyllning Frisläppning där påfyllningspunkt 1 skapar ett 

uppdrag om saldot på en viss expeditionsplats 
understiger ett visst angivet värde då en plockorder 
startas. 

2 

Påfyllning Frisläppning där påfyllningspunkt 2 skapar ett 
uppdrag om saldot på en viss expeditionsplats 
understiger ett visst angivet värde då en plockorder 
avrapporteras. 

4 

Infackning 
omvandlat till 
påfyllning 

Då en pall skannas för infackning men saldot på 
expeditionsplats plus saldot på pallen understiger 
det angivna maxsaldot på expeditionsplats 

1-4 

Pallexpedition Frisläppning 3 
 
Allokering av buffertpallar 
Som tidigare nämnts är buffertplatsens position på ICAs olika lager flytande men den utgår från 
expeditionsplatsens placering. För att undvika trängsel och onödiga transporter är tanken att 
buffertar skall placeras så nära expeditionsplatsen som möjligt och gärna rakt ovanför så att inga 
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sidledsförflyttningar behöver utföras. Eftersom antalet buffertpallar för de olika artiklarna varierar 
kraftigt beroende på variationer i efterfrågan är det självklart en omöjlighet att endast ha buffert på 
platserna ovanför expeditionsplats och LS försöker då hitta den plats som bäst passar till buffert.  
 
Allokering av expeditionspallar (Defaultgång) 
Allokeringen av expeditionspallar, det vill säga de pallar som är avsedda att levereras hela till kund 
utan omplockning i bur, skiljer sig från allokeringen av övriga pallar. För att samla dessa pallar i 
närliggande gångar används en så kallad ”defaultgång” som LS söker av när ett infackningsuppdrag 
skall ske. 
 
Sambokning  
De intervjuades meningar går isär om vilket huvudsyftet med sambokning av pallar är. Vissa menar 
att en positiv effekt av sambokning är att antalet truckar i de olika gångarna minskar så att trafiken 
och trängseln där blir mindre vilket leder till att tid per uppdrag minskas. Om två 
påfyllningsuppdrag skall utföras i samma gång är det bra om en höglyftare kan utföra båda 
uppdragen istället för att två truckar skall befinna sig i gången något som skulle öka risken för köer. 
Andra menar att körsträckorna kan minskas genom sambokningsfunktionen. Sambokning av 
uppdrag sker både vid påfyllningsuppdrag och vid pallexpedition och syftet är detsamma. Vid ICA 
DE Umeå sambokas två pallar åt gången men detta kan variera mellan de olika enheterna och kan 
vara så många som upp till fem stycken. 
 
Reservation 
Det är möjligt för höglyftaren att själv samboka pallar när de hämtas från varumottagningen för 
infackningsuppdrag. De höglyftande stödbenstruckarna har som tidigare sagts möjlighet att 
transportera två pallar åt gången förutsatt att pallarna inte är för höga och på så sätt kan 
körsträckorna för truckarna minskas. När en höglyftare får ett infackningsuppdrag hämtas pallen 
från varumottagningen samtidigt som höglyftaren reserverar ytterligare ett likadant uppdrag. Är 
pallarna av samma artikel kommer också placeringen i lagret att vara i närheten av varandra och det 
är därför väldigt smidigt att utföra uppdragen samtidigt. 

6.5 Hanteringsutrustning 
På lagret väger många pallar upp emot ett ton, varför särskild hanteringsutrustning är nödvändig att 
använda sig av. Med hjälp av olika trucktyper kan varorna transporteras långa sträckor och till höga 
höjder. Alla truckarna har sina speciella begränsningar och möjligheter.  
 
De truckar som används vid lossning av lastbilar på varumottagningarna är så kallade stapeltruckar. 
De hanterar pallar från kortsidorna och har möjlighet att transportera pall på de nedre stödbenen. 
Stödbensgafflarna kan endast lyfta någon decimeter högt. De övre gafflarna kan lyfta dryga två 
meter och kan användas för att lyfta isär pallar eller för att placera pallar på buffertplatser som är 
högre än golvnivå. Se Figur 6.12 nedan. 
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              Figur 6.12 – Stapeltruck          Figur 6.13 – Truckterminal och etikettskrivare 

Alla pallar som mottages transporteras också bort från varumottagningsytorna för att frigöra plats åt 
nya leveranser. De truckar som används för att transportera pallar genom lagret är höglyftande 
truckar av typen stödbenstruck eller skjutstativtruck. Se Figur 6.14 och Figur 6.15 nedan. 
Skjutstativtruckarna används på frukten medan stödbenstruckarna används på övriga avdelningar. 
Truckarna kan framföras i full hastighet till dess att truckföraren har lyft gafflarna knappa två meter, 
då en hastighetsspärr aktiveras för att säkerställa en säkrare framfart. Skjutstativtruckarna är möjliga 
att framföra i en betydligt högre hastighet än stödbenstruckarna. Stödbenstruckarna kan inte hantera 
pallar från långsidan men är istället mindre och kräver således inte lika breda gångar för 
manövrering. Dessa två trucktyper är alla utrustade med en etikettskrivare och en terminal där 
uppdrag mottages. Se Figur 6.13 ovan. 
 

        
            Figur 6.13 - Höglyftande skjutstativtruck                 Figur 6.14 - Höglyftande stapel-/stödbenstruck 
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På utlastningen används främst låglyftande truckar med förlängda gafflar. Gafflarna är så pass långa 
att upp till tre burar eller två pallar kan hanteras samtidigt. Truckarna är möjliga att framföra i 
mycket hög hastighet jämfört med övriga trucktyper, skjutstativtruckarna exkluderade. Se Figur 
6.16  nedan.  

 
                            Figur 6.16 - Låglyftande truck 
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7 Analys och Resultat 
Det inledande avsnittet i detta kapitel behandlar ämnena processer, processkartläggning och 
slöseri vid ICA utifrån de teorier och verktyg som tidigare tagits upp i kapitel 3 och 4. Därefter 
följer ett avsnitt om lagerlogistiken utifrån aktuella teorier inom detta område De problem som 
identifierats kopplas samman med de olika formerna av slöseri följt av en analys av orsak och 
verkan som slutligen leder fram till ett resonemang om nya helhetslösningar. 

7.1 Lean 

7.1.1 Processer 
Jonsson och Mattsson (2005) ser på en process som ”en serie logiskt och villkorat sammanhängande 
aktiviteter som upprepas i tiden och har en tydlig början och ett tydligt slut”. I detta arbete har 
författarna sedan valt att se en optimerad process som en process som tillfredsställer sin kund (sin 
efterföljande process eller delprocess) med så liten resursåtgång som möjligt. Det innebär således 
att en optimal process utför det den är ämnad att utföra med minimalt eller helst inget slöseri. 
Womack och Jones (2003) menar att definiera och bestämma detta är grundläggande inom Lean. 
Vidare skriver de att en process skall se till att rätt saker görs, på rätt sätt, vid rätt tillfälle och i rätt 
kvalitet.  

7.1.2 Processkartläggning 
Eftersom DE Umeå har en fluktuerande efterfrågan på olika artiklar så är det, precis som Jonssons 
och Matsson (2005) skriver, fördelaktigt att använda sig av flytande buffertplacering och fast 
expeditionsplatsplacering då artiklarna annars skulle ta stora lagerytor i anspråk. Denna flytande 
artikelplacering gör dock att det kan bli svårt att följa flödet för en specifik artikel. Tillsammans 
med den fluktuerande efterfrågan gör det att en artikel som passerar ICAs processer, som är av 
upprepande karaktär, ändå mycket sällan kommer att gå precis samma väg genom lagret som en 
annan pall av samma artikel. Det är alltid viktigt att undersöka hur en förändring i en process 
påverkar en annan process. Förutsättningarna vid ICA gör att det kan vara svårt att veta om en 
förändring i en process leder till en förbättrad process eller ej. Därför ligger fokus framförallt på att 
hitta förbättringspotential för flödet som helhet. Något som även Jones och Womack (2003) 
förespråkar. Inom ICA har en rad förändringar skett inom lagrets processer under de senaste åren. 
Detta ständiga förbättringsarbete är centralt inom Lean. En av det viktigaste vetskaperna är enligt 
Jones och Womack (2003) att det aldrig går att nå målet med Lean, alltså att eliminera allt slöseri, 
utan det viktigaste är att aldrig bli nöjd, att arbeta med att ständigt förbättra processer för att 
eliminera ytterligare slöseri.  
 
Då processkartläggningen görs är det enligt Oscarsson et al. (2006) viktigt att fokusera på de delar 
där mest förbättringspotential verkar finnas. Eftersom en och samma process vid ICA skiljer sig 
från pall till pall trots att artikeln är densamma har författarna istället valt att fokusera på vilka olika 
aktiviteter som kan tänkas utföras i pallflödet samt de olika vägar en pall kan gå genom lagret. Efter 
att identifiering av alla alternativa vägar pallen kan ta har skett gäller det att bestämma vilka typer 
av slöserier som förekommer för de olika vägarna och aktiviteterna. Nedan beskrivs de former av 
slöserier som förekommer mera utförligt. 
 

7.1.3 Slöseri 
På ICA förekommer mängder med faktorer som ger upphov till slöseri. Det finns enligt Lumsden 
(2006) totalt nio olika former av slöseri. För att finna de slöserier som förekommer har författarna 
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framförallt utgått ifrån den processkartläggning som gjordes. För de processer som studerats har det 
inom DE Umeås väggar identifierats flera former av slöseri.  Dessa slöserier har sedan härletts till 
olika moment av processerna som presenteras närmare i 7.3 - Rutinproblem och identifierade 
slöserier. Enligt Jones och Womack (2003) är det viktigast att eliminera slöserier av formerna 
transporter, lager och överproduktion. På DE Umeå förekommer alla dessa former i relativt stora 
mängder. Slöseriformen lager kommer dock, som även tidigare påpekats, ej behandlas i detta 
examensarbete. En översikt över hur olika slöserier är kopplade till olika moment och aktiviteter 
som en pall berörs av genom lagret redovisas i 7.3 - Rutinproblem och identifierade slöserier. 

7.2 Lagerlogistik 
Det huvudsakliga målet med lagerlayout är enligt Jonsson och Mattsson (2005) att skapa så 
rationella flöden som möjligt. Själva byggnadens utformnings tillsammans med specifika krav 
begränsar dock möjligheterna till att välja den flödesmässigt mest optimala layouten. Kompromisser 
och anpassningar till den aktuella situationen blir nödvändiga. På ICA hanteras till exempel varor 
som har olika temperaturkrav. Dessa temperaturkrav gör att lagret har delats in i zoner där olika 
varuavsnitt hanteras beroende på de kvalitetskrav som ställs. På DE Umeå är i dagsläget 
utlastningsytorna gemensamma för alla varuavsnitt. De är dock indelade i varm och kall zon. Det 
hade varit en stor fördel att låta utlastningsytorna ligga nära de platser där expedition sker, alltså 
egna utlastningsytor för olika varuavsnitt. Det skulle kunna minska transportsträckorna inom lagret 
avsevärt. Om butikerna som beställer är relativt små, vilket är fallet i stora delar av norrland, så 
skulle det däremot innebära att lastbilarna inte kan fyllas vilket i sin tur påverkar 
transportsträckorna med lastbil utanför huset. Om det däremot är möjligt att fylla lastbilarna med ett 
och samma varuavsnitt skulle det vara fördelaktigt. 
 
På DE Umeå används streckkoder som identifieringssystem. Enligt Jonsson och Mattsson (2005) är 
streckkodssystemet det vanligaste systemet. Idag skannas upp till tre streckkoder för att utföra 
mottagning och registrering av pallar. En möjlighet skulle vara att använda ett så kallat 
tvådimensionellt system. Författarna ser dock inga större problem med dagens endimensionella 
streckkodssystem då det anses vara tillräckligt för att hantera den informationsmängd som önskas 
registreras om en pall. Något som däremot brister ibland är användandet av detta streckkodssystem. 
Både i 7.3.8 UPUT och i 7.3.1 Rutiner diskuteras användandet av streckkoder ytterligare. Precis 
som Jonsson och Mattsson (2005) påpekar så är målet med streckkoder att minimera antalet 
felaktigheter men då är det även viktigt att se till att manuella metoder är svårare eller sämre att 
använda än de automatiska metoderna för objektsidentifiering genom skanning av streckkoder. 
Speciellt när arbetet sker på ackord och medarbetarna ofta försöker utföra arbetsuppgifterna på 
snabbaste sätt, snarare än på bästa och säkraste sättet. För att få ett streckkodssystem att fungera 
poängterar Jonsson och Mattsson (2005) vikten av att ha ett väl fungerande datorsystem som hela 
tiden registrerar in- och uttag ur lager, avrapportering av färdiga uppdrag och identifierar varor som 
lastas på och av lastbilar. ICAs datorsystem, LS, klarar att hantera allt detta och håller hela tiden 
kolla på var en pall befinner sig förutom under själva transporten, eftersom inget 
positioneringssystem används utan systemet vet endast från- och tillplatser. 
 
På DE Umeå finns pallar djupstaplade men främst uppställda i ställage. Ställagen möjliggör stapling 
på höjden samtidigt som pallarna bli lättåtkomliga. Det är även lätt att hitta olika artiklar tack vare 
numrering av gångar och höjder. DE Umeå har relativt smala gångar i förhållande till den 
hanteringsutrustning som används vid respektive varuavsnitt. Detta ger korta transporter och ett bra 
utnyttjande av de totala lagerytorna. Detta är precis i linje med det Jonsson och Mattsson (2005) 
poängterar. Vidare menar de att det måste finnas tillräckligt med tomma lagringsplatser för att 
kunna hantera variationer, ett problem som även nämndes ovan. Det är därför viktigt att undersöka 
vilken fyllnadsgraden är för lagerplatserna. I Bilaga 3 – Fyllnadsgrad redovisas fyllnadsgraden för 
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DE Umeå under drygt två veckor. Som synes varierar den inte alltför mycket. Det går även att se att 
fyllnadsgraden är mycket låg för både färskvaror och frukt&grönt.  
 
Att fyllnadsgraden för expeditionsplatserna inom dessa varuavsnitt är låg beror till viss del på att 
även högre nivåer än A-nivå används som expeditionsplatser. Sett till utnyttjandet av 
expeditionsplatser på A-nivå är dock fyllnadsgraden hög. Då fyllnadsgraden för det totala antalet 
lagerplatser är låg finns möjligheten att använda fler nivåer som expeditionsplatser och på så vis 
frigöra platser på A-nivå. På så sätt kan det vara möjligt att stänga av gångar för att korta ner 
transportsträckorna men i så fall bör de positiva effekterna jämföras mot den förändring som detta 
innebär för expediterna i form av plock från högre hyllor. Om hela gångar skall stängas bör de 
stängas två och två eftersom plockslingorna annars skulle sluta i fel ände vilket skulle medföra att 
plockexpediter ändå behöver köra tillbaka och de totala körsträckorna skulle bli desamma. Är det 
inte möjligt att stänga två gångar bör istället delar av två gångar stängas och Figur 7.1 nedan visar 
hur detta skulle kunna tillämpas på färskvaruavdelningen i Umeå. Flödesmässigt skulle det där vara 
mest fördelaktigt att använda sig av halva AB-gången och halva BB-gången. Därefter används hela 
CB-, DB-, EB- och FB-gången enligt Figur 7.1 nedan. Den grå streckade linjen visar principiellt hur 
plockslingan ser ut idag och symboliserar även den extra sträcka och det extra området som både 
plockexpediter och höglyftare idag arbetar inom. Det är viktigt att tänka på att artiklar som hamnar 
på mindre fördelaktiga expeditionsplatser bör ha låg vikt och låga plockfrekvenser. 
 
 

3.Buffert- och expeditions-
platser för färskvaror

3.Varumottagning färskvaror

AB
BB
CB
DB
EB
FB

 
     Figur 7.1 - Jämförelse av nuvarande och eventuell framtida plockslinga 

Jonsson och Mattson (2005) anser även att det är viktigt att differentiera produkter, främst efter 
uttagsfrekvens, för att kunna hålla kortare avstånd till produkter med mera frekvent uttag. Denna 
differentiering saknas helt och hållet på DE Umeå. Artiklarnas placering bestäms av en 
artikelsekvens som butikerna bestämt. Utifrån denna sekvens placeras sedan buffertpallar, förutom 
pallar av typen expo- och halvpall. LS hanterar inte på något sätt prognoser eller säljvolymer i dess 
sätt att allokera pallar. Mera om detta i 7.3.3 Allokering (Buffertplatser). Jonssons och Mattsson 
(2005) påpekar även vikten av att se till att produkter med hög uttagsfrekvens skall placeras på ett 
sätt som minskar köbildningen. Detta görs inte i stor utsträckning på DE Umeå. Allokeringen styrs i 
princip enbart efter expeditionsplatserna. Genom att till exempel ha en eller två gångar där plock ej 
sker eller där plock har låg frekvens skulle det bli ett bra ställe att placera högfrekventa artiklar och 
pallar som skall direkt till utlastningsytorna. 
 
DE Umeå har byggt upp ett linjärt flöde genom lagret. Enligt Jonsson och Mattsson (2005) så ger 
differentiering av artiklar med olika uttagsfrekvenser inte särskilt stort utslag då flödet är linjärt utan 
de stora vinsterna finns då flödet är U-format. De förespråkar ett linjärt flöde främst när stora 
volymer och få artiklar hanteras. Med dryga 3000 artiklar vid DE Umeå är de snarare många 
artiklar som hanteras varför det kan vara intressant att undersöka möjligheterna att använda sig av 
ett U-format flöde. För att DE Umeå skall kunna ha ett U-format flöde och således dra nytta av 
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differentiering av uttagsfrekvens krävs stora butiker och volymer och skulle kräva separata 
utlastningsytor för de olika varuavsnitten. Det skulle helt enkelt inte vara särskilt fördelaktigt annars 
då lastbilarnas kapacitetsutnyttjande riskerar att bli alltför lågt. Däremot bör möjligheterna att 
använda ett U-format flöde övervägas av de ICA-enheter som har så stora volymer och butiker att 
de kan köra sortimentsrena lastbilar. Problemet skulle ligga i att inte få gångar med allt för mycket 
trängsel med köbildning som följd. Det blir således viktigt att noga planera bemanning och kanske 
styra denna med små uppdragsområden och korta gångar. Istället för att benämna en hel gång DA 
skulle den kunna delas in i två-fyra sektioner som benämns DA, DB, DC och så vidare. Det skulle 
kunna skapa en mera precis styrning av truckar och pallar vid uppdragstilldelning och allokering. 
 
För att till fullo kunna nyttja ett U-format flöde är det viktigt att ta hänsyn till säljprognoser för att 
inte få artiklar som har höga uttag långt från varumottagning och utlastning. Ett tänkbart 
problematiskt scenario är vid kampanjer och andra specialerbjudanden. Om kampanjen gäller en 
artikel med låg uttagsfrekvens och därmed icke gynnsam placering i lagret skulle det leda till ett 
ökat transportarbete under kampanjperioden. Med bra framförhållning och planering kan dock 
artikeln placeras på en bättre plats så att transporterna inte ökar. Vid bra planering skulle således ett 
U-format flöde vara mera effektivt än ett linjärt flöde eftersom den förmodade höga 
uttagsfrekvensen tas i beaktning så körsträckorna inte påverkas i särskilt hög grad. Dock riskerar 
plocksekvensen att försämras. 
 
