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Sammanfattning
Det ställs allt högre krav på att logistikprocesserna ska vara effektiva vilket har resulterat i en
ökad tredjepartslogistikmarknad då företag måste fokusera på sin kärnverksamhet. Den
växande marknaden har lett till stor konkurrens bland tredjeparslogistikverksamheter, vilket
har resulterat i små vinstmarginaler inom branschen. För att verksamheterna ska vara fortsatt
konkurrenskraftiga behöver de därför bli så Lean som möjligt. Syftet med den här studien är
därför är att kartlägga verksamhetens nuvarande lagerhantering och paketering för att
identifiera problem och slöserier. Vidare syftar även studien till att öka effektiviteten hos ett
tredjepartslogistikföretag genom att reducera de slöserier och problem som identifierats vid
kartläggningen.
Studien har genomförts hos fallföretaget Reach Logistics AB i Borås. Reach Logistics AB är
ett logistikföretag som bland annat tillhandhåller tredjepartslogistik. Deras tredjepartslogistik
erbjuder delar som infrakt, transport, leverans, samt lager- och returhantering. Projektet
innehåller fyra faser; planering, datainsamling, analys och utformning av slutsats.
Datainsamlingen bestod av bland annat studiebesök med observationer samt flertalet intervjuer
med de anställda på fallföretaget. Cykeltiden för varje station uppmättes också för att se om
några flaskhalsar förekom. Sedan analyserades informationen med hjälp av värdeflödesanalys.
Studien resulterade i att flertalet slöserier och problem identifierades hos fallföretaget. Rörelse
var det slöseri som var mest frekvent förekommande. Ett annat problem som identifierades var
det ojämna flödet med flertalet flaskhalsar som resulterade i att aktiviteter som var ickevärdeskapande för kunden utfördes. Det framkom även att personalen ofta utförde arbetet på
olika sätt utefter vad de själva ansåg vara bäst.
Förbättringsförslag togs fram till respektive slöseri och problem. För att utjämna flödet
föreslogs bland annat att dubbla kapaciteten i vissa stationer, implementera metoden 5S samt
att införa standardiserat arbetssätt. Ett annat förbättringsförslag var att placera ut den mer
erfarna personalen på rätt station för att minska rörelse och på så sätt erhålla ett effektivare
flöde. De enskilda förbättringsförslagen behöver inte alltid generera stora resultat men de
kräver inte heller några stora mängder resurser för att implementera. Men fördelen är att i
slutändan kan alla förbättringsförslag tillsammans ge stora effekter.

Abstract
There is an increasing demand for logistics processes to be efficient, which has resulted in an
increased third-party logistics market, since companies must focus on their core business. The
growing market has led to competition among third-party logistics operations, which has
resulted in small profit margins in the industry. In order for the businesses to remain
competitive, they need to become more Lean. The purpose of this study is therefore to increase
the efficiency of a third-party logistics company by reducing waste. Furthermore, the purpose
is to map the company's current warehouse management and packaging in order to identify
problems and waste, to be able to eliminate them.
The study has been made at the case study company Reach Logistics AB in Borås. Reach
Logistics AB is a logistics company that, among other things, provides third-party logistics.
Their third-party logistics offer parts such as pick-up, transportation, delivery, warehousing
and return handling. The project contains of four phases; planning, data collection, analysis and
formulation of conclusion. The data collection consisted of study visits with observations and
interviews with the employees of the case study company. The cycle time for each station was
also measured to see if any bottlenecks occurred. The information has been analyzed by using
value stream mapping.
The study resulted in that lots of waste and problems were identified at the case study company.
Movement was the most frequent waste. Another problem identified was the uneven flow with
the majority of bottlenecks that resulted in activities that were non-value creation for the
customer. It also emerged that the staff often performed the work in different ways according
to what they themselves considered to be the best.
Improvements were made to the respective waste and problems to eliminate them. To smooth
the flow, it was proposed for example to double the capacity of certain stations, implement the
method 5S and to introduce standardized work methods. Another improvement proposal was
to place out the more experienced staff at the right station to reduce movement and thus obtain
a more efficient flow. Every single improvement proposal does not always have to generate
large results, but they also do not require large amounts of resources to implement. But the
advantage is that in the end all suggestions for improvement together can bring great effects.

Terminologi
Flow-rack

En Flow-rack är en sluttande lagringsplats för varor, där det i
ena änden fylls på med varor och i andra änden plockas varorna.
I och med att Flow-racken är lutande fylls det automatiskt på
mot plockstationen. I den här rapporten används ordet Flowrack som ett samlingsnamn på ett helt processflöde som
använder sig av Flow-racks som lagerlösning. I processflödet
ingår allt från Kartongresning och Orderplock till sortering av
färdiga kartonger.

Konsument

Är slutanvändaren som tredjepartslogistikföretaget packar och
skickar ordrar till som sedan förbrukar varan som skickats.

Kund

En kund är en juridisk person/företag som köper eller hyr lager
och paketeringen från tredjepartslogistikföretaget.

Lean prodution

Grundtanken med Lean production att producera rätt antal
enheter, vid rätt tid utan att överproducera och bygga
färdigvarulager. För att uppnå det primära målet som är att
reducera kostnader och slöserier.

Outsourcing

En överföring av en produktion eller en tjänst som har utförts
internt till en extern partner.

OSR

OSR är en 6000 kubikmeter stor maskin som innehåller 68st
plockrobotar och 300 000 unika lagerplatser. Maskinen
lagerhåller produkter samt automatiskt tar ut de produkter som
ligger i lager som behövs till en order. I den här rapporten
används ordet OSR som ett samlingsnamn på ett processflöde
som använder sig av OSR-maskinen som lagerlösning och
plocklösning. I processflödet ingår allt från Skanna och lägga i
order till att paketera ordern.

Pick-by-light

Är ett system för att underlätta plockning av order. Plockaren
får signaler om vad som ska plockas och läggas i vilken låda.
Det går till så att ett fack med en produkt lyser och visar en
siffra. Det signalerar hur många produkter som ska plockas från
facket. Sedan lyser det vid en kartong eller låda, vilket indikerar
på vart de produkter som plockats ska läggas.

Slöseri

Det som inte skapar värde. Det kan till exempel vara rörelse,
lager eller väntan.

Tredjepartsleanlogistik (3PLL)

Att använda sig av Lean i ett tredjepartslogistikföretag.

Tredjepartslogistik (3PL)

Att en tredje part övertar vissa eller alla logistiska funktioner
som tidigare utfördes internt i ett företaget.
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1. Inledning
Det här kapitlet innehåller studiens bakgrund och problemdiskussion. Vidare presenteras även
studiens syfte med tillhörande forskningsfrågor samt studiens avgränsningar.

1.1 Bakgrund
I och med den ökande globaliseringen ställs det allt högre krav på logistiken (Casper & Sundin,
2018; Domingues, Reis & Macário, 2015). Enligt Domingues et al. (2015) representerar
logistiken ungefär 8,5 procent av bruttonationalprodukten (BNP) i USA och 10 procent av BNP
i europeiska länder. Idag har logistiken fått en ökad betydelse och den traditionella logistiken
har förändrats och är inte längre enbart en transportfråga, utan även en viktig källa för företagets
lönsamhet och tillväxt (Yu, Yan & Edwin Cheng, 2001). Men för att öka lönsamheten i
logistikprocesserna måste de effektiviseras eftersom konkurrensen på marknaden ökat (Casper
& Sundin, 2018; Yu, Wang & Ho, 2016). Företagen tvingas därför att fokusera på sin
kärnverksamhet för att hålla sig konkurrenskraftiga (Aktas & Ulengin, 2005; Quinn & Hilmer,
1994). Det har resulterat i att företagen väljer att outsourca delar inom företaget såsom
logistikprocesser till tredjepartslogistikföretag (Marasco, 2008; Lieb & Bentz, 2004;
Selviaridis & Spring, 2007). I litteraturen finns det flertalet olika definitioner av
tredjepartslogistik (3PL) (Başligil, Kara, Alcan, Özkan & Çağlar, 2011). 3PL definieras i den
här rapporten som “att en tredje part övertar vissa eller alla logistiska funktioner som tidigare
utfördes internt” (Selviaridis & Spring, s. 126, 2007).
Enligt Lee, Baker och Jayaraman (2012) växer tredjepartslogistikmarknaden med nästan 18
procent årligen. Marknaden omfattar tjänster som lagerhantering, leveransspårning,
transporthantering och omvänd logistik. Den växande marknaden har lett till att allt fler stora
3PL-företag har etablerats. De stora 3PL-företagen har möjlighet att erbjuda avancerade
logistiklösningar, vilket gjort de mer konkurrenskraftiga. Fördelarna med 3PL är att de är mer
kostnadseffektiva då de får stordriftsfördelar, processkunskap, tillgång till dyra
logistiklösningar och att de ständigt vill utveckla sina teknologier (Aktas & Ulengin, 2005;
Marasco, 2008). Andra anledningar till att outsourca sin logistik till ett 3PL-företag är att det
ger ökad servicenivå, ökad flexibilitet samt förkortar ledtiden till kunden (Wanke, 2012; Tse,
Tan, Ting, Choy, Ho & Chung, 2012).
Den växande marknaden med ökad konkurrens har lett till små vinstmarginaler i branschen,
vilket leder till att det enda sättet för ett 3PL-företag att överleva är att göra sina processer Lean
(Min & Jong Joo, 2006). Lean production fokuserar på att identifiera och minimera slöserier
genom att reducera bearbetningstid, produktionsresurser, material, lager och kostnader (Chen,
Cheng, Huang, Wang, Huang & Ting, 2013).
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1.2 Problemdiskussion
Enligt Li, Liu och Xu (2007) händer det att ett 3PL-företag inte kan uppfylla kundens alla
önskemål. Orsakerna kan vara för hög andel processfel, för höga kostnader eller exempelvis
dålig service. Genom att implementera Lean kan kvaliteten förbättras och slöserier reduceras
vilket leder till nöjdare kunder. Men 3PL-verksamheten måste samtidigt vara flexibel och
kunna anpassa sin verksamhet efter flera olika kunder som ställer olika krav (Tse et al., 2012).
Till följd av kundernas olika krav och en ökad konkurrens mellan 3PL-företagen på marknaden
står 3PL-branschen nu inför stora utmaningar. Enligt Vasiliauskas och Jakubauskas (2007)
medför det att 3PL-företagen tvingas till mindre marginaler då kunden kan pressa priset på
grund av konkurrensen. Det tvingar 3PL-företagen till att ha optimala logistiklösningar för att
generera vinst (Vasiliauskas & Jakubauskas, 2007). 3PL-företagen måste därför utföra
aktiviteterna korrekt och på ett så effektivt sätt som möjligt för de olika produkterna för att
tillfredsställa kunden.
Reach Logistics AB (Reach Logistics) är ett företag inom 3PL-branschen som ser stor
effektiviseringspotential i sin organisation. Deras lager är delvis automatiserade men det finns
även vissa manuella delar. För att Reach Logistics ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga
på marknaden krävs det att de ständigt fortsätter att utvecklas. Genom att sträva efter att göra
produktionen så Lean som möjligt kommer Reach Logistics ha möjlighet att bli mer effektiva.

1.3 Syfte
Syftet med studien är att kartlägga Reach Logistics nuvarande lagerhantering och paketering
för att kunna identifiera problem och slöserier. Rapporten syftar även till att ta fram
förbättringsförslag till hur Reach Logistics ska kunna öka effektiviteten i lagerhantering och
paketering, genom att reducera de slöserier och problem som har identifierats vid
kartläggningen. För att kunna uppnå syftet har två forskningsfrågor tagits fram, vilka
presenteras nedan under 1.3.1.

1.3.1 Forskningsfrågor
Följande två forskningsfrågor har skapats för att få en övergripande bild över problemet.
1. Vilka problem och slöserier kan identifieras i lagerhantering och paketeringen hos ett
tredjepartslogistikföretag?
Den första forskningsfrågan syftar till att finna problem och slöserier som förekommer inom
de olika områdena hos ett tredjepartslogistikföretag. Genom en kartläggning av Reach
Logistics nuvarande lagerhantering och paketering kommer problemen och slöserierna kunna
identifieras.
2. Hur kan ett tredjepartslogistikföretag arbeta för att reducera slöserier för att öka
effektiviteten vid lagerhantering och paketering?
2

Forskningsfråga nummer två avser att finna lösningar på hur 3PL-verksamheter kan arbeta för
att minska slöserier samt åtgärda problemen som identifierats i forskningsfråga nummer ett.
Lösningarna ska då öka effektiviteten vid tredjepartslogistikföretagets lagerhantering och
paketering i jämförelse med hur det fungerar i dagsläget.

1.4 Avgränsning
Studien är avgränsad till att endast undersöka fallföretaget Reach Logistics lagerhantering samt
paketering. Det är bara fallföretagets lager och paketering i Borås som kommer att beaktas, då
det skulle bli för omfattande att studera alla Reach Logistics destinationer. Studien kommer
inte att behandla de manuella flödena av lagret, utan istället fokusera på de delvis
automatiserade flödena. De delvis automatiserade flödena som kommer att beaktas består av
ett Flow-racksystem och en OSR-maskin.
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2. Metod
I det här kapitlet presenteras studiens forskningssyfte, forskningsansats samt
forskningsstrategi. Här redogörs även vilken datainsamlingsmetod och analysmetod som
använts och varför den användes. Studiens validitet och reliabilitet diskuteras också i det här
kapitlet.

