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Abstract 
In addition to transport within the business, stock management is one of the largest 

expenses in the supply chain. Within stock management the picking process takes place. 

It's important that this process works well because many other factors depends on the 

picking being efficient. Making the picking process more efficient is an extensive 

process and requires investment to be completed. However, investments are necessary 

to reduce management costs. This can be done by, among other things, redesigning the 

picking process, using new equipment, changing layouts or automating processes. 

This study will build upon earlier research and contribute with a new angle of incidence 

in order to fill the gap regarding streamlining the picking process in the laundry 

business. 

 

The purpose of the study is to investigate and contribute with layout ideas as well as 

working methods on how laundry companies can go from batch-picking to stock to 

picking directly towards customer orders. The aim of the study is to develop solutions 

that, in application, can lead to the efficiency of the picking process in the form of 

reduced transport distances, reduced labor demand and more utilization of storage space 

at the lowest possible investment cost. The study was carried out at Berendsen in 

Ockelbo and will be defined to study their flow for flat goods in the care industry, but 

will also take flat goods in the hotel industry into account when designing the layout 

proposals as they occupy a large part of the storage space. 

 

The study was initiated by creating an analysis of the current situation that was 

completed to further investigate the picking process. The analysis was done through 

observations and interviews with employees who had relevant knowledge in the area. 

 

Based on the current situation, some problems with the picking process were identified. 

The identified problems were random assorting, insufficient conveyor belts, double 

handling in the picking process, unused storage space and lack of storage marking. 

The solution proposals will be based on a requirement specification based on previous 

theory and a discussion with Berendsen's management. The proposals made on the basis 

of the identified problems are a new process flow diagram, conveyor belt proposals and 

a layout with suitable working methods. 

 

This study concludes that laundry, based on the proposed solutions can go from batch-

picking to storage to instead pick directly to customer orders by streamlining their 

picking process. 

 

Keywords: Layout, picking-process, batch-picking, laundry, order-picking  



 

 

Sammanfattning 

Förutom transporter inom verksamheten står lagerhanteringen för en av de största 

utgifterna i försörjningskedjan. Inom lagerhantering sker bland annat 

plockningsprocessen. Det är viktigt att denna process fungerar bra eftersom att många 

andra faktorer är beroende av en effektiv plockning. Att effektivisera plockningen är en 

omfattande process och som kräver investeringar för att fullbordas. Investeringar är 

dock nödvändiga för att kunna reducera hanteringskostnader. Detta kan göras genom att 

bland annat designa om plockningsprocessen, använda ny utrustning, ändra layout eller 

automatisera processer. 

Denna studie kommer att bygga vidare på tidigare forskning och bidra med en ny 

infallsvinkel för att fylla kunskapsgapet för effektivisering plockningsprocessen inom 

tvätterier. 

 

Syftet med studien är att undersöka och bidra med layoutförslag samt arbetsmetoder 

kring hur tvätterier kan övergå från att bulkplocka till lager till att plocka direkt mot 

kundorder. Målet med studien är att ta fram lösningsförslag som vid tillämpning kan 

leda till effektivisering av plockningsprocessen i form av minskade transportsträckor, 

minskat behov av arbetsresurser och mer utnyttjande av lagerutrymme till en så låg 

investeringskostnad som möjligt. 

Studien utfördes hos Berendsen i Ockelbo och kommer att avgränsas mot att studera 

deras flöde för flatgods inom vård men kommer även ta hänsyn till flatgods inom hotell 

vid utformningen av layoutförslagen då de tar upp en stor del av lagerutrymmet. 

 

Studien inleddes med att skapa en övergripande beskrivning över nuläget som tillslut 

övergick till att närmare undersöka plockningsprocessen. Detta utfördes genom 

observationer och intervjuer med anställda som hade relevant kunskap inom området. 

 

Utifrån empirin så identifierades några problem med plockningsprocessen. Bland dessa 

identifierades slumpmässig insortering, otillräckliga transportband, dubbelhantering i 

plockningsprocessen, outnyttjat lagerutrymme och brist på uppmärkning av lagerplatser. 

Lösningsförslagen kommer att utgå från en kravspecifikation som är framtagen från 

befintlig teori och en diskussion med Berendsens ledning. De förslag som framtagits 

utifrån de identifierade problemen är ett nytt processflödesschema, 

transportbandsförslag samt en layout med lämpliga arbetsmetoder. 

 

Slutsatsen som kan dras är att tvätterier med tillämpning av de presenterade 

lösningsförslagen kan gå från bulkplockning till att plocka direkt mot kundorder genom 

att effektivisera sin plockningsprocess. 

 

Nyckelord: Layout, plockningsprocess, bulkplockning, tvätteri, orderplockning  
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1 Introduktion  
I detta kapitel ges en bakgrund och problembakgrund till forskningen. Vidare beskrivs 

även syftet, målet och avgränsningarna för arbetet. Detta för att göra det tydligt för 

läsaren varför denna fallstudie har utförts och vilka problem som den grundar sig på. 

 

1.1 Bakgrund 
Det är välkänt att lönsamhet i försörjningskedjan har en viktig roll för hur framgångsrikt 

ett företag är i dagens samhälle. I västerländska länder beräknas dessa kostnader att 

uppgå till emot 10 % till 15 % av landets GDP (Dukic & Oluic, 2007). Förutom 

transporter så bidrar lagerhantering med en av de största utgifterna i försörjningskedjan. 

Inom lagerhantering sker plockningsprocessen och kan förklaras som processen att 

plocka varor från en order på kundens efterfrågan. Denna process är den mest 

mödosamma och kostsamma i ett typiskt lager och utgör upp till cirka 50 % av lagrets 

totala driftkostnader (Parikh & Meller, 2006; Dukic & Oluic, 2007; Gue, Meller & 

Skufca, 2006). Därför är det viktigt att investera mot att reducera hanteringskostnader 

genom att öka effektiviteten, vilken kan utföras genom att exempelvis designa om 

plockningsprocessen, använda ny utrustning, ändra layout eller automatisera processer 

(Dukic & Oluic, 2007). 

 

Denna studie har utförts hos ett av de idag ledande företagen inom tvätteribranschen. 

Tvätterier utför tvättservice av olika textilier som exempelvis arbetskläder och 

hygienartiklar inom hotell och landsting. Konkurrensen i tvättbranschen är stor eftersom 

att de inblandade aktörerna ständigt konkurrerar om kontrakt för att behålla och vinna 

anbud för att få utföra sin service till olika regioner. 

 

Det finns i dagsläget mycket tidigare forskning som behandlar material- och 

lagerhantering och hur dessa logistikflöden kan effektiviseras inom bland annat vård 

och industribranschen. En faktor som är ständigt återkommande är plockningsprocessen 

i lagret. Enligt de Koster, Le-Duc & Roodbergen (2007) utgör den upp till 50 % av 

lagrets totala kostnader och är den process många företag börjar med att studera. 

Generellt sätt är plockningsprocessen ett problem som många företag arbetar mot att 

förbättra men i nuläget saknas forskning explicit inom just tvätteribranschen. Detta 

arbete kommer därför att bygga vidare på tidigare forskning inom andra branscher och 

bidra med en ny infallsvinkel för att fylla kunskapsgapet för effektivisering av 

plockningsprocessen inom tvätterier. 

Exempel på tidigare forskning är bland annat:  

Frimodig & Warensjö (2013) som studerar material- och lagerhantering inom 

vårdbranschen genom att reducera slöseri för den interna materialhanteringen. 

Andersson (2015) som studerar material- och lagerhantering inom träindustrin som ska 

resultera i layoutförslag och hur lagermaterial ska placeras.  

Dai & Lee (2012) som forskar kring lönsamhetsaspekter för materialhantering inom 

klädindustrin.  
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1.2 Problembakgrund 
Under senare tid har tvätterier identifierat plockningsprocessen som ett problemområde 

där det finns möjligheter till förbättringar. Det är oftast lättast för tvätterier att börja med 

att bulkplocka till ett lager eftersom att de hanterar en stor variation av artiklar. Andra 

tvätterier som framgångsrikt tillämpat plockning mot order har visat sig resultera i en 

ökad lönsamt, vilket har lett till ett behov av att byta arbetssätt från att bulkplocka till 

lager mot att nu plocka direkt mot kundorder. Detta har tidigare varit svårt att lösa på 

grund av att tvätterier generellt har en stor variation av artiklar och att olika artiklar 

inkommer slumpmässigt. Vilket leder till en försvårad plockningsprocess då tvätterier 

till en viss utsträckning inte kan styra vilka textilier som tvättas.  

Företag idag, inte enbart tvätterier, har oftast svårt att få godkännande gällande nya 

investeringar och behöver därför hitta problemlösningar som antingen resulterar i en 

snabb payback tid eller en låg investeringskostnad. Anledningen till detta kan bland 

annat vara att företaget inte har en stor budget som de kan arbeta med i dagsläget för att 

finansiera en större investering. Det krävs därför en välplanerad layout med lämpliga 

plockningsmetoder för att bemöta problemet med att plocka mot order då utformningen 

av lagerutrymmet har en stor påverkande faktor på effektiviteten i lagerhanteringen och 

hela flödets prestanda (Paul, Asokan, & Prabhaka, 2006). Utan en genomtänkt layout 

gällande lagerhanteringen kommer problem uppstå som bland annat försvårar 

plockningsprocessen. Det generella problemet är att identifiera och effektivisera 

plockningsprocessen i tvätterier. 

 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med studien är att undersöka och bidra med layoutförslag samt arbetsmetoder 

kring hur tvätterier kan övergå från att bulkplocka till lager till att plocka direkt mot 

kundorder. Målet med studien är att ta fram lösningsförslag som vid tillämpning kan 

leda till effektivisering av plockningsprocessen i form av minskade transportsträckor, 

minskat behov av arbetsresurser och mer utnyttjande av lagerutrymme till en så låg 

investeringskostnad som möjligt. 

 

1.4 Precisering av frågeställningar 
Utifrån problembakgrunden, syftet och målet som presenterats har följande 

frågeställningar utvecklats, där den första ställs mot teorin och den andra mot den 

praktiska verkligheten: 

● Vad kan effektivisering av plockningsprocessen bidra till för förbättringar inom 

tvätterier? 

● Hur ska tvättföretaget Berendsen gå tillväga för att tillämpa dessa förbättringar? 

 

1.5 Avgränsning 
Studien kommer att avgränsas till att endast studera ett av Berendsens verksamheter 

som är lokaliserat i Ockelbo. Arbetets huvudfokus var att behandla logistikflödet hos 

Berendsens plockningsprocess utan hänsyn till distribution, transportering av artiklar 

eller dyra investeringar. Utifrån de tilldelade resurser och tidsramar kommer studien att 

avgränsas mot att endast studera flödet för flatgods inom vård eftersom att fler variabler 
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skulle skapa en allt för komplex process och inte möjligt att utföra tidsmässigt. Däremot 

kommer hänsyn tas till flatgods inom hotell vid utformningen av layoutförslagen då de 

tar upp en signifikant del av lagerutrymmet. 

 

1.6 Disposition 
Nedan är en sammanfattning av vad varje kapitel kommer att behandla: 

Kapitel 1: I introduktionen får läsaren en inblick för bakgrunden till studien där en 

problemformulering har utformats. Vidare beskrivs även syftet, målet och 

avgränsningarna för arbetet.  

Kapitel 2: Metodkapitlet kommer att beskriva vetenskapligt synsätt, angreppssätt och 

hur datainsamlingen har utförts. Dessutom kommer etik, validitet och reliabilitet att 

diskuteras.  

Kapitel 3: Den teoretiska referensramen kommer att definiera de centrala begreppen i 

studien. Detta kapitel kommer främst att behandla teori kring olika metoder kring 

plockning, lager- och materialhantering men även lean och RFID. 

Kapitel 4: Företagsbeskrivningen som presenterats ger en bakgrundsbeskrivning av 

Berendsen och dess verksamhet i Ockelbo samt de artiklar och tjänster som de erbjuder. 

Kapitel 5: Information från intervjuer och observationer kommer att ligga till grunden 

för empirin. Kapitlet kommer att beskriva hur Berendsens flöde ser ut i dagsläget och 

mer detaljerat hur plockningsprocessen fungerar. Detta presenteras i layouter samt 

processflödeskartor och slutligen kommer en problemframställning att sammanställas. 

Kapitel 6: Analysen av problemframställningen kommer att behandla de problem som 

framställts i empirin. Analyserna kommer slutligen att resultera i en kravspecifikation 

som kommer utgöra grunden för lösningsförslagen. 

Kapitel 7: Här kommer lösningsförslagen som framtagits utifrån kravspecifikationerna 

att presenteras. Kapitlet kommer sedan att avslutas med en återkoppling till 

kravspecifikationerna. 

Kapitel 8: Detta kapitel kommer diskutera faktorer som hade kunna gjorts annorlunda 

samt stärka studien ytterligare men även relevanta aspekter kring bland annat ekonomi 

och arbetsmiljö. 