De undersökningar som författarna gjort visar på att fler pallar än nödvändigt hamnar på höga 
buffertplatser. Mer om detta i 7.3.3 Allokering (Buffertplatser). Jonssons och Mattson menar att så 
kallad korrelerad lagerplacering kan var mycket fördelaktigt. Det innebär att pallar som ofta ingår i 
samma uppdrag placeras nära varandra. Eftersom det främst är butikernas uppbyggnad och vilja 
som styr expeditionsplatsernas placering och buffertplatserna styrs efter detta uteblir den 
korrelerade placeringen. Detta är i de flesta fall även fördelaktigt eftersom den uppdragstyp som 
oftast är mest akut att utföra snabbt är just påfyllningsuppdragen. Desto närmare expeditionsplatsen 
buffertpallen hamnar, desto snabbare bör det vara möjligt att utföra uppdraget. Något som dock är 
tänkvärt är att det skulle vara möjligt att dra nytta av korrelerad placering genom att använda sig av 
en eller två gångar som avsidesbuffertar, som det benämns i LS. Det skulle då vara möjligt placera 
pallen i avsidesbuffert när ett, på förhand angivet, maxvärde har uppnåtts. På så sätt kan plats 
lämnas för pallar av annat artikelnummer så att platsbrist för övriga buffertpallar i en gång kan 
undvikas. Om ingen sådan gräns existerar kan buffertpallar till högfrekventa artiklar fylla upp stora 
ytor och förstöra allokeringen för närliggande varor. 

7.3 Rutinproblem och identifierade slöserier 
Processkartläggningen visar bland annat att varupallarnas väg genom lagret kan vara onödigt lång, 
något som leder till onödiga förflyttningar och transporter. Genom att undersöka hur LICA 
efterföljs identifierades brister i arbetsrutinerna både vad det gäller utformningen av dagens rutiner 
och efterföljandet av dessa. Dessa brister medför idag onödigt arbete och bristande uppföljning. 
Brainstormingen och författarnas egna observationer resulterade i ett antal punkter där 
förbättringsåtgärder är möjliga och samtliga går att härleda till någon av de nio olika formerna av 
slöseri som Lumsden (2006) nämner, eller bristande rutiner. Det är främst slöseriformerna 
överproduktion, väntetider, transporter och förflyttning som tydligt kan knytas till de 
uppmärksammade problemen på lagret i Umeå. Tabell 7.1 nedan visar de identifierade problemen 
samt deras koppling till de olika formerna av slöseri. För resultatet från den tysta brainstormingen, 
se Bilaga 4 – Brainstorming. 
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Tabell 7.1 - Koppling mellan de identifierade problemen och slöserier 

 Överproduktion Väntetider Transporter Förflyttning 
Uppdragsväg   X  
Allokering – Buffertplatser  X X X 
Allokering – Defaultgång   X X 
Påfyllningspunkter  X  X 
Sambokning – Pallexpedition  X X  
Sambokning – Påfyllning  X X  
Val av utlastningsytor   X  
UPUT  X X  
Frisläppning X  X X 

 

7.3.1 Rutiner 
DE Umeå har vissa problem med ojämn orderingång. Det bästa hade givetvis varit att få butikerna 
att ändra sitt beställningsmönster, men det kan vara svårt, har det erfarenhetsmässigt visat sig. 
Butikerna beställer när behov uppstår och har inte möjlighet att själv lagerhålla varor. Idag 
kompenseras den ojämna orderingången av så kallad förkörning. Förkörningen innebär att order 
som är möjliga att frisläppas i förtid gör det. Dessa order kan oftast inte tilldelas någon 
utlastningsyta vilket i sin tur medför att de ”mellanlagras” på någon annan ledig yta. Förkörning är 
en form av överproduktion som givetvis ger en icke gynnsam flödesväg som leder till ökade 
transporter. Överproduktion är enligt teorin den värsta formen av slöseri och bör undvikas. Dock 
kan det vara lite hårt att påstå att detta är ren och skär överproduktion eftersom det trots allt är order 
som finns lagda så det finns ingen risk att det inte går att sälja. Förkörning är ändå något ICA bör 
vara försiktiga med eftersom det innefattar en rad nackdelar, främst i form av ökade transportvägar. 
Figur 7.2 nedan visar var DE Umeå förkör pallar och burar. Från de temporära uppställningsytorna 
sker extrainsatta transporter. Eftersom LS är optimerat för en helt annan flödesväg ökar 
transportsträckorna både vid uppdragsutförande plus att allt förkört sedan måste transporteras 
ytterligare en gång. Förkörning görs framförallt av kolonialvaror. Vid användande av ”Temporär 
uppställningsyta (1)” fylls ytan från vänster medan den fylls från höger för ”Temporär 
uppställningsyta (2)”. Genom att förutspå det totala ytbehovet skulle det vara möjligt att fylla från 
andra änden istället för att åtminstone korta ned transporterna en aning. 
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Figur 7.2 - Temporära uppställningsytor vid förkörning 

 
På utlastningen används relativt mycket tid till att leta reda på pallar som står på fel ruta eller vid fel 
port. Detta har författarna delvis härlett till att många höglyftare inte förstår hur arbetet på 
utlastningen fungerar. Eftersom de jobbar på ackord ställer de höga krav på den föregående 
processen, det vill säga varumottagningen, då arbetet där påverkar höglyftarnas möjlighet att utföra 
sitt arbete på ett effektivt sätt. Ett felaktigt beteende på varumottagningen kan direkt sänka lönen för 
höglyftarna varför sådant snabbt förmedlas vidare och förändringar sker. Att utlastningen ej jobbar 
på ackord medför att de inte ställer lika höga krav på sin föregående process, det vill säga 
höglyftarna. Detta innebär också att de inte informeras om utlastarnas önskemål till exempel när det 
gäller att ställa av pallar på utlastningen, och dessutom ser utlastarna det som deras jobb att ställa 
till rätta sådana pallar och bryr sig därför inte om att påpeka detta. En annan orsak kan vara att det 
inte finns några rutiner för att säkerställa att höglyftaren placerar pallarna i rätt ruta. Med hjälp av 
en checksiffra skulle detta problem i många fall kunna undvikas, genom att rätt ruta säkerställs. En 
checksiffra är dock inte lika säkert som att använda sig av streckkoder men, åtminstone vid DE 
Umeå, skulle förmodligen en lösning med någon form av streckkod vara mycket svår att genomföra 
då det inte finns några naturliga ställen att placera dessa på. Dessutom riskerar streckkoderna att 
täckas av pallar och burar som ställs upp vid utlastningen. För att ändå uppnå en god säkerhet kan 
checksiffrorna anges i intervallet 0-99, istället för 0-9 som idag används vid buffertplatserna. På så 
vis minskar risken att av misstag ange fel siffra samt möjligheten till att prova sig fram till rätt 
siffra. 
 
Felaktiga måttuppgifter på pallar och lagerplatser leder till en rad slöserier. Höglyftaren kör till 
anvisad plats för att där inse att pallen ej passar, får leta reda på en ny plats. Följden blir ökade 
transportsträckor, förlorad tid för att leta en ny plats och det kan även göra att en pallar hamnar 
långt från den expeditionsplats den är allokerad efter. Detta skulle i vissa fall kunna leda till att 
plockexpediten står utan varor när denne skall plocka från expeditionsplats. Då fel uppstår i form av 
felaktiga fysiska uppgifter för pallar eller lagerplatser skall pallarna köras till anvisad yta enligt 
LICA. Det skall då meddelas vad som var problemet. Det är dock vanligt att denna rapportering 
uteblir. Det skulle vara möjligt att lösa detta genom att göra det möjligt för höglyftaren att ange en 
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felkod (likt BO) och avrapportera feltypen på det sättet. På samma sätt skulle det vara bra att kunna 
påpeka att checksiffror på ställage är felaktiga eller saknas. 
 
Det är många fel som aldrig kommer upp till ytan på DE Umeå. En orsak är att 
avvikelserapportering ej utförs. Flera medarbetare menar att de väljer att inte utföra denna 
rapportering eftersom ingen förbättring skedde då de tidigare avvikelserapporterade. Många fel, till 
exempel felaktig inleveranstidpunkt är så vanligt förekommande att de känner att det skulle ta upp 
alltför mycket tid av deras arbetsdag. En ond cirkel skapas. Den/de som är ansvarig(a) för att 
minska avvikelserapporteringen tror givetvis att problemet har avhjälpts när avvikelserapporterna 
uteblir. De ökade kraven som borde ställas på leverantörerna ställs aldrig då problemet verkar löst. 
Det är därför mycket viktigt att med jämna mellanrum följa upp även muntligt hur verksamheten 
flyter. Någon måste ha ett tydligt ansvar för att minska avvikelserapporterna. Ytterligare en 
anledning till att rapporteringen uteblir som identifierats är det något omständliga förfarandet. 
Eftersom inleveranstidpunkterna stämmer så dåligt blir det svårt att göra en bra inleveransplan som 
LICA förespråkar. Utan en bra inleveransplan blir det svårt att styra bemanning både på 
varumottagning och höglyftning. 
 
I två gångar på DE Umeå är ställagen uppmärkta på ett annorlunda sätt än för övriga lagret. Detta 
gäller WA- och YA-gångarna för kolonial. För alla andra gångar i hela lagret står nästkommande 
jämna nummer mitt emot sitt föregående udda nummer, alltså står 2 mitt emot 1 och 44 är mitt emot 
43 osv. I WA- och YA-gångarna är dessa siffror förskjutna. Det ökar givetvis risken för att plock, 
påfyllningar, infackning och pallexpedition sker från fel plats, trots systemets säkring genom 
checksiffror. Dessutom blir allokeringen av pallar något felaktigt. Det blir endast en meter fel men 
med tanke på att gångarna innefattar cirka 600 lagerplatser så är risken att de totala 
transportsträckorna ökar markant. 

7.3.2 Uppdragsväg 
På ICA utförs som tidigare visats i princip alltid infackning. Infackning innebär för vissa pallar ett 
onödigt moment då pallarna ändå helt säkert skall till utlastningsyta alternativt till expeditionsplats. 
Förfarandet för att bestämma om en pall skall till expeditionsplats känns relativt väl utvecklat. Det 
är starkt kopplat till 7.3.5 Påfyllningspunkterspunkter och bestäms helt enkelt av ett maximalt saldo 
som en expeditionsplats får ha. Om expeditionsplatsens aktuella saldo tillsammans med den 
skannade pallens saldo understiger maxsaldo och inga datumrestriktioner förekommer omvandlas 
infackningsuppdraget till ett påfyllningsuppdrag. På detta sätt undviks i dessa fall ett onödigt 
moment som en infackning av denna pall skulle innebära. 
 
När det gäller förfarandet för att bestämma om en pall skall expedieras och därmed förflyttas direkt 
till utlastningsyta är rutinerna idag inte lika utvecklade. En halv- och expopall placeras vanligtvis i 
eller i närheten av lagrets defaultgång. Då en pall av en specifik artikel som återfinns både i buffert 
och på varumottagningen skall lastas ut är det bättre för det totala flödet om pallen på 
varumottagningen väljs, förutsatt att inga datumrestriktioner förekommer. Fördelarna med detta är 
att höglyftarna endast behöver utföra ett uppdrag istället för två, att buffertplatser ej behöver nyttjas 
samt att den totala transportsträckan blir kortare. Figur 7.3 visar pallens flöde från 
varumottagningen (1) till utlastningen (2). Det ena flödet går via en buffert (B) och det andra 
beskriver det kortare flödet då pallen transporteras direkt till utlastningsytan. 
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Figur 7.3 - Möjliga uppdragsvägar för en varupall 

 
I dagsläget utnyttjas ej möjligheten att transportera varor direkt från varumottagning till utlastning 
till fullo, av olika anledningar. En av anledningarna är att de varor som mottages i konversationen 
UPUT ej registreras som tillgängliga på lagret förrän de hämtats på varumottagningen av 
höglyftare. När en butiksorder frisläpps skapas pallexpeditionsuppdrag och 
plockorderuppdragsorder och samtidigt söker systemet av vilka expo- och halvpallar som finns 
tillgängliga inom lagret. Då det är möjligt hämtas dessa pallar direkt från varumottagningen men de 
pallar som står på varumottagningen och som mottagits med UPUT beaktas således ej i detta läge. 
Dagens upplägg med mottagning i UPUT innebär alltså att en stor mängd pallar som redan finns på 
lagret aldrig övervägs när det gäller direkttransport. Att ta emot pallar i denna konversation blir 
dessutom alltmer vanligt då det medför vissa fördelar som till exempel ökad spårbarhet. 
 
Att hämta pallarna direkt från varumottagningen till utlastningen innebär ett annorlunda förfarande 
för höglyftaren än när ett infackningsuppdrag utförs. Istället för att välja den pall som är mest 
lättåtkomlig och mest lämplig att transportera in så måste höglyftaren söka upp en pall av en 
specifik artikel. Då varumottagningarna ibland kan bestå av stora mottagningssytor där pallarna 
ställs upp utan inbördes ordning kan detta innebära mycket letande och omflyttningar. Figur 7.4 
nedan visar varumottagningen för kolonialvaror vid ICA DE Umeå med dess indelning i rutor. Som 
synes finns bara en enda stor yta där alla pallar placeras vilket gör det svårt att hitta en specifik pall.  
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Figur 7.4 - Varumottagningen för kolonialvaror i Umeå idag 

 
För att underlätta sökandet av pall hade det varit mer fördelaktigt med en uppdelning i mindre 
områden på så sätt minska sökområdet för höglyftaren.  För att hela lass skall kunna mottagas på en 
enda ruta krävs dock väldigt stora rutor vilket leder till att många lass inte skulle kunna fylla upp en 
hel ruta och stora tomma områden på varumottagningen skulle uppstå. För att undvika detta måste 
det vara möjligt att ta emot ett lass på flera ytor men då krävs det också att det är möjligt att skanna 
av de olika pallarna mot respektive yta. I Figur 7.5 nedan visas hur en sådan förändring skulle 
kunna se ut på varumottagningen för kolonialvaror vid ICA DE Umeå.  
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Figur 7.5 - Möjlig utformning av varumottagningen för kolonialvaror i Umeå 

 
Till produkter som har väldigt höga volymer som till exempel halvpallar med Coca-Cola kan en 
egen yta avsättas. Från den ytan kan pallar köras direkt till pallexpedition samtidigt som utrymme 
sparas i buffert. 
 
För att möjliggöra pallexpedition direkt från varumottagningen kan det också vara nödvändigt att 
förköra fler pallar som kommer att behövas senare under dagen på utlastningen då det inte alltid är 
möjligt att transportera pallarna vid rätt tidpunkt. Läs även om förkörning under kapitel 7.3.1 
Rutiner, för att inte riskera att pallar ställs upp för tidigt på utlastningsytorna. En möjlig lösning 
skulle också kunna vara att upprätta ett separat område dit pallar kan förköras men detta gör då att 
antalet moment ej minskas eftersom pallarna måste transporteras vidare till utlastningen från detta 
område.  
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Det är alltså nödvändigt att väga den minskade transportsträckan och minskningen i antal moment 
mot den ökade tidsåtgången då pallar måste letas på varumottagningen samt den ökade mängden 
förkörning. 
 
Författarna anser att systemmässigt mindre varumottagningsytor skulle göra det möjligt att köra fler 
pallar direkt till utlastningsytorna och på så sätt minska antalet arbetsmoment utan att för den skull 
behöva leta ett alltför stort antal pallar. Väljer ICA däremot att fortsätta arbeta med dagens stora 
varumottagningsytor i LS rekommenderar författarna att inte försöka minska antalet arbetsmoment 
då tidsåtgången för letande av pallar väntas överstiga den tidsvinst färre moment innebär. 

7.3.3 Allokering (Buffertplatser) 
I samband med observationer vid varuavsnitten dryck och kolonial vid ICA DE Umeå noterades att 
fyllnadsgraden på B-nivå i ställagen är relativt låg jämfört med fyllnadsgraden på de högre 
nivåerna. Samtliga expeditionsplatser återfinns här på den lägsta nivån, A-nivå och den lägsta nivån 
för placering av buffert är allt som oftast B-nivån. Eftersom det tar relativt lång tid att höja upp och 
sänka pallar är det önskvärt att placera pallarna så lågt som möjligt. Den allokeringstabell som 
används vid placering av buffert avser ta hänsyn till detta och författarna ansåg det därför 
anmärkningsvärt med en låg fyllnadsgrad på B-nivå. Observationerna gjordes först ute på lagret i 
samband med processkartläggningen varefter data samlades in från konversationen INJU i LS. 
Författarna valde att, under en veckas tid, undersöka de påfyllningsuppdrag som utfördes under 
slumpmässigt valda tider fördelade över dagen. Resultatet från dessa mätningar visade att en stor 
del av påfyllningsuppdragen utförs från C- eller till och med D-nivå vilket också innebär att många 
buffertpallar finns placerade på dessa nivåer.  Figur 7.6 redovisar resultatet från denna 
undersökning. En anledning till att många pallar måste placeras på D-nivå kan vara att dessa platser 
är högst och att många platser endast får plats där men andelen pallar på denna nivå borde ändå inte 
vara så hög som undersökningen visar. Denna iakttagelse medförde att författarna beslutade att 
vidare undersöka allokeringen av varupallar vid infackningsuppdrag vid de olika avdelningarna.  
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  Figur 7.6 - Buffertplacering 



 ANALYS OCH RESULTAT  

 45

ICA använder alltså, som tidigare nämnts, en kombination av fast och flytande lagerplacering med 
fasta expeditionsplatser och flytande buffertplatser. Då en pall skall lastas in till buffertplats från 
varumottagningen letar LS upp en plats i närheten av artikelns expeditionsplats efter ett 
förutbestämt schema. Allra först undersöks de platser som finns rakt ovanför expeditionsplatsen och 
om någon av dessa är lediga så väljs den plats som är lägst placerad. Om ingen plats hittas där söker 
systemet efter lediga platser utifrån expeditionsplatsen. En så kallad vidaresökningskonstant avgör 
hur många lagerplatsnummer som söks av och den är vid ICA DE Umeå bestämd till 24 vilket 
betyder att systemet söker de 24 platser som har högre numrering i gången samt de 24 platser som 
har lägre numrering. De platser som undersöks viktas utifrån placering med hjälp av en 
allokeringstabell och den plats som har det lägsta viktningsvärdet väljs som buffertplats.  
 
I konversationen LGUH är det möjligt för ansvarig att ställa in viktningsparametrar i höjd och 
sidled och förhållandet mellan dessa skall spegla hur mycket det kostar att köra respektive 
lyfta/sänka en viss sträcka. På kolonial samt frukt&grönt vid DE Umeå används parametrarna 1 och 
6 och vid färskvaruavdelningen används 1 och 8. De flesta enheterna lagren använder sig ofta av 
viktningsparametrar på 1 och 8 eller 1 och 10 men då kortsideshantering tillämpas i Umeå borde 
dessa värden därigenom höjas med ca 50 % eftersom platshöjden är 50 % längre än platsbredden, 
men istället används stödbenstruckar som kör och lyfter/sänker långsammare. 
Viktningsparametrarna är baserade på hur lång tid det erfarenhetsmässigt tar att utföra infacknings- 
och påfyllningsuppdrag vid lagren och väljs därför något godtyckligt men enligt ICAs dokument 
skall de spegla längd- och breddförhållandet 1:8 till 1:10. Principen för hur platserna viktas vid de 
olika enheterna, enligt den uppfattning som författarna skaffat sig genom intervjuer, visas i Bilaga 5 
– Principer för viktning, där också ett exempel med viktningsparametrarna 1 och 6 visas. Bilagan 
visar att för att erhålla ett önskat längd- och breddförhållande på till exempel 1:10 så måste 
parametrarna sättas till 1 och 20 (alltså det dubbla). Detta beror på att platserna finns placerade på 
båda sidor om gången med udda på den ena och jämna på den andra men systemet räknar avståndet 
mellan platserna som om de låg placerade på en rad. Viktningsparametrarna 1 och 10 speglar alltså 
istället förhållandet 1:5. 
 