2.1 Studiens upplägg
Studiens upplägg består av fyra olika områden; planering, datainsamling, analys och slutsats.
Projektet startade med en inledande planeringsfas där syfte, mål och forskningsfrågor arbetades
fram. I den initiala fasen formulerades också avgränsningar samt studiens tillvägagångssätt.
Sedan inleddes datainsamlingen som bestod av studiebesök med observationer av de olika
flödena på fallföretaget samt flertalet intervjuer. Det gjordes för att få en överblick över nuläget
och för att öka förståelsen över hur verksamheten fungerar. Den tredje fasen, analys, bestod av
att jämföra den insamlade empirin med litteraturen för att finna likheter och skillnader.
Analysen och datainsamlingen utfördes delvis parallellt. Det då kompletterande intervjuer
genomfördes efter viss analys och ett nytt behov framkom. Studien var av iterativ karaktär,
vilket innebär att de olika faserna upprepades för att utföra vissa ändringar när behovet fanns.
I figur 1 nedan presenteras de fyra faserna och hur de upprepades innan forskningsfrågorna
kunde besvaras och en slutsats kunde formuleras. Se alla metodval i tabell 1.

Planering
- Syfte, mål, forskningsfrågor
- Avgränsningar
- Metodval

Slutsats

Analys
- Finna likheter/skillnader
- Nulägesanalys
- Litteraturjämförelse

Datainsamling
- Intervjuer
- Observationer
- Litteraturstudie
- Kompletterade datainsamling

Figur 1- Studiens upplägg
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Tabell 1- Studiens metodval

Metod

Val

Forskningssyfte

Explorativ

Forskningsansats

Induktiv

Forskningsstrategi

Fallstudie

Datainsamlingsmetod

Kvantitativ, kvalitativ

Analysmetod

Kvalitativ

2.2 Forskningssyfte
En studie kan ha ett eller flera forskningssyften och de kan även ändras under studiens gång.
De forskningssyften som finns är beskrivande, förklarande och utforskande (Saunders, Lewis
& Thornhill, 2009). Utforskande eller explorativ som det även kallas, är det som kommer
användas i den här studien och avser att utreda vad som pågår, söka nya insikter, ställa frågor
och bedöma fenomen utifrån nya synvinklar (Robson, 2002). En explorativ studie är
fördelaktig när ett problem ska tydliggöras och förklaras. Det är även bra då de explorativa
studierna är flexibla och har en förmåga att ändras då ny information tillkommer. Explorativa
studier görs ofta genom litteraturstudier, intervjuer med experter eller fokusgrupper (Saunders
et al., 2009). Forskningssyftet för studien är därför explorativ eftersom den ska utreda vad som
pågår hos Reach Logistics, söka nya insikter på hur problem ska lösas samt lösa problemen.
Det kommer leda till att slöserier kommer identifieras för att utreda hur effektiviteten kan bli
bättre.

2.3 Forskningsansats
Forskningsansatsen visar på vilket sätt som teorin skapas för att lösa problemet. Det finns tre
olika ansatser som kan väljas som studiens forskningsansats: induktiv, deduktiv och abduktiv
(Saunders et al., 2009). I den här studien har en induktiv forskningsansats valt. Vid en induktiv
forskningsansats dras slutsatserna utefter insamla data. Enligt Saunders et al. (2009) samlas
datan in som ett första steg och därefter skapas en teori kring problemet. Vid en induktiv
forskningsansats används oftast kvalitativ data, vilket bland annat användes i den här studien.
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2.4 Forskningsstrategi
Enligt Saunders et al. (2009) är en forskningsstrategi en plan för hur en forskare ska gå tillväga
för att besvara forskningsfrågan. Det finns ett flertal olika forskningsstrategier som kan
användas. Saunders et al. (2009) nämner bland annat experiment, undersökning, arkivforskning
samt fallstudie. Den ena strategin utesluter inte den andra, utan de kan användas i kombination.
I den här studien har fallstudie valts som forskningsstrategi. En fallstudie definieras som “en
forskningsstrategi som innehåller en empirisk undersökning av ett visst fenomen inom sitt
verkliga sammanhang med flera källor som bevis” (Saunders et al., 2009, s. 145–146).
Fallstudie valdes som forskningsstrategi i den här studien då det möjliggör att undersöka vilka
problem som fanns i praktiken samt att det ger en överblick av verksamheten. En fallstudie
används ofta då studien har ett explorativt syfte, vilket den här studien har.

2.5 Datainsamlingsmetod
I den här studien samlades både primär- och sekundärdata in. Den primära kvalitativa datan
samlades in via intervjuer och observationer och den kvalitativa sekundärdata samlades in
genom litteraturstudier.
Primärdata samlades in för att förstå nuläget hos Reach Logistics. Det gjordes genom
observationer och intervjuer med relevanta personer från företaget som beskrev och visade hur
företaget var uppbyggt och hur olika processer fungerade. Observationerna utfördes samtidigt
genom att följa flödet i fabriken och se vad som sker vid varje station. För att få en tydligare
bild om vad som sker intervjuades även personalen vid varje station. Intervjuerna var
ostandardiserade med semi-strukturerade frågor. Det innebär att de förutbestämda frågorna inte
behöver ställas i en specifik ordning och att det även går att lägga till frågor under intervjuns
gång utefter hur respondenten reagerar på frågorna. Att frågorna är ostandardiserade innebär
att svaren är öppna, vilket kan ge svaren ett djup (Saunders et al., 2009). För att tydligare förstå
problemen i verksamheten intervjuades även arbetsledare, produktionschefer och
bemanningsansvarig, se bilaga A-D för att se intervjufrågorna till de olika personerna.
En värdeflödesanalys gjordes för att underlätta kartläggningen av nuläget. För att ta reda på
vad som händer i produktionen gjordes ostrukturerade observationer. Likaså samlades
kvantitativa primärdata in vid observationerna. Det var cykeltider och antalet personer som
arbetade vid varje station som uppmättes. Cykeltid är enligt Rother och Shook (2003) den tid
det tar att bearbeta en produkt.
Kvalitativa sekundärdata samlades in genom litteraturstudier från böcker och databaser.
Sökord som användes under litteraturstudien var Third party logistics, Outsourcing, Lean
production, Third party logistics Lean och Pick and pack.
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2.6 Analysmetod
Analysmetoden som användes för observationerna samt den insamlade kvantitativa primära
datan var värdeflödesanalys. Det användes för att se vad som händer med produkten vid varje
steg i sin produktion (Tran, 2016; Patrocinio, 2015). Enligt Petersson et al. (2015) är syftet med
värdeflödesanalysen att förbättra flödet genom hela processen och inte bara i enskilda
processer. Det går att göra en värdeflödesanalys genom hela leveranskedjan (från leverantör
till fabrik och slutligen konsumenten) eller flödesnivå (internt inom en fabrik) och i den här
studien gjordes värdeflödesanalysen på flödesnivå. Först gjordes en kartläggning av nuläget,
för att få en förståelse över hur systemet fungerar idag. Det gjordes genom att välja en
produktfamilj och sedan följa dess flöde inom det bestämda området. Sedan följdes flödet
uppströms och alla processer som produkten passerade identifierades och ritades upp på ett
papper (Petersson et al., 2015). På det här viset kunde slöserier identifieras och cykeltiderna
kunde jämföras med varandra för att se om några flaskhalsar förekom.
Intervjuerna har analyserats genom att jämföra svaren som erhölls från respondenterna med
insamlad data från litteraturstudierna. Den information som respondenterna har givit om hur
det ser ut i praktiken jämförs med teorin och skillnaderna resulterar i de problem som existerar
i tredjepartslogistikföretaget.

2.7 Reliabilitet och validitet
När studiens trovärdighet diskuteras används två begrepp, reliabilitet och validitet. Reliabilitet
visar på tillförlitligheten hos den insamlade datan hos studien. Alltså om liknande data kan
samlas in med valda metoder vid andra tillfällen (Saunders et al., 2009). Reliabiliteten handlar
om repeterbarhet, huruvida resultaten kommer bli samma om studien skulle genomföras på nytt
(Saunders et al., 2009).
För att öka reliabilitet i studien mättes bland annat cykeltiderna flera gånger och ett genomsnitt
användes. De olika cykeltiderna mättes även olika dagar för att erhålla ett så trovärdigt resultat
som möjligt. Under studiens gång har även flera observationer gjorts på olika veckodagar för
att även då erhålla ett resultat som avspeglar verkligheten. Eftersom intervjuerna var
ostandardiserade med semi-srukturerade frågor kan det innebära att olika intervjupersoner fick
olika följdfrågor vilket kan resultera i att studien inte hade erhållit samma resultat om någon
annan person tillfrågats. Men för att öka reliabiliteten genomfördes intervjuerna med flera
personer även om de arbetade vid samma station.
Validitet visar på om studien mäter det som faktiskt är avsett att mäta, om datan återspeglar det
som var tanken att mätas (Saunders et al., 2009). Det finns en möjlighet att intervjurespondenter
har misstolkat frågan vilket kan resultera i minskad validitet hos studien. Det är även möjligt
att svaren kan ha missförståtts men den möjligheten har minimerats då det alltid varit två
personer som har deltagit vid intervjuerna. Svaren från intervjuerna antecknades även direkt
för att minska sannolikheten för misstolkning.
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Vid litteraturinsamlingen har flertalet olika källor använts för att öka studiens validitet.
Litteraturen har erhållits från bland annat vetenskapliga artiklar från flera olika databaser samt
böcker. Vid insamlandet av litteratur har hänsyn tagits till relevans och pålitlighet för att öka
studiens trovärdighet.
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3. Teoretisk referensram
I det här kapitlet presenteras teori om relevanta områden för studien och är uppbyggt med
hjälp av trattmodellen, vilket innebär att det börjar brett och smalnar av mot slutet. Kapitlet
berör ämnen som exempelvis outsourcing, tredjepartslogistik, Lean production och avslutar
med olika verktyg inom Lean Production såsom 5S och visualisering.

3.1 Logistik
Logistik är enligt Domingues et al. (2015) de aktiviteter som möjliggör sambandet mellan
produktion och konsumtion. De menar vidare att logistiken består av flertalet processer som
omfattar planering, genomförande och kontroll av varuflödet, tjänster samt information.
Logistik ses ofta som ett betydande område där verksamheter kan minska sina kostnader för
försörjningskedjan och samtidigt öka kundnöjdheten (Govindan, Khodaverdi & Vafadarnikjoo,
2016).

3.2 Outsourcing
Liu och Lyons (2011) menar att företag måste vara konkurrenskraftiga för att hålla sig kvar på
marknaden och inte bli utkonkurrerade. Det leder till att företaget ständigt måste utveckla sin
verksamhet och möta de utmaningar som finns för att hålla sig kvar. Det har resulterat i att fler
företag idag hellre samarbetar och förlitar sig på andra företag genom outsourcing än att lösa
problemen internt (Liu & Lyons, 2011). Outsourcing definieras som “en överföring av en
produktion eller en tjänst som har utförts internt till en extern part” (Ellram & Billington, 2001,
s.16). Enligt Van Weele (2012) finns det flera olika anledningar till att företag väljer att
outsourca och de kan både vara taktiska och strategiska. De taktiska fördelarna är att minska
kontroll- och driftskostnader, frigöra interna resurser och förbättra resultatet (Van Weele,
2012). De strategiska fördelarna är att företaget kan fokusera på sina kärnkompetenser, få
tillgång till kunskap i världsklass som kanske inte funnits internt tidigare, öka kundnöjdheten,
öka flexibiliteten och att fördela risken (Van Weele, 2012: Quinn and Hilmer, 1994). Enligt en
undersökning har mer än 80 procent av företagen som outsourcar som avsikt att göra
kostnadsbesparingar och fokusera mer på sin kärnverksamhet (Monczka Markham, Carter,
Blascovich & Slaight, 2005).

3.3 Tredjepartslogistik (3PL)
3PL är en typ av outsourcing som uppkom under 1980-talet som ett resultat av de
konkurrenskraftiga affärsmiljöerna (Wang, Day & Nguyen, 2018; Govindan et al., 2016). 3PLverksamheter började då erbjuda en integrerad service mellan lagring och transport. Till
skillnad från outsourcing är 3PL enbart outsourcing av logistikaktiviteter, medan outsourcing
kan var allt från att outsourca ekonomiavdelningen till en del av produktionen. Det finns flera
olika definitioner av tredjepartslogistik vissa bredare och vissa lite smalare (Marasco, 2008).
Ibland definieras 3PL som inköp av transport och/eller lager, medan det i andra fall definieras
som mer komplex outsourcing som kan omfatta hela logistikprocessen. Selviaridis och Spring
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(2007, s. 126) definierar 3PL som “att en tredje part övertar vissa eller alla logistiska
funktioner som tidigare utfördes internt”. Lieb (1992, s. 29) har en liknande definition men
lägger även till att 3PL kan omfatta hela logistikprocessen eller utvalda aktiviteter inom
processen. Sammantaget innebär de här breda definitionerna att 3PL innebär outsourcing av
logistikaktiviteter som tidigare utfördes internt i verksamheten. En smalare definition som
Berglund, van Laarhoven, Sharman, och Wandel (1999, s. 59) nämner är att
“tredjepartslogistik är aktiviteter som utförs av en logistikleverantör på uppdrag av en
avsändare och bestående av minst förvaltning och genomförande av transporter samt
lagerhållning. Dessutom kan andra aktiviteter vara inkluderade som till exempel
lagerhantering och informationsrelaterade aktiviteter som övervakning och spårning.
Kontraktet måste ha en längd på minst ett år, för att skilja tredjepartslogistik från traditionell
sourcing av transport och lager”. I den här studien kommer den bredare definitionen av
Selviaridis och Spring (2007) användas.
Vasiliauskas och Jakubauskas (2007) menar att andelen företag som outsourcar sin
logistikverksamhet har ökat med åren. Det görs främst för att företagen inte ska bli
utkonkurrerade utan istället vill säkerställa ekonomiska, tillförlitliga och effektiva leveranser
från sina leverantörer till sina kunder genom att outsourca. Det kan då göra att företaget kan
koncentrera sig på sina kärnkompetenser, öka effektiviteten samt minska kostnaderna
(Govindan et al., 2016). Några andra fördelar är att det ger ökad servicenivå, ökad flexibilitet
samt förkortar ledtiden till kunden (Wanke, 2012; Tse et al., 2012).
Vasiliauskas och Jakubauskas (2007) nämner även i deras studie att på den europeiska
marknaden outsourcar 42 procent sin logistik till 3PL-företag. 61 procent outsourcar bara sin
transport och 35 procent även sitt lager. Enligt tidningen Intelligent Logistik är
tredjepartslogistikbranschen en av de snabbast växande branscherna i Sverige. Det bygger på
en undersökning som gjordes 2006 och då omsatte Sveriges 3PL-företag tillsammans 7
miljarder kronor. Sju år senare har omsättningen ökat till 11 miljarder kronor, vilket innebär
en ökning med 10 procent per år i Sverige (Intelligent Logistik, 2012).