Kapitel 9: I detta kapitel kommer studiens slutsats med hänsyn till det praktiska och 

teoretiska bidraget att presenteras samt att exempel på vidare forskning tas upp.  
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2 Metoder  
I detta kapitel kommer det vetenskapliga synsättet, angreppssättet och 

datainsamlingsmetoderna att presenteras. I metoddiskussionen kommer aspekter kring 

studiens etik, validitet och reliabilitet att diskuteras. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt  
Vi som forskare har inte ett renodlat positivistiskt synsätt på vetenskap men inte heller 

ett helt och hållet hermeneutiskt synsätt utan vi ligger någonstans i mitten. Detta betyder 

att vi inte utgår från det positivistiska synsättet som enligt Thurén (2007) innebär att det 

endast finns två källor av kunskap, det vi iakttar med våra sinnen och det vi kan räkna ut 

logiskt. Detta skulle då resultera i att vi skulle få en slutsats som går att mäta exakt. Vi 

utgår inte heller från det motsatta hermeneutiska synsättet där forskaren är mer inriktad 

på egna tolkningar av andra individers ageranden, detta i sin tur bildar mer osäker fakta 

då dessa antaganden inte har en säker grund (Hansson, 2011, s. 175, 185; Befring, 1994, 

s. 9; Thurén, 2007, s. 94, 103 ). Utifrån de olika definitionerna anses ekonomiingenjörer 

generellt sätt vara placerade mellan dessa, vilket även vi gör som illustreras i figur 1. Vi 

forskar fram en kvalitativ lösning på ett problem som inte kan bevisas vara bra eller 

dålig innan det beprövas i verkligheten. Vi undersöker individers agerande men 

använder även egna mätningar för att styrka våra påståenden. 

 

 
Figur 1. Illustrerar vad som kategoriserar det positivistiska respektive hermeneutiska synsättet 

och vår position mellan dem. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 83) 

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
För att kunna besvara frågeställningarna och bemöta problemet med 

plockningsprocessen inledde studien med att observera den verkliga situationen hos 

Berendsen för att skapa en helhetsbild av problemområdet. När en bättre bild av 

verkligheten hade uppnåtts krävdes nya kunskaper i form av befintliga teorier. Detta för 

att skapa förståelse inom området som i sin tur bidrog till att det verkliga problemet 

kunde angripas. Därför studerades redan befintliga och kända teorier i form av 

sekundära källor för att sedan kunna utveckla testbara hypoteser. Dessa testades sedan 

mot den verkliga situationen i en organisation för att dra logiska slutsatser om de 

utvecklade hypoteserna är möjliga att tillämpa i verkligheten. Detta var en drivande 

faktor som styrde forskningsprocessen. Enligt Befring, (1994, s. 14) och Thurén (2007, 

s. 28) kategoriserar detta det deduktiva angreppssättet. 
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Det finns i nuläget mycket befintlig forskning som behandlar relevanta aspekter som 

denna studie kommer att undersöka kring plockningsprocessen som exempelvis 

materialhantering och olika plockningsmetoder. Eftersom att det finns mycket teorier att 

utgå ifrån, kan problemområdet gällande plockningsprocessen angripas genom en 

deduktiv ansats och att slutsatser sedan kan dras utifrån givna utgångspunkter. 

  

Då studien utgår ifrån en deduktiv ansats är det ett lämpligt alternativ att utföra en 

fallstudie hos ett verkligt företag då dessa ligger i linje med varandra, vilket även 

illustreras i figur 2. Då plockningsprocessen är ett verkligt problemområde som många 

företag inom tvätteribranschen strävar mot att effektivisera är en fallstudie lämplig att 

utföra. För att studera och få svar kring hur plockningsprocessen ser ut har både 

observationer och intervjuer i olika former utförts som sedan har legat till grunden för 

studien. Detta har i sin tur genererat mycket information i form av kvalitativ data. Enligt 

Gerring, J. (2004) är en fallstudie mest lämplig eftersom att den hanterar kvalitativ data 

på bästa sätt. Ytterligare en anledning till varför en fallstudie har utförts är på grund av 

att endast ett specifikt fall hos ett verkligt företag har gjorts. Vilket innebär att studien 

blev mer djupgående eftersom att fokus endast låg på Berendsen i Ockelbo. De olika 

aspekter som utmärker en fallstudie som har tagits upp stämmer även väl överens med 

vad Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014, s. 133-138) och Bell (2016, s. 23, 289) säger 

kring detta. 

  

 

 
Figur 2. Vetenskapslöken, illustrerar olika strategier, angreppssätt och filosofier. (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009) 

 

2.3 Primärdata 
Detta är en fallstudie och kommer huvudsakligen att hantera kvalitativ data. Enligt 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014, s.133-138) brukar observationer och intervjuer 
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oftast vara de metoder av datainsamling som kommer till användning i en fallstudie 

vilket det även kommer att vara i denna studie.  

2.3.1 Observationer 

I inledningen av studien fördes en diskussion tillsammans med produktionschefen och 

platschefen hos Berendsen, kring vilka områden och hur mycket tid som ansågs vara 

nödvändig för att förstå processerna vid respektive område. Därefter assisterade 

produktionschefen med att förbereda inför observationerna. Bland annat genom att 

informera de anställda om att vi skulle observera de olika processerna och vilka 

specifika dagar det skulle utföras. Efter varje observation gavs det utrymme för att 

anteckna vad som hade observerats innan ett avstämningsmöte ägde rum. 

 

Det har utförts ostrukturerade observationer genom att studera alla processer från 

ankomst till leverans av gods. Det som är fördelaktigt med denna typ av observation är 

att forskaren endast behöver ha en klar uppfattning om syftet med observationen men 

inte vara helt klar med detaljerna vilket är en av anledningarna till varför de utfördes. 

Detta innebär att observationerna kan utföras tidigt utan mycket efterforskningar (Bell, 

2016, s. 225). Ansvaret tilldelades till kunniga anställda att förklara och presentera de 

olika processerna samt vilka utmaningar som de tillkommer med. De ostrukturerade 

observationer utfördes med syfte att utveckla förståelse och kunskap på detaljnivå över 

de befintliga processerna i verksamheten och hur de arbetar i relation med varandra. 

Utifrån att observera hela verksamhetens logistikflöde finns det större möjlighet att 

identifiera och förstå komplexiteten av de problemen som uppstår i 

plockningsprocessen. Genom att sedan undersöka dessa processer grundligare och 

kartlägga flödet med hjälp av processkartor är det möjligt att bättre illustrera den 

nuvarande situationen i sin helhet och få bättre grepp om arbetsrutiner. 

 

Det har även utförts deltagande observationer genom att delta på möten och följa med 

handledarna under ett vanligt arbetspass. Detta har genomförts utifrån de ostrukturerade 

observationerna för att ytterligare komplettera informationen med kunskap som befinner 

sig närmare individerna för att bättre förstå hur de anställda tänker och deras 

beteendemönster. Detta enligt (Bell, 2016, s. 225) är ett bra sätt för att förstå en individ, 

grupp eller verksamhetens vardag genom att observera vad som händer i omgivningen. 

2.3.2 Intervjuer 

Som komplement till observationerna har det utförts olika typer av intervjuer för att få 

svar på frågor och funderingar som enbart observationerna inte kan ge svar på. I samråd 

med produktionschefen och platschefen diskuterades det fram vilka nyckelpersoner i 

verksamheten som skulle intervjuas för att få fram nödvändig och relevant information. 

Därefter planerades dessa intervjuer in under olika dagar. Efter att intervjuerna hade 

utförts avslutades dagen alltid med ett avstämningsmöten med produktionschefen för att 

samla tankarna och få svar på övriga funderingar. Detta var givande då det ledde till att 

all information kunde bearbetas lättare. Intervjuerna utfördes med nyckelpersoner som 

kundserviceansvarig, produktionschef, platschef, produktionsledare, senior advisor samt 
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relevanta anställda ute i verksamheten som hade en koppling till de observationer som 

utfördes. Motiveringen till varför dessa personer har intervjuats och vad de bidragit med 

kommer att förklaras nedan: 

 

● Kundserviceansvarig: Den ansvariga personen inom kundservice intervjuades 

för att få information kring Berendsens affärsmodell samt övriga frågor 

relaterade till ämnet. Intervjun resulterade i utgiva processkartor för alla 

befintliga processer inom verksamheten med tydliga förklaringar för varje steg. 

Dessa diskuterades även på plats för att tydliggöra vissa aspekter. Utöver det 

gavs en inblick i hur deras nuvarande affärssystem fungerar och hur exempelvis 

inkommande order såg ut samt hur de behandlades.  

● Platschef: Viktig person inom ledningen som var närvarande vid uppstartningen 

av denna studie och bidrog med vägledning. Bestämde i samråd med 

produktionschefen vilket problemområde arbetet skulle avgränsa sig mot att 

studera, vilka processer som var nödvändiga att observera samt vilka 

nyckelpersoner som skulle intervjuas. 

● Produktionschef: Agerade som mentor och kontaktperson hos Berendsen och 

bidrog med all information som behövdes under hela studien. Denna person 

hjälpte till att förbereda många av observationerna av de olika processerna 

genom att boka in intervjuer med relevanta personer, ansvarade för att 

rundvandringar genomfördes vid behov. Under studiens gång var 

produktionschefen även den person som vi diskuterade idéer med kring 

lösningsförslagen. 

● Senior advisor: Det utfördes även en särskild intervju med företagets senior 

advisor med syfte att generera statistik om produktionshastighet som skulle 

komma till användning när utformning av layout skulle utföras. 

● Anställda ute i verksamheten: För att få en inblick i hur de arbetar ute i 

processerna intervjuades dem i samband med observationerna. Anledningen till 

detta var att se hur de upplever att verkligheten egentligen ser ut och få höra 

deras åsikter kring verksamheten. 

● Produktionsledare: Deltog på några gruppmöten och bidrog med sina åsikter 

kring vad som kan förbättras i flödet. Detta gjorde att ännu ett perspektiv kunde 

utforskas utifrån produktionsledarens erfarenheter och kunskap. 

 

Intervjuer var huvudsakligen utformade på både ett semi-strukturerat och ostrukturerat 

sätt, vilket resulterar i en mer öppen diskussion och inte en lika kontrollerad miljö (Bell, 

2016, s. 294). Detta innebar att intervjuerna liknade mer en diskussion utan direkta fasta 

frågeställningar där de intervjuade fick chansen att lyfta fram sina åsikter och tankar 

kring problemområden inom företaget och olika processer. Detta ledde till diskussioner 

som genererade mer djupgående svar som i sin tur bidrog till att en bättre helhetsbild 

kunde uppnås. Dessa intervjuer hade däremot alltid någon typ av frågeområde som 

utgångspunkt med ett tydligt syfte i åtanke för att kunna hålla intervjuerna inom 

ramarna för arbetet. Därefter uppkom flertal frågor under intervjuns gång som inte 

tidigare var förberedd vilket bidrog till att intervjuerna inte varit kontrollerande. Detta 
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ledde till att det tog längre tid att genomföra och mer bearbetning i efterhand men 

resulterade i djupare kunskap inom ämnesområdet. Utöver enskilda intervjuer med 

nyckelpersonerna utfördes även gruppintervjuer med dem för att skapa djupare 

diskussioner som i sin tur har varit hjälpfulla vid utformningen av lösningsförslagen. 

 

2.4 Sekundärdata 
Litteraturstudier har utförts före och under studien för att samla in sekundärdata till den 

teoretiska referensramen. Det utfördes innan studien hade påbörjats för att få en 

överblick över befintlig teori och tidigare forskning inom plockningsprocesser och 

lagerhantering. Under studiens gång var syftet att samla på sig mer omfattande teorier 

och metoder kring hur Berendsen kan effektivisera sin plockningsprocess samt 

lagerhantering. Detta kunde sedan användas till grund för att utforma lösningsförslagen. 

Litteraturstudierna bestod i huvudsak av vetenskapliga artiklar som söktes efter i 

databasen Google Scholar och Emerald Insight för att få mer djupgående information. 

Det bestod även av böcker från biblioteket på Högskolan i Gävle, då böcker oftast har 

mer information på förklaringar av begrepp och definitioner. De områden som söktes 

efter var mestadels inom logistik, lagerhantering, plockning och materialhantering 

generellt för tillverkande företag samt serviceföretag.  

 

2.5 Analys och presentationsmetoder 
Utifrån sammanställningen av observationerna och intervjuerna så kartlades nuläget av 

verksamheten för att identifiera befintliga problem där dessa problem sedan 

analyserades grundligare. 

 

Insamlad data från observationerna har analyserats och bearbetats i 2D AutoCad och 

Excel. AutoCad används då syftet med programmet är att göra ritningar vilket 

underlättade utformningen av layoutförslagen som ska ge en överblick över hur 

produktionen ska se ut. Layoutförslagen framtogs med hjälp av observationer och 

intervjuer för att undersöka de ytor som finns att tillgå i verksamheten samt vilka 

processer som går att förflytta. De färdiga layoutförslagen ställdes mot 

kravspecifikationen för att se hur bra de motverkar de identifierade problemen och 

presenterades sedan i spindeldiagram. 

Excel användes för att skapa de olika spindeldiagrammen som är ett bra verktyg för att 

jämföra värderingarna mellan de olika lösningsförslagen. Spindeldiagram har framtagits 

för att visa hur layouten står relation till de olika kraven på ett tydligt sätt som är lätt att 

förstå. Värderingarna för den nuvarande layouten togs fram i samråd med 

produktionschefen för att ha underlag att utgå ifrån vid en senare värdering av 

lösningsförslagen. För att värdera de förslagen som framtagits diskuterade vi fram 

värden vi ansåg vara rimliga som förslagen skulle bidra till då det inte finns teorier eller 

statistik att utgå ifrån i det fallet. 

  

Insamlad data från intervjuerna analyserades i Google Drawing och textanalyser. Med 

hjälp av data som samlades in från intervjuerna så skapades processkartor i 

programvaran Google Drawing för att illustrera sambandet mellan olika processer i 
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verksamheten. Textanalysen utfördes för att sammanställa informationen från 

intervjuerna och presenterades i olika delar av empirin men kom även till nytta i 

lösningsförslag och analysen. 

 

2.6 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen kommer etiska aspekterna att tas upp och för att kunna diskutera 

vad som är rätt eller fel. Detta eftersom att stor hänsyn ska tas till etik för att försäkra 

sig om att arbetet utförs på ett rätt sätt utan att bryta mot regler och företagets sekretess. 