Viktningen mellan buffertplatserna bör ta hänsyn till alla de faktorer som påverkas av pallens 
placering så som tidsåtgång vid infackning, tidsåtgång vid påfyllning och transport i gång. Eftersom 
restorder bör undvikas vid plockplats och snabba insatser är nödvändiga då brist uppstår är det allra 
viktigaste att en pall placeras så att påfyllningsuppdraget går snabbt att utföra. Det är dock viktigt 
att också väga in andra faktorer som att infackningsuppdrag till högre höjder tar längre tid och att 
längre förflyttningar i gångarna innebär mer trafik och därmed ökar risken för köbildning. Därför 
kan det finna fördelar i att lyfta till höga nivåer, trots att det teoretiskt tar längre tid.  
 
Till att börja med valde författarna att undersöka tidsåtgången vid påfyllningsuppdragen Vid dessa 
skall höglyftaren lyfta ut pallen från dess plats köra från buffertplatsen till expeditionsplatsen 
samtidigt som pallen skall sänkas till golvnivå. I de allra flesta fall utförs denna sänkning samtidigt 
som trucken framförs varför detta har varit utgångspunkten även i dessa mätningar. Därefter ställs 
pallen ner och den gamla expeditionspallen tas bort innan påfyllning sker. Uttag och påfyllning 
utförs alltså på samma sätt oavsett placering av buffertpallen och det som varierar är den transport 
(transport i gången) och förflyttning (sänkning) som utförs. 
 
Undersökningarna utfördes till att börja med på avdelningen kolonial då dess utformning med 
många ställageplatser med samma mått underlättade för mätningarna. Färskvaruavdelningen och 
dryck är utformade på ett liknande sätt och använder sig av samma typ av truckar varför inga 
mätningar genomfördes vid dessa. Då höj- och sänkhastigheten varierar med pallens vikt för 
stödbenstruckarna som används vid kolonial, undersöktes både en relativt lätt pall (116 kg) och en 
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relativt tung pall (875 kg). Frukt&grönt använder sig av en annan typ av truckar (skjutstativtruckar) 
varför separata mätningar utfördes här. Snabbast går det att utföra påfyllningsuppdrag då 
buffertplatsen återfinns nära expeditionsplatsen på B-nivå men det finns självklart en gräns i 
avstånd från platsen när det går snabbare att hämta pallen från närliggande buffertplats på C-nivå. 
Författarna ville med hjälp av mätningar finna den gränsen.  
 
Till att börja med undersöktes hur lång tid det tar att utföra ett påfyllningsuppdrag från C-nivå vid 
platsen intill. För att underlätta mätningarna undersöktes inte de moment som är gemensamma för 
alla påfyllningsuppdrag utan endast de förflyttningar och transporter som varierar med pallens 
placering, det vill säga sänkning, acceleration, transport och inbromsning. Den tid som erhölls 
jämfördes därefter mot den sträcka som var möjlig att köra om pallen istället hämtades från B-nivå. 
På samma sätt undersöktes förhållandet mellan C- och D-nivå. Tabell 7.2 visar till exempel att en 
lätt pall kan placeras på B-nivå 23 meter bort, därefter blir tidsåtgången för att höja den till C-nivå 
lägre. Bilaga 6 – Allokeringsstudier visar det fullständiga resultatet av beräkningarna. Tabellerna i 
bilagan visar platserna på den ena sidan om gången varför numreringen endast är i udda tal. 
Platsernas exakta mått redovisas också i denna bilaga och eftersom en plats är ungefär en meter blir 
avståndet mellan till exempel platserna 1 och 3, som ligger intill varandra, också en meter. Som 
synes i bilagan tar det alltså lika lång tid, 10.9 sekunder, att förflytta pallen från nummer 47B till 1A 
(23 meter), som att förflytta den från 3C till 1A.  Påfyllningsuppdrag från flera av de närliggande 
platserna på C-nivå tar därefter lika lång tid att utföra (10.9 sekunder) eftersom det då är tiden för 
sänkning som är det begränsade. Transporter under tiden som sänkning sker tar ingen extra tid men 
en placering nära expeditionsplatsen innebär mindre trafik i gången och kan därför vara mer 
fördelaktig. För att underlätta kommande beräkningarna har författarna använt sig av höjd och 
breddmått för platserna på 1,5 meter respektive 1 meter då de exakta värdena ligger nära dessa.   
 
Tabell 7.2 – Avstånd från exp.plats där den lägre nivån är tidsmässigt bättre än en sänkning från en högre nivå 
(kolonial). 

Låg nivå / Hög nivå Lätt pall (116 kg) Tung pall (875 kg) 
B-nivå / C-nivå 23 m 12 m 
C-nivå / D-nivå 26 m 17 m 

 
Vid övriga enheter tillämpas långsideshantering vilket gör att både platsbredd och platshöjd blir 
ungefär 1,5 meter. Platserna vid dessa enheter är alltså kvadratiska och genom att dividera värdena 
ovan blir resultatet mer generellt med transport i sidled per sänkt meter, samt användbart vid övriga 
enheter. Detta förhållande presenteras i Tabell 7.3. 
 
Tabell 7.3 - Resultatet från Tabell 7.2 presenterat som transport i sidled per sänkt meter (kolonial). 

Transport i sidled per sänkt meter vid 
respektive höjdnivå 

Lätt pall (116 kg) Tung pall (875 kg) 

B-nivå  15 m 9 m 
C-nivå  17 m 11 m 

 
Likadana mätningar är även utförda vid frukt&grönt i Umeå där skjutstativtruckar används. 
Lagernivåerna som används där är oftast A-C och eftersom sänkhastigheten här inte varierar 
nämnvärt med pallens tyngd har endast undersökningar utan pall genomförts. Resultatet från dessa 
visar att en pall här kan transporteras ca 29 meter från B-nivå innan det lönar sig att placera den på 
en högre nivå. De höga värdena kan delvis förklaras av att hastighetsspärren var ur funktion vid 
testerna och resultaten borde därför vara något lägre. Även på frukt&grönt är höjden på en normal 
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plats ca 1,5 meter varför resultatet måste delas med 1,5 för att erhålla förhållandet i meter. 
Förhållandet blir därför ca 1:20 meter.  
 
Som tidigare nämnts bör viktningen även ta hänsyn till hur lång tid ett infackningsuppdrag tar att 
utföra samt den trafik som påfyllningsuppdraget innebär. Genom att jämföra tidsåtgången vid 
infackning av pallar på B-, C-, och D-nivåer både vad det gäller höjning och sänkning av gafflarna 
går det att se vilken extra tid ett infackningsuppdrag till en högre nivå innebär. Liksom vid 
påfyllningsuppdrag höjer höglyftaren många gånger pallarna redan under transporten till 
buffertplatsen vilket medför att tidsåtgången för ett infackningsuppdrag i dessa fall blir marginellt 
längre vid infackning på högre nivåer. Allt som oftast transporteras dock två pallar samtidigt från 
varumottagningen och i dessa fall måste höglyftaren stillastående höja och sänka den ena av 
pallarna. Tabell 7.4 nedan visar vilken extra tidsåtgång som ett infackningsuppdrag på hög höjd 
innebär, innefattande både höjning med pall och sänkning utan pall.  
 
Tabell 7.4 - Tidsåtgång vid infackning. Höjning och sänkning. (Kolonial) 

Infackning vid höjdnivå Lätt pall (116 kg) Tung pall (875 kg) 
B-nivå 18 sek 20 sek 
C-nivå 27 sek 32 sek 
D-nivå 36 sek 42 sek 

 
Oavsett pallens vikt innebär alltså en höjning till en nivå högre en ökad tidsåtgång på ungefär 10 
sekunder vid kolonial. Resultatet från frukt&grönt redovisas i Tabell 7.5. 
 
Tabell 7.5 - Tidsåtgång vid infackning. Höjning och sänkning (Frukt&grönt) 

Infackning vid höjdnivå Utan pall 
B-nivå 11,2 sek 
C-nivå 18,1 sek 

 
Det tar 7 sekunder längre att placera en pall på C-nivå än B-nivå vid infackning vid frukt&grönt. 
Om tiderna för infackning adderas till tiderna för påfyllning innebär det att det är lönsamt att 
transportera pallen ännu längre bort från expeditionsplats för att undvika höjning till högre nivåer. 
Nackdelen med att transportera pallen längre i gångarna är, som tidigare nämnts att åksträckorna 
och därigenom trafiken i gångarna ökar. Detta kan leda till att det bildas mer köer som försvårar 
arbetet både för plockexpediter och höglyftare och som i sin tur gör att uppdragen tar längre tid. 
 
Eftersom det allra viktigaste är att pallen placeras på ett sådant sätt att påfyllningsuppdraget kan 
utföras på ett så snabbt och smidigt sätt som möjligt bör stor vikt läggas vid värdena för 
påfyllningstider. Det är också av stor vikt att onödigt långa transporter i gångarna undviks i så stor 
utsträckning som möjligt. Författarna är också medvetna om att det finns lager med betydligt fler 
nivåer, än som i Umeå 4-5, men har ej haft möjlighet att undersöka dessa noggrannare. Vid dessa 
enheter är det av större vikt att placera varor på högre nivåer för att fylla dessa och därför bör också 
viktningen där ta hänsyn till detta. 

7.3.4 Allokering (Defaultgång) 
Upplägget med en defaultgång för placering av expo- och halvpallar gör att dessa koncentreras till 
en liten del av lagret. Systemet börjar med att söka av denna defaultgång när det söker efter en plats 
att placera aktuell pall på. Finns ingen lämplig plats ledig i denna gång söker systemet av gångar 
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enligt den ordning som ställts in av ansvarig person till dess en ledig plats har hittats. Det är möjligt 
för ansvarig person att påverka denna placering genom att ange vilka gångar som skall sökas av. 
 
Vid exjobbets start identifierades att defaultgången placerats som i Figur 7.7 vid ICA DE Umeå. 
Figuren visar kolonialavdelningen i Umeå med defaultgången inritad i den vänstra delen av lagret. 
Som synes ligger varumottagningen av varor från järnväg längs med hela kolonialavdelningens 
lager men varumottagning från lastbil återfinns i det övre högra hörnet av avdelningen. Eftersom 
ungefär 70 procent av de varor som tas emot anländer med lastbil och 30 procent med järnväg 
betyder det att flödet för de flesta varupallarna startar i det övre högra hörnet. Utlastningsytorna 
finns placerade utmed ena långsidan så destinationen för pallarna kan vara varsomhelst längs med 
denna långsida. Det är dock klart att ”medeluppdraget” kommer att lastas ut ungefär i mitten av 
byggnaden. Denna placering av defaultgång innebär alltså att många av de uppdrag som anländer 
med lastbil kommer inte få ett rakt flöde, vilket kräver onödiga transporter. För att undersöka hur 
detta bidrar till fördelningen av pallar samlades data in från LS där frånplatsen registrerades vid 
halvpallsexpedition. Resultatet blev enligt siffrorna som presenteras i figuren nedan, det vill säga ca 
50 % av pallarna hämtades från gångarna längst till vänster, alltså W och X. 
 

32   28  4   8    7   6   6   1   0    8   0   0   1   0   1   1   0   2   3

 
Figur 7.7 - Placering av defaultgång till vänster 

 
En placering av defaultgången som är närmare mitten på anläggningen skulle alltså kunna medföra 
ett bättre flöde och kortare transporter. Kort efter examensarbetets start flyttades också 
defaulgången vid ICA DE Umeå. Figur 7.8 visar den nuvarande placeringen av gången och pilarna 
visar hur det rakare flöde som därigenom skapas. Flytten innebär att vissa pallar som hämtas från 
järnvägen behöver transporteras från det övre vänstra hörnet till en position till höger på 
kolonialavdelningen och därefter till en utlastningsyta som ligger placerad till vänster i 
anläggningen. För majoriteten av pallarna ligger dock förflyttning i pallens kommande 
flödesriktning och då majoriteten av pallarna ändå anländer med lastbil väger fördelarna med detta 
alternativ över. Självklart måste den gång som väljs som defaultgång också rymma expo- och 
halvpallar, det vill säga att de expeditionsplatser som finns i denna gång inte får innehålla alltför 
högfrekventa artiklar. 
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Figur 7.8 - Placering av defaultgången i mitten 

 
Placeringen bör alltså väljas så att den bidrar till ett så rakt flöde som möjligt så att transporterna 
inte blir onödigt långa. Det är viktigt att ta hänsyn till hur det totala flödet påverkas av placeringen 
och skapa så raka flöden som möjligt. Exakt var gången skall placeras beror sedan på 
lagerutformningen vid de olika enheterna. 
 
Eftersom gångarna in till lagret från varumottagningen för järnväg vid enheten i Umeå ligger som 
pilarna visas i figuren är det fördelaktigt att placera defaultgången vid någon av dessa ingångar. 
Ansvariga personer tycker sig tack vare denna förändring kunna identifiera en besparing på nästan 2 
meter transportsträcka per höglyftare och uppdrag vid flytten av defaultgång vid ICA DE Umeå. 
Det är dock omöjligt att helt isolera förändringen så att det går att klargöra vilka besparingar som 
går att härleda till just denna förändring. 

7.3.5 Påfyllningspunkter 
Påfyllningsuppdrag utförs för att säkerställa att tillräckligt många detaljistförpackningar finns 
tillgängliga på expeditionsplats då en plockexpedit behöver plocka från en viss plats. Det är således 
viktigt att välja påfyllningspunkt noggrant då det har direkt inverkan på hur snabbt det är möjligt att 
utföra en order för plockexpediten. Om det är slut på plats tvingas plockexpediten antingen höja 
prioritet för påfyllningsuppdrag och vänta på att pall med detaljistförpackningar anländer. Väljer 
plockexpediten att köra vidare, vilket oftast är fallet, tvingas plockexpediten givetvis köra tillbaka 
och hämta de kollin som saknas vid ett senare skede. Detta ökar den totala sträckan som körs. Det 
medför även att den plocksekvens som butiken önskar fallerar, då de saknade kollina med största 
sannolikhet kommer att hamna fel sekvensmässigt. Det tredje scenariot innebär att kollin helt enkelt 
”nollas ut”, vilket medför att en ny plockorder måste skapas där denna ”slattorder” eller restorder 
måste köras för att endast hämta något enstaka kolli. Detta blir givetvis ett förhållandevis dyrt kolli. 
 
I LS görs främst tre viktiga inställningar för att bestämma när ett påfyllningsuppdrag skall skapas. 
Dessa är påfyllningspunkt 1, påfyllningspunkt 2 och maxsaldo. Alla tre har även nämnts hastigt 
tidigare i rapporten. Påfyllningspunkt 1 anger vid vilket saldo på expeditionsplats som ett uppdrag 
skall skapa vid start av plockorder. Påfyllningspunkt 2 anger vid vilket saldo på expeditionsplats 
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som ett uppdrag skall skapa vid avslut av plockorder. Maxsaldo anger att ett infackningsuppdrag 
skall omvandlas till ett påfyllningsuppdrag om den aktuella pallens saldo plus 
expeditionsplatssaldot understiger det angivna maxsaldot. Viktigt att poängtera är att det även är 
möjligt att bestämma vilken prioritet uppfyllande av påfyllningspunkt 1 eller 2 skall generera. En 
jämförelse över hur det såg ut när detta examensarbete påbörjades och hur det ser ut just nu visas i 
Tabell 7.6 nedan. 
 
Tabell 7.6 - Påfyllningsregler DE Umeå 

 September 2007 December 2007 
Trigger Prioritet Saldo Prioritet Saldo 
Påfyllningspunkt 1 2 1-2 2 1 
Påfyllningspunkt 2 4 3-4 4 6 
Maxsaldo - 1 pall + 

1 varv 
- 1 pall + 

1 varv 
 
Som maxsaldo anges oftast det saldo som en pall plus ett varv skulle generera. Om en pall till 
exempel har ett saldo på 72 kolli och 6 varv med 12 kolli per varv skulle maxsaldo anges till 84. I 
teorin skall detta endast göras i de fall där det är möjligt att lägga ett varv på pallen och att den 
fortfarande ryms under balken. I praktiken händer det då och då att det inte går att plocka ett varv på 
pallen utan att den blir för hög för att kunna köras in på expeditionsplats. Att sätta ett så generellt 
maxsaldo tar inte hänsyn till annat än att kollin ryms på plats. Författarna anser att ett mera lämpligt 
värde på maxsaldo bör utgå från den tid det väntas ta att packa kollin från expeditionsplats till pall. 
Denna tid skall vara kortare än den tid det tar att utföra ett infackningsuppdrag, givet att antalet 
buffertplatser inte är ett problem. I de fall lagrets beläggning är mycket hög kan det vara 
fördelaktigt att istället undvika att köra pallen till buffert, trots att det tar längre tid att packa kollin 
och utföra påfyllningsuppdraget än det tar att köra till buffert. Enligt mätningar hinner en 
truckförare köra ca 40 infackningsuppdrag per timme, vilket är 90 sekunder per uppdrag. I 
genomsnitt tar det enligt Tabell 7.7 nedan 4 sekunder att packa ett kolli, vilket betyder att maxsaldot 
får vara hämtad pall plus 90sek/4 =22,25 kollin. 22 kollin på ett varv är enligt utsago väldigt 
ovanligt och därför behöver ingen hänsyn till om det går snabbare att köra än att packa vid 
bestämning av maxsaldo. 
 
Motiveringen till att höja saldot för påfyllningspunkt 2 var att öka möjligheten att samboka uppdrag 
för att på så sätt minska de totala transportsträckorna. Faktum är att sambokning snarare har en 
tendens att ge ökade transportsträckor som det är utformat idag. Mer om detta i kapitel 7.3.6 
Sambokning. Det ökade värdet för påfyllningspunkt 2 bör således leda till ökade transportsträckor 
samt ökad tid för förflyttning av kollin. De undersökningar som gjorts visar att tiden det tar att 
förflytta kollin vid påfyllning varierar ganska mycket. Se Tabell 7.7 nedan. 
 
Tabell 7.7 - Förflyttningstider för påfyllningsuppdrag 

Kollivikt/kollistorlek Antal kolli per varv Kollivikt (kilogram) Tidsåtgång (sekunder) 
Tunga, stora  3 st 25 kg 4 sek 
Medeltunga, medelstora 12 st 12 kg 3 sek 
Små, lätta 24 st 2 kg 2 sek 

 
Eftersom det inte finns någon vinning i kortare transportsträckor med fler sambokningar och det i 
medeltal tar 4 sekunder för varje extra kolli som packas bör påfyllningspunkterna väljas så lågt som 
möjligt utan att för den skull genererar väntan för kolliexpediter. På DE Umeå gör en genomsnittligt 
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snabb höglyftare cirka 22 uppdrag i timmen varav antalet påfyllningsuppdrag uppgår till cirka 43 
procent enligt Bilaga 7 – Prestationer höglyft. 43 procent innebär att cirka 9,5 uppdrag i timmen är 
påfyllningsuppdrag. Detta i sin tur innebär att ett extra kolli som packas innebär en ökad tidsåtgång 
på i medeltal 38 sekunder i timmen. Den ökning som nu gjordes på mellan två och tre kollin innebär 
därmed en ökad tidsåtgång på mellan 76 och 114 sekunder varje timme enbart i förflyttningsarbete i 
form av lyftning av kollin från en pall till en annan. Denna ökade tidsåtgång måste vägas mot den 
potentiella tid det finns att spara på att dessa två till tre kollin packas, alltså hur många färre 
sekunder väntar expediter och hur många sekunder sparas på sambokningarna.  
 