3.4 Lean production
Lean production härstammar från första början från Toyota Production System (TPS). Lean
production beskrivs ofta på två olika sätt, antingen ur ett filosofiskt perspektiv med vägledande
principer och övergripande mål eller ur ett mer praktiskt perspektiv med olika
ledningsprinciper, verktyg och tekniker. Shah och Ward (2007) menar att även om Lean
production beskrivs på olika sätt betyder det inte att de är motsägande utan det ses bara ur olika
perspektiv. Enligt Monden (1983) är grundtanken med TPS och Lean production att producera
rätt antal enheter, vid rätt tidpunkt utan att överproducera och bygga färdigvarulager. För att
uppnå det primära målet som är att reducera kostnader finns tre delmål: kvantitetskontroll,
kvalitetssäkring samt respekt för människan. Ohno (1988) nämner att de två huvudprinciperna
är Just-In-Time (JIT) och Jidoka. JIT innebär rätt produkt i rätt antal vid rätt tidpunkt (Petersson
et al., 2015). Jidoka innebär att skapa rätt kvalitet och att leverera i tid. Jidoka i sin tur består
av två principer: inbyggd kvalitet och stoppa vid fel (Petersson et al., 2015).
10

Ett enkelt sätt att beskriva hur de olika principerna hänger ihop är med hjälp av det så kallade
Leanhuset, se figur 2 nedan. Leanhusets grund står på värderingarna medan själva grunden
består av grundförutsättningarna som är utjämning och standardisering (Petersson et al., 2015;
Bicheno & Holweg, 2000; Liker & Morgan, 2006). Standardisering innebär att det arbetssätt
som är det bäst kända inom verksamheten ska användas av samtliga (Mĺkva, Yakimovich,
Korshunov & Tyurin, 2016; Petersson et al., 2015). En standard gäller tills det att en bättre
tillämpning hittats. Om ett nytt bättre sätt hittats görs det sättet till standard istället, vilket kan
resultera i att standarden kan förändras med kort varsel (Petersson et al., 2015). Enligt Mĺkva
et al. (2016) leder standardiseringar till bland annat minskad kostnad och tidsåtgång, säker
arbetsmiljö och minskat antal produktionsfel. Utjämning innebär att försöka uppnå en jämn
beläggning av hela flödet, alltså undvika toppar och dalar i produktionen (Hüttmeir, De
Treville, Van Ackere, Monnier & Prenninger, 2009). Utjämning kallas även Heijunka på
japanska. En fördel med att uppnå jämn beläggning är att det ofta leder till ökad kvalitet, då
inga stresstoppar eller perioder med låg beläggning finns (Petersson et al., 2015). Huset hålls
sedan upp av två huvudpelare, JIT och Jidoka. Taket pekar sedan mot målen, som alltid sätts
högt (Petersson et al., 2015; Bicheno & Holweg, 2000; Liker & Morgan, 2006).

Figur 2- Leanhuset redigerad från Liker & Morgan (2006)
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3.4.1 Lean automation
Lean production används inom många industrier för att öka engagemanget hos personalen,
arbeta med ständiga förbättringar och för att fokusera på värdeskapande aktiviteter genom att
driva ut slöserier (Gröbner, 2007). Det har resulterat i att produktiviteten har ökat med upp till
25 procent i olika företag (Gröbner, 2007). Enligt Kolberg och Zühlke (2015) har det funnits
intresse av att integrera automationsteknik med Lean production, vilket har fått
samlingsnamnet Lean automation. Det är främst för att maskiner kan driva ut slöserier genom
att arbeta standardiserat på ett mer noggrant sätt än vad människor gör. Vidare menar Kolberg
och Zühlke (2015) att maskiner kan vara mer kostnadseffektiva och ha en högre precision.
Nackdelen med maskiner i ett företag är att flexibiliteten minskar då de arbetar standardiserat
(Kolberg & Zühlke, 2015).

3.4.2 Lean och tredjepartslogistik
Li et al. (2007) menar att det finns tillfällen då en 3PL-leverantör inte kan tillfredsställa sina
köpare. Ibland uppstår det för höga driftkostnader, hög andel processfel eller brist på servicen.
Genom att införa ett Leantänkande i en 3PL-verksamhet kan slöserierna elimineras och
kvaliteten i processerna förbättras. Li et al. (2007) kallar det för tredjepartsleanlogistik (3PLL).
Målet med 3PLL är att minimera logistikkostnaderna i försörjningskedjan samtidigt som
kundernas förväntningar uppfylls. För att uppnå målet bör 3PL-verksamheten fokusera på
köparens efterfråga samt analysera varje steg i logistikprocessen för att hitta slöserier och
aktiviteter som inte skapar värde till kunden. Nästa steg är att implementera Leanprinciperna
oavbrutet arbete och jämt flöde.
Li et al. (2007) har skapat en modell för hur en verksamhet ska uppnå målet för 3PLL, se figur
3. Modellen består av tre olika nivåer; taktisk-, planerings- och princip-nivå. Princip-nivån
består av två principer, ständiga förbättringar och minska slöserier. För att uppnå de två
principerna finns planeringsnivån som innehåller fem olika delar: prognos av efterfrågan,
förenklad organisation, standardisering, värdeflödeshantering och JIT. Den taktiska nivån är
skapad med verktyg för att uppnå de fem delarna i planeringsnivån. För att prognostisera
efterfrågan kan verksamheten använda verktyg som kvalitativa och kvantitativa
prognosmetoder. 3PL-verksamheten bör förenkla organisationshierarkin och samtidigt se till
att personalen är mångsidig, så företaget kan ha en maximal produktion med så få anställda
som möjligt. Det kan uppnås med hjälp av en platt organisation eller virtuellt logistikföretag.
Standardisering inkluderar verktyg som 5S, A3-metoden och användningen av standarder. Det
huvudsakliga syftet med värdeflödeshanteringen är att identifiera slöserier. Några verktyg som
kan användas för att hitta slöserier är att kartlägga processaktiviteterna eller värdeflödesanalys
med hänsyn till tid. Verktyg för att uppnå JIT är Crossdocking eller leverantörsstyrda lager.
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Figur 3- Tredjepartsleanlogistik (3PLL) redigerad från Li et al. (2007)

3.4.3 Slöserier
Inom Lean production handlar det om att sträva mot perfektion, vilket görs genom att bekämpa
ojämnheter, överbelastning och slöseri. Syftet med det är att få mer värde för mindre
arbetsinsatser.
Ojämnheter (Mura) bygger på variation i produktionen, vilket betyder att produktionen strävar
mot förutsägbarhet. Mura kan innebära att arbetsbelastningen är hög på en station och låg på
en annan. Med stor variation i verksamheten behövs det kompenseras med extra lager, extra
bemanning och extra tid, för att klara av uppgiften. Det gör att slöseri (Muda) tillsätts i någon
form i produktionen (Brophy, 2013; Petersson et al., 2015).
Överbelastning (Muri) sker då människor och maskiner pressas till sitt yttersta. Muri orsakas
av dålig planering och dåligt designade arbetsstationer, vilket kan leda till kvalitetsbrister och
säkerhetsproblem. Det resulterar i fel på produkten samt att arbetsmiljön inte blir säker och kan
leda till dålig ergonomi, stress och övertid (Brophy, 2013).
Slöseri (Muda) är sådant som inte tillför värde i produktionen. Det är därför viktigt att kunna
se skillnad på värdeskapande aktiviteter och slöseri. Kunden är bara villig att betala för de
värdeskapande aktiviteterna, vilket gör att de övriga icke-värdeskapande aktiviteterna bör
minimeras (Petersson et al., 2015). Alla slöserier är inte synliga vilket gör att alla aktiviteter
behöver ifrågasättas för att få en djupare förståelse kring vad som är värdeskapande eller inte.
I verkligheten kan dock inte allt slöseri försvinna men det går alltid att reducera. (Brophy,
2013). Enligt Petersson et al. (2015) finns det 7+1 slöseri inom Lean som är:
•

Väntan innebär att alla förutsättningar för att arbetet ska gå vidare inte finns, vilket gör
att outnyttjad tid skapas (Brophy, 2013; Petersson et al., 2015). Det kan handla om att
material eller information inte finns tillgängligt, inväntar beslut eller kollegor (Brophy,
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2013; Petersson et al., 2015; Tran, 2016). Det kan även vara att maskiner gör oplanerade
stopp på grund av bristande underhåll (Baluch, Abdullah & Mohtar, 2012).
•

Transport innebär en förflyttning av varan, information eller människor och det är inget
som skapar värde för kunden, förutom då produkten transporteras till kunden (Brophy,
2013; Petersson et al., 2015; Tran, 2016). Det är viktigt att ifrågasätta om transporterna
behövs. Det kan handla om truckars körning genom lokalen med material eller flytt av
information (Petersson et al., 2015; Tran, 2016).

•

Överarbete handlar om att inte göra onödiga moment om inte kunden är beredd att
betala för det. Det kan handla om att ha en högre kvalitet än vad kunden efterfrågar
eller sträva efter högre noggrannhet (Petersson et al., 2015; Tran, 2016).

•

Lager avser produkters väntan på att bli använda. Det kan ske i form av förråd,
buffertlager eller färdigvarulager (Petersson et al., 2015; Tran, 2016). Lager används
då processen inte alltid kan hålla det som lovas eller då det ger kostnadsbesparingar att
köpa in ett större antal varor och skapa lager (Petersson et al., 2015). Stora lager leder
dock till ojämnheter i flödet, vilket motsäger Leans koncept till Heijunka (jämna ut).
Det leder till att lagernivåerna bör hållas låga för att få ett maximalt flöde där alla
processer har samma takt (de Haan, Naus & Overboom, 2010).

•

Rörelse innebär förflyttning som inte skapar värde. Det kan handla om att gå och hämta
verktyg eller material. Rörelse kan även leda till dålig ergonomi, vilket kan resultera i
skador (Petersson et al., 2015; Tran, 2016). För att minska rörelser handlar det om att
placera verktyg och material mer praktiskt (Petersson et al., 2015).

•

Produktion av defekta produkter handlar om att rätta till de produkter som inte blev rätt
från början. Det leder till att det kostar mer pengar för den extra tid som behöver läggas
ned på produkten, samt att ledtiden förlängs. Det kan handla om omarbete, saker som
har gått sönder i transporten, maskinen eller att information har fyllts i fel som orsakar
omarbete. (Petersson et al., 2015; Tran, 2016).

•

Överproduktion innebär att det produceras mer än vad som efterfrågas (Brophy, 2013;
Tran, 2016). Överproduktion anses vara den värsta formen av slöseri då produkten
genomgått hela processen utan att tillföra extra värde till kunden (Petersson et al.,
2015). Det skapar även extra lager av färdiga varor (Tran, 2016).

•

Outnyttjad kompetens innebär att inte all kompetens inom företaget används. Det är
viktigt att den personal som existerar får känna ett medarbetsengagemang och att de bra
idéer som finns inom företaget kommer till användning (Petersson et al., 2015).
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3.4.4 5S
En förutsättning för ett standardiserat arbetssätt är att ha en välorganiserad och funktionell
arbetsplats (Petersson et al., 2015). 5S är ofta den första metoden som företag tar till sig inom
Lean, som går ut på att driva ut slöserier (Al-Aomar, 2011). Enligt Petersson et al. (2015) är
fördelarna med 5S ökat engagemang hos medarbetarna, ökad produktivitet, minskat behov av
olika typer av lager samt kortare ledtider. Produktiviteten ökar då personalen inte längre
behöver leta efter verktyg, information eller material eftersom allt har sin plats. När personalen
har tillgång till sina saker ger det förutsättningar till ett standardiserat arbetssätt, vilket bidrar
till minskad variation i kvalitet och minskad tidsåtgång (Petersson et al., 2015). Metoden 5S
bygger på fem moment för att skapa en effektivare och säkrare arbetsplats och de är (Petersson
et al., 2015; Tran, 2016):
•

Sortera handlar om att sortera de verktyg och material som finns på arbetsplatsen (AlAomar, 2011; Petersson et al., 2015; Tran, 2016). Syftet är att sortera dem utefter hur
mycket verktygen eller materialet används för att skapa värde till aktiviteten. Det som
inte används eller hjälper till att skapa värde ska sorteras bort (Petersson et al., 2015;
Tran, 2016).