Reliabiliteten och validiteten kommer även att diskuteras för att kunna kritisera de olika 

metodvalen med denna studie. Enligt Bell (2016, s. 133-134) är det viktigt att alltid 

kritiskt granska metoden som använts för insamlingen av information i forskningen för 

att kunna generera ett resultat som har hög tillförlitlighet (reliabilitet) i kombination 

med hög giltighet (validitet). 

2.6.1 Etik 

Etiska aspekter är en viktig faktor att ta hänsyn till i alla situationer då det handlar om 

hur du bemöter andra individer. Väljer du att bemöta dem med respekt eller väljer du att 

ignorera dem? Värden som respekt för människovärde, integritet eller 

självbestämmande står på spel. I alla val och handlingar vi människor gör är alltid etiska 

aspekter inblandade (Thorsén, 2016, s. 100; Heberlein, 2014, s. 19-21). 

Under arbetets gång har hänsyn tagits till fyra huvudkrav: 

● Informationskravet: Under studiens gång har uppgiften och syftet med arbetet 

klargjorts tydligt för dem berörda av forskningen. Det har tydliggjorts att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan om något 

varit olämpligt.  

● Samtyckeskravet: Handlar om att de medverkade själva kan bestämma om sin 

medverkan i arbetet, därav har hänsyn tagit till de anställdas samtycke. De har 

själva gått med på intervjuer och observationer utan att känna något tvång. Hade 

någon valt att avbryta sin medverkan hade detta inte bidragit till negativa följder. 

● Konfidentialitetskravet: Alla anställda som är en del av arbetet behandlas med 

största möjliga konfidentialitet, som har nära samband med offentlighet och 

sekretess. Uppgifterna om personer som är involverade har dokumenteras och 

lagras på ett säkert sätt så att inga obehöriga kan ta del av informationen. 

● Nyttjandekravet: Uppgifter som samlats in gällande de anställda har enbart 

använts i forskningsändamål och inte blivit spridda på något annat sätt som inte 

är kopplat till studien. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-12) 

 

Under studiens gång har en opartisk ståndpunkt vidtagits då vi inte blivit påverkade 

eller styrda av ledningen hos Berendsen. Hänsyn har tagits till deras åsikter men detta 

har inte påverkat slutresultatet med studien. Dessutom hade vi ingen typ av koppling till 

Berendsen innan studiens uppstart, vilket innebär att vi kom till företaget med ett 

objektivt perspektiv och strävade att vara så etiskt korrekta som möjligt genom hela 

arbetet. 
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2.6.2 Validitet 

Validitet är en viktig del inom metodkritiken och är ett mått på giltigheten om en viss 

metod mäter eller beskriver det som ska mätas eller beskrivas. 

För att hålla datainsamlingen inom ramen för vad arbetet ska omfatta så planerades 

undersökningarna med hänsyn till validitet. För att få en förståelse kring vad för typ av 

problem som arbete ska behandla utfördes ett möte med plats- och produktionschefen. 

Planeringen av datainsamling utgick utifrån deras rekommendationer för att definiera 

vilka områden som behöver observeras för att bättre kunna förstå och lösa problemet. 

Observationerna, samt intervjuerna utfördes som komplement till observationerna 

genomfördes med hänsyn till att endast hålla informationen relevant till arbetet för att 

inte samla in onödig data. Inför de öppna intervjuerna var validiteten beroende på hur 

tydliga vi var med att hålla oss innanför ramen av vad intervjun skulle innefatta för att 

få fram den typ av data som eftersöktes. 

2.6.3 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet alltså i vilken utsträckning ett instrument eller 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 

omständigheter (Bell, 2016, s. 133-134). För att insamlad data ska vara mer tillförlitlig 

att upprepas vid andra tillfällen så planerades datainsamling med hänsyn till aspekter 

som kan påverka reliabiliteten. Vid intervjuerna var antalet intervjupersoner och antalet 

intervjuer en viktig aspekt för att minska mängden feldata, att intervjua många personer 

innebär enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014, s. 62-63) att informationen är mer 

tillförlitlig. Även att bemöta de med objektivitet och saklighet för att inte påverka deras 

perspektiv och åsikter var av stor vikt. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till var att se 

till att intervjupersonerna hade tillräckligt med kunskap inom området som intervjun 

syftade till så att informationen var korrekt. 

Med assistans av produktionschefens rekommendationer så var det möjligt att utföra 

både intervjuer och observationer med hjälp av olika anställda som hade god kunskap 

och erfarenheter av diverse områden. Mätdata som samlades in under statistikintervjun 

var ett genomsnitt på tre månaders datainsamling som företaget har dokumenterat för att 

minska att slumpmässiga faktorer påverkar statistiken. 

 

Denna studie är en enskild fallstudie vilket kan samtidigt som det finns fördelar 

innebära vissa nackdelar. Fördelen är att forskaren får en djup inblick på ett 

forskningsproblem och löser det med hjälp av tidigare kända teorier. Nackdelen är 

generaliserbarheten och att studien möjligen inte ger samma resultat vid liknande 

problem hos andra företag. Detta gäller alltså även vid vårt arbete där det finns en 

möjlighet att våra lösningsförslag inte går att implementera för andra tvätterier. Att även 

ta hjälp av tidigare kända teorier kan innebär att vi partiskt letar information som stärker 

vårt argument genom att vi endast ser teorierna som positiva och ser inte de negativa 

aspekterna. 
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3 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen syftar till att presentera och definiera de centrala 

begreppen som är relevanta samt teorier som forskningsarbetet kommer behandla. 

Detta kapitel kommer främst att behandla teori kring olika metoder kring plockning, 

lager och materialhantering men även lean och RFID. 

 

3.1 Logistik  
Logistik kan förklaras som läran om effektiva materialflöden och är ett samlingsnamn 

som innebär att företaget förser kunder med material, produkter eller service till rätt 

plats i rätt tid med rätt kvantitet och hög kvalitet. Logistik behandlar alla flöden som har 

med råmaterial, halvfabrikat samt färdiga produkter att göra. Logistik syftar även till att 

intressenter ska få ökad ekonomisk vinning. Detta sker bland annat genom ökad 

lönsamhet genom högre intäkter, mindre kostnader och mindre arbetade kapital för 

enskilda företag. Sett ur ett samhällsperspektiv tas även hänsyn till miljörelaterade krav 

på logistiken (Jonsson & Mattsson, 2011, s. 19-21; Mattsson, 2004, s. 101; Lin & Ho, 

2009)  

 

Idag poängteras att logistiken är mer än bara en uppsättning av tekniker, metoder och 

verktyg. Det har växt och blivit mer utav ett synsätt som många organisationer arbetar 

ständigt med att förbättra (Jonsson & Mattsson, 2011, s. 20). Ett sätt att definiera 

logistik är: 

 

Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 

råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av använd produkt, 

och som syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och 

önskemål, det vill säga ge en god kundservice, låga kostnader, låg 

kapitalbindning och små miljökonsekvenser. (Jonsson & Mattsson, 2011, s. 20) 

 

Logistikens syfte är att förbättra ett företags effektivitet för att kunna åstadkomma en 

positiv resultatpåverkan. Dessutom har logistiksystemet stark koppling till miljön då de 

ställs krav från samhället, näringslivet, offentlig förvaltning och kunder. 

Logistiksystemet påverkar miljön genom framförallt föroreningar, utsläpp och buller 

från exempelvis transporter och energiförbrukning. Därav måste dessa 

miljöpåverkningar minimeras i så stor utsträckning som möjligt. Detta kan bland annat 

göras genom att anpassa transportsystemet och välja alternativa fordon, motorer samt 

drivmedel som är mer miljövänliga (Jonsson & Mattsson, 2011, s. 26-30) 

 

3.2 Materialhantering 
Material kan hanteras på olika sätt i samband med lagring och transporter. På vilket sätt 

detta utförs på påverkar både kostnader och leveransservicen. Hur organisationer arbetar 

med materialhanteringen har en stor påverkande faktor för hur hög produktiviteten är. 

Exempelvis så kan ineffektiv plockning av material leda till att längre ledtider uppstår. 

Dessutom kan även ledtider bli svårare att bedöma som i sin tur har en inverkan på 
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leveranspålitligheten. Hur hög leveranssäkerhet en organisation har påverkas däremot 

av bland annat felplock och hanteringsskador. För att även kunna hålla kostnaderna för 

inlagring, plockning och packning nere är det viktigt att skapa rutiner för att lyckas med 

det. Det kan till exempel göras genom att använda lämpliga metoder för varornas 

placering i lagret samt i vilken ordning varor ska plockas. Att hantera all material på rätt 

sätt blir en viktig aspekt hos alla företag för att materialhantering brukar stå för cirka 

20-50% av produktionskostnaderna (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013, s.130; Onut, 

Kara & Mert, 2009; Dai & Lee, 2012). 

 

3.3 Krav för plockeffektivisering  
Dessa krav för plockeffektivisering är kopplat till tvätterier och dessa krav kommer de 

framtagna lösningsförslagen att utgå ifrån. I detta avsnitt kommer kraven att definieras 

och förtydligas för hur de påverkar plockeffektiviteten. 

3.3.1 Investeringskostnader 

För att kunna förbättra befintliga processer som exempelvis plockningsprocessen i 

verksamheten kommer investeringar vara nödvändiga. Det kan handla om att investera i 

ny utrustning eller nya maskiner som underlättar processteg. En investering är en 

resursinsats som företaget väljer att göra vars konsekvenser sträcker sig över flera år 

(Dukic & Oluic, 2007; Andersson & Funck, 2017, s. 211). Därför är det viktigt för alla 

företag att ta hänsyn till kostnaderna för en investering och undersöka om det kommer 

vara lönsamt för dem i slutändan att göra investeringen. Många företag strävar efter att 

göra investeringar med kort payback tid. Payback metoden, kallas även 

återbetalningsmetoden, är en metod för investeringskalkylering som inte tar hänsyn till 

att belopp har olika värde vid olika tidpunkter. Syftet är att se hur lång tid det tar att få 

tillbaka det företaget ursprungligen investerade. En investering anses vara lönsam om 

återbetalningstiden är kortare än den beräknade ekonomiska livslängden (Andersson & 

Funck, 2017, s. 218: Lefley, 1996) 

3.3.2 Transportsträckor 

Faktumet av att 50 % av den totala plockningstiden spenderas på transporter ger en stor 

potential till att öka effektivitet genom att minska på transportsträckorna. Det finns 

många olika metoder som kan användas i detta syfte. Lagersystem placerar artiklar efter 

ett visst system, detta kan minska transportsträckorna i jämförelse med att slumpmässigt 

placera artiklar i lagret. Att bulkplocka en eller flera kundorder i en plockningsrunda är 

även ett effektivt sätt att minska på de totala transportsträckorna. Det går även att 

minska sträckorna beroende på hur lagerflödet är konstruerat. Alla dessa metoder är 

välkända och bevisade att öka effektiviteten men hur de presterar beror till stor del på 

layouten och storleken på lagret samt vilken typ och storlek på order (Dukic & Oluic, 

2007). 

3.3.3 Arbetsresurser 

Människan idag sägs vara en av våra allra viktigaste resurser. I alla företag måste 

hänsyn tas till de anställda för att de ska kunna utföra sitt jobb på bästa sätt. För att dem 



 

13 

 

ska trivas med jobbet och arbeta mot att uppnå satta krav från ledningen kräver de lön 

och vissa förmåner i gengäld. Ju mer manuella system och processer desto mer 

arbetsresurser krävs för att klara av den. Exempelvis så förekommer mycket manuellt 

arbete i plockningsprocessen. Sett ur företagets perspektiv, så är de anställda resurser 

som företaget investerar i, vilket innebär att varje resurs kräver lön vilket i sin tur är en 

kostnad för företaget. Genom att kunna förbättra processer med hjälp av investeringar 

kan företag i sin tur dra ner på arbetsresurser för att hålla nere kostnaderna (Gu, 

Goetschalckx & McGinnis, 2007; Molander, 1989, s. 1). 

3.3.4 Lagerutrymme 

Att utnyttja ett lagerutrymme till sin maximala kapacitet är en viktig del av att forma en 

kostnadseffektiv lagerlayout. Kostnader för ett lager inkluderar amorteringar, värme, el, 

underhållning och andra relaterade kostnader. Att använda lagerutrymmet optimalt eller 

minska lagret resulterar därför i potentiellt stora kostnadsbesparingar. Det är därför 

viktigt att veta vilka krav eller faktorer som kan påverka hur lagerutrymmet utformas. 

Kravet på hur lagerlayouten utformas kommer att bland annat bero på operativa faktorer 

som hur många olika typer av artiklar det finns, lagerplatssystem, val av 

lagringsmedium (ex., pallar eller vagnar) eller hur artiklarna hanteras (ex., truck). 

Utöver de operativa faktorerna består ungefär 25-35% av det totala lagerutrymmet av 

icke lagringsfunktioner som exempelvis truckgångar, plats för dataregistrering, pelare, 

balkar och oanvända lagerplatser (Bhaskaran & Malmborg, 1990). 

 

3.4 Plockningsmetoder 
Plockning anses vara den viktigaste processen i ett fungerande lager eftersom att det är 

den process som är mest intensiv på arbetskraften med manuella system och är väldigt 

kapitalintensivt med automatiserade system (Gu, Goetschalckx & McGinnis, 2007). På 

grund av detta så anser personer med mycket erfarenhet inom lagerhantering att 

plockning har högst prioritet med att förbättra produktiviteten. En anledning till att 

mycket fokus har blivit riktat mot att förbättra plockningen beror på att ungefär 50 % av 

de totala kostnaderna i lager sker i plockningsprocessen. För att få en bättre förståelse 

för begreppet så kan lagerplockning definieras som ”Processen att hämta artiklar från 

lager (eller buffertområde) som svar för en viss kunds efterfrågan” (de Koster, Le-Duc 

& Roodbergen, 2007). 