Enligt Bilaga 7 – Prestationer höglyft körs 5749 påfyllningsuppdrag i genomsnitt varje vecka vid 
DE Umeå. En ökning av värdet för påfyllningspunkt med en enhet (med antagandet att medeltunga 
kollin är vanligast) skulle således kunna medföra en relativt stor tidsåtgång i form av 
förflyttningsslöseri. Tidsåtgången blir då (5749x3)/(60x60) timmar = 4,8 timmar. Med den ökning 
DE Umeå gjort från 3 eller 4 till 6 kollin skulle då i genomsnitt medföra en ökad tidsåtgång på 
2,5x4,8 timmar = 12 timmar. För att det inte ska bli tidsförlust totalt sett måste det undersökas hur 
mycket sambokningar egentligen kan sänka transportsträckorna och således tiden för transport. En 
utvärdering av sambokningsfunktionen visas i 7.3.6 Sambokning. 
 
Vilken prioritet som skall skapas av de båda påfyllningspunkterna är svårt att ge ett exakt värde på. 
Det som är klart är att påfyllningspunkt 2 innebär att påfyllning sker efter att en order avslutats. 
Med andra ord anger påfyllningspunkt 2 hur många kollin som skall flyttas innan det finns ett 
egentligt behov. Parallellen till ett säkerhetslager är stark. Vid säkerhetslager jobbar man dock allt 
som oftast även med prognoser av förväntat förbrukning. Författarna anser att detta värde skall 
kopplas till förväntad förbrukning. Vid många fall skulle en generalisering av ett värde innebära att 
mycket plock sker helt i onödan.  
 
Då produkter har en väldigt hög plockfrekvens kan det vara fördelaktigt att ha två olika 
expeditionsplatser bredvid varandra för att hela tiden säkerställa att det finns tillräckligt på plats. 
Det är då viktigt att alla plockexpediter plockar rent den ena pallen innan det börjar plocka från 
nästa, då det annars innebär förflyttning av ett stort antal kollin. 

7.3.6 Sambokning 
Åsikterna hos de intervjuade går isär gällande vad som egentligen är vinsten med sambokningar. 
Vissa menar att det kortar ner körsträckorna, andra menar att det kortar ner väntetiderna. Författarna 
menar att det på DE Umeå många gånger och många tider under dygnet inte är något större problem 
med trängsel. De studier som utförts har visat att sambokning har negativa effekter. Dessa negativa 
effekter rör främst flödet. Figur 7.9 nedan visar extremfallet för vad sambokning kan leda till medan 
Figur 7.10 nedan visar ett mera moderat exempel där författarna enligt Bilaga 8 – Sambokning tagit 
fram genomsnittlig förflyttning mellan gångar. Denna genomsnittliga förflyttning bygger på 
undersökningar utförda vid ICA DE Umeå under perioden 13-20 september 2007 och dessa visar 
också att vid ca 41 % av alla påfyllningsuppdrag som utförs återfinns buffertpallen i samma gång 
som expeditionsplatsen.  Extremfallet som redovisas inträffade endast ett fåtal gånger och beror på 
att allokeringen inte fungerat tillfredsställande. I vilket fall uppstår slöseri i form av ökade 
transportsträckor. Transportsträckorna är mätbara till skillnad från väntetiderna, så att påvisa att 
sambokning leder till minskade väntetider är endast hypotetiskt. Att samboka i de fall där både till- 
och frånplats ligger i samma gång ger dock inte märkbart längre transportsträckor varför författarna 
inte vill påstå att det är dåligt. 
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En förklaring till Figur 7.9 och Figur 7.10 följer: 
1. Sambokat uppdrag tilldelas. Tyvärr är pallarna för höga för att det skall var möjligt att ta två 

pallar 
2. Pallen transporteras till den plats som visas på skärmen 
3. Pallen lämnas på anvisad plats 
4. Eftersom det ej var möjligt att transportera båda pallarna samtidigt tvingas höglyftaren 

återvända för att hämta den andra pallen. Trucken körs nu helt tom = slöseri 
5. Den andra pallen i det sambokade uppdraget hämtas 
6. Pallen transporteras till den plats som visas på skärmen 
7. Pallen lämnas på anvisad plats 

 

              
                  Figur 7.9 - Extremfall vid sambokning                                                          Figur 7.10 – Moderat             

                       sambokningsexempel 

 

Sambokning skulle på DE Umeå kunna användas till att ge bättre flöden vid långa förflyttningar. 
Det är då viktigt att LS kan ta hänsyn till pallars fysik, det vill säga höjd, vikt och om den är 
staplingsbar. Om LS gör det finns möjlighet att ta två pallar samtidigt vid långa förflyttningar, 
samtidigt som det sker på ett säkert sätt då LS tar hänsyn till pallfysik. Enligt Figur 7.9 och Figur 
7.10 skulle det således vara möjligt att hämta pall vid både siffran 1 och 5 samtidigt för att sedan 
lämna pallarna vid 3 och 7 för att på så sätt slippa transportsträcka 4 eller 6. 
 
Sambokning kan ske mellan olika prioriteter för uppdrag. Vid DE Umeå får, som nämns tidigare, 
pallexpeditionsuppdrag prioritet 3. När sambokning av påfyllningsuppdrag av prioritet 2 och 4 sker 
körs alltså uppdrag med prioritet 4 före ett med prioritet 3. Vid antagandet att en pall/ett uppdrag 
har tilldelats en viss prioritet för att den är viktigare än en annan pall så bör prioritetsordningen 
följas så gått det går. Författarna anser därför att sambokning ej bör ske mellan pallar av olika 
prioriteter. Att köra bort enstaka uppdrag av prioritet 2 skulle kunna ge längre transportsträckor och 
om det är av högre vikt att hålla nere transportsträckorna än att följa prioritetsordningen anser 
författarna att problemet ligger i rutinerna för prioritetstilldelning. Detta kommer ej behandlas i 
detta examensarbete.  
 
Specifikt för pallexpedition 
Vid pallexpeditionsuppdrag är det mycket vanligt med sambokningar. Så länge det är möjligt att 
utföra sambokningen vid ett och samma tillfälle har inga slöserier som är nämnvärda identifierats. 
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Vid halvpallar är det nästan uteslutande möjligt att köra två halvpallar vid ett och samma tillfälle. 
Ibland fås två helpallar med två halvpallar på varje. Det blir således upp till fyra halvpallar vid ett 
och samma tillfälle. I de fall dessa uppdrag utförs med stödbenstruckar kan de utföras utan större 
problem, dock bör höglyftaren köra mycket aktsamt för att inte riskera rivning. Med 
skjutstativtruckar är uppdragen dock svåra att utföra på ett snabbt och effektivt sätt. Sambokningen 
vid DE Umeå och för pallexpedition sker utifrån var pallarna står i buffert. Anledningen är att hela 
utlastningsytan har samma beteckning och att ett värde angetts för att det skall skilja maximalt 5 
gångar mellan pallarna som står i buffert. Figur 7.11 nedan beskriver vad som kan hända då 
sambokning sker på det viset: 
 

1. Sambokat pallexpeditionsuppdrag tilldelas. I detta fall är det två halvpallar som båda hämtas 
samtidigt  

2. De båda halvpallarna transporteras till den angivna utlastningsruta som ligger närmast 
3. Den ena halvpallen lämnas på anvisad plats 
4. Den andra halvpallen transporteras till nästa angivna utlastningsruta 
5. Halvpallen lämnas. 

 
Eftersom pallexpedition oftast sker från den så kallade defaultgången bör det vara tämligen enkelt 
att istället samboka två pallar från olika platser som skall lämnas när varandra för att minska på den 
onödigt långa transportsträckan (4). 
 

1

2 4

3 5

 
Figur 7.11 - Sambokning av pallexpeditionsuppdrag 

 
En tänkbar lösning är att dela in utlastningsytorna i fler delar. Till exempel nio delar på DE Umeå. 
Det skulle innebära att sambokningar kan styras noggrannare så att transportsträckorna inte blir 
onödigt långa. Då skulle en sambokning med tillplatserna (3) och (5) enligt ovan inte ens kunna 
göras. De sambokade uppdragen har på DE Umeå oftast båda prioriteten 3. Ett problem och således 
slöseriet då två höga pallar sambokas. Då körs pallarna en och en utan att ta hänsyn till ett bra 
totalflöde.  
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Specifikt för påfyllning 
Även vid påfyllningsuppdrag är det vanligt med sambokningar. Upplevelsen är dock att det inte är 
fullt lika vanligt som vid pallexpedition, vilket nog är sant med tanke på att pallar för expedition 
ofta är koncentrerade till en och samma gång, den så kallade defaultgången. Det gynnar 
sambokningsfunktionen som oftare får träff så att sambokning blir möjligt. 

7.3.7 Utlastning (val av ytor) 
Onödigt långa tranportsträckor har identifierats vid utförande av pallexpeditionsuppdrag. För att 
skapa ett bättre totalt flöde och minska transportsträckorna skall utlastningsytorna väljas för ett bra 
totalflöde. För DE Umeå bör det tas hänsyn till defaultgångarnas placering samt det totala 
varuflödet. Givetvis skall även defaultgångarna väljas för ett bra totalflöde, inte endast för den 
berörda avdelningens flöde. Det gäller således att undersöka var varumottagningarna ligger i 
förhållande till varandra, undersöka vilka volymer som förekommer på respektive avdelning. Sedan 
bör utlastningsytorna väljas utefter den centrala punkt där det totala flödet beräknas bli kortast. Små 
beställningar läggs mot ytterkanterna. Figur 7.12 nedan visar en principiell bild över hur 
utlastningsvolymerna bör väljas efter port med den centrala punkten markerad med X. Förhållandet 
mellan den ruta med störst utlastningsvolym och den med minst utlastningsvolym är sedan 
beroende av utlastningskapaciteterna för portarna och de totala volymerna på lagret då det kan vara 
nödvändigt att nyttja alla portarna maximalt vid höga totala utlastningsvolymer. 
 

X

 
Figur 7.12 - Principiell skiss över önskvärda volymer vid utlastningsportarna med en tänkt central punkt 

Data insamlingar har gjorts med hjälp av de utlastningsplaner som finns för att undersöka hur 
utlastningsytor väljs vid ICA DE Umeå idag. Utlastningsplanerna har studerats under en dryg 
veckas tid. En grafisk beskrivning av utlastningsvolymerna per port presenteras i Figur 7.13 nedan. 
För hela resultatet, se Bilaga 9 – Utlastningsvolymer. Det går där att utläsa att den största mängden i 
denna undersökning lastas ut från port 17 vilket borde ligga ganska nära den centrala punkten i 
lagret men att volymerna för utlastningsytorna som ligger långt från lagrets mitt har relativt stora 
volymer. Sett till hur det totala flödet går genom huset vore det lämpligt att välja att koncentrera de 
största volymerna till portarna i mitten och relativt låga volymer vid de yttre portarna.  
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Figur 7.13 - Utlastningsvolymer vid de olika portarna vid ICA DE Umeå 

7.3.8 UPUT 
Att systemet med UPUT-mottag förhindrar pallar att hämtas direkt från varumottagningen till 
utlastningen har redan diskuterats i tidigare avsnitt. Det finns dock även andra följder av UPUT och 
därför följer här ett kapitel som behandlar detta. UPUT-etiketternas fördel är som tidigare nämnts 
att de möjliggör spårning av en specifik varupall genom hela flödet då dessa pallar behåller sina 
etiketter genom hela flödet. En annan fördel är att de inte kräver arbetsinsatser från varumottagaren 
i form av upplappning. 
 
Vid UPUT-mottag finns en tid för senaste avrapportering angiven för alla leveranser som är den tid 
som en pall måste finnas inne i lagret. Detta är kopplat till den höga lageromsättningshastigheten 
vid de olika lagren varför UPUT idag är en begränsande faktor. Bakgrunden till detta är att en 
varupall ej går att sälja förrän den finns inregistrerad i systemet och som redan nämnts är den inte 
det förrän en höglyftare skannat av den för vidare transport. Denna tid är ofta svår att tillmötesgå 
vilket medför att varumottagaren måste se till att pallarna hämtas så snabbt som möjligt. Den metod 
som allt som oftast används för att säkerställa att så sker är en höjning av prioriteterna på kritiska 
beställningar. Vid DE Umeå där samma höglyftare utför både infackning, påfyllning och 
pallexpedition innebär detta att infackningsuppdrag får högre prioritet och således utförs flest 
sådana. Detta gör att systemet inte kan välja det bästa uppdraget sett ur lokaliseringssynpunkt och 
som i sin tur leder till att transportsträckorna blir längre än om prioriteten ej hade ändrats. När det 
finns många uppdrag med liknande prioriteter är det möjligt för systemet att välja det uppdrag som 
ligger närmast aktuell höglyftare och åksträckorna kan på så vis hållas nere. Liksom problemet att 
flödet alltid måste gå via infackningen så bidrar detta till slöseri i form av att transporterna ökar. 
 
Att pallarna inte finns inregistrerade i systemet trots att de finns på lagret kan också medföra 
problem för kolliexpediterna. Det är av stor vikt att ingen brist uppstår på expeditionsplats så att 
kolliexpediterna kan plocka de kollin som efterfrågas så att butikerna får sina leveranser. Då inga 
buffertpallar finns kommer systemet ange att en saldobrist finns och ingen påfyllning av 
expeditionsplats kan utföras. 
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Det är viktigt att UPUT-etiketterna klistras rätt redan hos leverantör så att de är möjliga att skanna. 
Ett problem idag är att etiketterna ofta är så dåliga att detta är omöjligt och varumottagaren blir då 
tvungen att skriva ut nya etiketter som fästes på pallen, med konsekvensen att spårbarheten 
försvinner. Felet kan vara både att det har slarvats när etiketten sätts på plats hos leverantör eller att 
etiketten skadats under transporten. Att en etikett är dålig upptäcks oftast när höglyftaren skall 
skjuta av pallen och detta kan då leda till onödig väntan. Dessutom är rapporteringen om dåliga 
etiketter ofta dålig från höglyftarna och allt som görs är att en ny pall hämtas. Detta gör att nästa 
höglyftare kan stöta på samma problem en gång till och även denne måste lägga onödig tid på att 
försöka skanna av pallen.  

7.3.9 Frisläppning  
Idag måste utlastarna utföra mängder med sortering för att få den rätta ordningen på burar och pallar 
innan de lastats på lastbil. Sortering är givetvis en form av slöseri som det är önskvärt att undvika. 
De fall där det blir riktigt mycket sorteringsarbete beror ofta på att pallar som egentligen skall på 
nästa lass kommer för tidigt. När order frisläpps optimerar LS plocksekvenser. För plockorder tar 
LS hänsyn till när olika butiker behöver sina varor. För pallar så frigörs däremot alla pallar för en 
frisläppningsperiod vid ett och samma tillfälle. Alternativet skulle då bli att släppa mindre 
kvantiteter pallexpeditionsuppdrag först när det behövs för utlastning. Nackdelen med det skulle 
vara att LS inte får lika många alternativ för att skapa optimala rutter. En sämre optimering skulle i 
sin tur leda till att transportsträckorna ökar markant. Med det systemstöd som finns idag skulle det 
kräva mycket manuell styrning och övervakning för att veta när det är dags att frisläppa nästa 
omgång order.  
 
En möjlighet vid frisläppning vore att, efter frisläppning men innan aktivering av uppdrag, 
undersöka utlastningstid för uppdragen och beläggningen på utlastningsrutorna för att se om en 
aktivering är nödvändig. Då de tänkta utlastningsrutorna inte är tömda från föregående lass skulle 
en aktivering av nya uppdrag leda till sorteringsarbete för utlastare. Därför kan de uppdrag som har 
en utlastningstid långt senare under dagen alternativt under nästföljande dag flyttas till lämplig 
senare omgång istället för att aktiveras direkt. På så sätt går det fortfarande att optimera rutterna 
med till exempel sambokningar samtidigt som pallarna anländer till rutorna vid en lämpligare 
tidpunkt. 

7.4 Orsak-verkan 
På många sätt finns kopplingar mellan de olika problem och brister som identifierats och många går 
att härleda till samma orsaker, bland annat går flera att härleda till UPUT-etiketterna. För att vidare 
undersöka dessa samband utfördes en analys av orsak och verkan i form av ett så kallat 
verklighetsträd. Information från både brainstorming och egna observationer beaktades. Resultatet 
blev ett stort träd med kopplingar till i huvudsak tre grundorsaker; bristfälliga rutiner, UPUT och 
bristfälligt systemstöd. För att på ett översiktligt sätt kunna åskådliggöra sambandet har trädet delats 
upp i tre delar. De kopplingar som finns mellan de tre träden är markerade med lila färg. Längst ner 
i gult återfinns grundorsakerna, de röda rutorna visar identifierade problem och de orangea är de 
slutliga effekterna. 
 
Bilaga 10 – Bristfälliga rutiner, visar de kopplingar som är möjliga att härleda ner till bristfälliga 
rutiner. Som synes finns även kopplingar till den ojämna orderingången i detta träd. Detta är en 
konsekvens av ICAs filosofi att underlätta för butikernas och möjliggöra snabba leveranser på de 
dagar butikerna önskar.  Följden blir att det blir svårare att planera verksamheten på lagret som till 
exempel bemanningen på varumottagningen. Vissa tider kan vara lugna medan andra tider kan ha 
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betydligt högre arbetsbelastning. Det leder också till, som tidigare nämnts, att förkörning måste 
utföras för att hinna med allt under dagar med hög arbetsbelastning. De bristfälliga rutinerna har 
redan behandlats i tidigare kapitel och att många problem går att härleda till rutiner visar hur viktigt 
det är att dessa är uppdaterade och väl utformade. Även kopplingarna till UPUT som går att finna i 
Bilaga 11 - UPUT, har diskuterats i tidigare kapitel. 
 
Bilaga 12 – Bristfälligt systemstöd, visar hur flera av problemen dessutom går att koppla till brister 
i dagens system. Lösningarna på de problem som tidigare diskuterats har alla utgått från dagens 
system med de begränsningar som det innebär. Med ett mer välutvecklat system skulle alternativa 
lösningar kunna tas fram. 

7.5 Totalflöde – system 
Vid de analyser av slöserier som tidigare presenterats har författarna fokuserat på hur LS gör idag 
vid olika tillfällen av flödet genom anläggningen. Detta för att kunna presentera lösningar som ICA 
på ett ganska lätt och smidigt sätt kan genomföra. Den orsak-verkan-analys som gjorts i kapitel 7.4 
Orsak-verkan visade tydligt på att flera brister i LS gör att det totala flödet går att förbättra 
ytterligare. Detta kapitel i rapporten har därför skrivits för att ge förslag på ett totalflöde där 
anpassning ej sker efter de funktioner som LS redan besitter. 
 
För att göra ”totalflödestänket” någorlunda lätt att förstå har författarna valt att använda sig av 
kolonial på DE Umeå för att exemplifiera hur ett effektivt flöde skulle kunna se ut. Det är viktigt att 
alla dessa förändringar görs samtidigt för att få bästa effekt, eftersom varje process påverkar en 
annan process. Det uppstår alltid kritiska lägen och för att förhindra att dessa lägen uppstår 
kompenseras en processförändring med en annan. 
 