•

Strukturera går ut på att skapa en specifik plats till var sak. De saker som används ofta
ska placeras på lättillgängliga ställen för att minska rörelse, samt att sätta upp tydliga
markeringar vart saker ska stå (Al-Aomar, 2011; Petersson et al., 2015; Tran, 2016).
Det är bra för att enkelt kunna avgöra om verktyg eller material saknas för att på så sätt
kunna upptäcka avvikelser (Petersson et al., 2015; Tran, 2016).

•

Systematisk städning handlar om att ha allt i ordning och att se till att det fungerar (AlAomar, 2011; Petersson et al., 2015; Tran, 2016). Gör det enkelt att hålla i ordning. Det
är viktigt att gå till rotorsaken till varje problem för att lösa det från grunden. Främst
för att underlätta städningen så att det konstant kan hållas rent på arbetsplatsen
(Petersson et al., 2015; Tran, 2016).

•

Standardisera handlar om att dokumentera de överenskommelserna kring hur moment
ska utföras, för att alla ska förstå det standardiserade arbetssättet för momentet (AlAomar, 2011; Petersson et al., 2015; Tran, 2016). Det är viktigt att standarderna är lätta
att förstå och följa. Det är bra att visualisera med bilder för att öka förståelsen över hur
det ska vara (Petersson et al., 2015; Tran, 2016).

•

Självdisciplin är att skapa en 5S-kultur hos personalen för att få standarderna till att
fungera. Likaså få personalen att ständigt arbeta med förbättringar så att metoderna
utvecklas (Al-Aomar, 2011; Petersson et al., 2015; Tran, 2016). Genom att få in 5S i
kulturen kommer personalen lättare komma ihåg rutinerna och inte gå tillbaka till
tidigare metoder. Det är därför viktigt att ledningen engagerar sig och skapar
förutsättningar till att personalen ska kunna jobba med ständiga förbättringar (Petersson
et al., 2015; Tran, 2016).
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3.4.5 Kaizen
Kaizen är ett japanskt ord inom Lean och betyder ständiga förbättringar. Ständiga förbättringar
är en metod som innebär att förbättringar sker kontinuerligt i små steg. Förbättringarna behöver
inte alltid ge stora resultat men fördelen är att de inte heller kräver stora mängder resurser. Det
är därför möjligt att ha flera förbättringsarbeten på gång samtidigt då det i slutändan
tillsammans genererar stora effekter på resultatet. (Paul Brunet & New, 2003; Petersson et al.,
2015)

3.4.6 Visualisering
Visualisering är ett viktigt begrepp inom Lean för att tydliggöra vad som sker (Bititci, Cocca
& Ates, 2016; Sayer & Williams, 2012). Enligt Bititci et al., (2016) ger det ledningen och
medarbetarna en tydligare överblick kring hur produktionen ligger till i förhållande till planen.
Ett bra sätt att visualisera produktionen är med hjälp av skärmar som exempelvis kan visa
takttiden eller antal producerade enheter per skift (Bititci et al., 2016), se figur 4. Det hjälper
personalen att få en inblick hur de ligger till och vad som behöver göras. Det kan vara klockor,
färger eller ljussignaler som visualiserar läget (Petersson et al., 2015). Visualiseringsmetoden
har visat sig vara motivationshöjande för personalen, då de ser resultatet och vet vad de arbetar
mot (Bititci et al., 2016; Petersson et al., 2015).

Figur 4- Visualisering av antal producerade enheter per skift
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4. Fallstudieföretaget Reach Logistics AB
I det här kapitlet presenteras fallstudieföretaget Reach Logistics. Det innehåller vilka tjänster
som företaget tillhandahåller.
Reach Logistics är ett företag som driver lager- och logistikverksamhet och startades 2017.
Företaget är verksamma i Jönköping, Nässjö, Göteborg och Borås. Reach Logistics tillhör
koncernen Reach for the Stars AB som har ca 2 500 anställda. Reach Logistics Borås har ca 21
anställda (Alla Bolag, 2018). OnePartnerGroup Logistics och Cross Nordic Logistics, två
logistikföretag, gick 2018 ihop och blev Reach Logistics (Branschaktuellt, 2018).
Reach Logistics tillhandahåller tjänster som tredjepartslogistik, IT-systemintegration,
kundtjänst, fotostudio, drift av lager samt logistikfastigheter, se figur 5 nedan. Tjänsterna inom
3PL innefattar delar som infrakt, transport, leverans, lager- och returhantering samt
marknadsföring, vilket innebär en helhetslösning för kunden. (Reach Logistics, 2019)

Reach Logistics

Logistiktjänster

Tredjepartslogisti
k- 3PL

ITsystemintegration

Kundtjänst

Fotostudio

Drift av lager

Logistikfastighete
r

Figur 5- Reach Logistics logistiktjänster som de tillhandahåller

De erbjuder även kompletterande tjänster som digitala strategier, bemanning och rekrytering
samt utbildning, se figur 6. Reach Logistics arbetar med framåtlutad logistik, deras lösningar
har en högre kvalitet till en lägre kostnad med flexibilitet för att kunna möta framtidens
utmaningar. (Reach Logistics, 2019)

Reach Logistics

Kompletternade
tjänster

Digitala strategier

Bemanning och
rekrytering

Utbildning

Administration

Produktionslösning
ar

Webbshop

Figur 6- Reach Logistics kompletterande tjänster som de tillhandahåller
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5. Nulägesbeskrivning
I det här kapitlet presenteras nuläget hos Reach Logistics. Det beskriver hur de olika
stationerna i processerna fungerar. Datan är insamlad genom observationer och intervjuer
med de anställda.
Hos Reach Logistics finns det två halvautomatiserade flöden, OSR-flödet och Flow-racken, se
processkartorna i bilaga E och F. OSR är en 6000 kubikmeter stor maskin som innehåller 68st
plockrobotar och 300 000 unika lagerplatser. Maskinen lagerhåller produkter samt automatiskt
tar ut de produkter som ligger i lager som behövs till en order. I den här rapporten används
ordet OSR som ett samlingsnamn på ett processflöde som använder sig av OSR-maskinen som
lagerlösning och plocklösning. Processflödet kommer att beskrivas mer utförligt under rubrik
5.1 och visualiseras med hjälp av figur 7 och 8 nedan. Det andra halvautomatiserade flödet
kallas Flow-rack, vilket egentligen är en sluttande lagringsplats för varor, där det i ena änden
fylls på med varor och i andra änden plockas varorna. I och med att andra flödet har Flow-racks
som lagerlösning har det blivit samlingsnamnet för hela flödet. Hur nuläget ser ut med de olika
stationerna i Flow-racken och vad som utförs där kommer att beskrivas nedan under rubrik 5.2
och visualiseras i figur 9 och 10 nedan.

5.1 OSR-flödet
Påfyllnad OSR-maskinen
Påfyllnad av produkter till OSR-maskinen görs dagligen. Vilken typ av vara som levereras in
beror på vad kunden till 3PL lagret har beställt och vill lägga på lager. Reach Logistics
bestämmer därför inte vad som ska finnas på lager eller vad som ska beställas hem. Från det
att produkterna har levererats till Reach Logistics har de 48 timmar på sig att lägga in
produkterna i OSR-maskinen. Vid inleveransen hämtas produkter och ställs vid sidan om
stationen. Där skannas produkten in och läggs i lådor som passar i OSR-maskinen. Beroende
på hur produkten ser ut används olika typer av inredning i lådorna. Om produkten som ska
fyllas på i OSR-maskinen är ny behöver produkten vägas, mätas och skannas in för att läggas
till i systemet. Sedan är det bara att skanna och lägga i produkterna tills det att lådan är full.
När den är full tas en ny låda för att kunna ta emot alla inlevererade produkter. Lådorna åker
sedan in i OSR-maskinen och lagras där tills de behövs.
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Skanna &
lägga i order
• x1
• 2 sek

Orderplock 1

Orderplock 2

Avlastning

• x4
• 10 sek

• x1
• 13 sek

• x1
• 2 sek

Figur 7- Processkarta med cykeltider

Skanna och lägga i order
Varje order skannas manuellt och läggs i ett av de fyra facken i en grå plastlåda. När lådan är
fylld med fyra ordar åker den iväg till nästa station Orderplock 1. Den här stationen har en
cykeltid på 2 sekunder per order, se figur 7.
Orderplock 1
Vid Orderplock 1 läggs de produkter som konsumenten beställt i den grå lådan i samma fack
som ordern ligger i. Orderplocken går till så att OSR-maskinen har skannat lådan innan den
kommer till orderplocken, vilket gör att maskinen vet vilka produkter som ska läggas i lådan
till varje order. Produkterna kommer då automatiskt ner från lagret i OSR-maskinen och
kommer till plockstationen och placeras över de tomma gråa lådorna med ordrar. Personen som
plockar får signaler om vad som ska plockas och vart produkten ska läggas med hjälp av
systemet pick-by-light. Det går till så att ett fack med en produkt lyser och visar en siffra. Det
signalerar hur många produkter som ska plockas, exempelvis lyser siffran tre och då ska tre
produkter plockas. Sedan lyser det vid ett av de fyra facken i de grå lådorna med ordrar i, vilket
indikerar på vart personalen ska lägga de tre produkter som plockats (Guo et al., 2014). När
produkterna lagts i den grå lådan med ordern lyser nya lampor från lådorna med produkter som
ska läggas i en grå låda med ordrar i. När alla produkter har lagts till i alla fyra facken i den grå
lådan med ordrar åker den iväg mot paketeringen eller till Orderplock 2 om det är ytterligare
saker som ska läggas i som inte legat lagrade i OSR-maskinen. Cykeltiden för Orderplock 1 är
10 sekunder per order och det finns 4 stationer med 1 person i varje, se figur 7, men det är inte
alltid alla är igång.
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Orderplock 2
Orderplock 2 består av produkter som ofta inte får plats i OSR-maskinen för att de är för
otympliga. Alla grå lådor passerar därför inte Orderplock 2 eftersom inte alla beställt den här
typen av produkter. Stationen är lång och här står ofta endast en person på hela längan, för att
det kommer få lådor till den här stationen. När en grå låda med ordrar inkommer åker den ut
på den sektion som produkten den ska hämta ligger på. Sedan plockas ordern med systemet
pick-by-light, vilket betyder att det lyser en lampa vid den produkt som ska plockas och en
siffra med antalet som ska tas (Guo et al., 2014). Produkterna läggs sedan i den grå lådan i det
fack som lampan sedan visar. När alla produkter har lagts i lyser inte längre några lampor och
den grå lådan åker iväg till nästa station, Avlastningen. Orderplock 2 har en cykeltid på 13
sekunder per order, se figur 7.
Avlastningen
På Avlastningen lastas alla grå lådor av och ställs på en pall. När pallen är full noteras vilken
tid som pallen blev klar. Sedan ställs pallen i ett lager och inväntar tills det finns tid att packa
den. Det är därför viktigt att notera tiden på varje pall för att komma ihåg vilka ordrar som kom
in först och därför ska ut först. Cykeltiden för att lasta av och köra iväg pallen är 2 sek per
order, se figur 7. Hur länge pallen sedan står i lager och inväntar att bli packad varierar från
pall till pall.

Produkt i
kartong

Skanna &
etikett

Fyllnad &
förslutning

Sortera &
packa på pall

• x3
• 22 sek

• x1
• 18 sek

• x1
• 14 sek

• x0,5
• 5 sek

Figur 8- Processkarta med cykeltider. Det finns två linor av det här flödet som står parallellt med varandra.

Produkt i kartong
Den här stationen går ut på att lägga produkterna för en order i en kartong. Först hämtas en grå
låda med ordrar i från lagret och placeras vid arbetsbänken. Sedan tas produkterna upp från ett
av facken som symboliserar en order. Efter det kontrolleras hur många produkter som ordern
ska innehålla och att det stämmer med antalet produkter i facket. De produkter som består av
glas eller annat ömtåligt material plastas in för att inte gå sönder under transporten. Sedan kollar
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personalen på ordern för att se på vilket sätt ordern ska skickas, som beror på vad konsumenten
valt. Det kan vara varubrev eller vanlig kartong. Därefter bestämmer personalen vilken storlek
på varubrevet eller vanliga kartongen som behövs för att få plats med alla produkter som tillhör
ordern. När produkterna har placerats i kartongen läggs de på bandet och åker vidare till
Skanning och etikett.
Det finns två parallella linor med paketering som ser ut enligt figur 8. Det gör att det egentligen
finns 6 stationer som heter Produkt i kartong men på en lina finns det bara 3 stationer av den
här sorten. Alla stationer används inte alltid utan det beror på tillgången på personal. Ett
packbord där produkter läggs i kartong har cykeltiden 22 sekunder per order, se figur 8.
Skanning och etikett
När kartongerna kommer till stationen skannas ordern som ligger i kartongen. Det gör att en
etikett skrivs ut som visar vart kartongen ska och med vilken transportör det ska skickas med.
Därefter klistras postetiketten på kartongen och åker vidare till Fyllning och förslutning.
Stationen har en cykeltid på 18 sekunder per order och det finns bara en station av den här
sorten på varje lina, se figur 8 ovan.
Fyllning och förslutning
Kartongen fylls med fyllnadsmaterial för att skydda produkterna från skador under transporten.
Vissa kartonger behöver mer och andra mindre beroende på hur fyllda kartongerna är med
produkter i förhållande till hur stor kartongen är. Sedan försluts lådan. Stationen har en
genomsnittlig cykeltid på 14 sekunder per order, se figur 8.
Sorterar och packa på pall
Här sorteras sedan paketen utefter vilket land de ska till, samt med vilken transportör som
konsumenten valt att skicka paketet med. Paketen räknas och paketeras på den pall som
matchar land och transportör. Stationen har en cykeltid på 5 sekunder, se figur 8, men då delar
oftast lina 1 och lina 2 på en person som då går emellan de två linorna och packar.