Till följd av att öka effektiviteten i lagerhanteringen så har det utvecklats olika 

plockningsmetoder för att reducera kostnader, lagerutrymme, transporter, felfrekvens 

eller en kombination av de (Parikh & Meller, 2006; Gu, Goetschalckx & McGinnis, 

2007). Plockningsmetoderna påverkas stort beroende av hur layouten är upplagd. 

Layouten kan påverka mer än 60 % av den totala transportsträckan och det har visat sig 

att det finns ett samband med layouten och plockningsmetoderna för att gemensamt 

minska transportsträckorna (Hsieh & Tsai, 2006). De plockningsmetoder som 

forskningen kommer att behandla är bulkplockning, zonplockning och singel-

orderplockning. 
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3.4.1 Zonplockning 

Inom zonplockning så delas lagret upp i definierade plockningszoner där olika personer 

ansvarar för olika zoner. Diverse zoner har olika lager av artiklar och varje zon blir 

tilldelad att plocka de artiklar av ordern som zonen ansvarar för (Gue, Meller, & Skufca 

2006). 

Några av fördelarna med zonplockning är att varje plockare endast behöver förflytta sig 

över en mindre yta, reducerad trängsel i lagret och större möjlighet för de anställda att 

bli mer bekant med artiklarna i zonen (de Koster, Le-Duc & Roodbergen, 2007). 

 

Den huvudsakliga nackdelen med zonplockning är att orderna är uppdelade och måste 

sammansättas innan de skickas iväg färdigpackade till kunden. Det finns två olika sätt 

för att hantera detta. Den första är progressiv sammansättning och bemöter problemet 

genom att en plockare gör klart sin del av ordern och skickar vidare den till nästa zon 

som fortsätter med att plocka sina artiklar. Detta arbetssätt fortsätter tills hela ordern är 

färdigplockad och kan sedan skickas till kunden. Detta system kan även kallas plocka-

och-skicka-vidare. Det andra system kallas parallell eller sekventiell plockning som 

innebär att flera zoner börjar på samma order samtidigt, alla order slutar med att de 

sammansätts efter plockningen är färdig (de Koster, Le-Duc & Roodbergen, 2007; 

Parikh & Meller, 2006; Gu, Goetschalckx & McGinnis, 2007). 

 

En utmaning som alla verksamheter som arbetar med zonplockning ständigt behöver 

handskas med är att arbetsbelastningen måste vara lika fördelad över alla zoner. En 

obalans i arbetsbelastning skulle i värsta fall innebära att vissa zoner inte har någon eller 

väldigt låg produktivitet vilket påverkar lagerhanteringens effektivitet och lönsamhet i 

det stora hela (de Koster, Le-Duc & Roodbergen, 2007; Gue, Meller, & Skufca 2006). 

Om verksamheter däremot har en fungerande zonplockning där arbetsbelastningen är 

jämt fördelat över zonerna visar det sig att produktivitet istället är väldigt hög i 

jämförelse med andra plockningsmetoder. (Gue, Meller, & Skufca 2006). 

3.4.2 Bulkplockning 

När det finns många mindre order är det möjligt att reducera transportsträckor genom att 

plocka artiklar till fler order under en och samma plockrunda. Att bulkplocka innebär att 

sammanställa ett antal order och plocka artiklarna till dessa under en plockrunda (de 

Koster, Le-Duc & Roodbergen, 2007; Gue, Meller, & Skufca 2006). 

 

Det finns två typer av bulkplockningsstrategier, plocka-och-sortera samt sortera-under-

plock. I fallet där strategin är att plocka-och-sortera sorteras inte produkterna efter 

kundorder medan de plockas. Detta kan bero på att vagnen har för låg kapacitet för att 

sortera produkterna och de hämtade produkterna måste därför i ett senare skede 

sammanföras i en manuell eller automatiskt sorteringssystem. Denna strategi har som 

mål att produkterna ska ha en hög plockhastighet men behöver en annan process och 

fler resurser för att sortera. Den andra strategin sortera-under-plock betyder att 

produkterna sorteras efter kundorder samtidigt som de hämtas. Detta kan ske under 

förutsättningarna att vagnen har tillräcklig kapacitet och betyder att plockhastigheten 
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minskar men behovet för en separat sorterare försvinner (Parikh & Meller, 2006; Yu & 

de Koster, 2009; Gu, Goetschalckx & McGinnis, 2007). 

 

Hos de flesta företag som använder sig av bulkplockning är produktiviteten hög då de 

anställda inte behöver röra sig långt för att hämta olika varor. Däremot finns det många 

personer som rör sig i närhet till varandra i lagret och därför finns det risk för att de 

hindrar andra medarbetare under plockning. Detta kan ses som en stor problematik 

framförallt i de fall där lagret är trångt och om det är en stor produktvariation som 

innebär långa plockningsrundor (Gue, Meller, & Skufca 2006).  

Nedan i figur 3 visas hur bulkplockning och zonplockning ser ut i jämförelse med 

varandra. 

 
Figur 3. Illustration på hur bulkplockning (vänster) respektive zonplockning (höger) kan se ut 

och fungera i teorin. (Parikh & Meller, 2006) 

3.4.3 Singel-orderplockning 

När en kundorder är väldigt stor kan en order plockas individuellt vilket även kan kallas 

singel-orderplockning (eller diskret) (de Koster, Le-Duc & Roodbergen, 2007). Det 

betyder alltså att en plockare behandlar en hel kundorder ensam och rör sig genom hela 

lagret för att plocka alla artiklar till den ordern. 

Fördelar som finns är att ordern alltid hanteras separat och inte lätt blandas ihop samt de 

fel som begås är lättare att upptäcka och rätta till. Det behövs inte heller någon 

dedikerad yta eller personal för sortering av kundorder. 

Nackdelarna är låg plockeffektivitet på grund av långa transportsträckor mellan 

artiklarna, mer tid kommer att användas till förflyttning än till plockning. Detta 

resulterar även i att volymen som kan hanteras blir lägre, och för att hantera större 

mängder så måste fler arbetsresurser spenderas (Lumsden, 2006, s. 475). 

3.4.4 Plocklista 

Vid plockning används alltid någon form av plocklista. Med en plocklista menas en lista 

över alla de artiklar som ska plockas för att färdigställa en kund- eller 

tillverkningsorder. Det ska bland annat tydlig framgå lagerplats, artikelnummer samt 

kvantitet (Mattsson, 2004, s. 137; Oskarsson et al. 2013, s. 137) 
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3.5 Lagerflöde 
Vid utformning av ett fysiskt lager så strävar företag efter att minimera 

lagerhållningskostnader och hanteringskostnader genom att uppnå en hög fyllnadsgrad 

och låga driftkostnader. Målet vid utformning är alltid densamma, att skapa ett så 

rationellt flöde som möjligt samtidigt som att utnyttjandegraden är hög (Jonsson & 

Mattsson, 2011, s. 68). 

3.5.1 Linjärt flöde  

Ett linjärt flöde innebär att godsmottagningen och utleverans sker på motsatta sidor av 

lagret. Allt gods flödar genom hela lagret och med detta upplägg så transporteras alla 

artiklar ungefär samma sträcka. I vissa fall kan detta innebära onödigt hanteringsarbete 

och högre kostnader, att placera artiklar efter uttagningsfrekvens resulterar därför inte i 

lika stor effekt. Fördelen är att flödet genom lagret blir tydlig vilket förenklar 

automatisering med exempelvis rullband och kan bättre hantera stora volymer med 

artiklar (Jonsson & Mattsson, 2011, s. 68). 

3.5.2 U-format flöde 

En U-formad layout som presenteras i figur 4 är avsedd till att lämna godset i samma 

ände som det kom in. Ett U-format flöde möjliggör effektivisering av lagerhanteringen 

genom placering av gods enligt exempelvis ABC-placering, vilket minskar 

transportarbetet då större delen av volymen förflyttar sig en kortare sträcka. Denna 

layout passar cellulär verksamhet men kan försvåra expansionsmöjligheterna (Jonsson 

& Mattsson, 2011, s. 69). 

 
Figur 4. Layout som illustrerar ett linjärt respektive U-format flöde. Pilarna visar flödets väg 

och riktning. (Jonsson & Mattsson, 2011, s. 69) 
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3.6 Fast- och flytande platssystem  
På vilket sätt en verksamhet väljer att placera artiklar i lagret beror på om de använder 

sig utav fast- eller flytande platssystem. 

3.6.1 Fastplatssystem 

Fastplatssystem är ett system för godsplacering i lager som innebär att varje 

artikelnummer har en förutbestämd plats i lagret. Platsen måste vara dimensionerad så 

att den räcker till för den maximala mängd av respektive artikel som normalt kan 

förekomma. Detta beräknas ofta som artikelns säkerhetslager plus hemtagningskvantitet 

(Mattson, 2004, s.48; Jonsson & Mattsson, 2011, s. 71; Lumsden, 2006, s. 456). 

 

Fördelar med ett fastplatssystem är att layouten lättare kan anpassas så att olika artiklar 

som exempelvis är lågfrekventa kan placeras längre bak i lagret, och de med hög 

frekvens placeras långt fram. På detta sätt kan det totala hanteringsarbetet minimeras 

och lageruttnytjandet förbättras (Jonsson & Mattsson, 2011, s.71). Typiskt för detta 

system är att det även kräver mindre administration än det flytande platssystemet då 

varje artikel har en bestämd plats (Mattsson, 2004, s. 48). 

Nackdelar är att det kräver en större total lagringsvolym vilket innebär att lagret måste 

dimensioneras efter maximal lagervolym för varje artikel (Mattsson, 2004, s. 48; 

Jonsson & Mattsson, 2011, s. 71). 

3.6.2 Flytande platssystem 

Med flytande platssystem avses system för godsplacering i lager som innebär att 

levererat gods placeras i lagret på en lämplig plats. Platsen blir anknuten till artikeln i 

samband med leverans och förblir det så länge det finns kvantiteter kvar av den 

levererade kvantiteten (Lumsden, 2006, s. 456).  

 

En fördel med ett flytande platssystem är att artiklarna kan placeras på valfri plats vilket 

betyder att alla pallar i lagret kan utnyttjas som i sin tur bidrar till att det inte behövs ett 

lika stort lagerutrymme (Mattsson, 2004, s. 50). 

Nackdelar som finns är att det kräver mer administrativt arbete och ställer högre krav på 

ett fungerande affärssystem som kan hålla koll på vart de olika artiklarna är placerade i 

lagret och vart de tomma lagerplatserna befinner sig (Mattson, 2004, s. 50). Det finns 

även en risk för att högfrekventa artiklar hamnar långt fram i lagret medan de 

lågfrekventa hamnar långt bak, detta resulterar i ökade transportsträckor och 

hanteringsarbete (Jonsson & Mattsson, 2011, s. 71). 

 

3.7 Placering av artiklar 
Hos många företag är det oftast svårt att bestämma exakt vart den optimala placeringen 

är i sitt lager. Det finns däremot några principer som företag kan utgå ifrån som bidrar 

med en vägledning till en bättre placering samt begränsar vart artiklarna kan placeras 

(Lumsden, 2006, s. 490). Nedan presenteras de förslag som är relevanta för tvätterier 

och detta arbete. 
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3.7.1 Popularitetsprincipen 

Popularitetsprincipen utgår från en så kallad ABC-uppdelning av artiklarna och tar 

hänsyn till aspekter såsom hanterad volym eller plockfrekvens. Det är inte så ovanligt i 

lager att 80 % av volymen kommer från 15 % av artiklarna. Detta är A artiklar och 

benämns högfrekventa, vilket är de artiklar som går åt mest. Ytterligare 15 % av 

volymen kommer från 30 % av de medelfrekventa artiklarna, B-artiklar, vilket innebär 

att resterande 5 % av volymen kommer från 55 % av de lågfrekventa C-artiklarna. Detta 

innebär att lagret oftast omfattas av ett lågt antal högfrekventa artiklar. Principen 

betyder då att dessa artiklar placeras ut i lagret utifrån respektive grupptillhörighet. 

Vilket innebär att de artiklar som står för störst andel av volymen placeras närmast 

utleveransavdelningen som i sin tur leder till att transportsträckan minskar (Lumsden, 

2016, s. 491-492). I figur 5 illustreras hur denna princip kan se ut praktiskt i ett lager. 

 

 
Figur 5. Illustration av popularitetsprincipen även kallad ABC-indelning. (Lumsden, 2006, s. 

491) 

3.7.2 Familjegruppprincipen  

Principen går ut på att de artiklar som har liknande egenskaper lagras tillsammans. 

Exempelvis så kan detta innebära att artiklarna har liknande dimensioner, kräver 

speciella lagringsmiljöer eller är gjorda av samma typ av material och kräver samma 

hanteringsutrustning (Lumsden, 2016, s. 491)  

3.7.3 Plockpositionsprincipen  

För att förbättra lagerhanteringen kan de artiklar som ska plockas ut samtidigt placeras 

intill eller i nära anslutning till varandra. Principen fungerar även om lagret använder sig 

utav ett fast eller flytande platssystem. Plockpositionen påverkas av valet gällande 

lagringsmetoden. Djuplagras artiklarna kommer detta begränsa antalet artiklar som kan 

nås samtidigt (Lumsden, 2016, s. 491)  
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3.7.4 Likhetsprincipen  

Denna princip eftersträvar att lagra de artiklar som oftast beställs eller skickas 

tillsammans nära varandra. Om exempelvis artikel A beställs, så beställs vanligtvis 

artikel X eller Y samtidigt. Genom att då placera dessa artiklar i nära anslutning till 

varandra minimeras tiden för plockning då transportsträckan är kortare. Denna princip 

kräver dock omfattande statistiska analyser av kundens köpmönster för att se vilka 

artiklar som oftast beställs tillsammans för att kunna dra fördelar av principen 

(Lumsden, 2016, s. 493). 