Först och främst skall buffertplatser allokeras på ett nytt sätt. Det är viktigt att LS kan ta hänsyn till 
prognoser. Om LS till exempel prognostiserat att 60 % av en viss artikel skall till påfyllning och 40 
% skall till utlastning, givet att datum ej är en begränsande faktor. Då skall endast 60 % av den 
artikeln allokeras efter expeditionsplatsen, medan resterande 40 % skall allokeras till ett så kallat 
”expeditionspallområde” som visas i Figur 7.14 nedan. De 60 % som allokeras efter 
expeditionsplats placeras så nära expeditionsplatsen som möjligt och de 40 % som skall till 
”expeditionspallområdet” allokeras efter att skapa ett så rakt flöde som möjligt. 
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Figur 7.14 - Placering och utformande av "pallexpeditionsområdet" 

 
Genom att placera expeditionsplatser efter plockfrekvenser och med butikens önskan om 
plocksekvens i beaktning skulle det vara möjligt att korta ner väntetiderna i gångarna. Efter den 
efterfrågeprognos som LS tar fram kan produkter klassificeras. I plocksekvenserna bör artiklar 
sedan placeras enligt Figur 7.15 nedan. Figuren visar expeditionsplatsplaceringen från ovan i en 
gång. Bredvid och mitt emot en högfrekvent artikel placeras lågfrekventa artiklar. 
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              Figur 7.15 - Expeditionsplatsplacering i en gång med hänsyn till plockfrekvenser 

 
Som en direkt effekt av att placera högfrekventa och lågfrekventa artiklar bredvid varandra 
samtidigt som hänsyn tas till var en pall förväntas ta vägen kan allokeringen effektiviseras 
ytterligare. De lågfrekventa artiklarna bör alltid placeras högt upp i buffert för att inte ockupera 
flödes- och tidsmässigt bra platser för de högfrekventa artiklarna. Figur 7.16 visar hur det skulle se 
ut om högfrekventa artiklar allokeras efter förhållandet 1:10, det vill säga 1 plats i höjdled 
motsvarar 10 platser i det horisontella planet. Låg- och medelfrekventa artiklar allokeras inte efter 
något förhållande utan för att bereda plats åt de viktiga högfrekventa artiklarna. Följden blir således 
att högfrekventa pallar allt som oftast kommer att boka upp hela nivån direkt ovanför 
expeditionsplatserna, medan pallar med ett medelfrekvent uttag är förpassade till att främst använda 
C- och D-nivåerna. En delmålsättning med denna allokering är att de högfrekventa pallarna alltid 
skall ha företräde till de ”bästa” platserna. Lågfrekventa pallar anvisas främst till D-nivåerna. I 
figuren betyder exempelvis H1 att det är förstahandsvalet för den högfrekventa artikeln med längre 
pil än övriga. M3 betyder att det är tredjehandsvalet för den medelfrekventa artikeln med längre pil. 
L2 följer samma mönster som beskrivits för H1 och M3. Allokeringen kommer att fungera bra och 
risken för att pallar tar platser ”av varandra” minimeras genom att LS tar hänsyn till var en viss 
palla väntas ta vägen i nästa steg, varför många pallar hamnar direkt i ”pallexpeditionsområdet”. 
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 Figur 7.16 - Allokering med hänsyn till nytt expeditionsplatsupplägg och plockfrekvenser 

 
Precis som diskuterats tidigare tar LS ej hänsyn till frekvenser. Om systemet gjorde det skulle det 
vara möjligt att anpassa påfyllningspunkter efter det. När LS märker att det ligger inne massor med 
beställningar från butik av en viss artikel skulle värdena för påfyllningspunkter automatiskt kunna 
ökas med några kollin. För lågfrekventa artiklar gäller givetvis motsatsen. Vissa artiklar kan tänkas 
ha ett annat beställningsmönster än andra artiklar, det vill säga att den totala frekvensen är 
densamma men att det istället plockas fler kollin per tillfälle. Här måste LS självklart använda en 
högre påfyllningspunkt i de fall många kollin plockas vid få tillfällen. Valet av en eller två 
expeditionsplatser är bäst att sköta manuellt eftersom det innebär att omflyttning måste ske av 
expeditionsplatser för att bereda plats för den extra pallplatsen. Risken med att LS automatiskt 
skapar en extra expeditionsplats är att mängder med omflyttningsuppdrag skapas vilket skulle 
kunna bli tidsödande. 
 
Nu och då finns en tendens att ”alla” höglyftare och plockexpediter hamnar i samma gång. Om LS 
hanterade ett positioneringssystem skulle en begränsning av antalet truckar i en och samma gång 
kunna göras. Då är det bättre att en höglyftare åker och utför uppdrag på någon annan del av lagret 
istället för att stocka upp ännu mer i en redan överfylld gång. 
 
Sammanfattningsvis anser författarna att den största bristen i LS är dess oförmåga att hantera 
prognoser och frekvenser. LS försöker aldrig förutse nästkommande steg i processen och tar ej 
hänsyn till det totala flödet på ett särskilt bra sätt. LS får anses vara ett ”stelt” system i ett mycket 
flexibelt flöde där löpande anpassning efter verksamheten är omständligt att göra. 
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8 Slutsats och Rekommendationer 
Nedan presenteras slutsatser och rekommendationer kopplade till detta examensarbetes syfte. 
Slutsatsen redovisar ifall förbättringspotential identifierats eller inte. Inledningsvis konstateras ifall 
författarna uppfyllt examensarbetets syfte. Sedan ges rekommendationer i punktform följt av ett kort 
stycke i syfte att förtydliga rekommendationerna. 
 
Det primära syftet med examensarbetet har varit att undersöka ifall förbättringspotential föreligger 
för den interna pallhanteringen vid DE Umeå. De förslag som ges skall om möjligt vara möjliga att 
använda även vid övriga enheter inom ICA. Författarna anser att de funnit möjliga åtgärder att 
vidtaga för att effektivisera flödet i de flesta moment som en pall passerar genom flödet. 
Huvudsakligen har denna förbättringspotential i berörda processer tagits fram genom att undersöka 
vilka moment som är slöserier utifrån en processkartläggning samt en totalflödessyn. Med det 
menas att författarna undersökt ifall en pall gått kortast möjliga väg genom hela lagret med hänsyn 
till den aktuella plocksekvensen. 
 
Rekommendation 

• Utvärdera författarnas förslag på grund av svårigheter att ge generella resultat 
 
Då undersökningar endast utförts vid DE Umeå anser författarna att detta examensarbete främst 
skall ligga som bidrag för att vidare utvärdera vilka av förslagen som väntas ge den största 
förbättringspotentialen för ICA som helhet. Det innebär att en utvärdering av vilka förslag som är 
genomförbara vid alla eller flera av logistikenheterna bör göras. 
 
Rekommendation 

• Förbättringspotential finns genom att se till flödet som helhet 
 
I fortsättningen anser författarna att det är viktigt att ICA hela tiden fokuserar på att se helheten i 
flödet, då många lösningar idag anses vara bra för sin del av processen, men mindre bra för flödet 
som helhet.  
 
Rekommendationer 

• Ständiga förbättringar måste bli en företagskultur, även på golvet 
• Vänta med att införa LICA II till alla inblandade har förstått vikten av ständiga förbättringar 
• Med ständiga förbättringar menas att varje dag ifrågasätta vad som görs 

 
Författarna anser att det är viktigt att LICA II implementeras först efter att ett bra arbetssätt för 
ständiga förbättringar som företagskultur införts. Där skall LICA II sedan fungera som ett stöd för 
de anställda och vara ett levande dokument som ifrågasätts och revideras löpande. Annars tros 
risken vara stor att LICA II går i LICAs fotspår och att hela projektet helt enkelt rinner ut i sanden. 
Att arbeta aktivt och löpande med ständiga förbättringar innebär att hela tiden ifrågasätta varför 
saker görs på ett visst sätt. De olika formerna av slöserier skall därför hela tiden jagas och 
ifrågasättas vad som är källan till slöseriet och om det verkligen är nödvändigt. Det kanske finns 
andra arbetssätt som minskar slöserierna samtidigt som processen uppfyller kundens krav och 
förväntningar. Eftersom LICA inte implementerades på ett helt tillfredsställande sätt föreslås att en 
plan för hur implementering skall gå till för alla enheter tas fram. 
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Rekommendation 
• Använd fasta expeditionsplatser och flytande buffert för effektivt ytutnyttjande 

 
Som framkommit av analysen i tidigare kapitel anser författarna att ICA skall fortsätta använda sig 
av fasta expeditionsplatser och flytande buffertplacering för att på ett bra sätt kunna hantera den 
fluktuerande efterfrågan som annars hade inneburit ett ineffektivt utnyttjande av lagerytorna. 
 
Rekommendation 

• Undersök möjligheten att använda U-flöden och differentiering efter uttagsfrekvens 
 
De krav som ställs gällande temperaturer gör en lagerindelning likt den DE Umeå använder 
nödvändig. Författarna ser därför ingen förbättringspotential för flödet genom förändringar av 
lagerlayouten utan att det skulle innebära höga investeringskostnader. Just för lagerlayouten kan 
författarna inte ge några rekommendationer för andra DE:n eftersom vi ej tagit del av 
layoutlösningarna för dem. Den generella rekommendation som ändå kan ges är att undersöka 
möjligheten att utnyttja U-flöden och uttagsfrekvenser för artiklar för DE:n som har så stora 
volymer och korta transportsträckor att lastbilarna körs sortimentsrena. 
 
Rekommendationer 

• Generellt bör användandet av checksiffror försvåras till förmån för streckkoder och bättre 
säkring 

• Undantag från punkten ovan är dock att checksiffror bör införas vid utlastningytorna 
• Följ utvecklingen av modernare identifieringssystem som till exempel RFID 

 
Streckkodssystemet skulle med fördel kunna användas ännu flitigare för att säkra att rätt pall/plats 
valts med mera. För att öka användandet av streckkoder bör ICA göra det svårare att använda 
manuella säkringsmetoder med checksiffror. Det alltför ofta någon chansar igenom checksiffrorna. 
Alternativet skulle vara att ha checksiffror mellan 0 och 99 istället om det är för omständligt att byta 
till streckkoder. På utlastningsytorna förespråkar författarna dock införande av checksiffror framför 
streckkoder då det väntas bli problematiskt att ”ta sig fram” till streckkoderna. Eftersom volymerna 
är stora och många kontroller idag sker manuellt bör utvecklingen av moderna identifieringssystem 
som till exempel RFID följas noga. Än så länge är investeringskostnaderna stora samtidigt som det 
ställer speciella krav på leverantörernas utrustning. 
 
Rekommendation 

• Vid låg fyllnadsgrad, komprimera ytorna som används enligt presenterad modell 
 
Undersök om antalet lediga expeditionsplatser är onödigt högt. Det kan då finnas värde i att 
komprimera den yta som används för plockexpedition. På så sätt kan hanteringsarbetet 
effektiviseras med kortare transportsträckor. 
 
Rekommendationer 

• Tag hänsyn till nästa väntade steg för en pall vid allokering 
• Utnyttja avsidesbuffertar mera 
• Kortare gångar i LS genom att döpa dem enligt AA, AB, AC och så vidare 
• Minska antalet pallar som hissas till högsta hyllan genom ett högre höjdbreddförhållande vid 

allokering 
• Ta hänsyn till frekvenser vid allokering. Premiera alltid högfrekventa artiklar 
• Ta hänsyn till frekvenser vid placering av expeditionsplatser 
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Pallar allokeras efter expeditionsplats. Författarna förespråkar en allokering efter både 
uttagsfrekvens och den väg en pall förmodas gå i nästkommande delprocess. För att allokera på 
detta sätt är det viktigt att placera den så kallade defaultgången eller ”pallexpeditionsområdet” så att 
det ger ett effektivt flöde. Meningen är att när en expeditionsplats har önskvärt antal buffertpallar i 
sin närhet placeras resterande pallar på ett sådant sätt att de effektivt kan köras till utlastningsytorna. 
Detta sätt att allokera bör vara användbart vid alla DE:n inom ICA. Genom att använda sig av 
”kortare” gångar i LS skulle allokering och uppdragstilldelning kunna ske mera noggrant. Mera 
utnyttjande att avsidesbuffertar skulle kunna användas för att undvika att högfrekventa artiklar tar 
upp för många platser i en gång och på så sätt fördärvar allokeringen för andra artiklar. Idag 
använder DE Umeå viktningsparametrar på 1 och 6 samt 1 och 8. Med hänsyn till påfyllningstider, 
infackningstider och ökad trafik föreslår författarna att värdena vid enheten i Umeå bör höjas till 1 
och 20 vid alla avsnitt förutom frukt&grönt där parametrarna kan höjas till 1 och 25. Detta skulle 
alltså spegla ett höjd- och breddförhållande på 1:10 respektive 1:12.5 och författarna har då beaktat 
att ICA DE Umeå tillämpar kortsideshantering av pallar. Författarna anser att dessa värden 
representerar en bra kompromiss mellan påfyllningstider, infackningstider och köer och skulle 
sänka antalet pallar som måste ända upp till högsta hyllan. Skulle varor kunna placeras med hänsyn 
till frekvenser så skulle dessa värden kunna höjas. Hur värdena skall väljas vid andra enheter inom 
ICA beror på många faktorer så som truckarnas egenskaper, ställagens utformning (platsmått och 
antal nivåer) och om långsideshantering tillämpas, varför författarna inte kan ge några generella 
förslag. Däremot tror författarna att värdena är för låga och bör ses över. 
 
Rekommendation 

• Minska varumottagningsytornas storlek i LS 
 
Många pallar går igenom onödigt många processteg. Eftersom färre processteg skulle innebära mer 
letande efter pallar på varumottagningsytor är det viktigt att minska dessa ytors storlek. På så sätt 
blir det lättare att hitta pallar. Det finns idag inget bra sätt att registrera pallar i LS och skapa 
uppdrag om uppställningsytorna skull minskas. Därför måste nya rutiner användas. Författarnas 
förslag skulle innebära en högre säkring av att rätt pallar mottagits och det skulle också göra det 
möjligt att mera noggrant inregistrera pallar till mindre ytor. 
 
Rekommendationer 

• Ändra rutinerna vid UPUT-mottag. Använd elektroniskt mottagningsförfarande med 
handskanner 

• Anpassa LS för nya UPUT-mottagningsrutiner 
• Höj inte uppdrags prioriteter om det inte är nödvändigt 

 
Författarnas analyser har visat att UPUT-mottag är kopplade till en rad problem. Författarna 
förespråkar en lösning med ett nytt arbetssätt. Där ”lappar” varumottagaren upp UPUT-mottag med 
egna etiketter. Detta medför även att det manuella sättet att mottagna pallar som används inom ICA 
idag skulle ersättas mot ett elektroniskt mottagningsförfarande med handskanners. På så sätt 
registreras inleveranserna redan vid mottagning istället för när de hämtas för infackning. 
Mottagningsförfarandet för varumottagarna skulle därigenom bli mer tidskrävande men i gengäld 
skulle pallarna finnas i systemet samtidigt som de mottagits ute på varumottagningen. Färre 
saldobrister, trots att pallarna fysiskt står på lagret skulle uppstå. Dessutom skulle det finnas 
möjlighet att skanna pallarna mot en mindre varumottagningsyta och därmed ökar möjligheterna att 
ge höglyftarna mer detaljerade instruktioner om var en pall finns, samtidigt som det skulle öka 
möjligheterna att köra vissa pallar direkt till utlastning istället för till buffert. Varumottagaren skulle 
även snabbt upptäcka de felaktiga etiketterna och därmed undviks att flera höglyftare ägnar tid åt att 
försöka skanna av den. Alla dessa positiva effekter skulle erhållas samtidigt som spårbarheten 
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skulle behållas. Författarna tror även att det är större chans att avvikelserapportering av dåliga 
etiketter sker om varumottagaren är den som måste hantera problemet.  
 
Rekommendationer 

• Förkör så lite som möjligt 
• Om förkörning måste ske. Välj uppställningsytor med omsorg för kortast möjliga transporter 

 
Förkörning måste om möjligt minskas eller helt tas bort. Möjligheterna att justera bemanning bör 
undersökas. Om förkörning trots allt anses vara nödvändigt skall det planeras för att minimera det 
totala flödet. Det är alltför vanligt på DE Umeå att allting rutinmässigt körs till avsides belägna 
platser som skapar onödigt långa transportsträckor. Det går till exempel att ställa upp varor på dessa 
platser på ett bättre sätt ur flödessynpunkt. 
 
Rekommendation 

• Använd överflödig tid till att lära medarbetarna mer om efterföljande processer 
 
En process viktigaste uppgift är att tillfredsställa sin kund. Genom att förstå efterföljande process, 
med andra ord processens kund, blir det mycket lättare att göra det kunden efterfrågar. För till 
exempel utlastaren är det viktigt att förstå vad chauffören och butiken vill ha, på samma sätt måste 
höglyftaren förstå vad som är viktigt för utlastaren. Författarna anser därför att ICA med fördel 
skulle kunna utbilda medarbetarna även inom områden där de inte arbetar primärt. Den fluktuerande 
efterfrågan har endast beskrivits som ett problem, men dagar som är lugna skulle till exempel kunna 
användas till interutbildning av denna typ. Därmed inte sagt att fluktuerande efterfrågan är bra.  
 
Rekommendationer 

• Underlätta och utöka möjligheterna att avvikelserapportera 
• Gör det möjligt att rapportera fler typer av fel direkt från truckterminal 
• Låt någon ha det yttersta ansvaret att det som rapporteras även åtgärdas 

 
I många fall idag kommer fel aldrig up till ytan. En anledning som kommit fram vid ett flertal 
tillfällen är att det är för omständligt att avvikelserapportera. Rutinerna för avvikelserapportering 
bör därför ses över och i vissa fall bör möjligheterna att avvikelserapportera utökas, som till 
exempel för felaktiga måttuppgifter av pallar och pallplatser. Rapporter bör också alltid utföras när 
inleveranstiderna inte överensstämmer. Det bör finnas möjlighet att på något sätt rapportera till 
daglig drift eller förmän att till exempel pallhöjder eller ställagehöjder inte stämmer. Annars är 
risken att fel och problem som är små, men förekommande med hög frekvens aldrig 
uppmärksammas. Det är viktigt att någon, i passande befattning, är ytterst ansvarig för att det som 
rapporteras åtgärdas. Risken är annars stor att rapportering uteblir efter ett tag om ingen 
återkoppling sker. 
 
Rekommendation 

• Ta fram rutiner för uppmärkning av gångar så att det görs på samma sätt överallt 
 
I två av gångarna vid DE Umeå har ställagen märkts upp på ett annorlunda sätt än i övriga gångar. 
Rutiner för hur lagerplatser skall märkas bör således finnas. Det viktigaste är givetvis att vara 
konsekvent med uppmärkningen så ingen förvirring riskerar att uppstå. Det faktum att allokeringen 
kan missgynnas en aning finns givetvis också med i bilden. 
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Rekommendationer 
• Placera defaultgång(ar) med hänsyn till in- och utflöde samt uttagsfrekvenser från buffert 

och expeditionsplatser. Tänk på att utflödet går att påverka genom strategiska val av 
utlastningsytor 

• Undersök möjligheten att ”tvärställa” defaultgång 
 
Pallar av typen expo- och halvpallar skall helt säkert till utlastningsytan. Därför använder LS en 
defaultgång för placering av dessa. För att skapa de bästa förutsättningar för kortaste möjliga flöde 
är det viktigt att placera defaultgången med hänsyn till lagrets totalflöde. Med andra ord skall 
defaultgången synkronisera med varumottagningsytetyngdpunkt, gång med lågfrekventa artiklar 
och valet av utlastningsytetyngdpunkt. Därför måste undersökningar göras för vilka in- och 
utleveransvolymer varje port har samt om de är möjliga att ändra för ett bättre totalflöde. Vid DE 
Umeå föreslås flödesmässigt i första hand OB-gången för kolonialvaror, FB-gången för färskvaror, 
K-gången för varm frukt och I-gången för kall frukt. Som diskuterats tidigare hade dock områden, 
snarare än gångar varit det mest fördelaktiga alternativet. För kolonial skulle en defaultgång som 
sträcker sig rätvinkligt mot övriga gångar vara en bra lösning. 
 