5.2 Flow-rack
Påfyllning Flow-rack
Flow-racken fylls dagligen på med produkter. En Flow-rack är en sluttande lagringsplats för
varor, där det i ena änden fylls på med varor och i andra änden plockas varorna. I och med att
Flow-racken är lutande fylls det automatiskt på mot plockstationen (Sari, Saygin & Ghouali,
2005). När Flow-racken ska fyllas på används en viss typ av skanner som meddelar från vilken
plats enheterna ska hämtas ifrån och till vilken plats i Flow-racken produkterna ska fyllas på.
Den informerar även om antalet enheter som ska fyllas på. Produkterna hämtas från
inleveransplatsen för att sedan lastas på en vagn och köras till den angivna Flow-racken. Ibland
körs vagnen med flera olika produkter och ibland med bara en typ av produkt. Från platsen
som produkterna hämtas ifrån till att de är placerade i Flow-racken måste vagnen passera
transportbandet och det måste då stoppas.
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Kartongresning
& lägga i order
• x1
• 4 + 1 sek

Etikett

Orderplock

Våg

• x1
• 1 sek

• x1
• 19 sek

• x1
• 0 sek

Figur 9- Processkarta med cykeltider Flow-rack

Kartongresning
I den här stationen reser maskiner upp kartonger, olika maskiner reser upp olika typer av
kartonger. Några kartongstorlekar reses manuellt, bland annat varubreven. När kartongerna
blivit resta står de på rad på ett band. När bandet är fullt slutar maskinerna automatiskt att mata
ut fler kartonger. Cykeltiden för processen är 4 sekunder, se figur 9.
Lägga i order
Ordrar printas ut i olika högar beroende på vilken kartongstorlek ordern ska paketeras i. Här
läggs en printad order i varje kartong. Vid vissa tillfällen skickas olika gratisprover ut till
konsumenten och de läggs även i kartongerna vid den här stationen. Sedan flyttas kartongerna
över till transportbandet och åker automatiskt iväg till nästa station. Det ger stationen en
cykeltid på 1 sekund per order, se figur 9 ovan. En typ av kartong är varubrev. Varubreven är
för små för att åka på transportbandet då de kan fastna och välta De använder därför något de
kallar för slädar. Slädarna är en större kartong som de sedan ställer den mindre kartongen för
varubrev i för att den ska kunna åka på transportbandet.
Etikett
Den här stationen är fullständigt automatiskt och kräver inget manuellt arbete förutom vid fel
i maskinen. I stationen läses ordern av och kartongen får en id-etikett som kommer användas
under hela kartongens förlopp och cykeltiden för stationen är 1 sekund per order, se figur 9.
Orderplock
När lådan kommer åkandes på transportbandet svänger den av till den plockstation där
produkten som ska plockas till just den kartongen finns. Kartongen kan alltså svänga in vid
flera olika plockstationer ifall den innehåller flera olika produkttyper som inte finns vid samma
plockstation. Vid plockstationerna används metoden pick-by-light precis som i OSR-flödet.
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När en kartong kommer till stationen lyser id-numret på en display så att personen som packar
kan dubbelkolla att de lägger produkterna i rätt kartong. Sedan lyser en lampa vid produkten
som ska plockas där det också står vilket antal som ska plockas. Stationen har en cykeltid på
12 sekunder per order, se figur 9.
Våg
Stationen är till för att kvalitetskontrollera. Vågen kontrollerar om de packade produkterna
väger lika mycket som de borde göra enligt ordern. Vågen är en helt automatisk station, där
kartongen blir vägd på ett ställe längs transportbandet. Cykeltiden för vågen är 0 sekunder då
kartongen passerar stationen utan att stanna.
Kvalitetskontroll
Till den här stationen sorteras de kartonger som inte klarade kvalitetskontrollen vid vågen.
Väger kartongen för mycket eller för lite jämfört med vad den borde hamnar den här. Här
kontrolleras de plockade varorna manuellt mot order och justeras vid behov. Det kan
exempelvis handla om att lägga till en vara som missats eller byta ut en vara.

Fyllnad &
lock
• x1
• 7 sek

Förslutning

Postetikett

• x1
• 1 sek

• x1
• 1 sek

Sortera &
packa på pall
• x1
• 3 sek

Figur 10- Processkarta med cykeltider Flow-rack

Fyllnad och lock
Här fylls kartongerna med fyllnadsmaterial för att varorna inte ska åka runt i kartongen och gå
sönder när det sedan ska fraktas till konsumenten. Kartongerna behöver fyllas med olika
mycket fyllnadsmaterial beroende på hur mycket tomrum det finns kvar i kartongen. I den här
stationen sätter även personalen på ett lock på de kartonger som ska ha det och de övriga
kartongerna stängs manuellt. Stationen har en cykeltid på 7 sekunder per kartong, se figur 10
ovan.
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Förslutning
En helt automatisk maskin som försluter kartongerna med plastband. Förslutningen har en
cykeltid på 1 sekund per kartong, se figur 10.
Postetikett
I den här stationen stämplas en postetikett på varje kartong för att veta till vilken konsument
som paketet ska skickas till och med vilket transportföretag. Cykeltiden för stationen är 1
sekund per kartong, se figur 10.
Sortering
En läsare skannar kartongens postetikett för att sedan automatiskt sortera kartongerna efter
vilket transportföretag kartongerna ska skickas med, exempelvis DHL eller Postnord. De olika
kartongerna åker då ut på olika band för respektive transportföretag för att sedan kunna
paketeras på pall och skickas iväg.
Packa pall
Här paketeras kartongerna på pallar. Vissa pallar plastas in innan de skickas iväg. Cykeltiden
för stationen är 3 sekunder per kartong, se figur 10.
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6. Analys och förbättringsförslag
I det här kapitlet analyseras den insamlade datan från praktiken. Den jämförs även med
litteraturen för att se vilka likheter och skillnader som förekommer. Här presenteras även
förbättringsförslag till de olika problemen. Kapitlet är uppdelat i två delar, OSR-flödet och
Flow-rackflödet.

6.1 Problem och analys i OSR-flödet
Här kommer problemen som har identifierats i varje station till OSR-flödet att beskrivas och
analyseras med hjälp av litteraturstudien. För att på så vis kunna ta fram förbättringsförslag
som kan applicera i verksamheten för att kunna eliminera problemen och slöserierna.

6.1.1 Problem som har identifierats vid Påfyllnad av OSR-maskin
Problem som har identifierats vid Påfyllnad av OSR-maskinen, se figur
11, är att allt som skannas in sker manuellt, vilket gör att personalen
behöver röra produkten mycket. Likaså läggs produkterna som levereras
in i OSR-maskinen alltid i tomma lådor, vilket leder till att det finns
många lådor i rörelser i maskinen som blir halvfulla när produkter
plockats ut i Orderplock 1. När de får brist på lådor så att de inte kan
fylla på OSR-maskinen måste de därför ompaketera. Det innebär att
produkter från två olika lådor som ligger i lagret läggs i samma låda för
att få en låda tom. Det här steget skapar inget värde för kunden och
samtidigt kräver det personal, det bör då enligt Petersson et al. (2015)
minimeras eftersom kunden bara är villig att betala för de
värdeskapande aktiviteterna. Li et al. (2007) nämner även de att 3PLverksamheter bör fokusera på att hitta slöserier och aktiviteter som inte
skapar värde för kunden och eliminera de för att minimera kostnaderna.

Figur 11- Påfyllnad av OSRmaskinen

Förbättringsförslag
För att minska slöserierna vid Påfyllnad av OSR-maskinen bör de fylla på halvtomma lådor
istället för att lägga tid på att ompaketera lådorna så de blir tomma. Om företaget väljer att fylla
halvtomma lådor uteblir momentet att ompaketera lådorna helt, vilket vore positivt då det inte
skapar något värde för kunden. Det skulle gå till så att OSR-maskinen kör ut alla halvtomma
lådor från lagret, vilket gör att de då kan fyllas på.
Steget med att skanna alla lådor i slutet innan de åker iväg går att eliminera genom att sätta en
automatisk skanner i slutet av stationen på bandet där lådorna åker iväg till OSR-maskinen.
Genom att automatisera det steget kommer de spara tid, då det minskar rörelsen som personerna
rör sig fram och tillbaka med skannern, vilket skapar kostnadsfördelar (Kolberg & Zühlke,
2015).
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6.1.2 Problem som har identifierats vid Skanna och lägga i order
Skanningen sker manuellt likaså iläggningen av order, vilket gör att
personal krävs till den här stationen, se figur 12. Dock är stationen efter,
Orderplock 1, en flaskhals och en kö skapas för de gråa lådorna. Det
gör att personalen inte kan hålla ett kontinuerligt flöde, utan istället får
göra extrauppgifter en stund för att senare komma tillbaka och skanna
samt lägga i fler ordrar när kön har försvunnit. Idag sorterar personalen
ut vissa ordrar manuellt för att sedan kunna placera ut de ordrarna i en
och samma batch. Personen som jobbar vid den här stationen är i
dagsläget väldigt snabb och kunnig men det är ett problem att stationen
hänger på en specifik person, då blir företaget beroende av den
personen.
Figur 12- Skanna och lägga i

Förbättringsförslag
order
Ett förbättringsförslag som skulle lösa problemet med att företaget idag
är beroende av en specifik person är att de skulle printa ordrarna utifrån batcherna från början
för att slippa sortera ut vissa manuellt. Orderprinten har olika inställningar, vilket gör att
ordrarna kan sorteras efter till exempel kartongstorlek, transportör eller vilka produkter som
ska paketeras enligt ordrarna. Genom att batcha ordrarna på ett förutbestämt sätt går det att
jämna ut beläggning, för att undvika toppar och dalar i flödet och på så vis minska lager och
ledtiden (Hüttmeir et al., 2009; Brophy, 2013; Petersson et al., 2015). Det går även att
automatisera större delar av den här stationen så att ingen personal skulle krävas, vilket ger
kostnadsfördelar (Kolberg & Zühlke, 2015).

6.1.3 Problem som har identifierats vid Orderplock 1
Problem som uppstår i Orderplock 1, figur 13, är att produkter med
vätskor kan läcka och kletar ner facket med produkter. Det leder till att
de kletiga produkterna får tas ut, vilket resulterar i fel lagersaldo då det
inte alltid registreras att produkterna blivit bortplockade. Här tillämpar
olika personer olika arbetssätt. Den mer erfarna kan direkt registrera att
produkten blivit bortplockat medan den mer oerfarna personen bara
plockar bort produkten vilket resulterar i ett felaktigt lagersaldo. Felen
som blir kommer sedan leda till problem i framtiden då produkten inte
finns tillgänglig i lager och då behöver problemet justeras. Enligt
Petersson et al. (2015) och Tran (2016) ska saker göras rätt från början
för att slippa göra omarbete, då det leder till extra kostnader och
förlängd ledtiden. Ett annat problem som uppstår ibland är att lådorna
Figur 13- Orderplock 1
kan fastna i OSR-maskinen. Då får någon erfaren i personalen komma och
knuffa till lådorna i maskinen. Problemet resulterar i onödiga stopp i flödet och att personalen
får vänta tills problemet är löst. Det leder även till mycket rörelse för den mer erfarna
personalen som behöver avbryta sin plockning för att gå och lösa problemet. Rörelse är en
förflyttning som inte skapar något värde och bör därför elimineras (Petersson et al., 2015; Tran,
2016).
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Förbättringsförslag
I och med att personalen har olika tillämpningssätt när de plockar bort kletiga produkter vilket
leder till olika resultat. När en produkt har plockats bort bör det registreras direkt istället för att
skjuta på problemet. I den här stationen bör det finnas ett standardiserat arbetssätt som samtliga
personer följer. Enligt Mĺkva et al. (2016) bör ett standardiserat arbetssätt vara det som är det
bäst kända inom verksamheten och det ska användas av alla. Uppkommer ett nytt bästa sätt att
utföra det här momenten bör standarden ändras, men då ska alla göra på det nya sättet istället.
Även Li et al. (2007) menar att användningen av standarder resulterar i ständiga förbättringar
och minskat slöseri. Det skulle i det här fallet innebära att all personal som står vid stationen
vet vad de ska göra om en läckande flaska dyker upp och personalen tar bort och registrerar in
det i lagersaldot direkt på ett likadant sätt.
Petersson et al. (2015) nämner att ett sätt att minska rörelse är att omplacera saker mer praktiskt.
I den här stationen är det också viktigt hur personalen blir utplacerade till de olika stationerna
och därför är styrningen också viktig. Eftersom det finns fyra olika plockstationer, två på övre
plan och två på nedre plan, är det viktigt att placera en mer erfaren personal i närheten av en
mer oerfaren person för att minimera rörelse när den oerfarna personalen behöver hjälp.