 

3.8 Buffertzoner  
Buffertzoner handlar om hur och var pallar lagerhålls då de anställda inte plockar från 

dem. Vart ett företag väljer att placera sin buffertzon skiljer sig mycket beroende på hur 

verksamheten är utformad och vart det finns ledig plats som kan användas. Dessa 

buffertzoner brukar vanligtvis delas in i tre olika bufferteringsprinciper: 

Avsidesliggande buffert, närliggande buffert och plockzonsbuffert (Lumsden, 2012, s. 

503-504) 

 

● Avsidesliggande buffert: En avsidesliggande buffertzon innebär att bufferten 

inte ligger i nära anslutning till plockzonen. Buffertzonen kan då till exempel 

vara lokaliserade i en separat byggnad eller på en separat yta utanför själva 

plockzonen men i samma byggnad. Detta kräver då oftast speciell 

buffertpersonal då plockaren inte har tiden eller möjligheten att själv hämta 

artiklarna eftersom att de kan ligga långt bort (Lumsden, 2012, s. 504; 

Oskarsson et al. 2013, s. 134) 

● Närliggande buffert: Till skillnad från en avsidesliggande buffert är en 

närliggande buffert placerad i nära anslutning till plockzonen, men utan att vara 

direkt tillgänglig för plockaren. Då kan exempelvis denna buffert vara placerad 

på de högsta pallplatserna i ett pallställ. Detta ställer då krav på att en truck 

ständigt finns tillgängligt som kan plocka ner artiklar (Lumsden, 2012, s. 504; 

Oskarsson et al. 2013, s. 134).  

● Plockzonsbuffert: En plockzonsbuffert är i jämfört med de andra principerna 

lokaliserad i själva plockzonen och kan nås av plockaren. Denna innebär att de 

anställda inte behöver oroa sig över brist på artiklar. När brist på den ordinarie 

plockplatsen uppstår använder plockaren istället plockzonsbufferten. Hen kan då 

rapportera in om det eventuellt skulle vara brist på artiklar när hen fullföljt sin 

plockningsuppgift. Därefter kan en nya pall initieras och transporteras dit från en 

närliggande eller avsidesliggande buffertzon (Lumsden, 2012, s. 504; Oskarsson 

et al. 2013, s. 134). 

 

3.9 Uttagningsprinciper 
Vid lagerutformingen är det viktigt att ta hänsyn till vilken lagringsprincip som ska 

användas för hanteringen av produkter. Vilken princip som väljs bestäms utifrån 

genomströmningen och åtkomsttider. Den aktuella genomströmningen är den volym 

som passerar genom lagret per tidsenhet medan åtkomsttider definieras som den tid det 
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tar från att ett beslut tagits gällande uttag från lagret tills dess att artikeln fysiskt blivit 

utplockad. Genomströmningen i ett lager bestäms utifrån vilken uttagningsprincip som 

är mest optimal i dagsläget. Dessa principer kan exempelvis vara FIFO och LIFO. 

(Lumsden, 2004, s. 455) 

3.9.1 FIFO  

FIFO, står för First in - First out, principen är en uttagningsprincip som är mest lämplig 

då verksamheten har ett rakt flöde. Detta begrepp innebär att den produkt som har 

lagrats under längst tid ska plockas först (Mattsson, 2004, s. 48; Lumsden, 2004, s. 455; 

Wee & Widyadana, 2013) 

3.9.2 LIFO  

Den motsatta principen till FIFO är LIFO, Last in - First out, som innebär att produkter 

som senast blivit levererats in istället plockas ut först. LIFO är mer optimalt om 

mottagningen och avsändningen av produkter utförs på samma plats (Mattsson, 2004, 

s.100; Lumsden, 2004, s.455; Huang, Moeller, Neely & Krishnamachari, 2013) 

 

3.10 Lean Production 
Lean production, beskrivs som resurssnål produktion, är en filosofi som utvecklades 

under 1970-talet av bilföretaget Toyota som blev en ledande aktör på marknaden i och 

med detta arbetssätt. Detta har under de senaste årtionde bidragit till att industrier 

världen runt försökt implementera detta arbetssätt. Denna filosofi handlar i grunden om 

hur resurser kan hanteras på bästa sätt. Syftet med lean är att effektivisera 

arbetsprocesser och förebygga slöseri av resurser samt att skapa värde för kunden. Det 

handlar alltså om att arbeta med ständiga förbättringar för att kunna uppnå 

effektiviseringar i verksamheten på ett ekonomiskt sätt med speciellt fokus på att 

minimera slöseri (Lumsden, 2012, s. 286; Liker, 2009, s. 22; Dahlgaard & Park, 2006). 

3.10.1 Slöserier 

Toyota har identifierat åtta stycken slöserier när det kommer till affärs- och 

produktionsprocesser som inte tillför något värde för kunden. De identifierade 

slöserierna riktas inte enbart in sig på produktionen utan tar även hänsyn till processer 

som bland annat produktutveckling, administration och orderregistrering (Liker, 2009, 

s. 50-51). De identifierade slöserierna är:  

 

1. Väntan: Operatörer övervakar en maskin i väntan på att den ska bli klar, väntar 

på nästa steg i processen eller på att reservdelar ska komma. Kan även vara att 

det är materialbrist och operatören inte har något att göra. 

2. Överproduktion: Inom lean production anses denna faktor vad det allvarligaste 

slöseriet då det bidrar till att andra slöserier skapas. Det innebär att produktionen 

producerar mer än vad kunden beställt. Konsekvenserna av detta är bland annat 

överbemanning, onödiga kostnader för lagerhållning och transporter. 

3. Överlager: Organisationen beställer in för mycket råvaror och producerar mer 

produkter än vad de räknat sälja. Detta leder till längre genomflödestider, 
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inkurans samt högre transport- och lagringskostnader. Då ett stort lager bildas 

döljs även problem som sena leveranser från leverantörer, stillestånd och 

felaktiga produkter. 

4. Onödig transport: Förflyttning av produkter långa vägar, ineffektiva transport 

eller förflyttning av material samt förflyttning mellan processer. 

5. Överarbetning: Onödig bearbetning av komponenter för att försöka uppnå 

högre kvalitet än nödvändigt. Företaget investerar för mycket tid på 

komponenter än vad kunden önskar. 

6. Onödiga arbetsmoment: Onödiga rörelser som inte är värdeskapande som 

exempelvis att gå mellan processer eller leta efter verktyg/komponenter. 

7. Defekter: Handlar om att produkterna som tillverkas är defekta och är i behov 

reparationer. Omarbetningar, ersättningsproduktion och kontroll är slöseri med 

hantering och tid. 

8. Outnyttjad kreativitet: Ledningen tar inte hänsyn till de anställdas idéer och 

åsikter vilket bidrar till deras kompetens och eventuella förbättringsförslag inte 

utnyttjas. 

3.10.2 Enstycksflöde 

Att ha ett enstycksflöde innebär att produkterna förflyttar sig från ett processteg till det 

nästa utan att röra sig genom buffertlager mellan processtegen. Genom att jobba med 

ständiga förbättringar eftersträvas en implementering av enstycksflöde då detta 

arbetssätt bland annat avslöjar hinder och visar vart verksamheten bör rikta sin 

uppmärksamhet (Rother, 2013, s. 109-111). Användningen av ett enstycksflöde kan 

även bidra till att genomloppstider effektivt reduceras i verksamheten. För att däremot 

kunna tillämpa ett sådant flöde krävs flödesorienterade produktionsuppläggningar 

annars kan transport- och hanteringskostnader bli för hög (Mattsson, 2004, s. 43). 

3.10.3 Märkning  

Även om företag använder sig utav fasta eller flytande lagerplatser är det viktigt att 

använda tydliga märkningar för att uppnå ett välfungerande lager med ordning och reda. 

För att uppnå högre produktivitet är att hitta rätt lagerplats snabbt en viktig faktor. Om 

artiklarnas placering i lagret inte är tydligt märkt bidrar detta till att hanteringsarbetet tar 

onödigt lång tid som i sin tur medför högre kostnader för verksamheten (Lumsden, 

2006, s. 471). 

 

3.11 Affärssystem  
För att företag kunna följa med i dagens utveckling och konkurrera med andra aktörer 

på marknaden är tillämpningen av ett lämpligt affärssystem viktigt om man ska kunna 

skapa konkurrensfördelar. Ett affärssystem fungerar som en stor databas som samlar 

ihop programvaror som tillhandahåller och bearbetar nödvändig information för att 

företag administrativt ska kunna styra och kontrollera verksamhetens affärsprocesser. 

Detta krävs för att kunna integrera flödet av material, finans aspekter samt information 

om bland annat produkter. Genom bearbetning och lagring av information om de 

transaktioner som förekommer inom företag kan tillgången till aktuell information om 
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resurser som finns tillgängliga uppnås. Detta är viktigt för alla företag oavsett bransch 

för att kunna skapa konkurrensfördelar och uppnå en välfungerande organisation.  

Att välja rätt affärssystem är ingen lätt process och kan oftast vara väldigt tidskrävande 

och hänsyn måste tas till risker samt fördelarna med ett sådant system, men är en 

lönsam investering om företag vill konkurrera på marknaden. Redan existerade 

affärssystem är oftast inte lämpliga för alla företag och dess affärsmodeller. Det finns 

inget system som kan möta alla krav på funktioner som företagen ställer. Därför måste 

ett flexibelt system väljas och en kooperativ leverantör som kan svara på kundernas 

behov. Att enbart investera i ett system och tro att det kommer bidra till bättre kontroll 

direkt stämmer inte. Att tillämpa ett affärssystem innebär mer än att ha ett nytt verktyg, 

det är ett viktigt beslut som involverar hur hela verksamheten utformas (Wei, Chien & 

Wang, 2005; Yüksel & Yüksel, 2011; Jonsson & Mattsson, 2016, s. 430-431) 

 

3.12 Identifieringssystem 
För att samla in produktdata automatisk krävs tillämpning av ett identifieringssystem 

som är sammankopplat till ett affärssystem. Detta innebär att produkterna kan 

identifieras då identifieringssystemet fångar in information angående produkten och 

överför det till ett affärssystem utan att de anställda manuellt behöver mata in 

informationen i datorn. Det positiva med att insamlingen sker automatisk är att tiden för 

registreringen minimeras. Dessutom kommer felregistreringarna att reduceras i 

jämförelse med om de anställda dokumenterar allt i pappersform innan de sedan 

manuellt matar in information i ett affärssystem samt att de anställda undviker 

registreringsarbete. Det finns olika identifieringssystem och de skiljer sig åt med hänsyn 

till hur hög grad de är automatiska respektive manuella, samt volymen och typen av 

information de förmedlar. Då identifieringssystem bygger på olika tekniker, innebär 

detta att de olika systemen är mer lämpliga i vissa situationer samt att de ger upphov till 

olika stora investeringar (Jonsson & Mattsson, 2016, s. 442). 

3.12.1 RFID  

RFID är ett trådlöst identifieringssystem som används för att överföra stora 

datamängder genom radiovågor, på både korta och långa avstånd. Komponenterna som 

används för detta system är en RFID tag (mikrochip med antenn) och en RFID läsare 

som kommunicerar med varandra. Informationen som samlas in lagras i taggen och är 

fäst på de produkter som ska identifieras. Taggen möjliggör överföringen av den 

identifierade informationen till avläsaren. Genom radiovågor kan läsaren därefter 

konvertera data från RFID-taggen till ett format som därefter skickas vidare till ett 

affärssystem för vidare bearbetning. Ett av många användningsområden för RFID är 

inom tvätterier för att skapa bättre kontroll över artiklar genom all processteg (Yao, Chu 

& Li, 2010; Want, 2006; Liu & Miao, 2006; Yüksel & Yüksel, 2011; Moon & Ngai, 

2008; Jonsson & Mattsson, 2016, s. 444). 

  

RFID skiljer sig från övriga identifieringssystem som exempelvis streckkoder gällande 

tre aspekter. Då RFID använder mikrochip möjliggör detta att mer data kan lagras och 

eftersom att radiovågor används för att skicka information, är inte fri sikt mellan 
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avläsare och produkterna ett hinder för identifieringen. Däremot kan faktorer som 

vatten, om du inte använder tvättbara taggar, och metall bidra till att kommunikationen 

störs. Tiden för att läsa in de olika objekten är i regel mindre än för de övriga 

identifieringssystemen. Ett exempel som visar detta kan vara att alla förpackningar i en 

lastbil kan registreras direkt med hjälp av RFID. Istället för att personalen ska behöva 

scanna in varje produkt manuellt (Jonsson & Mattsson, 2016, s. 444; Yüksel & Yüksel, 

2011). 