Rekommendationer 

• Använd så låga påfyllningspunkter som möjligt, utan att skapa nollsaldon. Höj eftersom 
• Sätt inte samma värde för alla artiklar. Gruppera efter hög- medel- och lågfrekvent. 
• Överväg användandet av två eller fler expeditionsplatser för högfrekventa artiklar 
• Förbättra systemstödet för att slippa göra ändringar manuellt 

 
Påfyllningsuppdrag får hög prioritet för att minska risken för brister och väntan på expeditionsplats. 
Författarna förespråkar så låga påfyllningspunkter som möjligt utan att det för den skull skall skapa 
nollsaldon. Vidare anser författarna att symbioseffekten med kortare transporter tack vare ökat antal 
sambokningar till följd av höga påfyllningspunkter är felaktig. På det sätt sambokningsfunktionen i 
LS fungerar idag tenderar det enligt analyser snarare ge längre transporter än vid icke sambokade 
uppdrag. Att sätta ett generellt värde som alla enheter skall använda är en omöjlighet. Författarna 
anser dock att det är fördelaktigt att börja med låga värden och höja dessa om det uppstår problem 
med nollsaldon. Detta för att minska det förflyttningsarbete som sker vid höga påfyllningspunkter 
och beräknas ta cirka 4 sekunder per kolli. Varje gång en expeditionsplats fylls på utan att ett behov 
finns förloras mycket tid. Det optimala skulle givetvis vara att anpassa påfyllningspunkterna efter 
uttagsfrekvenser, något som några intervjuade anser vara alltför omständligt i dagens system. Skulle 
någon ta på sig att göra det finns dock stor potential att spara mycket tid. Ett skäl till att ingen vill 
knappa in olika siffror för olika artiklar är att det löpande underhållet av påfyllningspunkter och 
maxsaldo skulle blir krävande. Hur krävande det är kan endast en undersökning av hur stora 
fluktuationerna för olika artiklar egentligen är besvara. Värdet för maxsaldo skall anges så att 
maxsaldo plus expeditionsplatssaldo ryms på expeditionsplatsen. Vid mycket höga plockfrekvenser 
bör ett övervägande att ha två expeditionsplatser bredvid varandra övervägas. 
 
Rekommendationer 

• Samboka med försiktighet och ta hänsyn till de förutsättningar som finns. 
• Förbättra sambokningsfunktionen i LS 
• Dela in utlastningsytorna i flera mindre delar i LS 

 
Sambokningsfunktionen anses vara bristfällig. Om den skall användas lika flitigt som nu bör den 
uppgraderas för att ta hänsyn till pallars fysiska egenskaper. Vid långa förflyttningar för 
påfyllnings- och pallexpeditionsuppdrag måste pallarna kunna plockas två åt gången, annars blir 
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slöseriet stort. Genom att dela in utlastningsytorna i flera mindre delar istället för en stor som det är 
idag vid DE Umeå, kan sambokningar ske på ett bättre sätt. Om det är minskade väntetider som vill 
uppnås skall sambokningar endast ske från och till en och samma gång. Vid dessa fall är pallarnas 
fysiska egenskaper inte särskilt viktiga eftersom två pallar ej körs samtidigt hur som helst. Vidare 
bör inte sambokningsfunktionen samboka pallar av olika prioriteter givet att en palla med högre 
prioritet än en annan pall verkligen är mer brådskande att köra. Om så ej är fallet borde pallen inte 
ha fått den högre prioriteten eftersom höjning av prioriteter ökar transportsträckorna då LS 
valmöjligheter minskar. 
 
Rekommendation 

• Välj utlastningsytor med omsorg istället för rutinmässiga val 
 
För att minska tranportssträckorna vid pallexpeditionsuppdrag skall utlastningsytorna väljas efter 
hela anläggningens in- och utleveranser. Defaultgångarna och frisläppningsrutinerna skall även de 
tas i beaktning. Portar som ligger i utkanterna och skapar långa transporter bör undvikas om 
möjligt. 
 
Rekommendationer 

• Förbättra frisläppningsfunktionen i LS för pallar 
• Gör det möjligt att rapportera helt färdiga utleveranser 
• Ändra rutinerna för frisläppning 

 
För att minska det sorteringsarbete som utlastningen utför skulle frisläppningsfunktionen i LS 
behöva förbättras. Som diskuterats tidigare är fördelen med att frisläppa alla pallar samtidigt att fler 
sambokningar kan ske. Författarna föreslår därför att så många pallar som möjligt skall frisläppas, 
men först efter det rutorna som pallarna skall köras till har tömts. Med andra ord måste chauffören 
meddela att denna lastat alla pallar så att utlastaren kan registrera en helt färdig utleverans från 
anläggningen. På så sätt minskar sorteringsarbetet och riskerna att fel pallar lastas på fel lastbil och 
butiken får felaktiga leveranser samtidigt som flödet förblir gott med många sambokningar. Vid 
frisläppning bör pallar som inte måste aktiveras samma dag flyttas till en ”slatt”-omgång. När alla 
pallar i denna omgång sedan aktiveras så ökar LS möjlighet att optimera utifrån fler pallar. På så 
sätt minskas de negativa effekterna av att aktivera färre pallar per frisläppning. 
 
Rekommendationer 

• LS skall ta hänsyn till prognoser 
• LS skall vara mer flexibelt och kunna utföra mindre justeringar av sig självt 
• LICA II blir en viktig kugge för gemensamma rutiner och måste därför bli ett naturligt stöd i 

det dagliga arbetet 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta problemen som identifierats har gått att koppla till 
antingen bristfälliga rutiner eller ett bristfälligt systemstöd enligt de verklighetsträd som gjorts. 
Författarna anser att det bör vara fullt möjligt att skapa ett bra flöde med LS. Därför skulle ett 
smartare, mer dynamiskt LS som klarar prognoser och förutser var pallar skall i nästa steg 
underlätta. Fluktuerande efterfrågan av olika artiklar och, som det är idag, icke-flexibla värden i LS 
som måste ändras manuellt passar inte bra ihop helt enkelt. De rekommendationer som getts hittills 
har varit relativt enkla att implementera och kan därför ses som kortsiktiga lösningar. Att 
implementera ett helt nytt system är kostsamt och kräver utförlig utvärdering. Ett systembyte bör 
därför ses som ett långsiktigt förslag men LS är föråldrat och ett nytt system bör kunna öka 
effektiviteten avsevärt då många brister påvisats. 
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9 Diskussion 
I detta kapitel redovisas viktiga återspeglingar som författarna gjort på vägen vid upprättandet av 
detta examensarbete. Diskussioner om vad som kunde ha gjorts annorlunda och vad som varit svårt 
förs. Vidare ges förslag på fortsatta undersökningar och validitet och reliabilitet diskuteras. 
 

9.1 Reflektioner 
Författarna anser att syftet med arbetet har kunnat uppfyllas då en kartläggning av pallflödet har 
utförts och arbetet har resulterat i ett antal förslag på förbättringsåtgärder. Förhoppningsvis kan 
dessa också vara ett bidrag i utvecklandet av LICA II. Förslagen är, då det är möjligt, så 
allmängiltiga att de ska vara möjliga att använda på övriga enheter men förmodligen är de färgade 
av att de är framtagna i Umeå. Ett av de större problemen som författarna upplevt under arbetets 
gång är just om de iakttagelser som görs är allmängiltiga eller om de gäller specifikt för Umeå. När 
en process studerats har det varit svårt att veta om utförandet är representativt för alla enheter då 
avvikelser från LICA ofta förekommer. Dessa iakttagelser är i sig ett bevis för att LICA inte än har 
mottagits som ett vedertaget arbetssätt och att generella effektiviseringsförslag ännu är svåra att 
utarbeta. Vissa skillnader mellan avdelningarna som lagerbyggnadens utformning och årlig 
efterfrågan kommer självklart alltid att finnas men det allra mesta i LICA påverkas ej av detta. 
Författarna tror att vidareutvecklingen av LICA till LICA II är ett steg i rätt riktning och även om 
beskrivningarna i dag ej är färdigskrivna så är potentialen stor om dessa implementeras på ett bra 
sätt. Att LICA II även kommer att innehålla ett styr- och ledningsverktyg innebär förhoppningsvis 
att dokumentet blir användbart inom fler nivåer inom organisationen än dagens LICA.  
 
Det hade varit önskvärt om flera konkreta förslag hade varit möjligt att ta fram men processens 
komplexitet ha gjort detta svårt. För att ta fram sådana konkreta förslag hade förmodligen någon 
form av simuleringsmodell varit tvungen att användas och uppbyggnaden av denna hade dessutom 
varit väldigt tidskrävande och förmodligen inte rymts inom examensarbetets tidsramar. Författarna 
försökte sig inledningsvis på sådana beräkningar men efter diskussioner med berörda personer inom 
ICA fastställdes att detta ej var möjligt. ICA använder själv oftast ”trial and eror” det vill säga att en 
förändring utförs och därefter undersöks resultatet av förändringen. Därför föreslår författarna att 
samma metod används vid de förbättringsförslag som presenteras i denna rapport. Något som dock 
hade varit möjligt är att samla in mer data för att ytterligare styrka de iakttagelser som gjorts vid till 
exempel allokering av pallar och sambokningar. Detta skulle kunna ge mer tyngd till de slutsatserna 
som senare dras. 
 
Tanken var att den brainstorming som utfördes skulle vara det första steget i en undersökning vid 
Umeåenheten där nästa steg var en enkät i form av en strecktablå till ett urval anställda vid de olika 
avdelningarna. Det visade sig dock snart att det var svårt att utföra den på ett sådant sätt att 
resultatet var användbart i arbetet. Strecktablåerna skulle användas för att ange frekvensen för ett 
antal vanliga feltyper för att bilda sig en uppfattning om hur vanligt problemet är. Med resultatet 
från denna undersökning skulle det vara möjligt att veta vika åtgärder som skulle innebära störst 
förbättringspotential. Problemen var bland annat att det var svårt att få respondenterna att kritiskt 
granska vad som tar onödig tid då arbete sker rutinmässigt. Den stora variationen i noterade 
frekvenser mellan de olika respondenterna är förmodligen ett resultat av ovanstående problem samt 
variationer i uppfattningen om hur en effektiv process bör se ut. Dessutom varierar självklart 
intresset för att åstadkomma förbättringar i flödet och uppfattningen hos den anställde om en 
förändring skulle innebära en förbättrad arbetssituation. Inom de avdelningar som jobbar mot 
ackord ersattes de anställda för den tid som lades ned men vid avdelningar som jobbar mot timlön 
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erbjöds ingen ytterligare ersättning och detta påverkade förmodligen viljan att utföra 
undersökningen. För att fånga in alla uppdragstyper, variationer i fyllnadsgrad och uppdragstäthet i 
gångarna skulle dessutom undersökningsperioden behöva vara längre än den tid som författarna 
hade tillgänglig 
 
Författarna upplever så här i efterhand att mycket onödig tid lagts ner på främst två saker varav det 
ena är de strecktablåer som diskuteras ovan. I ett skede hamnade arbetets fokus lite väl mycket på 
utformningen av LICA och uppdateringen till LICA II. Att formulera om text i LICA och att arbeta 
med LICAs utformning var inget som ingick i arbetets syfte och ett parallellt arbete med detta 
pågick dessutom. Därför övergavs detta spår och författarna valde att endast presentera resultatet 
från detta till ICA separat (utanför rapporten).  
 
Något som kan vara värt att diskutera så här efter arbetet slutförts är validitet och reliabilitet på de 
undersökningar som utförts. Validitet innebär förmågan att mäta det som avses mätas och är 
självklart en förutsättning för att resultatet skall vara användbart. Områden där validiteten kan 
ifrågasättas är möjligtvis den brainstorming och enkäter som utförts där en av anledningarna till att 
författarna valde att ej gå vidare med enkätundersökningen var just den bristande validiteten. Det 
visade sig svårt att mäta just det slöseri som författarna avsåg att mäta men det var ändå möjligt att 
använda resultatet från brainstormingen. För att höja validiteten i de undersökningar som utförts 
kring tidsåtgång vid infackning och påfyllning isolerades momenten på ett sådant sätt att endast den 
del av scenariot som påverkades av den aktuella förändringen mättes. Moment som att lyfta in och 
ut pall från dess plats undersöktes ej då detta moment alltid varierar något men ej påverkas av den 
förändring som skulle mätas. Med reliabiliteten menas tillförlitligheten och användbarheten av ett 
mätinstrument och måttenheten. För att öka reliabiliteten har observationer ute på lagret följts upp 
med studier av numerisk data i LS då detta har varit möjligt. Därigenom har iakttagelser som gjorts 
varit möjliga att bekräfta. För att ytterligare höja reliabiliteten hade det kunnat vara lämpligt att 
utföra undersökningarna under en längre tidsperiod och på så sätt säkerställa ett representativt 
resultat men detta skulle ha varit tidskrävande och författarna nöjde sig därför med en kortare 
tidsperiod. 
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Bilaga 1 – LICAs logistikprocesser 

 
 

Ankomstkontroll 

Överlämning av fraktdokumentation och textmottagare 
När chauffören anmäler sig vid varumottagning ska fraktdokumentationen och textmottagaren överlämnas till 
varumottagaren/VM-kontoret. Börja alltid med att kontrollera att transporten har kommit till rätt adress/port.  

Fraktdokumentation 
Fraktsedel  Transportörens dokument som visar antal lastbärare alternativt antal kilo, 

som transporteras.  

Följesedel  Leverantörens dokument som visar vilka artiklar som levereras.  

Temperaturremsa Ej obligatorisk! Remsa som visar vilken temperatur bilen har haft under 
den kylda transporten. Kopia på remsan ska häftas ihop med fraktsedeln 
och överlämnas till transportadm/lastbäraransv för arkivering. Vi ska vid 
behov genomföra en egen temperaturkontroll i de fall vi inte får en 
temperaturremsa utsrkiven över vilken lufttemperatur ekipaget har haft 
under transport. Temperatur ska om möjligt tas i mitten av ekipaget och 
anänds som referens. Notis: Problemet vi själva får när vi kontrollerar 
lufttemperatur är att vi till viss del byter luft mellan ekipaget och våra 
egna lokaler. Det kan påverka resultatets trovärdighet. 
Temperaturgränser: Fryst:  temperaturkrav fryst Färsk: temperaturkrav 
färsk F&G:  temperaturrekommendationer F&G 

Sundhetsintyg 
(test av 
salmonella):  

(för importerat kött) Enligt EG-förordningen ska ICA alltidkontrollera att 
det följer med ett sundhetsintyg vid varje leverans av importerat kött. 
Gäller ej Finland. (EG-förordningen 853/2004 kap III, artikel 8) Notering: 
Danskarnas namn på sundhetsintyg är Handelsdokument. Skulle 
sundhetsintyget saknas godkännes ett fax som underlag. Det är dock 
viktigt att kontrollera att originalet av sundhetsintyget skickas  omgående 
till ICA via brev. Originalet ska arkiveras under 2 år på varje enskilt DE, 
För Frukt & grönt krävs inget salmonellaintyg. "Konsument och kvalitet" 
tar hand om denna fråga i sina kontrollprogram med respektive 
leverantör. Kontroll ska ske att kontrollstämpel stämmer överens med 
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detaljistförpackning genom några stickprov - Se Produktkvalitetkontroll  

 

Fraktsedel  
Transportörens dokument som visar antal lastbärare alternativt antal kilo, som transporteras. 

Följesedel 
Leverantörens dokument som visar vilka artiklar som levereras. 

Temperaturremsa 
Ej obligatorisk! Remsa som visar vilken temperatur bilen har haft under den kylda transporten. 
Kopia på remsan ska häftas ihop med fraktsedeln och överlämnas till 
transportadm/lastbäraransv för arkivering. Vi ska vid behov genomföra en egen 
temperaturkontroll i de fall vi inte får en temperaturremsa utsrkiven över vilken 
lufttemperatur ekipaget har haft under transport. Temperatur ska om möjligt tas i mitten av 
ekipaget och anänds som referens. Notis: Problemet vi själva får när vi kontrollerar 
lufttemperatur är att vi till viss del byter luft mellan ekipaget och våra egna lokaler. Det kan 
påverka resultatets trovärdighet. Temperaturgränser: Fryst:  temperaturkrav fryst 
Färsk: temperaturkrav färsk F&G:  temperaturrekommendationer F&G 
 

Sundhetsintyg (test av salmonella): 
(för importerat kött) Enligt EG-förordningen ska ICA alltidkontrollera att det följer med ett 
sundhetsintyg vid varje leverans av importerat kött. Gäller ej Finland. (EG-förordningen 
853/2004 kap III, artikel 8) Notering: Danskarnas namn på sundhetsintyg är 
Handelsdokument. Skulle sundhetsintyget saknas godkännes ett fax som underlag. Det är 
dock viktigt att kontrollera att originalet av sundhetsintyget skickas  omgående till ICA via 
brev. Originalet ska arkiveras under 2 år på varje enskilt DE, För Frukt & grönt krävs inget 
salmonellaintyg. "Konsument och kvalitet" tar hand om denna fråga i sina kontrollprogram 
med respektive leverantör. Kontroll ska ske att kontrollstämpel stämmer överens med 
detaljistförpackning genom några stickprov - Se Produktkvalitetkontroll 

Säkerhetsbestämmelser 

Alla som vistas i ICAs lokaler måste följa de lokala säkerhetsbestämmelserna och endast 
behörig personal har tillträde.  

  
Chaufför får inte vistas i våra lokaler utan skyddsskor. Om en olycka skulle inträffa står ICA som ansvarig.  
Vi skall säkra att bara de som har truckförarutbildning och vårt skriftliga körtillstånd får låna och köra truckar 
på våra lager. Detta gäller både våra egna medarbetare och externa chaufförer. 
Alla som vistas i ICAs lokaler måste följa de lokala säkerhetsbestämmelserna och endast behörig personal 
har tillträde.  
 
För att utfärda körtillstånd: 
 

1. Be att få se truckförarbevis och ta kopia på detta.  
2. Chauffören ska läsa de lokala föreskrifterna och skriva under att han har tagit del av dessa.  
3. Körtillstånd beviljas av någon av lokalt utsedda medarbetare  
4. Sätt in påskrivet ark samt kopia på truckförarbeviset i pärm  
5. Pärm förvaras på respektive varumottagningskontor  
6. Körtillståndet gäller i 3 år, men kan återkallas för den som bryter mot våra regler.  

 
Utländska chaufförer som inte kan ta del av och godkänna "lokala föreskrifter för lastnings- och  
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lossningsarbete" (finns endast på svenska) får endast använda manuell truck (ej motordriven). 
 
Säkerhetsbestämmelserna gäller på samtliga enheter. Det är viktigt att bestämmelserna sätts 
upp på varje ingångsdörr/port som chaufför går igenom för att komma in på lagret. Respektive 
enhet beslutar på vilka språk bestämmelserna skall sättas upp (utifrån lokalt behov). 
  

Åtgärder då chaufför vägrar följa säkerhetsregler  
Om det skulle uppstå problem med en chaufför skall speditör eller leverantör kontaktas 
beroende på leveransvillkor.  

Anvisa chaufför till yta/inbana 
1. Visa chauffören vilken yta/inbana godset ska ställas upp på.  
2. Se till att lufttätning är tillslagen  
3. Anvisa truck för lossning  

  

Ansvarsregler (OBS - samma regler gäller för järnvägslossning) 
 

Innan lossning 

• Innan medarbetaren kör ut på flaket, måste denne tänka på att det ska finnas klotsar 
framför lastbilens bakhjul alternativt att bil eller släp är bromsat.  

• Kör medarbetaren ut på plåtar mellan kajen och flaket så måste medarbetaren se till 
att plåtarna ligger stilla, samt att de har tillräcklig bärkraft.  

• Medarbetaren ska få tillstånd av sin chef att utföra dessa arbetsuppgifter.  
• Medarbetaren har rätt att vägra om det kan föreligga någon risk.  

Trafikskadelagen  

• Trafikskadelagen gäller för truckar och därför måste alla truckar vara trafikförsäkrade.  