6.1.4 Problem som har identifierats vid Orderplock 2
Problemet med Orderplock 2, figur 14, är att det sällan kommer lådor
med ordrar vilket gör att stationen sällan kräver att en person står här
hela tiden, utan behöver göra något annat också. Enligt Li et al. (2007)
bör 3PL-verksamheter sträva efter oavbrutet arbete, vilket är ett problem
i den här stationen då personen ofta måste byta station vilket leder till
avbrutet arbete. Sträckan för stationen är lång, vilket gör att det blir
mycket rörelser för personen som arbetar vid den här stationen och enligt
Tran (2016) och Petersson et al. (2015) bör det minimeras då
förflyttningar inte skapar något värde.
Förbättringsförslag
Det är svårt att eliminera rörelsen i den här stationen då det till stor del
Figur 14- Orderplock 2
beror på den låga beläggningen. Vid en ökad beläggningen kommer den
här stationen sysselsätta en person under ett helt skift, vilket resulterar i minskad rörelse som
Tran (2016) och Petersson et al. (2015) förespråkar. Företaget är nyligen uppstartat och har inte
fått in så många kunder än, vilket gör att beläggningen kommer öka med tiden då förteget
förhoppningsvis kommer få in fler kunder.
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6.1.5 Problem som har identifierats vid Avlastningen
Vid Avlastningen, figur 15, skapas inget värde för kunden, utan
lådorna lyfts bara av från bandet och ställs på en pall. Om en aktivitet
inte skapar något värde bör den elimineras (Li et al., 2007; Petersson
et al., 2015). Den här stationen skapar onödig rörelse när personalen
lyfter och ställer ner lådorna på en pall och när pallen är full förflyttas
pallen till ett lager. Lagret existerar enbart för att paketeringen efter är
en flaskhals och måste då vänta i lager för att paketeras. Lager är
precis som rörelse en slöseri när verksamheter arbetar med Lean och
bör därför reduceras alternativt elimineras (Petersson et al., 2015;
Tran, 2016). Även de Haan et al. (2010) nämner att lager bör hållas så
låga som möjligt för att få ett maximalt flöde och på så sätt erhålla ett
flöde där processerna håller samma takt.

Figur 15- Avlastningen

Förbättringsförslag
Eftersom den här stationen inte skapar något värde alls vore det optimala att helt eliminera den.
När en verksamhet arbetar med Lean är målet att uppnå ett kontinuerligt flöde, vilket det skulle
bli om den här stationen eliminerades (Li et al., 2007). En av grundförutsättningarna i Lean är
just utjämning. Den här stationen är i dagsläget inte möjlig att ta bort då efterföljande stationer
i paketeringen är en flaskhals. Det är dock viktigt att sträva mot en jämn beläggning av hela
flödet enligt Hüttmeir et al. (2009). En utjämning av flödet, Heijunka, kan leda till ökad kvalitet
då stresstoppar eller perioder av låg beläggning undviks (Petersson et al., 2015).

6.1.6 Problem som har identifierats vid Produkt i kartong
Första problemet är att personalen behöver hämta pallen från lagret och
ställa den vid sitt packbord, vilket skapar rörelse. Sedan lyfts en grå
låda med fyra fack upp på bänken och gör det trångt, se figur 16.
Ordrarna som ligger i den grå lådan med fyra fack är inte sorterade på
något sätt. Det gör att personalen själv får läsa på ordern vilken
förpackningen det ska vara till ordern och sedan uppskatta om den
kartongen som står är mest lämplig till ordern. Det resulterar i att
personen ibland får byta kartong då alla produkter inte får plats i den
rekommenderade kartongen. I och med att det kan komma olika stora
ordrar med olika stora produkter finns det ett flertal kartonger på
arbetsbordet som personalen kan välja bland och alla sorters kartonger
tar mycket plats.

Figur 16- Produkt i kartong
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När konsumenten har beställt att produkten ska levereras med
varubrev händer det ibland att produkten som konsumenten har
beställt inte får plats i ett varubrev. Det resulterar i att produkterna får
läggas i en vanlig kartong istället då de är större än varubreven. Ett
annat problem som uppstår vid den här stationen är att de vanliga
kartongerna bara har storlekarna liten och stor, vilket gör att om
produkten inte får plats i en liten kartong måste en stor kartong väljas.
På stationen Fyllning och förslutning måste då extra fyllnadsmaterial
användas för att minimera risken att produkterna går sönder under
transporten. Den extra förbrukningen av fyllnadsmaterial är inte
miljömässigt hållbart.
Figur 17- Packbord,

De som lägger produkter i kartong har en cykeltid på 22 sekunder och
Produkt i kartong
när då alla tre packbord på linan används leder det till långa köer. Det
beror på att stationen efter, Skanning och etikett, är en flaskhals med en cykeltid på 18
sekunder. Det leder till att de som packar får stapla färdigpackade kartonger på sina
arbetsplatser, se figur 17. Enligt Brophy (2013) kallas det ojämnheter, mura, när belastningen
är hög i en station och låg i en annan.
Förbättringsförslag
I och med att stationen Produkt i kartong är rörig och trång är ett sätt att lösa det problemet
genom att använda metoden 5S. Enligt Petersson et al. (2015) resulterar 5S i en bättre
fungerande arbetsplats där små slöserier elimineras. Det är även en enkel metod för företaget
att genomföra (Al-Aomar, 2011). Personalen skulle i det här fallet få bättre ordning på sin
arbetsplats vilket kan resultera i ökad effektivitet när de arbetar (Petersson et al., 2015; Tran,
2016).
Eftersom det förekommer ojämnheter i beläggningen på stationerna i paketeringen behöver det
flödet utjämnas. Utjämning, Heijunka, strävar mot att få en jämn beläggning av hela flödet
(Hüttmeir et al., 2009). För att uppnå Heijunka i det här flödet bör de antingen bara vara
maximalt två personer som arbetar i stationen, Produkt i kartong, alternativt öka kapaciteten i
stationen efter Skanning och etikett. Anledningen till att sträva efter utjämning är enligt
Petersson et al. (2015) att det ofta leder till ökad kvalitet.
Problemen med de olika kartongerna bör ses över generellt. Eftersom det bara finns små och
stora kartonger kan de fundera om det hade varit fördelaktigt att även använda en typ av
mellankartong. En mellankartong hade minskat användningen av fyllnadsmaterial då
personalen hade kunnat välja en kartong som passar produkterna bättre istället för att ta en stor
kartong och behöva lägga i stora mängder fyllnad. Eftersom det även framkommit problem
med varubreven bör de se över så att konsumenterna inte kan välja varubrev om produkterna
är för stora för att få plats i det. De bör alltså uppdatera systemet över vilka produkter som går
att skicka med varubrev och inte.
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För att underlätta vilken typ av kartong som ska användas till produkterna skulle ordrarna
kunna batchas i en viss ordning, alltså att det printas i stationen Skanna och lägga i order, efter
till exempel vilken typ av kartong de ska skickas med. Idag printas ordrarna i den ordning de
kommer in till företaget, så de använder metoden först in först ut. Det gör att ordrarna som
kommer in är slumpmässigt blandade och följer ingen sortering förutom tiden då de ankommit.
Företaget bör istället arbeta med utjämning (Petersson et al., 2015) och därmed printa ordrarna
utefter hur de ska paketeras, alltså varubrev och vanliga kartonger var för sig. Det skulle
medföra att personalen slipper momentet med att läsa vilken typ av kartong som det ska vara
till ordern då alla på hela pallen skulle vara samma. Det skulle leda till att cykeltiden skulle
kunna förkortas och att de två olika linorna skulle kunna delas in i varubrev och kartonger, till
exempel att lina 1 endast håller på med varubrev och lina 2 endast håller på med de vanliga
kartongerna. Det skulle också medföra att antalet kartonger på packbordet skulle kunna
reduceras till hälften då det bara skulle behöva olika storlekar på varubrev vid första linan och
bara vanliga kartonger på andra linan. Förbättringsförslaget skulle ge mer plats på packbordet
och det skulle så bli lättare att utföra arbetet med att packa och att hålla rent som Petersson et
al. (2015) förespråkar i 5S.

6.1.7 Problem som har identifierats vid Skanning och etikett
Problemet som har identifierats är att stationen, figur 18, är en
flaskhals vilket gör att det bildas en lång kö av kartonger som ska
skannas in och få etikett. Det blir alltså en form av väntan som inte är
värdeskapande (Brophy, 2013; Petersson et al., 2015). I och med att
det blir många kartonger som står i kö kan det lätt bli att en order
skannas och etiketten som skrivs ut sätts på fel kartong, eftersom det
är så trångt och det blir då svårt att hålla koll på vilken kartong som
har skannats in. Personalen använder i dagsläget olika arbetssätt vid
den här stationen. Vissa skannar en låda och klistrar sedan på den
etiketten medan andra skannar exempelvis tre lådor i rad för att sedan
klistra på de tre etiketterna. Ett annat problem som identifierats är att
personalen behöver lägga ifrån sig skannern när de ska klistra på
etiketten. Det resulterar i att de söker efter en plats att lägga den på samt
måste vrida sig för att ta upp den igen.

Figur 18- Skanning och
etikett

Förbättringsförslag
Då den här stationen som tidigare nämnt är en flaskhals bör de lägga till en likadan station till.
Det så att två personer kan stå parallellt och ha varsin skanner och etikettskrivare. Det kommer
resultera i att kapaciteten i den här stationen kommer fördubblas och den kommer inte längre
vara någon flaskhals och flödet kommer då bli mer utjämnat, Heijunka, som Hüttmeir et al.
(2009) förespråkar.
Även i den här stationen bör de använda sig av ett standardiserat arbetssätt eftersom personalen
idag använder olika metoder. De bör se över vilket arbetssätt som är det bäst kända och sedan
bör samtliga använda det arbetssättet (Mĺkva et al., 2016). Blir det exempelvis minst fel om de
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bara skannar en kartong i taget eller kanske fungerar det lika bra att skanna fem lådor och sedan
klistra på etiketterna. Här är det viktigt att hänsyn tas till både kvalitet och effektivitet, det ska
gå snabbt men det får inte heller bli fel.
Ett förbättringsförslag är även att förbättra tillgången till skannern. Genom att använda
metoden 5S kommer personalen alltid veta vart skannern ligger och de behöver inte fundera på
vart de lagt den. Den kommer ha en standardplats där alla alltid lägger den. Enligt Petersson et
al. (2015) kommer produktiviteten att öka när personalen slipper leta efter sina verktyg.

6.1.8 Problem som har identifierats vid Fyllning och förslutning
Problemet med den här stationen är att den tar för lång tid och därmed
blir en flaskhals. Det medför att kartongerna inte kan ha ett
kontinuerligt flöde utan måste vänta innan stationen är tillgänglig,
vilket inte är värdeskapande (Brophy, 2013; Petersson et al., 2015).
Förbättringsförslag
Då även den här stationen är en flaskhals bör de sträva efter utjämning,
Heijunka (Hüttmeir et al., 2009). Om de har ett stort antal ordrar som
de ska få ut under dagen bör de lägga till en parallell likadan station
för att ta bort flaskhalsen. Alternativet är att dagar med låg beläggning
endast ha en eller två stationer av Produkt i kartong för att få ett
utjämnat flöde. Vid en tillagd parallell station som Fyllning och
förslutning, figur 19, krävs endast en personal till och ingen ny maskin
då personalen vid den här stationen endast är i behov av
fyllnadsmaterial som det kan ta från den ordinarie stationen.

Figur 19- Fyllning och
förslutning

6.1.9 Problem som har identifierats vid Sorterar och packa på pall
Kartongerna som kommer hit är osorterade, se figur 20, vilket gör att
personalen behöver lägga tid på att läsa på etiketten för att sedan
sortera vilken pall kartongen ska paketeras på.
Förbättringsförslag
För att slippa den manuella sorteringen kan de istället använda en
automatisk sortering. Den skulle då läsa av vilket land och
transportföretag som paketet ska skickas med och sedan skulle paketen
automatisk sorteras ut på olika band och gör sorteringen standardiserad
(Kolberg & Zühlke, 2015). Fallföretaget har redan en sådan anordning
men de har bara inte installerat den till flödet. Den automatiska
sorteringen skulle därför inte kräva någon investering.

Figur 20- Sortering
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6.1.10 Generella förbättringsförslag OSR-flödet
I dagsläget är hela paketeringen en flaskhals då orderplocken har en lägre cykeltid. Ett
förbättringsförslag för att eliminera flaskhalsen är att införa en mer automatiserad
paketeringslina. I den automatiserade paketeringen kan stationen Avlastning elimineras helt då
det skulle vara ett utjämnat flöde.

6.2 Problem och analys i Flow-racken
Här kommer problemen som har identifierats i varje station till Flow-racken att beskrivas och
analyseras med hjälp av litteraturstudien. För att på så vis kunna ta fram förbättringsförslag
som företaget Reach Logistics kan applicera i sin verksamhet för att kunna eliminera
problemen och slöserierna.

6.2.1 Problem som har identifierats vid Påfyllning Flow-rack
Problem som har identifierats i den här stationen är att det inte finns ett
standardiserat arbetssätt för hur personalen ska utföra påfyllningen av
Flow-racken. Ibland tar personalen endast en kartong med varor på
vagnen istället för flera. Problemet är att det bidrar till onödig rörelse
och stopp på transportbandet då de stannar bandet varje gång vagnen
ska passera in till Flow-racken, se figur 21. Eftersom rörelse är en av
slöserierna enligt Petersson et al. (2015) bör de minimeras.
Förbättringsförslag
Enligt Bicheno och Holweg (2000) ingår standardisering i Leanhuset
och därför bör påfyllningen av Flow-racken ha ett standardiserat
arbetssätt för att all personal ska göra likadant. För att få igenom ett Figur 21- Påfyllning av Flowrack
standardiserat arbetssätt är det viktigt att hela organisationen är
medvetna om standarden och att styrningen i företaget är tydlig. Ett standardiserat arbetssätt
kan göra att fler kartonger tas samtidigt på vagnen när produkterna förflyttas från lagerplatsen
till Flow-racken, vilket minimerar onödiga stopp och rörelse som Petersson et al. (2015)
förespråkar. Standarden skulle innebär att personalen följer det som den inprogrammerade
skannern indikerar att de ska göra.
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6.2.2 Problem som har identifierats vid Kartongresning
Ett problem som har identifierats vid Kartongresningen, figur 22, är att
maskinerna ofta reser kartonger som inte går att använda då de är
defekta. Det leder till att maskinen ibland stannar och defekta kartonger
måste dras ut ur maskinen, vilket också resulterar i ett stort
materialsvinn. Enligt Baluch et al. (2012) kan maskiner göra oplanerade
stopp på grund av bristande underhåll. I och med de oplanerade stoppen
och defekta produkterna måste personalen lägga tid på att ta bort den
defekta kartongen. Enligt Petersson et al. (2015) och Tran (2016) leder
defekta produkter till ökade kostnader och tid, vilket inte är
värdeskapande. Ett annat problem vid uppresandet av kartonger är att
varubreven måste resas manuellt och läggas i slädar. Momentet tar tid
och kräver mycket resurser.