  

En RFID tag kan antingen vara passiv eller aktiv och deras energiförsörjning avgör 

räckvidden. Det finns både så kallade aktiva och passiva taggar i dagsläget. De aktiva 

taggarna använder vanligtvis batterier som energikällan och kan ha en räckvidd på 30 

meter eller längre. Användningen av batterier begränsar dock livslängden och innebär 

att mer underhåll krävs. De passiva taggarna är däremot vanligare på dagens marknader 

i jämförelse med aktiva taggar. En passiv tag kräver ingen energiförsörjning i form av 

batterier eftersom att de får energi extern via radiofrekvensenergi som sänds ut från 

läsaren, samt att de inte behöver kontinuerligt underhåll. Dessa taggar är mindre, lättare 

och billigare jämfört med de aktiva taggarna. En stor fördel med dessa är den 

obegränsade livslängden, dock så har de en kortare räckvidd (Yao, Chu & Li, 2010; 

Want, 2006; Liu & Miao, 2006;Yüksel & Yüksel, 2011; Jonsson & Mattsson, 2016, s. 

444). 

3.12.2 Tvättbar RFID-tag 

Den typ av RFID som är mest relevant inom tvätterier är de så kallad tvättbara RFID-

taggarna. Dem har uppkommit för att kunna hänga med den intensiva konkurrensen på 

marknaden och skapa konkurrensfördelar. En tillämpning av dessa taggar bidrar till att 

tvätterier från kontroll över sina artiklar genom alla processer i verksamheten. Taggarna 

kan då antingen sys in i alla artiklar som företaget hanterar dagligen eller att taggarna 

fästs på artiklarna vid inregistreringen och tas sedan av innan de skickas ut till kunden. 

Utan ett identifieringssystem som överblickar produkterna skapas ett problem inom 

verksamheten eftersom att de anställda själva måste gå ut och leta efter produkterna. 

Detta kan vara en tidskrävande process som enbart drabbar företaget negativt, dessutom 

kan det ändå bli fel i slutändan på grund av den mänskliga faktorn. Genom att bättre 

kontroll uppnås och spårningen av artiklar underlättas kan även svinn, vilket är 

produkter som slarvats bort eller blivit stulna, reduceras (Lodgher, 2009; Derakhshan, 

Orlowska & Li, 2007; Moon & Ngai, 2008; Lu & Yu, 2010). 
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3.13 Teorisammanfattning 
Nedan kommer en sammanfattning av de presenterade teorier som tvätterier bör ha i 

åtanke vid utformning av ett lager för att skapa en effektivare plockningsprocess. 

 

 

  

Tabell 1. Sammanfattning av teorier som har presenterats i arbetet. 
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4 Företagsbeskrivning 
I detta kapitel presenteras en bakgrundsbeskrivning av Berendsen och dess verksamhet 

i Ockelbo samt de artiklar och tjänster som de erbjuder. 

 

4.1 Berendsen Textil Service 
Berendsen är ett ledande europeiskt företag inom textilservicebranschen som levererar 

textil-, hygien och säkerhetslösningar till tusentals organisationer runt om. De arbetar 

idag med flertal artiklar och erbjuder allt från arbetskläder till kockkläder, torkdukar och 

entrémattor. Berendsen arbetar och värdesätter kontakten med sina kunder. De har i 

dagsläget ett eget designcenter som används för att utveckla profilerade och personliga 

lösningsförslag till deras kunder gällande allt från arbetskläder till mattor.  

Företagets vision som de strävar efter att arbeta mot är att skapa goda kundrelationer, 

innovativa lösningar och ständigt driva utvecklingen framåt för att kunna ta fram 

tjänster som gynnar deras intressenter (Berendsen, 2018; Berendsen, 2016) 

 

Hållbarhetsarbete är en viktig aspekt som företaget arbetar med genom att arbeta med 

ständiga förbättringar och utveckla verksamheten. Samtidigt som de ser till den stora 

helhetsbilden för hela textilbranschen och arbetar mot att påverka hela industrins 

utveckling mot ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Berendsen 

prestationer kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö följs kontinuerligt upp samtidigt som 

nya mål årligen sätts upp. För att arbeta med ständiga förbättringar tas både interna och 

externa aktörers åsikter hänsyn till (Berendsen, 2016) 

 

För att stärka företagets kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete har dem valt ett 

gemensamt verksamhetssystem för dessa områden samt att de är certifierade enligt ISO 

9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Berendsen ser till att styra deras processer på ett 

effektivt sätt med hög kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan (Berendsen, 2016) 

4.1.1 Affärssystem 

I dagsläget använder Berendsen sig utav ett egenutvecklat verksamhetssystem som heter 

SOL (ServiceOnLine), i 50 produktionsenheter utspridda över 10 länder i Europa. Detta 

system är en viktig faktor som bidragit till att Berendsen är bland de ledande företagen 

inom textilservicebranschen med tanke på dess fördelar som bland annat genererat 

kostnadsreduceringar. Det är ett webbaserat beställningssystem där företagets kunder 

själva sköter sina textilbeställningar. Systemet gör det även möjligt för kunden att se 

information och sammanställningar över avtalade artiklar. Företaget Capslock 

utvecklade systemet Sol ursprungligen innan det sedan köptes av Berendsen 2004. Sol 

omfattar de väsentliga delarna i företaget och använder sig utav 15 större moduler som 

exempelvis sortering av arbetskläder, innehåll i klädskåp samt beställningar på webben. 

En fördel med Sol är att prestanda blir mer anpassningsbart till behov som finns. Ett 

exempel på detta är att det norska dotterbolaget behövde köras i två dagar för att 

fakturera med ett standardsystem. Denna tid minimeras väsentligt efter 

implementeringen av SOL. Tiden för faktureringen är nu endast är två timmar. Utöver 
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det är processen för att införa systemet lättare för Berendsen då de kan spara mycket tid 

på att tillämpa sitt egna system i jämförelse med ett extern system (Lathund; 

Danielsson, 2014, januari) 

 

En av de främsta anledningarna till att Berendsen väljer att använda sig av ett 

egenutvecklat system är att dem har beräknat och bedömt att kostnaderna är marginella 

sett till affärsnyttan och storleken på bolaget (Danielsson, 2014, januari). 

 

4.2 Verksamheten i Ockelbo 
Byggnaden i Ockelbo som Berendsen nu har en av sina verksamheter i byggdes 1961 

och var tidigare ett tvätteri ägt av staten där kunderna var den svenska armen och 

landstinget inom regionen. 1976 blev landstinget den nya ägaren men kunderna var 

densamma. 1999 köper Berendsen tvätteriet och hade för tillfället kapacitet att tvätta 3 

ton textilier per dag och över 100 anställda. 

2013 var de nedläggningshotat men lyckades rädda verksamheten och vända den 

nedåtgående trenden genom att vinna anbudstävlingen om att utföra tvättjänster för 

landstinget i Gävleborg och Jämtland. Efter denna stora vinst har det utförts 

investeringar av expansion i lagerutrymmen samt nyare och modernare maskiner. I 

dagsläget producerar de 1.37 ton per timme och har cirka 87 anställda. 2018 lyckades de 

vinna anbudstävlingen för landstinget i region Västernorrland vilket innebär att de 

fortsätter att utöka sin verksamhet och personal måste rekryteras för att klara av den 

ökande volymen (Eklind, 2018). 

De kunder som Berendsen i Ockelbo erbjuder sina tjänster för i dagsläget är landstinget 

i Gävleborg och Jämtland, men även ett antal närliggande hotellkedjor som Scandic och 

Elite. I och med att de nyligen vann en anbudstävling om landstinget Västernorrland 

kommer de inom en snar framtid att utöka sina tjänster till tre regioner. 

4.2.1 Artiklar 

Berendsen arbetar med att tvätta olika textilier som kunderna väljer att antingen hyra av 

de eller att endast tvätta företagets egna artiklar. De olika textilierna är uppdelade i olika 

kategorier, flatgods, plagg och frotté. Flatgods är alla typer av platta textilier som 

örngott, lakan och dukar, plagg innebär kläder till antingen patienter eller anställda det 

vill säga tröja och byxor, frotté är handdukar, filtar och badrockar. De olika textilierna 

som de erbjuder sina tjänster för kan fördelas in i 4 olika sortiment beroende på vad det 

är för typ kund (se figur 6). 

● Flatgods inom vård: Flatgods som tvättas åt sjukhus eller vårdcentraler som 

befinner sig inom regionen Gävleborg och Jämtland. Det är viktigt för dessa 

artiklar att behålla en god kvalitet och hygiennivå. 

● Flatgods inom hotell: Flatgods som tvättas åt hotell där kunderna förväntar sig 

att allting är rent och hygieniskt. 
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● Plagg: Kläder som tvättas åt både landstinget, hotell, restaurang och kommuner. 

Eftersom att plaggen kan ha företag och personmärkningar är det viktigt att rätt 

plagg levereras till rätt plats. 

● Restaurang: Textilier som dukar och dynor, likt hotelltextilier förväntar sig 

kunderna en hygienisk måltidsatmosfär. 

 
Figur 6. Illustration över hur Berendsens omsättning är fördelade över deras sortiment.  



 

28 

 

5 Empiri 
En sammanställning och analys av den insamlade informationen från intervjuer och 

observationer ligger till grunden för empirin. Detta kapitel kommer att inledas med att 

beskriva hur Berendsens flöde ser ut i dagsläget därefter mer detaljerat hur 

plockningsprocessen fungerar. Detta presenteras i layouter samt processflödeskartor 

och avslutningsvis kommer en problemframställning att sammanställas. 

 

5.1 Kartläggning av verksamhet 
Berendsen arbetar dagligen med en stor mängd artiklar med små felmarginaler som 

ställer stora krav på flödet genom att hela verksamheten måste flyta på bra. Berendsen 

har i dagsläget två våningar, på den övre våningen sker inlastning, insortering och tvätt. 

På den nedre våningen sker efterbehandlingen, plockning, packning och utleveranser av 

order. Nedan kommer en beskrivande layout över Berendsens båda våningar att 

presenteras och processkartor över de processer som är relevanta i detta arbete att 

illustreras med hjälp av tydliga figurer. Denna studie kommer huvudsakligen att 

fokusera på den nedre våningen av verksamheten men övervåningen är även en viktig 

del att ta hänsyn till. 

5.1.1 Kartläggning av övervåning och insortering 

Berendsens övervåning kallas soil side och är den del av verksamheten som hanterar de 

inkommande smutsiga artiklarna. Figur 7 är en layout på den övre våningen. 

Det som kan vara otydligt i figuren är processteg nummer 5 som är ett mellanlager 

beläget på övervåningen. Säckarna med sorterade artiklar förflyttas dit med ett 

transportsystem i taket som sedan hissas upp till mellanlagret. På samma sätt 

transporteras de ned från lagret innan de genomgår tvättprocessen. Då företag inte 

använder ett välutvecklat identifieringssystem som exempelvis RFID i dagsläget använd 

istället ett slags mikrochip som är insytt i flesta artiklarna Berendsen hanterar. Detta 

chip kan läsa av när artiklar passerar vissa processteg och kan därmed enbart visa när 

dem har passerat ett steg i flödet. Det går däremot inte att spåra och se exakt vart artiklar 

befinner sig i verksamheten. 
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Processflödesschemat i figur 8 förklarar hur processerna på övervåningen är 

sammanlänkade.  

Det smutsiga artiklarna anländer till Berendsen i påsar där de ligger slumpmässigt. De 

lagerhålls sedan i lagret som är uppdelat efter vad för typ av kund som har levererat 

påsarna. Påsarna transporteras sedan för hand till ett transportband antingen vid 

sorteringen vid flatgods eller plagg där de automatiskt registreras in i datasystemet och 

efter det genomgår en manuell sortering efter produkttyp. Efter att artiklarna har 

genomgått sortering faller de ner i säckar där målet är att varje säck ska väga cirka 

25kg. Detta dels för att tvättmaskinerna ska kunna klara av körningen utan problem 

samt för att det automatiska transportsystemet verksamheten använder inte klarar av att 

transportera flertal säckar med högre vikt. Säckarna förflyttas sedan till mellanlagret på 

övervåningen. En operatör arbetar med att styra vilka säckar som ska tvättas beroende 

på vad efterfrågan hos kunderna är.  

 

 

Figur 7. Illustration av hur layouten på övervåningen är utformad. Ej skalenlig. 
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Figur 8. Processflödesschema som illustrerar sambandet mellan de olika processerna i 

insorteringen. 

5.1.2 Kartläggning av nedervåning och efterbehandling 

Berendsens nedervåning kallas clean side och är den del av verksamheten som hanterar 

de tvättade artiklarna.  

 

 
Figur 9. Illustration av hur layouten på nedervåningen är utformad. 

Flödesschemat som illustreras i figur 10 beskriver i detalj flödet i figur 9 för flatgods i 

efterbehandlingen mellan tvättningen och plockningen. Efter att artiklarna gått igenom 

tvättningen åker de sedan till en av de i dagsläget sju tumlarna. När de blivit tumlade 
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faller allt ner i tomma vagnar. Efter att flatgods gått igenom tumlingen är nästa steg att 

gå igenom maskinen som heter “Viking”. Då allt gods kommer i en stor knut måste de 

dras isär och separeras för att underlätta för de anställda som står vid manglarna. I 

samband med att flatgodsen har passerat manglarna, som är steg 4a, b, c och d, viks allt 

automatiskt direkt efter i samma maskin. Efter att artiklarna gått igenom manglingen 

rullar de sedan vidare på rullband där de anställda plockar ner allt i olika vagnar. I tabell 

1 visas hur mycket varje mangel i genomsnitt brukar köra. 

 

Tabell 2. Visar den verkliga körhastigheten för de olika manglarna och respektive målhastighet. 

 
 

 

 

Figur 10. Processflödesschema som illustrerar sambandet mellan de olika processerna i 

efterbehandlingen.  
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5.2 Plockningsprocessen 
Plockningsprocessen är den del av verksamheten som hanterar artiklar som är färdiga 

från produktion och ser till att artiklarna som kunden efterfrågan är färdig för leverans, 

dessa processer visas i figur 11 i ett processflödesschema.  