Avtalsförsäkring 
 TFA=trygghetsförsäkring vid arbetsskada gäller vid följande tillfällen:  

• Olycksfall i arbetet (gäller även på transportörens flak)  
• Färdolycksfall - till och från arbetet (som inte täcks av trafikskadelagen)  
• Arbetssjukdomar  
• Smitta  

Ansvar Transport/ Lossning 
Transport/distribution till ICA kan ske på tre olika sätt:  
 
Alternativ 1  FCA 

(ICA köper transport från leverantör till ICA-enhet) 
Leverantören förbinder sig att hålla varorna klara för avhämtning enligt vad 
närmare anges i Bilaga 2 till Grundavtalet Leverans- och 
hämtningsinformation. Risken övergår då godset avlämnats till anvisad 
fraktförare. 
 
Varorna ska vid avlämnandet vara uppställda med detta avses 
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dubbelställning utav stapelbara pallar, dock högst 1000 kg per pallplats och 
tillgängliga i direkt anslutning till lastningsplatsen. Leverantören ansvarar 
för utskrift av fraktdokument, samt bokning utav ICA utvald 
transportbärare.  
 
Varorna anses avlämnade efter att ha kvitterats vid avhämtningskontroll. 
Ansvaret för lastning av gods åligger ICA. ICA kan i detta fall vara egen 
chaufför eller upphandlad transport via speditör. 
 
Då leveransen kommer till DE ansvarar chauffören för lossning. Om 
avplockning av kolli från pall har skett, ska denna återställas i ursprungligt 
skick. 
 
Kontrollen av varor görs först vid ankomst till ICA. Om avvikelse upptäcks 
ska ärendet utredas, precis som vilken annan avvikelse som helst. Det kan 
dock leda till oklarheter i vem som bär ansvar för skadat gods. Vid 
tveksamheter kontaktas ansvarig avtalstecknare via den lokala 
transportorganisationen. 

Alternativ 2  DDP 
(Fritt lager/ Fritt kaj -Leverantören står för transport till ICA-
enhet) 
Leverantören förbinder sig att leverera varorna till de adresser som anges i 
Bilaga 2 till Grundavtalet Leverans- och hämtningsinformation. Ansvaret för 
lossning av gods åligger leverantören.  
 
ICA är inte skyldiga att tillhandahålla höglyftande truck. Varorna anses 
avlämnade då de är uppställda på en senast vid lossningstillfället anvisad 
mottagningsyta och fraktsedeln är kvitterad.  

Alternativ 3  CMR - Import 
CMR står för "internationell godsbefordran på väg". Det finns ingenting i 
CMR:en som avgör om chauffören är skyldig att lossa eller inte. Det är 
avtalet som avgör vem som ansvarar för vad. Transportavtalen ägs av 
Traffic/Solna. Följande rutiner gäller vid import: 

• Vid utländska transporter med CMR fraktsedel, skall chauffören 
närvara och se till att godset är åtkomligt för lossning som vår 
personal utför.  

• Chauffören ska följa de säkerhetsföreskrifter som gäller i lokalerna 
och ansvarar för att endast behörig personal bereds tillträde till 
lokalen.  

Skadat gods innan avlastning 
Gods som i större omfattning är skadat eller riskerar att så bli vid lossning ska stå kvar på bilen. Med större 
omfattning menas antingen att hela leveransen inte är säljbar till butik eller att det är mycket tidsödande att 
sortera ut de artiklar som inte går att sälja. Varumottagare har mandat att avgöra när detta ska ske, dock ej 
vid import. Vid osäkerhet ska ansvarig arbetsledare och varuanskaffare konsulteras. Om bilen är smutsig 
och ofräsch, inuti, ska detta noteras på fraktsedeln (ej Kol och H&F). Kontrollant skall tillkallas för att 
kontrollera att godset inte har blivit skadat/nersmittat av bilens dåliga hygieniska status. Ta gärna foto. 
  
Kontakta leverantören/transportören och följ rutinerna i Åtgärd vid avvikelse. Ta gärna foto.   
För att veta vem som ska kontaktas vid godsskador är det viktigt att veta vilken part som är ansvarig för 
transporten. Dessa har beskrivits ovan, Se Ansvar transport/lossning   
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Bilaga 2 – Mall för LICA II 
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  Instruktion 

  Checklista 
    Manual 

     Mall 
       Etc. 

Kontrollera fraktdokumentation

När chauffören anmäler sig vid varumottagning ska fraktdokumentationen och textmottagaren överlämnas till 
varumottagaren/VM-kontoret

•Adress kontrollera att transporten har kommit till rätt adress/port. 

•Fraktsedel Transportörens dokument som visar antal lastbärare alternativt antal kilo, som transporteras.

•Följesedel Leverantörens dokument som visar vilka artiklar som levereras.

•Temperaturremsa Ej obligatorisk! Remsa som visar vilken temperatur bilen har haft under den kylda transporten. 
Kopia på remsan ska häftas ihop med fraktsedeln och överlämnas till transportadm/lastbäraransv för arkivering. Vi 
ska vid behov genomföra en egen temperaturkontroll i de fall vi inte får en temperaturremsa utsrkiven över vilken 
lufttemperatur ekipaget har haft under transport. Temperatur ska om möjligt tas i mitten av ekipaget och anänds
som referens. Notis: Problemet vi själva får när vi kontrollerar lufttemperatur är att vi till viss del byter luft mellan 
ekipaget och våra egna lokaler. Det kan påverka resultatets trovärdighet.

•Temperaturgränser:

•Fryst: temperaturkrav fryst

•Färsk: temperaturkrav färsk

•F&G: temperaturrekommendationer F&G

•Sundhetsintyg (test av salmonella): (för importerat kött) Enligt EG-förordningen ska ICA alltidkontrollera att det 
följer med ett sundhetsintyg vid varje leverans av importerat kött. Gäller ej Finland. (EG-förordningen 853/2004 
kap III, artikel 8) Notering: Danskarnas namn på sundhetsintyg är Handelsdokument. Skulle sundhetsintyget 
saknas godkännes ett fax som underlag. Det är dock viktigt att kontrollera att originalet av sundhetsintyget 
skickas omgående till ICA via brev. Originalet ska arkiveras under 2 år på varje enskilt DE, För Frukt & grönt 
krävs inget salmonellaintyg. "Konsument och kvalitet" tar hand om denna fråga i sina kontrollprogram med 
respektive leverantör. Kontroll ska ske att kontrollstämpel stämmer överens med detaljistförpackning genom några 
stickprov - Se Produktkvalitetkontroll

Kontrollera fraktdokumentation

När chauffören anmäler sig vid varumottagning ska fraktdokumentationen och textmottagaren överlämnas till 
varumottagaren/VM-kontoret

•Adress kontrollera att transporten har kommit till rätt adress/port. 

•Fraktsedel Transportörens dokument som visar antal lastbärare alternativt antal kilo, som transporteras.

•Följesedel Leverantörens dokument som visar vilka artiklar som levereras.

•Temperaturremsa Ej obligatorisk! Remsa som visar vilken temperatur bilen har haft under den kylda transporten. 
Kopia på remsan ska häftas ihop med fraktsedeln och överlämnas till transportadm/lastbäraransv för arkivering. Vi 
ska vid behov genomföra en egen temperaturkontroll i de fall vi inte får en temperaturremsa utsrkiven över vilken 
lufttemperatur ekipaget har haft under transport. Temperatur ska om möjligt tas i mitten av ekipaget och anänds
som referens. Notis: Problemet vi själva får när vi kontrollerar lufttemperatur är att vi till viss del byter luft mellan 
ekipaget och våra egna lokaler. Det kan påverka resultatets trovärdighet.

•Temperaturgränser:

•Fryst: temperaturkrav fryst

•Färsk: temperaturkrav färsk

•F&G: temperaturrekommendationer F&G

•Sundhetsintyg (test av salmonella): (för importerat kött) Enligt EG-förordningen ska ICA alltidkontrollera att det 
följer med ett sundhetsintyg vid varje leverans av importerat kött. Gäller ej Finland. (EG-förordningen 853/2004 
kap III, artikel 8) Notering: Danskarnas namn på sundhetsintyg är Handelsdokument. Skulle sundhetsintyget 
saknas godkännes ett fax som underlag. Det är dock viktigt att kontrollera att originalet av sundhetsintyget 
skickas omgående till ICA via brev. Originalet ska arkiveras under 2 år på varje enskilt DE, För Frukt & grönt 
krävs inget salmonellaintyg. "Konsument och kvalitet" tar hand om denna fråga i sina kontrollprogram med 
respektive leverantör. Kontroll ska ske att kontrollstämpel stämmer överens med detaljistförpackning genom några 
stickprov - Se Produktkvalitetkontroll

4 
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Bilaga 3 – Fyllnadsgrad 
Kolonial

Buffert Expedition Total
Datum Använda Lediga Totalt Fylln. Använda Lediga Totalt Fylln. Använda Lediga Totalt Fylln.
07-09-17 5951 1410 7361 80,8% 1605 239 1844 87,0% 7556 1649 9205 82,1%
07-09-18 6153 1208 7361 83,6% 1606 238 1844 87,1% 7759 1446 9205 84,3%
07-09-19 6082 1279 7361 82,6% 1613 231 1844 87,5% 7695 1510 9205 83,6%
07-09-20 6354 1007 7361 86,3% 1618 226 1844 87,7% 7972 1233 9205 86,6%
07-09-21 6394 967 7361 86,9% 1616 228 1844 87,6% 8010 1195 9205 87,0%
07-09-24 6237 1124 7361 84,7% 1611 233 1844 87,4% 7848 1357 9205 85,3%
07-09-26 6275 1086 7361 85,2% 1612 232 1844 87,4% 7887 1318 9205 85,7%
07-09-27 6365 996 7361 86,5% 1604 240 1844 87,0% 7969 1236 9205 86,6%
07-09-28 6682 679 7361 90,8% 1616 228 1844 87,6% 8298 907 9205 90,1%
07-10-01 6438 923 7361 87,5% 1602 242 1844 86,9% 8040 1165 9205 87,3%
07-10-02 6548 813 7361 89,0% 1603 241 1844 86,9% 8151 1054 9205 88,5%
07-10-03 6269 1092 7361 85,2% 1601 243 1844 86,8% 7870 1335 9205 85,5%
Min 5951 679 7361 80,8% 1601 226 1844 86,8% 7556 907 9205 82,1%
Medel 6285 1049 7361 85,4% 1609 235 1844 87,3% 7921 1284 9205 86,1%
Max 6682 1410 7361 90,8% 1618 243 1844 87,7% 8298 1649 9205 90,1%  
 
Dryck

Buffert Expedition Total
Datum Använda Lediga Totalt Fylln. Använda Lediga Totalt Fylln. Använda Lediga Totalt Fylln.
07-09-17 1865 505 2370 78,7% 366 58 424 86,3% 2231 563 2794 79,8%
07-09-18 1881 489 2370 79,4% 363 61 424 85,6% 2244 550 2794 80,3%
07-09-19 1867 503 2370 78,8% 363 61 424 85,6% 2230 564 2794 79,8%
07-09-20 1903 467 2370 80,3% 363 61 424 85,6% 2266 528 2794 81,1%
07-09-21 1892 478 2370 79,8% 362 62 424 85,4% 2254 540 2794 80,7%
07-09-24 1839 531 2370 77,6% 361 63 424 85,1% 2200 594 2794 78,7%
07-09-26 1754 616 2370 74,0% 360 64 424 84,9% 2114 680 2794 75,7%
07-09-27 1693 677 2370 71,4% 356 68 424 84,0% 2049 745 2794 73,3%
07-09-28 1726 644 2370 72,8% 358 66 424 84,4% 2084 710 2794 74,6%
07-10-01 1648 722 2370 69,5% 355 69 424 83,7% 2003 791 2794 71,7%
07-10-02 1726 644 2370 72,8% 354 70 424 83,5% 2080 714 2794 74,4%
07-10-03 1831 599 2430 75,3% 359 65 424 84,7% 2190 664 2854 76,7%
Min 1648 467 2370 69,5% 354 58 424 83,5% 2003 528 2794 71,7%
Medel 1790 573 2375 75,4% 360 64 424 84,9% 2162 637 2799 77,2%
Max 1903 722 2430 80,3% 366 70 424 86,3% 2266 791 2854 81,1%  
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Färskvaror

Buffert Expedition Total
Datum Använda Lediga Totalt Fylln. Använda Lediga Totalt Fylln. Använda Lediga Totalt Fylln.
07-09-17 1567 1004 2571 60,9% 1126 714 1840 61,2% 2693 1718 4411 61,1%
07-09-18 1741 830 2571 67,7% 1130 710 1840 61,4% 2871 1540 4411 65,1%
07-09-19 1608 963 2571 62,5% 1113 727 1840 60,5% 2721 1690 4411 61,7%
07-09-20 1711 860 2571 66,5% 1121 719 1840 60,9% 2832 1579 4411 64,2%
07-09-21 1789 782 2571 69,6% 1115 725 1840 60,6% 2904 1507 4411 65,8%
07-09-24 1494 1077 2571 58,1% 1114 726 1840 60,5% 2608 1803 4411 59,1%
07-09-26 1514 1057 2571 58,9% 1093 747 1840 59,4% 2607 1804 4411 59,1%
07-09-27 1557 1014 2571 60,6% 1087 753 1840 59,1% 2644 1767 4411 59,9%
07-09-28 1718 853 2571 66,8% 1104 736 1840 60,0% 2822 1589 4411 64,0%
07-10-01 1481 1090 2571 57,6% 1108 732 1840 60,2% 2589 1822 4411 58,7%
07-10-02 1565 1006 2571 60,9% 1102 738 1840 59,9% 2667 1744 4411 60,5%
07-10-03 1589 982 2571 61,8% 1111 729 1840 60,4% 2700 1711 4411 61,2%
Min 1481 782 2571 57,6% 1087 710 1840 59,1% 2589 1507 4411 58,7%
Medel 1601 960 2571 62,3% 1110 730 1840 60,3% 2722 1690 4411 61,7%
Max 1789 1090 2571 69,6% 1130 753 1840 61,4% 2904 1822 4411 65,8%  
 
Frukt&Grönt

Buffert Expedition Total
Datum Använda Lediga Totalt Fylln. Använda Lediga Totalt Fylln. Använda Lediga Totalt Fylln.
07-09-17 694 754 1448 47,9% 456 241 697 65,4% 1150 995 2145 53,6%
07-09-18 678 770 1448 46,8% 441 256 697 63,3% 1119 1026 2145 52,2%
07-09-19 776 672 1448 53,6% 461 235 696 66,2% 1237 907 2144 57,7%
07-09-20 740 707 1447 51,1% 465 253 718 64,8% 1205 960 2165 55,7%
07-09-21 671 776 1447 46,4% 404 314 718 56,3% 1075 1090 2165 49,7%
07-09-24 635 812 1447 43,9% 434 284 718 60,4% 1069 1096 2165 49,4%
07-09-26 763 684 1447 52,7% 416 302 718 57,9% 1179 986 2165 54,5%
07-09-27 724 723 1447 50,0% 431 287 718 60,0% 1155 1010 2165 53,3%
07-09-28 689 758 1447 47,6% 414 304 718 57,7% 1103 1062 2165 50,9%
07-10-01 681 766 1447 47,1% 466 252 718 64,9% 1147 1018 2165 53,0%
07-10-02 694 753 1447 48,0% 445 273 718 62,0% 1139 1026 2165 52,6%
07-10-03 810 637 1447 56,0% 464 254 718 64,6% 1274 891 2165 58,8%
Min 635 637 1447 43,9% 404 235 696 56,3% 1069 891 2144 49,4%
Medel 707 734 1447 48,8% 441 271 713 61,9% 1154 1006 2160 53,4%
Max 810 812 1448 56,0% 466 314 718 66,2% 1274 1096 2165 58,8%  
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Bilaga 4 – Brainstorming 
Resultat från tyst brainstorming utförd 2007-09-25 
 
Varumottagningen 

• Felaviserat i Mola 
• UPUT-pall som måste lappas 
• 2 burar tvättmedel plockas om på pall 
• Chaufför saknar truckkort och skor. Hjälp att lossa 
• Delleverans av lass 
• Överleverans 
• Palldelning 
• Blandpall sallad (morgon) 
• Halkiga pallar (plast mot plast) 
• Trasiga kartonger i botten 
• Viktangivelser pga bugg i systemet 
• Fel vikt på etiketter 
• Utan skyddsskor 
• Utan truckkort 
• Rasat i lass eller under lossning 
• Underleverans gentemot order 
• Lithells Korv, Uput fungerar inte 
• UPUT-eikett fungerade inte, manuell mottagning 
• Många leverantörer skickar blandpallar som är tidskrävande att skiva upp 
• SSCC-etiketter som inte går att skanna 
• Viktangivelser pga bugg i systemet 
• GAN/Kundnummer 

 
Höglyftare 

• Pall saknas 
• Skräp i vägen 
• Checksiffra misstämmer 
• Checksiffra saknas 
• Dålig etikett 
• Fel pall på plats 
• Sneda pallar i buffert 
• Sned golvpall 
• Vatten på golv 
• Alvarligt crc-fel (urloggad) 
• Uppdrag kunde inte tilldelas (uppdrag ack på 99 felaktiga) 
• Ingen pall i buffert 
• Checksiffra ställage 
• Dela pall 
• Pallhög i vägen 
• Trångt VT, vänta på att komma in 
• Trångt VT, vänta på att komma in 
• Fel påfyllnadspunkter (mkt kvar på plats) 
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• Checksiffra saknas/fel 
• Pall blir högre än plats  
• Dålig pall/ej godkänd 
• VT släppt på fel uppställningsyta 
• UPUT fungerar inte 
• Hoppa ur truck, skjuta av på sidan 
• Slut på uppdrag 
• Pall står i vägen 
• Pall blir högre än plats 

 
Utlastning 

• Uppställd på fel ruta 
• Förkörning av kolonialvaror (pall) 
• Felställning frukt (helt fel, 10 rutor) 
• Flytt av LB, inom och mellan närliggande rutor 
• Lasning 
• Omstart av scaner 
• Huvning av frukt 
• Fastsättning av gummiband 
• Felmärkt LB 
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Bilaga 5 – Principer för viktning 
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Bilaga 6 – Allokeringsstudier 
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Bilaga 7 – Prestationer höglyft 
 
Kolonial och Dryck 

Vecka 19 20 21 22 23 24 25 26 34 35 36 37 Totalt Medel Max Min
[Antal]
Helpallar 304 344 363 317 455 619 542 493 513 631 466 467 5514 460 631 304
Halvpallar 405 359 382 369 864 1077 841 791 742 663 729 708 7930 661 1077 359
Infackningsuppdrag 2453 2360 1977 2368 2631 3982 2892 3358 3024 2839 2896 2669 33449 2787 3982 1977
Påfyllningsuppdrag 1688 1679 1620 1630 2379 2940 2215 2178 2167 2167 2150 2097 24910 2076 2940 1620
mflyttningsuppdrag 19 9 18 22 123 76 45 179 39 66 33 112 741 62 179 9
Exp.platsbyte u etik. 0 0 0 10 0 3 37 0 0 3 1 54 5 37 0
Utbeordring 14 9 11 30 13 10 8 2 20 33 14 24 188 16 33 2
Totalt 4883 4760 4371 4746 6465 8707 6580 7001 6505 6402 6289 6077 72786 6066 8707 4371