Figur 22- Kartongresning

Förbättringsförslag
Ett förbättringsförslag är att införa kontinuerligt underhåll på maskinerna för att undvika
oplanerade stopp i maskinen och på så sätt minska icke-värdeskapande aktiviteter. Företaget
bör även ta fram en annan typ av varubrev som kan åka på transportbandet utan att behöva
använda slädar. Det skulle resultera i att steget där varubreven läggs i slädarna skulle kunna
elimineras.

6.2.3 Problem som har identifierats vid Lägga i order
Då det är flera parallella stationer som sköts av en och samma person kräver den här stationen
mycket rörelse. Ett problem är också att varubreven kräver specialhantering vilket kräver
mycket tid och rörelse vilket Petersson et al. (2015) menar bör minimeras.
Förbättringsförslag
Ett sätt att reducera rörelsen och specialhanteringen är att utforma kartongen för varubrev på
ett sätt så att den kan åka på transportbandet utan släde. Om kartongen kan åka på
transportbandet själv kommer ingen specialhantering krävas då slädarna helt kan elimineras.

6.2.4 Problem som har identifierats vid Etikett
Vid den här stationen, se figur 23, är ett problem att maskinen klistrar
etiketten så att den ibland inte går att läsa av. Det gör att den felaktigt
klistrade etiketten måste tas bort manuellt och sedan ställs kartongen
tillbaks på transportbandet för att gå igenom stationen igen, vilket skapar
omarbete och onödigt stopp.
Förbättringsförslag
Enligt Baluch et al. (2012) är ett förbättringsförslag att arbeta med
kontinuerligt underhåll på maskinen för att minimera andelen oplanerade
stopp, vilket kommer resultera i att fler etiketter klistras på korrekt. Det

Figur 23- Etikettmaskin
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reducerar därför det extra arbete som personalen behöver lägga ned för att omplacera
kartongen.

6.2.5 Problem som har identifierats vid Orderplock
Vid orderplocken, figur 24, krävs det mycket rörelse då de plockar över
stora områden. Rörelse är enligt Petersson et al. (2015) och Tran (2016)
en icke-värdeskapande aktivitet och bör därför elimineras.
Förbättringsförslag
För att kunna minimera icke-värdeskapande aktiviteter såsom rörelse
rekommenderar Petersson et al. (2015) att placera verktyg och material
mer praktiskt. Det är därför bra att placera de produkter som plockas ofta
närmast plockstationen för att minska sträckan personalen behöver gå för
att hämta produkten.
Figur 24- Orderplock

6.2.6 Problem som har identifierats vid Kvalitetskontroll
Problem som har identifierats vid Kvalitetskontrollen är att kartongen
kan bli stående länge och vänta på att genomgå Kvalitetskontrollen, se
figur 25. Den här stationen är även tidskrävande då en person manuellt
går och justerar felen som blivit vilket kräver mycket rörelse. Det finns
inget standardiserat arbetssätt för hur den här processen ska se ut, vilket
resulterar i att alla inte arbetar på det bäst kända sättet som Petersson et
al. (2015) och Mĺkva et al. (2016) förespråkar. Det kan finnas flera olika
anledningar till att kartongerna har blivit fel. För att veta vilken typ av
fel som har uppstått krävs det att personalen har rätt kunskap och
erfarenhet för att veta hur felet sedan ska justeras.
Förbättringsförslag
Figur 25- Kvalitetskontroll
Förbättringarna som går att göra i den här stationen är därför att komma
fram till ett standardiserat arbetssätt för hur Kvalitetskontrollen ska genomföras på standard fel
som uppkommer i kontrollen. Dock kommer stationen att kräva att personen har en viss
förståelse för hur olika problem ska hanteras då problem varierar, vilket gör att styrningen
måste förbättras. De som ansvarar och organiserar vid vilken station personalen ska stå vid,
måste vara medvetna om att personen de placerar på den här stationen har rätt förståelse och
kan det mer avancerade arbetssättet.

34

6.2.7 Problem som har identifierats vid Fyllning och lock
För varje kartong som kräver lock innebär det extra rörelse för
personalen vilket är tidskrävande. Enligt Petersson et al. (2015) bör
företag sträva efter att minska slöserier där rörelse är en av de sju
slöserierna.
Förbättringsförslag
För att minska rörelsen i den här stationen, figur 26, bör de byta ut
kartongen som har lock mot en kartong utan lock för att fortare kunna
försluta lådan. De behöver alltså byta design på kartongen.

6.3 Generell analys

Figur 26- Fyllning och lock

I båda flöderna finns det vissa generella åtgärder som skulle kunna vidtas. Ett
förbättringsförslag är att de kan införa visualisering i form av exempelvis måltavlor. Enligt
(Bititci et al., 2016) ger det både ledningen och medarbetarna en tydligare överblick av hur de
ligger till och vad som behöver göras. I dagsläget arbetar medarbetarna bara på utan att ha
några tydliga mål vad de faktiskt jobbar emot. Med hjälp av visualisering kan personalen se
resultatet och veta vad de arbetar mot för mål, vilket har visat sig vara motivationshöjande
(Bititci et al., 2016; Petersson et al., 2015).
De borde även ha en tydligare styrning, i dagsläget arbetar personalen lite där de känner för
det. Men hjälp av en tydligare styrning skulle arbetet bli effektivare och medarbetarna skulle
veta vart de ska vara och mot vilka mål de arbetar mot. Det bör även informera samtliga i
produktionen om vilka standarder som gäller så det finns en möjlighet för medarbetarna att
följa de.
För att fortsätta utvecklas och ständigt effektivisera verksamheten bör de arbeta med ständiga
förbättringar, även kallat Kaizen (Paul Brunet & New, 2003). Kaizen innebär att verksamheten
kontinuerligt arbetar med små förbättringar likt de förbättringsförslag som är nämnda ovan. De
flesta förslagen kräver mindre resurser och går att implementera direkt. Resultatet av varje
enskilt förbättringsförslag behöver inte alltid ge stora resultat men tillsammans ger alla små
förslag stora effekter på resultatet (Paul Brunet & New, 2003).

35

7. Slutsatser
I det här kapitlet presenteras studiens slutsatser som svarar på studiens syfte och
forskningsfrågor. Kapitlet avslutas sedan med att redovisa en implementationsplan.
Syftet med studien är att kartlägga Reach Logistics nuvarande lagerhantering och paketering
för att kunna identifiera problem och slöserier. Studien syftar även till att ta fram
förbättringsförslag till hur Reach Logistics ska kunna öka effektiviteten i lagerhantering och
paketering, genom att reducera de slöserier och problem som har identifierats vid
kartläggningen. Med hjälp av de olika forskningsfrågorna har syftet kunnat uppnås.

7.1 Identifiering av problem och slöserier
Första forskningsfrågan var följande “Vilka problem och slöserier kan identifieras i
lagerhantering och paketeringen hos ett tredjepartslogistikföretag?”. Syftet med
forskningsfrågan var att genom en kartläggning av Reach Logistics nuvarande lagerhantering
och paketering lättare kunna identifiera de slöserier och problem som existerade. Genom
intervjuer, observationer och värdeflödesanalys kunde nuläget analyseras och slutsatser
gällande slöserier och problem hos företaget dras. De problem och slöserier som identifierades
var av olika karaktär, beroende på vart i processen de förekom. Generella problem som
existerade i flöderna var rörelse och att personalen utförde arbetsuppgifterna på olika sätt. För
att få en förståelse över kartläggningen av processerna se bilaga E och F, och stationerna
beskrivs under nuläget 5.1 och 5.2. Problem och slöserier som har identifierats med hjälp av
kartläggningen av flödet och stationerna i OSR-flödet redovisas i kapitel 6 men sammanfattas
i tabell 2 nedan.
Tabell 2- Identifierade problem och slöserier vid OSR-flödet

Station
Påfyllnad OSR-maskinen - Fyller på
OSR-maskinen med produkter. Det görs
för att produkterna ska lagerhålls i
maskinen.

Skanna och lägga i order - Ordrar läggs
i den grå lådan och alla ordrarna i lådan
skannas för att slutligen även skanna
lådans etikett. Därefter åker lådan iväg på
transportbandet till Orderplock 1.

Identifierade problem och slöserier i OSRflödet
● Manuell skanning - Produkterna
skannas in och läggs i lådor som passar
OSR-maskinen manuellt.
● Ompaketering - Vid brist på tomma
lådor behöver halvtomma lådor med
produkter köras ut ur OSR-maskinen
för att packa ihop produkter till samma
låda, för att frigöra lådor.
● Batchning - Ordrarna sorteras delvis av
personalen, annars kommer de i
ordningen först in först ut.
● Manuell iläggning av order - Ordrarna
läggs i manuellt i lådan.
● Manuell skanning - Ordrarna skannas
manuellt med en skanner som finns
tillgänglig vid stationen.
● Väntan - Orderplock 1 är en flaskhals
framför den här stationen, vilket gör att
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Orderplock 1 - Här paketeras ordrarna
med systemet pick-by-light. Produkterna
som ska i ordrarna kommer automatiskt
till stationen med hjälp av OSRmaskinen.

●

●

Orderplock 2 - Här paketeras ordrarna
med systemet pick-by -light. Här plockas
ofta större produkter som inte får plats att
lagras i OSR-maskinen.

●

Avlastning - Här plockas lådorna av från
transportbandet för att ställas på pallar för
att sedan ställas i lager. Där inväntar de
till att få förflyttas till paketeringen.

●

●

●
Produkt i kartong - Här läggs ordrarna i
det varubrev eller den kartong som passar
ordern.

●
●

●

Skanning och etikett - Här skannas
order för att kunna printa en etikett.
Etiketten klistras på kartongen.

●
●

Fyllning och förslutning – Kartongerna
fylls med fyllning och försluts.
Sortera och packa på pall - Kartongerna
och varubreven sorteras efter transportör
och paketeras sedan på pallar.

●
●

det bildas en kö av lådorna. Det gör att
personalen inte kan hålla ett
kontinuerligt flöde.
Lådor fastnar i OSR-maskinen Ibland fastnar lådorna i OSR-maskinen
så att maskinen stannar upp. Det gör att
någon måste knuffa till lådorna för att
bandet ska börja åka igen.
Läckage och fel lagersaldo - Ibland
läcker vissa produkter i lagret med
flytande vätska i. Då tas produkten ut ur
maskinen, vilket resulterar i fel
lagersaldo.
Kommer sällan lådor - Det är låg
beläggning på stationen då inte alla
ordrar behöver passera stationen.
Rörelse - Stationen är lång, vilket gör
att personalen rör sig fram och tillbaka
mycket. Lådor kommer sällan, vilket
gör att det inte behövs personal här hela
tiden, vilket gör att personalen springer
mellan stationer.
Rörelse - Stationen skapar inget värde
för kunden alls. Det är en onödig
rörelse, då lådorna lyfts av bandet och
ställs på pall.
Lager - Det skapas ett lager då ordrarna
inväntar att bli paketerade.
Slumpmässig ordning - Ordrarna
kommer utan någon specifik ordning.
Trång arbetsplats - Alla typer av
kartonger och varubrev tar plats på
bänken. När även en låda med ordrar i
ska upp på arbetsplatsen blir det trångt.
Val av kartong/varubrev - Det är svårt
för personalen att avgöra vilken typ av
kartong eller varubrev som passar
ordern.
Flaskhals - Stationen är en flaskhals,
det har en högre cykeltid än stationerna
innan.
Skanner - Personalen behöver ta upp
och lägga ifrån sig skannern hela tiden,
vilket gör att de ständigt letar efter den.
Flaskhals - Stationen är en flaskhals
och det bildas köer innan stationen.
Osorterade - Kartongerna och
varubreven kommer osorterade, vilket
gör att personalen behöver läsa på
etiketten och sortera manuellt.
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De problem och slöserier som har identifierats via kartläggningen av stationerna i Flow-racken
redovisas mer djupgående i kapitel 6 men sammanfattas i tabell 3 nedan.
Tabell 3 -Identifierade problem och slöserier vid Flow-racken

Station
Påfyllning av Flow-rack - Här fylls
Flow-racken på med produkter som
kommit in från inleveransen.

Resning av kartong - Det är maskiner
som reser kartonger som ordrarna sedan
ska ligga i.
Lägga i order - Ordrar läggs i kartonger
som passar storleken på ordern.

Etikett - En maskin klistrar på en idetikett på kartongen som används i
transportbandet.
Orderplock - Här plockas ordern med
hjälp av pick-by-light.
Kvalitetskontroll - Här kontrolleras
kartonger som fått en avvikelse på vågen.

Fyllning och lock - Här läggs fyllning i
kartongerna och kartongerna försluts,
vissa med lock andra utan.