När alla artiklarna bearbetats klart i efterbehandlingen kommer de till avplockningen, 

steg 5 i figur 9, på transportband som sträcker sig mellan alla manglare förutom 

manglare tre. Personalen i avplockningen plockar sedan ner artiklarna i tomma vagnar 

där de sedan mellanlagras vid steg 6 i väntan på vidare hantering. Från lagret vid 

avplockningsstationen skickas sedan vagnarna som nu är fyllda med artiklar vidare till 

ännu ett lager i närhet till där artiklarna packas plats 7-11 beroende på slutkund. Detta 

innebär ett problem i form av dubbelhantering uppstår som företaget vill eliminera för 

att förbättra plockningsprocessen och minska transportsträckorna. Det finns även inte 

några tydliga märkningar idag nere vid avplockningen där artiklar mellanlagras innan de 

skickas till packningen. Detta kan göra att det lätt blir ostrukturerat och svårt att hålla 

koll på vad som är vad. Utifrån en plocklista, se bilaga G, singel-orderplockar de 

anställda artiklarna som ska skickas med på ordern. Under en vanlig dag brukar 

Berendsen hantera cirka 100 order som varierar i storlek. I lagret finns idag även en stor 

yta som inte utnyttjas.  

 

Då de anställda packar de inkommande order är det viktigt att de följer förutbestämda 

instruktioner kring hur kontrollen av packningen ska gå till. Dessa är bland annat att 

pågående order blivit registrerad deras affärssystem SOL vilket göra vis plats 12, att 

kundkraven som är dokumenterade i SOL är uppfyllda, rätt kvantitet och bra kvalitet på 

artiklarna, kontrollerat emballaget och packningssättet. Därefter kan packningsarbetare 

“frisläppa” order och följesedel körs. Det går även att se i SOL vem som har 

slutgodkänt kunden. Det kan vara flertal personer som viker, avsynar och packar 

kundens order, men bara en som slutligen kan godkänna följesedeln. Färdigpackad gods 

ställs sedan på en avsedd plats och skall innehålla tydlig märkning där kundnamn, 

kundnummer och antal kolli framgår innan det slutligen transporteras till utlastningen. 

 

Figur 11. Processflödesschema som illustrerar de olika plockningsprocesserna från färdiga 

artiklar till utlastning till kund. 
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5.3 Spindeldiagram för nedervåningen 
I samråd med produktionschefen hos Berendsen har ett spindeldiagram tagits fram för 

layouten som berör nedervåningen då det är studiens huvudfokus. Diagrammet utgår 

från de tidigare nämnda effektivitetskraven som är investeringskostnader, 

transportsträckor, arbetsresurser och lagerutrymme. Värdena i diagrammet utgår från en 

skala från 1-10. 10 är den ideala visionen företaget eftersträvar att layouten ska uppnå 

och 1 är det värdet som företaget vill undvika. Exempelvis så innebär en 10:a gällande 

transportsträckor att just det layoutförslaget kommer bidra till att sträckorna minskar, 

vilket är något som verksamheten eftersträvar. 

Då utgångspunkten är från den nuvarande layouten har nuläget enligt de bestämda 

kraven värderats till 5. Detta gör att det finns något att utgå ifrån samt att det skapar en 

neutral värdering av nuläget så att det senare blir lättare att jämföra detta med de nya 

layoutförslagen. I figur 12 visas samspelet mellan kraven och värderingen av den 

nuvarande layouten i ett spindeldiagram.  

 

 
Figur 12. Ett spindeldiagram för den nuvarande layouten gällande nedervåningen. 

5.4 Problemframställning 
Problemområdet gällande plockningsprocessen har identifierats utifrån hur nuläget ser 

ut grundat från den empiriska insamlingen av data. Problemen har framgått löpande 

under empirin och har uppkommit från de observationer och intervjuer som har utförts 

hos Berendsen. Nedan kommer problemen att framställas och i nästa kapitel kommer de 

att analyseras. De problem som har identifierats och påverkar plockningen är: 

● Slumpmässig insortering 

● Otillräckliga transportband 

● Dubbelhantering i plockningsprocessen 

● Outnyttjat lagerutrymme 

● Brist på uppmärkning av lagerplatser 
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6 Analys av problemframställning 
I detta avsnitt analyseras de problem som framställts i empirin. Analyserna kommer 

slutligen att resultera i en kravspecifikation som kommer utgöra grunden för 

lösningsförslagen. 

 

6.1 Slumpmässig insortering 
I dagsläget har Berendsen en fungerande insortering där artiklarna blir inregistrerade i 

ett datasystem. De har däremot ett problem med att de inte vet vad som befinner sig i de 

inlevererade påsarna. Detta beror på att artiklarna inte inregistreras i ankomstkontrollen 

utan blir det innan sorteringsprocessen. Detta utgör ett problem i de fall där det är brist 

på en viss artikel och de antar att artiklarna finns i ankomstlagret. De anställda måste i 

det läget sortera ett slumpmässigt antal påsar fram tills dess att artiklarna har funnits. 

Det medför problem i plockningsprocessen som inte kan slutföra sina order och inte kan 

leverera i tid. För att förebygga detta kritiska läge så ställs stora krav på att 

kommunikationen mellan plockningsavdelningen och insorteringen ska fungera bra. 

 

6.2 Otillräckliga transportband 
Ett problem har identifierats vid transporten av artiklar mellan manglarna i 

efterbehandlingen till avplockarna. Problemet grundar sig i att transportbanden inte 

sträcker sig över alla manglare och utelämnar manglare tre från det automatiska flödet 

vilket illustreras i figur 9. Detta innebär att det finns två punkter där artiklarna 

uppsamlas och avplockarna måste förflytta sig mellan dessa två för att inte 

uppsamlingspunkterna ska bli överfulla. Detta innebär onödiga transportsträckor och 

slöseri på arbetsresurser vilket kan underlättas genom att endast ha en 

uppsamlingspunkt. 

 

6.3 Dubbelhantering i plockningsprocessen 
Ett av de större problem i dagsläget som finns i plockningsprocessen är att 

dubbelhantering uppstår vid avplockningen. Som tidigare nämnt, skapas 

dubbelhantering då de anställda vid avplockningen plockar ner artiklar i tomma vagnar 

och mellanlagras därefter i väntan på att de ska hämtas. Sedan skickas dessa vagnar 

vidare till ett annat lager som då är lokaliserat nära packningen. Packaren tar sedan 

artiklarna från vagnen och packar dem mot order efter en plocklista. Detta innebär att ett 

onödigt steg i flödet uppstår vilket leder till icke-värdeskapande tid eller slöseri inom 

lean som inte tillför något värde för kunden. Även om plockningsprocessen i nuläget 

ändå fungerar vill företaget eliminera dubbelhanteringen då det har en negativ påverkan 

på flödet i verksamheten. 

 

6.4 Outnyttjat lagerutrymme 
Berendsen i Ockelbo är ett ständigt växande företag vilket innebär att för att kunna 

hantera alla artiklar på bästa möjliga sätt behövs mer yta. På senare tid har företaget 

gjorts sig av med en större maskin som låg nere i packningen och tog upp en stor del av 

lagerutrymmet. Detta har bidragit till att en stor yta har frigjorts som bilaga I visar. I 
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dagsläget lagras tomma eller trasiga vagnar samt att en del av ytan används som 

buffertlager. Denna yta kommer att utnyttjas som ett vagnlager för standardartiklar som 

dagligen hanteras, vilket kommer att visas i lösningsförslagen. Detta kommer bidra till 

att dubbelhanteringen som finns vid plockningsprocessen kan elimineras då det finns 

mer yta som kan utnyttjas på ett bättre sätt. Genom att utnyttja detta lagringsutrymme 

kan även ett bättre flöde skapas. 

 

6.5 Brist på uppmärkning av lagerplatser 
I och med att en stor yta har frigjorts för att lagra artiklar innan ställs krav på att tydligt 

märka upp platserna. Detta för att uppnå bra struktur från första början som förenklar 

lagringen och därmed förbättrar plockningsprocessen. Uppmärkning av lagerplatserna 

är en viktig faktor för att hålla ordning och reda i sitt lager samt att de bidrar till att de 

anställda snabbt kan hitta rätt lagerplats där rätt artiklar finns utan att behöva lägga ner 

tid på att själva leta efter artiklar. Märkningen måste dessutom vara utplacerad på ett 

tydligt sätt som gör det enkel att läsa av den även om det finns artiklar som är staplade 

högt. Uppmärkningen ska även vara utplacerad så att det är skiljt från eventuellt annan 

text som skulle kunna vara störande. 

 

6.6 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen har utvecklats utifrån den teoretiska referensramen, analysen av 

problemframställningen samt utifrån diskussion med Berendsens ledning. Kraven som 

står till grunden för arbetet är framtagna för att tydliggöra vilka krav som studie 

kommer att utgå från för att motverka problemen. När sedan lösningsförslagen tas fram 

har dessa krav en avgörande faktor som förslagen kommer att syfta till att uppnå i stor 

utsträckning som möjligt. De krav som är framtagna i detta arbete är:  

● Ta hänsyn till investeringskostnader 

● Minska transportsträckor 

● Minska arbetsresurser 

● Bättre utnyttjande av lagerutrymme 
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7 Lösningsförslag 
I detta kapitel kommer lösningsförslagen som framtagits utifrån kravspecifikationerna 

att presenteras. Kapitlet kommer sedan att avslutas med en återkoppling till 

kravspecifikationerna. 

  

7.1 Processflödesförslag 

 
Figur 13. Processflödesförslag för hur beslut och processer för plockningen kan hanteras i de 

kommande layoutförslagen. 

I och med att den nuvarande layouten kommer att förändras krävs även ett nytt 

processflödesschema som är mer anpassat till det nya layoutförslaget. Dubbelhantering 

som idag uppstår måste tas bort för att flödet ska kunna förbättras, därav har ett nytt 

processflödesförslag som figur 13 illustrerar framtagits. 

Efter att materialet gått igenom efterbehandlingen kommer sedan de anställda att 

påbörja en ny plocklista som de fått utskriven. Därefter görs en kontroll att dessa 

artiklar finns med på rullbandet och kan plockas ner i vagnar och direkt till order direkt 

vilket innebär att dubbelhanteringen nu undviks vilket gör att icke-värdeskapande tid 

minskas. Därefter kontrolleras om ordern är fullständig, är den fullständig skickas den 

vidare till utlastningen. 

 

Finns det artiklar på bandet påbörjar avplockaren att plocka till order. Blir ordern inte 

fullständig och vissa artiklar saknas på bandet måste den anställde undersöka om det 

finns artiklar tillgängliga i lagret för att kunna fullborda ordern. Om artiklarna finns i 

lagret plockas de till order. Blir ordern fullständig skickas den vidare till utlastningen 

för leverans. Om artiklarna inte finns i lager kommer den påbörjade vagnen att 

mellanlagras och den anställde påbörjar en ny plocklista i väntan på fler artiklar. 

 

Finns däremot inte artiklarna på bandet måste de anställda undersöka om dem finns på 

lager för att kunna komplettera ordern. Om de finns i lager kan de plockas till och 
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fullborda pågående order till största utsträckning. Om artiklarna inte finns tillgängliga i 

lagret innebär detta att ordern inte är fullständig och vagnen mellanlagras. Avplockaren 

får då påbörja en ny plocklista tills vidare. 

 

7.2 Transportbandsförslag 
För att bemöta problemet att transportbanden är otillräckliga har tre förslag på hur 

transportbandet kan utformas tagits fram med hjälp av Berendsen. Alla dessa förslag 

finns under bilaga D, E och F har gemensamt i att de sammankopplar manglare tre som 

det tidigare transportbandet inte gjorde. Utifrån de tre förslagen anser vi att 

transportbandsförslag två som visas i figur 14 är mest optimalt för Berendsen i 

dagsläget på grund av att det har ett kantigt cirkulationssystem. Detta innebär att artiklar 

som kommer ut från de olika manglarna rullar ut på bandet och cirkulerar tills de blir 

avplockade. På grund av cirkulationssystemet får avplockaren får mer tid att i lugn och 

ro kan plocka av artiklarna vilket innebär mindre arbetsbelastning och arbetsresurser. 

Transportförslag tre utesluts på grund av förslag två har en kantig utformning som 

innebär att transportbanden tar upp mindre yta och har mer plats till att lagerhålla eller 

hantera artiklar.  

 

 
Figur 14. Transportbandsförslag 2 som illustrerar hur transportbandet ska se ut. 
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7.3 Layoutförslag 1 
Nedan kommer layoutförslag 1 att presenteras vilket huvudsakligen är arbetets praktiska 

bidrag. Den stora förändringen mellan denna layout och den nuvarande är att plockning 

direkt mot order har införts vilket innebär att packningsytorna försvinner och sker 

istället i samband med avplockningen. Ytterligare en stor förändring är att vagnstvätten 

som tidigare var lokaliserad i närheten av utlastningen kommer att flyttas upp till 

övervåningen. Platsen som är markerad som “Hiss” i förslaget kommer fungera som en 

hiss för vagnarna som kommer att åka ner från övre våningen efter tvätt. I och med att 

nya ytor i verksamheten på den nedre våningen frigjorts har detta bidragit till att det 

finns andra förbättringar att göra för att skapa ett bättre flöde.  

När utformning av layout och placering av artiklar bestäms behövdes ingen större 

hänsyn till FIFO eller LIFO tas. Detta eftersom att textilier har ett utgångsdatum som är 

tillräckligt långt så att det blir försumbart. 