Helpallar 6,2% 7,2% 8,3% 6,7% 7,0% 7,1% 8,2% 7,0% 7,9% 9,9% 7,4% 7,7% 7,6% 7,6% 9,9% 6,2%
Halvpallar 8,3% 7,5% 8,7% 7,8% 13,4% 12,4% 12,8% 11,3% 11,4% 10,4% 11,6% 11,7% 10,9% 10,6% 13,4% 7,5%
Infackningsuppdrag 50,2% 49,6% 45,2% 49,9% 40,7% 45,7% 44,0% 48,0% 46,5% 44,3% 46,0% 43,9% 46,0% 46,2% 50,2% 40,7%
Påfyllningsuppdrag 34,6% 35,3% 37,1% 34,3% 36,8% 33,8% 33,7% 31,1% 33,3% 33,8% 34,2% 34,5% 34,2% 34,4% 37,1% 31,1%
mflyttningsuppdrag 0,4% 0,2% 0,4% 0,5% 1,9% 0,9% 0,7% 2,6% 0,6% 1,0% 0,5% 1,8% 1,0% 1,0% 2,6% 0,2%
Exp.platsbyte u etik. 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,6% 0,0%
Utbeordring 0,3% 0,2% 0,3% 0,6% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,3% 0,5% 0,2% 0,4% 0,3% 0,3% 0,6% 0,0%  
 
 
Färsk 

Vecka 19 20 21 22 23 24 25 26 34 35 36 37 Totalt Medel Max Min
[Antal]
Helpallar 28 43 29 25 37 64 67 32 48 62 49 35 519 43 67 25
Halvpallar 153 155 151 151 147 181 185 136 151 161 157 153 1881 157 185 136
Infackningsuppdrag 1642 1673 1628 1589 1573 1967 1814 1571 1665 1618 1570 1566 19876 1656 1967 1566
Påfyllningsuppdrag 1905 1845 1884 1934 1837 2217 2102 1717 1838 2001 1818 1741 22839 1903 2217 1717
mflyttningsuppdrag 16 10 15 3 7 13 18 12 1 1 20 6 122 10 20 1
Exp.platsbyte u etik. 6 0 14 1 4 0 2 0 2 3 0 2 34 3 14 0
Utbeordring 0 2 0 0 0 0 2 0 1 5 2 1 13 1 5 0
Totalt 3750 3728 3721 3703 3605 4442 4190 3468 3706 3851 3616 3504 45284 3774 4442 3468

Helpallar 0,7% 1,2% 0,8% 0,7% 1,0% 1,4% 1,6% 0,9% 1,3% 1,6% 1,4% 1,0% 1,1% 1,1% 1,6% 0,7%
Halvpallar 4,1% 4,2% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,4% 3,9% 4,1% 4,2% 4,3% 4,4% 4,2% 4,2% 4,4% 3,9%
Infackningsuppdrag 43,8% 44,9% 43,8% 42,9% 43,6% 44,3% 43,3% 45,3% 44,9% 42,0% 43,4% 44,7% 43,9% 43,9% 45,3% 42,0%
Påfyllningsuppdrag 50,8% 49,5% 50,6% 52,2% 51,0% 49,9% 50,2% 49,5% 49,6% 52,0% 50,3% 49,7% 50,4% 50,4% 52,2% 49,5%
mflyttningsuppdrag 0,4% 0,3% 0,4% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,6% 0,2% 0,3% 0,3% 0,6% 0,0%
Exp.platsbyte u etik. 0,2% 0,0% 0,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 0,0%
Utbeordring 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%  
 
 
 
Frukt 

Vecka 19 20 21 22 23 24 25 26 34 35 36 37 Totalt Medel Max Min
[Antal]
Helpallar 100 134 124 129 167 180 316 153 149 140 125 137 1854 155 316 100
Halvpallar 60 65 59 67 77 83 77 83 55 47 54 101 828 69 101 47
Infackningsuppdrag 1378 1485 1400 1381 1384 1851 1512 1317 1446 1437 1569 1420 17580 1465 1851 1317
Påfyllningsuppdrag 1747 1787 1748 1782 1834 1884 1728 1699 1684 1817 1757 1777 21244 1770 1884 1684
mflyttningsuppdrag 32 16 15 15 26 23 23 70 50 58 13 23 364 30 70 13
Exp.platsbyte u etik. 0 0 4 0 0 0 0 1 3 0 2 1 11 1 4 0
Utbeordring 0 0 0 3 0 2 3 0 2 2 1 0 13 1 3 0
Totalt 3317 3487 3350 3377 3488 4023 3659 3323 3389 3501 3521 3459 41894 3491 4023 3317

Helpallar 3,0% 3,8% 3,7% 3,8% 4,8% 4,5% 8,6% 4,6% 4,4% 4,0% 3,6% 4,0% 4,4% 4,4% 8,6% 3,0%
Halvpallar 1,8% 1,9% 1,8% 2,0% 2,2% 2,1% 2,1% 2,5% 1,6% 1,3% 1,5% 2,9% 2,0% 2,0% 2,9% 1,3%
Infackningsuppdrag 41,5% 42,6% 41,8% 40,9% 39,7% 46,0% 41,3% 39,6% 42,7% 41,0% 44,6% 41,1% 42,0% 41,9% 46,0% 39,6%
Påfyllningsuppdrag 52,7% 51,2% 52,2% 52,8% 52,6% 46,8% 47,2% 51,1% 49,7% 51,9% 49,9% 51,4% 50,7% 50,8% 52,8% 46,8%
mflyttningsuppdrag 1,0% 0,5% 0,4% 0,4% 0,7% 0,6% 0,6% 2,1% 1,5% 1,7% 0,4% 0,7% 0,9% 0,9% 2,1% 0,4%
Exp.platsbyte u etik. 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
Utbeordring 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%  
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Totalt 
Vecka 19 20 21 22 23 24 25 26 34 35 36 37 Totalt Medel Max Min

[Antal]
Helpallar 432 521 516 471 659 863 925 678 710 833 640 639 7887 657 925 432
Halvpallar 618 579 592 587 1088 1341 1103 1010 948 871 940 962 10639 887 1341 579
Infackningsuppdrag 5473 5518 5005 5338 5588 7800 6218 6246 6135 5894 6035 5655 70905 5909 7800 5005
Påfyllningsuppdrag 5340 5311 5252 5346 6050 7041 6045 5594 5689 5985 5725 5615 68993 5749 7041 5252
mflyttningsuppdrag 67 35 48 40 156 112 86 261 90 125 66 141 1227 102 261 35
Exp.platsbyte u etik. 6 0 18 11 4 3 39 1 5 6 3 3 99 8 39 0
Utbeordring 14 11 11 33 13 12 13 2 23 40 17 25 214 18 40 2
Totalt 11950 11975 11442 11826 13558 17172 14429 13792 13600 13754 13426 13040 159964 13330 17172 11442

Helpallar 3,6% 4,4% 4,5% 4,0% 4,9% 5,0% 6,4% 4,9% 5,2% 6,1% 4,8% 4,9% 4,9% 4,9% 6,4% 3,6%
Halvpallar 5,2% 4,8% 5,2% 5,0% 8,0% 7,8% 7,6% 7,3% 7,0% 6,3% 7,0% 7,4% 6,7% 6,6% 8,0% 4,8%
Infackningsuppdrag 45,8% 46,1% 43,7% 45,1% 41,2% 45,4% 43,1% 45,3% 45,1% 42,9% 45,0% 43,4% 44,3% 44,3% 46,1% 41,2%
Påfyllningsuppdrag 44,7% 44,4% 45,9% 45,2% 44,6% 41,0% 41,9% 40,6% 41,8% 43,5% 42,6% 43,1% 43,1% 43,3% 45,9% 40,6%
mflyttningsuppdrag 0,6% 0,3% 0,4% 0,3% 1,2% 0,7% 0,6% 1,9% 0,7% 0,9% 0,5% 1,1% 0,8% 0,8% 1,9% 0,3%
Exp.platsbyte u etik. 0,1% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0%
Utbeordring 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0%  
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Bilaga 8 – Sambokning 
Från gång Från plats Från höjd Till gång Till Plats Till höjd Förfl gång AbsFörfl gå Förfl Plats Förfl Höjd Datum
y 68 b x 12 a -1 1 28 1 374
y 94 c x 24 a -1 1 35 2 374
y 53 c x 34 a -1 1 10 2 374
y 67 c x 32 a -1 1 18 2 374
j 25 c j 22 a 0 0 2 2 374
k 97 b k 96 a 0 0 1 1 374
m 98 c m 103 a 0 0 3 2 374
m 19 d m 51 a 0 0 16 3 374
n 45 c n 53 a 0 0 4 2 374
o 57 c o 80 a 0 0 11 2 374
o 105 d o 103 a 0 0 1 3 374
q 124 c o 50 a -2 2 37 2 374
q 43 b q 45 a 0 0 1 1 374
q 37 c p 59 a -1 1 11 2 374
q 86 c q 96 a 0 0 5 2 374
r 38 b r 39 a 0 0 1 1 374
s 78 c w 87 a 4 4 5 2 374
s 123 d p 29 a -3 3 47 3 374
t 107 d x 80 a 4 4 14 3 374
t 78 d y 54 a 5 5 12 3 374
u 93 c u 90 a 0 0 2 2 374
v 68 d x 60 a 2 2 4 3 374
w 118 c w 99 a 0 0 9 2 374
w 8 b w 17 a 0 0 5 1 374
w 102 c w 79 a 0 0 11 2 374
w 67 c u 108 a -2 2 20 2 374
w 30 d t 82 a -3 3 26 3 374
x 25 c x 31 a 0 0 3 2 374
x 40 c x 45 a 0 0 3 2 374
o 106 c w 95 a 8 8 5 2 374
r 34 b u 42 a 3 3 4 1 375
t 110 b t 100 a 0 0 5 1 375
t 85 d t 89 a 0 0 2 3 375
t 21 d t 31 a 0 0 5 3 375
w 20 c v 33 a -1 1 7 2 375
y 90 c w 79 a -2 2 5 2 375
j 81 c n 20 a 4 4 31 2 375
j 105 b j 111 a 0 0 3 1 375
l 17 b l 17 a 0 0 0 1 375
l 93 b j 47 a -2 2 23 1 375
m 118 c m 19 a 0 0 49 2 375
m 33 d r 24 a 5 5 5 3 375
m 72 c l 30 a -1 1 21 2 375
n 57 c n 57 a 0 0 0 2 375
n 81 c n 22 a 0 0 30 2 375
p 124 c p 46 a 0 0 39 2 375
r 33 b r 32 a 0 0 1 1 375
r 24 d r 26 a 0 0 1 3 375
r 13 b r 17 a 0 0 2 1 375
t 120 c y 84 a 5 5 18 2 375
t 78 c t 75 a 0 0 1 2 375
t 68 c v 31 a 2 2 18 2 375
t 108 d t 69 a 0 0 19 3 375
u 61 c x 39 a 3 3 11 2 375
u 39 b w 38 a 2 2 1 1 375
v 2 a u 106 a -1 1 52 0 375
v 8 d u 43 a -1 1 18 3 375
w 35 d t 82 a -3 3 23 3 375
x 77 c x 57 a 0 0 10 2 375
x 47 b x 43 a 0 0 2 1 375
y 97 b x 13 a -1 1 42 1 375
y 69 d x 82 a -1 1 6 3 375
y 40 d y 40 a 0 0 0 3 375
y 56 c x 32 a -1 1 12 2 375
y 57 d y 51 a 0 0 3 3 375
p 122 c p 54 a 0 0 34 2 375
r 42 c y 55 a 7 7 7 2 375
t 57 c t 57 a 0 0 0 2 375  
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w 66 b w 68 a 0 0 1 1 375
j 106 d j 107 a 0 0 1 3 375
l 50 b l 51 a 0 0 1 1 375
l 95 b l 91 a 0 0 2 1 375
l 105 b l 108 a 0 0 1 1 375
m 37 c m 41 a 0 0 2 2 375
m 81 d m 81 a 0 0 0 3 375
m 51 d m 34 a 0 0 9 3 375
n 28 c n 28 a 0 0 0 2 375
p 15 d r 29 a 2 2 7 3 375
q 64 c t 20 a 3 3 22 2 375
r 49 b r 51 a 0 0 1 1 375
r 81 b r 89 a 0 0 4 1 375
s 113 c s 106 a 0 0 4 2 375
s 31 b s 56 a 0 0 12 1 375
s 103 c s 101 a 0 0 1 2 375
s 43 d s 85 a 0 0 21 3 375
t 109 c u 97 a 1 1 6 2 375
u 108 d t 74 a -1 1 17 3 375
u 85 c u 88 a 0 0 1 2 375
u 122 c x 16 a 3 3 53 2 375
u 2 c u 40 a 0 0 19 2 375
u 87 b u 109 a 0 0 11 1 375
v 2 a u 106 a -1 1 52 0 375
v 36 b w 104 a 1 1 34 1 375
v 14 c v 54 a 0 0 20 2 375
v 108 c v 21 a 0 0 43 2 375
w 37 d v 55 a -1 1 9 3 375
w 118 d x 35 a 1 1 41 3 375
w 114 d t 75 a -3 3 19 3 375
x 26 c x 37 a 0 0 6 2 375
y 50 b x 55 a -1 1 3 1 375
y 73 b y 41 a 0 0 16 1 375
y 75 c x 59 a -1 1 8 2 375
y 36 c x 13 a -1 1 11 2 375
y 91 b w 89 a -2 2 1 1 375
l 82 b l 82 a 0 0 0 1 381
o 65 d o 25 a 0 0 20 3 381
q 49 b q 47 a 0 0 1 1 381
r 93 b r 100 a 0 0 3 1 381
r 74 b r 69 a 0 0 2 1 381
r 92 c r 98 a 0 0 3 2 381
r 98 b r 99 a 0 0 1 1 381
r 100 c r 108 a 0 0 4 2 381
s 95 c s 87 a 0 0 4 2 381
s 33 b s 35 a 0 0 1 1 381
s 113 c v 39 a 3 3 37 2 381
s 39 c t 88 a 1 1 24 2 381
s 20 d t 84 a 1 1 32 3 381
v 20 b v 21 a 0 0 1 1 381
v 20 c v 94 a 0 0 37 2 381
y 117 d y 72 a 0 0 23 3 381
y 113 c y 83 a 0 0 15 2 381
j 108 b j 54 a 0 0 27 1 382
j 69 b j 69 a 0 0 0 1 382
j 16 b j 20 a 0 0 2 1 382
k 74 b k 107 a 0 0 17 1 382
k 101 c k 102 a 0 0 0 2 382
l 43 b l 43 a 0 0 0 1 382
m 2 c m 9 a 0 0 4 2 382
n 69 c n 73 a 0 0 2 2 382
n 9 c n 13 a 0 0 2 2 382
n 24 c n 17 a 0 0 3 2 382
o 94 d o 73 a 0 0 10 3 382
o 30 d p 27 a 1 1 1 3 382
p 31 c t 74 a 4 4 21 2 382
p 93 c p 116 a 0 0 11 2 382
s 86 c u 38 a 2 2 24 2 382
s 25 b s 34 a 0 0 4 1 382
s 79 b s 111 a 0 0 16 1 382
t 88 d t 59 a 0 0 14 3 382
t 114 c t 79 a 0 0 17 2 382
u 64 c w 34 a 2 2 15 2 382  
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u 72 c w 16 a 2 2 28 2 382
u 57 c u 90 a 0 0 16 2 382
u 29 c v 113 a 1 1 42 2 382
u 17 c w 102 a 2 2 42 2 382
v 1 b x 37 a 2 2 18 1 382
v 88 b v 93 a 0 0 3 1 382
v 83 c v 89 a 0 0 3 2 382
v 78 b v 90 a 0 0 6 1 382
w 57 c v 24 a -1 1 17 2 382
x 49 c x 43 a 0 0 3 2 382
x 75 b w 74 a -1 1 1 1 382
y 65 d x 81 a -1 1 8 3 382
j 56 d t 49 a 10 10 3 3 383
j 99 d j 99 a 0 0 0 3 383
j 108 c j 106 a 0 0 1 2 383
j 116 b j 109 a 0 0 3 1 383
k 62 d k 70 a 0 0 4 3 383
k 79 d l 106 a 1 1 13 3 383
l 19 b l 19 a 0 0 0 1 383
n 115 c n 115 a 0 0 0 2 383
n 38 c n 38 a 0 0 0 2 383
o 103 c o 77 a 0 0 13 2 383
q 5 c r 39 a 1 1 17 2 383
q 91 b q 91 a 0 0 0 1 383
q 102 b q 98 a 0 0 2 1 383
r 34 b r 36 a 0 0 1 1 383
r 44 d t 77 a 2 2 17 3 383
r 67 c t 29 a 2 2 19 2 383
s 83 d w 29 a 4 4 27 3 383
t 107 c u 46 a 1 1 31 2 383
t 61 d t 102 a 0 0 20 3 383
t 96 c w 104 a 3 3 4 2 383
t 106 c t 106 a 0 0 0 2 383
t 97 c t 85 a 0 0 6 2 383
u 102 c w 69 a 2 2 16 2 383
u 48 d w 52 a 2 2 2 3 383
v 60 b v 60 a 0 0 0 1 383
x 11 c x 19 a 0 0 4 2 383
x 55 b x 39 a 0 0 8 1 383
v 112 c x 14 a 2 2 49 2 383
q 124 d v 42 a 5 5 41 3 383
v 88 d x 39 a 2 2 24 3 383
w 70 b v 13 a -1 1 28 1 383
f 95 d l 30 a 2 2 33 3 383
i 72 c m 40 a 3 3 16 2 383
i 76 c m 12 a 3 3 32 2 383
k 73 c k 72 a 0 0 1 2 383
k 94 d r 29 a 7 7 32 3 383
m 60 c m 21 a 0 0 30 2 383
n 31 c n 31 a 0 0 5 2 383
n 114 c n 114 a 0 0 41 2 383
n 112 d o 7 a 1 1 1 3 383
n 116 c n 55 a 0 0 54 2 383
o 50 c o 30 a 0 0 3 2 383
o 92 d o 96 a 0 0 31 3 383
p 34 b p 56 a 0 0 31 1 383
r 63 d t 16 a 2 2 4 3 383
r 120 c r 111 a 0 0 4 2 383
s 87 d r 30 a -1 1 29 3 383
s 38 c s 44 a 0 0 3 2 383
t 82 c t 12 a 0 0 35 2 383
u 14 d v 115 a 1 1 51 3 383
v 33 c y 57 a 3 3 12 2 383
v 116 c y 41 a 3 3 37 2 383
w 86 b k 105 a -12 12 10 1 383
y 72 b x 47 a -1 1 12 1 383
j 106 d j 107 a 0 0 1 3 384
k 103 c k 102 a 0 0 1 2 384
p 117 c p 79 a 0 0 19 2 384
u 55 b w 94 a 2 2 19 1 384
w 120 a w 79 a 0 0 20 0 384
y 105 b x 12 a -1 1 47 1 384
y 56 b y 46 a 0 0 5 1 384  
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Antal uppdrag 214
Antal förfl gång 88 41%
Ack förfl gång 209
Medel förfl gång 2,38
Pall på A-hylla 3 1%
Pall på B-hylla 59 28%
Pall på C-hylla 101 47%
Pall på D-hylla 51 24%
Pall på E-hylla 0 0%  
 
 

Från gång Till gång
j 12 11

k 8 7
l 8 10

m 10 10
n 13 13
o 9 9
p 7 8
q 10 5
r 18 18
s 17 9
t 19 24
u 17 13
v 18 17
w 15 20
x 9 29
y 21 11

summa 211 214  
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Bilaga 9 – Utlastningsvolymer 
 
 
 
 

Port Yta Antal 
 
        

1 446 14        
2 632 19        
3 740 21        
4 639 18        
5 400,5 15        
6 686 22        
7 735 19        
8 654 16        
9 629 20        

10 684 19        
11 624,5 16        
12 378 14        
13 686 20        
14 551,5 16        
15 756 23        
16 663 18        
17 869,5 26        
18 507 18        
19 368 15        
20 186 10        
21 244 8        
22 523 16        
23 873 20        
24 866 20        
25 781 22        
26 559 18        
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 Bilaga 10 – Bristfälliga rutiner 
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Bilaga 11 - UPUT 
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Bilaga 12 – Bristfälligt systemstöd 
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