Identifierade problem och slöserier i Flowracken
● Inget standardiserat arbetssätt - Alla
utför uppgiften på stationen på olika
sätt.
● Rörelse - Ibland tar personalen bara en
produkt i taget, vilket skapar onödig
rörelse.
● Onödiga stopp - För att komma åt
Flow-racken behöver transportbandet
brytas.
● Defekta kartonger - När maskiner reser
kartonger blir kartongerna ibland
defekta.
● Rörelse - Personalen behöver gå mellan
tre maskinen.
● Rörelse - Personalen behöver gå mellan
de olika kartongtyperna och lägga i
ordrar för att sedan lyfta upp dem på
transportbandet.
● Specialhantering - Varubreven behöver
specialhantering. Ordern läggs i
varubreven som i sin tur läggs i
slädarna.
● Oläsliga etiketter - Maskinen klistrar på
etiketten felaktigt så att den är svår att
läsa av. Det gör att kartongen måste
förflyttas så den passerar stationen igen.
● Rörelse - Personalen rör sig mycket
fram och tillbaka för att fylla på
kartongen med produkter.
● Kartongerna blir stående - Kartongerna
få ofta stå och vänta på att bli
kontrollerade.
● Inget standardiserat arbetssätt - Det
finns inget standardiserat arbetssätt för
hur personalen ska hantera
kvalitetskontrollen.
● Tidskrävande - Stationen tar tid då
ordrarna ska justeras manuellt.
● Rörelse - Personalen behöver röra sig i
sidled för att hämta locken till de
kartonger som kräver det.
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7.2 Reducera slöserier och öka effektiviteten hos ett
tredjepartlogistikföretag
Den andra forskningsfrågan bygger på resultatet från första forskningsfrågan och lyder “Hur
kan ett tredjepartslogistikföretag arbeta för att reducera slöserier för att öka effektiviteten vid
lagerhantering och paketering?”. Genom att analysera och förstå problemen och slöserierna
som identifierades under forskningsfråga ett kommer syftet med rapporten att besvaras. Syftet
är att öka effektiviteten hos ett tredjepartslogistikföretag för att förbättra nuläget genom att
reducera slöserier och ta fram lösningar på problemen. Det gjordes med hjälp av den teoretiska
referensramen samt den insamlade empirin. Förbättringsförslagen som tagits fram för att öka
effektiviteten i OSR-flödet sammanfattas i tabell 4 nedan.
Tabell 4- Förbättringsförslag OSR-flödet

Identifierade problem och slöserier i
OSR-flödet
Påfyllning OSR-maskinen
● Manuell skanning
● Ompaketering
Skanna och lägga i order
● Batchning
● Manuell iläggning av order
● Manuell skanning
● Väntan
Orderplock 1
● Lådor fastnar i OSR-maskinen
● Läckage och fel lagersaldo
Orderplock 2
● Kommer sällan lådor
● Rörelse
Avlastningen
● Rörelse
● Lager
Produkt i kartong
● Slumpmässig ordning
● Trång arbetsplats
● Val av kartong/varubrev
Skanna och etikett
● Flaskhals

Förbättringsförslag
Automatiserad skanning i slutet av stationen.
Fyll på halvtomma lådor från OSR-maskinen.
Batcha ordrarna ut efter typ av kartong.
Automatisera stationen.

Styrning, placera erfaren personal med mindre
erfaren.
Standardiserat arbetssätt för hur lagersaldot ska
ändras direkt.
I framtiden kommer beläggningen öka vilket
göra att personal kommer behöva stå här hela
tiden.
Det finns ingen lösning för den här stationen
för tillfället. I framtiden kommer paketeringen
att automatiseras och då kommer den här
stationen att elimineras helt.
Ändra batchningen så ordrarna sorteras efter
typ av kartong.
Införa 5S.
Ändra batchningen och lägg till en
mellankartong.
Lägg till en parallell station vid hög
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beläggning. Implementera ett standardiserat
arbetssätt för att effektivisera och samtidigt
erhålla hög kvalitet.
Inför 5S.

● Skanner
Fyllning och förslutning
● Flaskhals

Vid hög beläggning lägg till en parallell
station.

Sortera och packa pall
● Osorterade

En automatisk maskin som sorterar
kartongerna efter transportföretag.

Förbättringsförslagen som tagits fram för att öka effektiviteten i Flow-racken sammanfattas i
tabell 5 nedan.
Tabell 5- Förbättringsförslag Flow-racken

Identifierade problem och slöserier i
Flow-racken
Påfyllning Flow-rack
● Inget standardiserat arbetssätt
● Rörelse
● Onödiga stopp
Kartongresning
● Defekta kartonger
● Rörelse
Lägga i order
● Rörelse
● Specialhantering
Etikett
● Oläsliga etiketter
Orderplock
● Rörelse
● Onödiga stopp
Kvalitetskontrollen
● Kartongerna blir stående
● Inget standardiserat arbetssätt
● Tidskrävande
Fyllning och förslutning
● Rörelse

Förbättringsförslag
Standardiserat arbetssätt.

Kontinuerligt underhåll.
Byta ut kartongen för varubrev så att inga
slädar behövs.
Kontinuerligt underhåll.
Placera de varor som används mest frekvent
närmast.
Införa ett standardiserat arbetssätt samt placera
mer erfaren personal vid den här stationen.
Byta ut kartongerna som kräver lock till
kartonger utan lock.

Generella förbättringsförslag i flödena är att sätta upp måltavlor för att visualisera för ledningen
och medarbetarna hur de ligger till och vad som behöver göras i produktionen. Företaget
behöver också arbeta mer med styrningen så att medarbetarna vet om vilka standarder som
gäller och vart i produktionen personalen gör mest nytta. Slutligen bör Reach Logistics även
arbeta med ständiga förbättringar, Kaizen.
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7.3 Implementationsplan
Studiens bidrag är främst framtaget och anpassat till fallföretaget Reach Logistics, men många
3PL-verksamheter skulle gynnas av att se över sin verksamhet och göra den mer Lean. Det
skulle kunna ge kostnadsbesparingar för företaget och en bättre arbetsmiljö för personalen att
införa förbättringarna. Många av slutsatserna som studien kommit fram till går att
implementera i verksamheten utan några större kostnader. För att underlätta implementeringen
av förbättringsförslagen hos företaget har de rangordnats utefter hur mycket resurser företaget
kommer behöva lägga ned för att implementera dem, se tabell 6.
Tabell 6- Investeringar för de olika förbättringsförslagen

Små
Utplacering av personal
5S
Standardiserat arbetssätt
Påfyllnad av halvfulla lådor
Batcha ordrarna

Medelstora
Parallella stationer
Kontinuerligt underhåll
Måltavlor
Kaizen

Stora
Kartongdesign
Automatisera

7.3.1 Små investeringar
Det första rekommendationen till företaget är att se över deras styrning. De borde placera
kunnig personal med icke-kunnig personal för att minska rörelse. Likaså bör de ta bort en
anställd ifrån stationen Produkt i kartong då den ändå inte förbättrar flödet eftersom stationen
efter Skanna och etikett är en flaskhals. Det kostar inget att implementera de här
rekommendationerna, men det kommer resultera i att en anställd frigörs, minskad rörelse samt
att icke-kunnig personal kommer få bättre och snabbare hjälp. En annan rekommendation till
företaget är att börja implementera 5S. Genom att ha en välorganiserad och funktionell
arbetsplats skapar det förutsättningar för att kunna införa standardiserade arbetssätt och på så
sätt få en effektivare och säkrare arbetsplats. För att implementera 5S bör företaget följa de fem
stegen; sortera, strukturera, systematisk städning, standardisera och självdisciplin. Därefter bör
företaget gå igenom de stationer som behöver ett standardiserat arbetssätt. Företaget bör då
diskutera med personalen och utreda vilket av de olika arbetssätten som är det bästa som finns
i dagsläget, för att sedan implementera det. All personal som arbetar med den stationen ska få
reda på vilket standardiserat arbetssätt det är som gäller och det är bra att skriva ner det och
visualisera det på arbetsplatsen. Det gör att personalen påminns och lättare kan ta till sig vad
det är för arbetssätt som gäller.
Ytterligare rekommendationer som inte kostar företaget något att implementera är att börja
fylla på halvfulla lådor vid Påfyllnad av maskinen och att uppdatera i systemet vilka varor som
går att skicka med varubrev. Genom att införa det här skulle företaget spara extra resurser samt
att paketeringen skulle kunna gå fortare. Den sista rekommendationen till företaget som inte
kräver någon investering för att införa är att ändra på hur ordrarna ska batchas. Om ordrarna
istället batchas ut efter vilken typ av kartong de ska paketeras i skulle det underlätta för
stationen Produkt i kartong. Det skulle göra att alla med samma typ av kartong skulle komma
samtidigt och personalen behöver då inte lägga tid på att välja kartong.
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7.3.2 Medelstora investeringar
Det andra steget av implementationen är de rekommendationer som kräver investeringar och
mer tid. Reach Logistics bör se över att införa parallella stationer till paketeringen av OSRflödet då de för tillfället är en flaskhals. De har idag även en sorteringsmaskin som skulle kunna
installeras och anslutas till paketeringen i OSR-flödet, men det skulle då kräva vissa justeringar.
Fallföretaget bör även se över hur rutinerna för underhåll på maskinerna ser ut och se till så att
det sker oftare för att undvika onödiga stopp och defekta produkter. En annan rekommendation
som skulle kräva investeringar är att sätta upp måltavlor för att visualisera för personalen hur
de ligger till. Det skulle var motivationshöjande och ge en inblick hur de ligger till för dagen.
För att Reach logistics ska fortsätta att utvecklas är det viktigt att de arbetar med ständiga
förbättringar, Kaizen.

7.3.3 Stora investeringar
Slutligen bör Reach Logistics se över vilka stationer som skulle kunna automatiseras i deras
flöden såsom stationen Skanna och lägga i order eller hela paketeringen. Att automatisera en
eller flera stationer kommer kräva större investeringar och därför rekommenderas det som sista
steg. Det kommer även vara tidskrävande att undersöka vilka alternativ som är de mest
lönsamma och håller på lång sikt. Fallföretaget bör försöka ta fram en ny design till kartongen
för varubrev i Flow-racken för att slippa slädarna. Det är också något som kräver tid att ta fram
en ny design som kommer fungera bättre än vad den gör i dagsläget. Båda rekommendationerna
att automatisera samt att byta ut kartongen är något Reach Logistics bör se över för att få en
hållbar långsiktig lösning.

42

8. Diskussion
Det här kapitlet innehåller diskussion om studiens begränsningar samt förslag till framtida
forskning.

8.1 Begränsningar
Den här studien är endast baserat på ett fallföretag, vilket är en begränsning. För att få mer
generaliserade slutsatser hade det varit fördelaktigt att studera flera olika fallföretag. Då
tredjepartslogistikverksamheten i den här studien har ett relativt stort lager hade de varit
intressant att även studera en mindre verksamhet. Den här studien har även begränsats till att
endast beakta de delvis automatiserade flödena, OSR-flödet och Flow-racken. Därför riktar sig
slutsatserna i den studien främst till medelstora och stora verksamheter som använder delvis
automatiserade lager.
Även fast flera åtgärder vidtagits för att höja kvaliteten finns det begränsningar. Studien är
begränsad vad gäller antalet intervjuade respondenter. De respondenter som valdes till den här
studien var främst de som arbetade vid varje station.

8.2 Framtida studier
Då tredjepartslogistikbranschen ständigt växer kommer de krävas fortsatt forskning. Vidare
studier kan vara att göra om den här studien fast på ett annat fallstudieföretag för undersöka
om resultatet skulle bli detsamma. Det vore även intressant att studera fallföretag av olika
storlek, stora som små för att se hur de skulle skilja sig åt. Fortsatt forskning kan även vara att
studera mer manuella tredjepartslogistikverksamheter.
Fortsatt forskning skulle även kunna vara att se hur verksamheterna kan vara Lean samtidigt
som de fortsätter vara flexibla för att bättre kunna möta kundens krav. I och med att flera
förbättringsförslag innebär automatisering kan det vara problematiskt att samtidigt vara
flexibel. Det hade därför varit intressant att undersöka hur en tredjepartslogistikverksamhet kan
kombinera flexibilitet och automation. Vidare forskning hade även kunnat vara att studera hur
en verksamhet kan utvecklas samt öka effektiviteten med ett annat tankesätt än Lean, då den
här studien har fokuserat på att minska slöserier.
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10. Bilagor
Bilaga A - Intervjuguide till personal vid stationerna
1. Hur fungerar den här stationen?
2. Ser du några problem vid den här stationen?
3. Har du några förslag hur den här stationen skulle kunna förbättras?

Bilaga B - Intervjuguide till bemanningsplanerare
1.
2.
3.
4.
5.

Hur planerar ni antalet personer till produktionen?
Hur utvärderar ni hur mycket personal som hade behövts under dagen?
Vad sker om ni har för lite/ för mycket personal under dagen?
Hur arbetar ni med att informera ny personal med vad som gäller på arbetsplatsen?
Vem ansvarar för att placera ut personalen på rätt plats?

Bilaga C - Intervjuguide till Produktionsansvarig
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hur gör ni prognoser?
Använd något prognosverktyg?
Hur utvärderar ni prognoserna?
Vilka krav ställer ni på kunderna och deras prognoser till er?
Hur arbetar ni för att utveckla produktionen?
Hur tänker ni kring att fortsätta automatisera verksamheten?
Vilka för- och nackdelar ser ni med en automatiserad produktion?

Bilaga D- Intervjuguide till Inleveransansvarig
1.
2.
3.
4.
5.

Hur går inleveranserna till?
Vem är det som beställer hem varorna?
Hur ofta får ni inleveranser?
Hur mycket personal behöver ni till inleveransen?
Finns det något standardiserat arbetssätt till hur ni arbetar med inleveransen?

I

Bilaga E - Processkarta av OSR-flödet

II

Bilaga F - Processkarta av Flow-racken

III