I samråd med produktionschefen har layoutförslag 1 framtagits som illustreras i figur 

15. Rena vagnar kommer att placeras på yta nummer 1 i väntan på vidare användning. 

Avplockarna som arbetar vid plats nummer 2 kommer hämta rena vagnar och placera 

dem inom avplockningsytan där de kommer packas med de artiklar som för tillfället 

körs. Plats 3, där en stor yta blivit tillgänglig, kommer att fungera som ett lager för 

Figur 15. Layoutförslag 1 med placering av alla relevanta ytor. 
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standardartiklarna på vårdsidan. Vagnarna kommer att lagras enligt bilden, där det 

kommer finnas fyra rader med vagnar med 15 stycken på längden vilket innebär att det 

kommer finns lagerutrymme för 60 vagnar. En del av detta lager kommer även fungera 

som ett mellanlager för vissa vagnar som inte blivit helt fyllda ännu där de då kommer 

mellanlagras i väntan på rätt artiklar.  

 

Tanken med utrymme 4 är att vagnar som ska skickas till hotell kommer att lagras där, 

pre-packade. Detta innebär att dessa vagnar redan har bestämda artiklar i dem som 

kunden konstant beställer. Det kommer finns tre varianter på vagnarna och behövs dessa 

fyllas på med vissa standardprodukter kommer dessa finnas tillgängliga på ytan bredvid, 

plats nummer 5. Utöver det kommer även en kompletteringsyta med specialartiklar, som 

exempelvis, strumpor, glidlakan samt kuddar, att finnas lokaliserat mittemot på plats 6. 

I vissa fall kommer vagnen att behöva kompletteras med artiklar från trikå eller 

torrvikning, då kommer den att mellanlagras på plats 7 i väntan på vidare plockning. 

Trikåpackningen och torrvikningen kommer nu även att flyttas ut från det rummet där 

de tidigare var placerade. Dessa kommer att placeras ut på yta nummer 8 och 9 för att 

utgöra ett mer linjärt flöde som innebär mindre onödiga transportsträckor. Sist i flödet 

kommer även en expeditionsyta att finnas där vagnen kontrolleras om den är fullständig 

och registreras därefter i affärssystemet. 

 

7.4 Arbets- och placeringsmetoder  
Utöver layoutförslaget, krävs även riktlinjer i form av olika typer av arbetsmetoder för 

att göra denna omstrukturering möjlig samt uppnå bättre materialhantering. För att 

kunna förbättra effektiviseringen är det viktigt att arbeta med rätt plockningsmetoder.  

 

Istället för att bulkplocka mot lager som de gör i dagsläget så kommer de att bulkplocka 

direkt mot order för att undvika dubbelhanteringen vilket leder till att packningen sker 

direkt i samband med avplockningen. Det kan exempelvis innebära att placera ut flertal 

tomma vagnar vid avplockningsytan för pågående order därefter plockas flera order 

parallellt, vilket är bulkplockning. För att göra detta mer strukturerat kommer varje 

avplockare fokusera på att plocka en artikeltyp till varje pågående order, exempelvis att 

en avplockare plockar handdukar till varje vagn tills handdukarna antingen är slut eller 

ordern är fullständig. Detta liknar zonplockning i det avseendet att varje avplockare 

ansvarar för ett visst område, men i detta fall så ansvarar varje avplockare för en viss 

artikel. Genom att bulkplocka direkt mot order kommer nu ett enstycksflöde att uppnås 

eftersom att dubbelhanteringen elimineras.  

 

Platssystem som Berendsen kommer att behöva använda för att detta förslag ska vara 

möjligt är ett fastplatssystem. Då de dagligen hanterar många artiklar är det inte 

lämpligt med ett flytande system eftersom att det kommer vara svårt att hålla i en god 

struktur i verksamheten. 

För att bestämma vart artiklarna ska placeras i det fasta platssystemet används tre av 

placeringsprinciperna popularitetsprincipen, familjegrupprincipen och likhetsprincipen. 

Detta för att skapa en så optimal struktur som möjligt i lagret. De olika lagringsytorna är 
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uppdelade och placerade efter vård eller hotellartiklar vilket likhetsprincipen 

eftersträvar. De enskilda artiklarna ska även placeras efter familjegruppsprincipen som 

exempelvis innebär att handdukar i olika former eller lakan i olika storlekar lagras i 

närhet till varandra. Det viktigaste är att enligt popularitetsprincipen placera 

högfrekventa artiklarna närmast utlastningen och lågfrekventa längre bort. För att dessa 

principer ska fungera måste de bestämda platserna tydligt markeras med skyltar och 

märkning på golvytan för att lättare hittas samt vidhålla ordning och reda. 

 

Layoutförslaget kommer att använda sig av två buffertlager, en för vård och en för 

hotell. Förslaget rekommenderar då att en avsidesliggande buffert används. Detta 

eftersom att buffertzonerna inte ligger i direkt anslutning till avplockningszonen. De har 

en separat yta samt kommer kräva att det finns en anställd som enbart hanterar 

bufferten. Bufferten kommer ändå vara tillgänglig för avplockaren, vilket innebär att det 

inte är en närliggande buffert. Dessutom är buffertzonerna inte lokaliserade direkt i 

själva avplockningszonen vilket gör att layouten inte kommer att använda sig utav en 

plockzonsbuffert 

Flödet i verksamheten kommer att vara utformat på ett linjärt sätt då inget annat 

lagerflöde är möjligt hos Berendsen utan att märkbart öka de icke-värdeskapande 

transportsträckorna. 

 

Eftersom att insorteringen sker slumpmässigt ställer det nya layoutförslaget stora krav 

på kommunikationen inom verksamheten när det gäller sortimentkörning. Det 

underlättar även avplockningsprocessen eftersom att avplockarna kan fokusera på ett 

sortiment. Alltså enas de anställda på exempelvis ett dagligt morgonmöte om att de 

enbart ska köra vård eller enbart hotell under vissa tider. Sedan är den konstanta 

kommunikationen genom dagen viktig för att arbetet ska flyta på utan kritiska avbrott. 

 

7.5 Övriga layoutförslag 
Förutom layoutförslag 1 så utfördes försök till att utforma bättre förslag men även fast 

det finns mycket tom yta att tillgå är det svårt att utnyttja hela den ytan utan att 

transportsträckorna blir onödigt långa. Ett försök till att göra en bättre layout finns i 

bilaga J där layoutförslag 2 finns illustrerad där går det att se att förslag 1 och 2 till stor 

del liknar varandra. Det som skiljer sig mellan layoutförslagen är att buffertlager, 

kompletteringsartiklar och pre-packade hotellartiklar byter plats med standardlagret för 

vård. Anledningen till att vi rekommenderar layoutförslag 1 är att vi anser att den 

layouten utnyttjar lagerutrymmet bättre i jämförelse med hur mycket plats för artiklar de 

olika processytorna behöver. 

 

7.6 Tvättbar RFID  
Som tidigare nämnt använder Berendsen chip i sina kläder för att registrera de artiklar 

som körs just då. Nackdelen med detta är att de inte kan spåra och se vart varje artiklar 

är lokaliserad. Då Berendsen i nuläget inte kan göra en större investering kommer detta 

inte vara en huvuddel i rapporten därför rekommenderas att nuvarande chipsystemet 

används. Inom närmaste år när en större investeringar blir mer aktuell är då 
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implementeringen av tvättbara RFID-taggar ett bra alternativ som kan effektivisera 

verksamheten gällande flera aspekter. Dessa taggar kommer att smidigt sys in i all 

artiklar, precis som Berendsens nuvarande chip är, men att de då istället kommer kunna 

spåra allt som kommer in och ut. Detta bidrar till att bättre kontroll uppnås över alla 

artiklar samt att de blir spårbara vilket gör att de enkelt kan lokaliseras. Dessutom bidrar 

dessa taggar till att svinn inom verksamheten reduceras. Dessa taggar kan även fästas på 

de vagnar som Berendsen dagligen arbetar med för att kunna spåra dem också. Genom 

att ha kontroll och full spårbarhet av både vagnar samt specifika artiklar kommer en stor 

konkurrensfördel och bättre att uppnås genom hela företaget. 

 

7.7 Återkoppling till kravspecifikation 
Kravvärderingarna som layoutförslag 1 har resulterat i illustreras nedan i figur 16 och 

har den orangea färgen i diagrammet. Diagrammet som tidigare nämnt har framtagits 

utifrån de fyra specificerade effektivitetskraven investeringskostnader, 

transportsträckor, arbetsresurser och lagerutrymme. Vid framtagning av den nya 

layouten har kravvärderingarna för den nuvarande layouten agerat som utgångspunkt 

som illustreras i tabell 2.  

Investeringskostnader kommer att sjunka till en 4:a eftersom att en mindre investering 

av nya transportband kommer krävas för att komplettera och förlänga transportbanden. 

Detta är en nödvändig investering som ska göras för att skapa mer tid vid 

avplockningsprocessen och sammankoppla alla manglare. Det finns dyrare investeringar 

att göra som skulle effektivisera avplockningen ytterligare men arbetet är avgränsat till 

att inte behandla detta. 

 

I och med att många processteg har flyttas ut i verksamheten för att vara lokaliserade 

närmare avplockningsytan har transportsträckorna minimerats till skillnaden från 

nuläget. I dagsläget är exempelvis Jämtlands- och hotellpackningen lokaliserat långt 

ifrån avplockningen vilket innebär att onödigt spring fram och tillbaka uppstår. Detta i 

sin tur innebär att ytan där Jämtlandspackningen i nuläget är lokaliserat kommer 

frigöras. Tanken bakom den ytan är då att restaurangpackningen kommer att flyttas dit i 

framtiden eftersom att den står för den minsta procentuella andelen av artiklarna och har 

därför en lägre prioritet. Reduceringen av onödiga transporter leder även till att icke-

värdeskapande tid minimeras, vilket även är viktiga aspekter inom lean och ständiga 

förbättringar tänkandet. Detta innebär att den nya layouten har värderats till 7 gällande 

transportsträckor då det utgör en väsentlig del.  

 

Att kunna minska på arbetsresurserna kan generera stora besparingar för företaget vilket 

är viktigt att ha i åtanke. Då detta layoutförslag föreslår en transportbandslösning som 

täcker alla tre manglare där artiklar cirkulerar runt tills de hunnit blivit avplockade 

kommer det att kräva mindre arbetsresurser för att hantera denna process. Genom att det 

krävs mindre arbetsresurser för att genomföra avplockningsprocessen kommer detta 

leda till att Berendsen kan göra stora besparingar årligen. De pengar som verksamheten 

lyckas spara in kommer att exempelvis kunna användas till att göra andra nödvändiga 
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investeringar. Detta är en stor bedrift om denna tillämplig fungerar, vilket har gjort att 

denna aspekt värderats 8.  

 

Då det kommer att frigöras nya ytor på grund av att gammal utrustning har rivits ur, 

finns stor potential för att utnyttja dessa så att ett bättre flöde kan uppnås. I jämförelse 

med den nuvarande layouten kommer detta förslag bidra till ett bättre flöde där 

placeringar av processtegen noggrant placerats ut för att kunna utnyttja all frigjord yta 

optimalt. Layoutförslaget kommer att utnyttja dessa ytor för bland annat lager för 

standardartiklar gällande vården samt pre-pack och buffertlagret för hotell. Detta 

kommer leda till att dubbelhantering kan undvikas då det kommer vara möjligt att 

plocka direkt mot order eftersom att allt är lokaliserad nära varandra. Därför har denna 

aspekt värderats till 8 i det nya förslaget.  

 
Figur 16. Jämförelse av nuvarande layout och layoutförslaget med hänsyn till 

effektivitetskraven. 

 
Tabell 3. Värdering av nuvarande layout och layoutförslaget med hänsyn till effektivitetskraven. 
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8 Diskussion 
I detta kapitel kommer faktorer som hade kunna gjorts annorlunda samt stärka studien 

ytterligare att diskuteras. Dessutom kommer hållbarhets-, sociala-, ekonomiska- och 

arbetsmiljöaspekter att tas upp och diskuteras.  

 

Studiens trovärdighet har blivit större i och med att regelbunden kontakt i form av 

avstämningsmöten med Berendsen gjorts för att ständigt följa upp nya idéer och förslag. 

Kraven som arbetet utgått ifrån har presenterats för Berendsen och vi har fått 

godkännande från deras sida då de ansåg att de var relevanta. Värderingarna i 

spindeldiagrammet för den nuvarande layouten har även värderats i samråd med 

produktionschefen för att se till att vi var överens med vad utgångspunkten skulle vara. 

Utöver detta har även det framtagna layoutförslaget presenteras och diskuteras 

tillsammans med Berendsen för att få deras input. Detta har gjort att vi varit överens om 

de olika placeringarna av processtegen vilket har bidragit till att ett optimalt 

layoutförslag framtagits utifrån de fyra kraven. Viktig faktor att påpeka däremot är att vi 

tagit en opartisk ståndpunkt under arbetet. Även om vi presenteras allt för Berendsen 

och låtit dem uttrycka deras synpunkter, har inte detta påverka oss och det vi kommit 

fram till vilket stärker arbetet. Då vi varit öppna med allt under arbetets gång och 

ständigt varit i diskussion med företaget har det bidragit till högre trovärdigt eftersom 

inte någon information undanhållits från någon av parterna.  

 

I studien har det inte utförts mycket kvantitativa studier utan mer kvalitativa studier med 

fokus på placering av lager- och processytor. Det beror i stor del på att vi ansåg att det 

viktigaste problemet att lösa i Berendsen fall var att få plockningen mot ordern att 

fungera. Genom att ha utfört mer kvantitativa studier i form av ledtider och 

lageromsättningshastigheter kunde lagret dimensionerats mer exakt för att få ett bättre 

förslag, men eftersom att arbetets tidsram begränsade detta kunde det inte utföras. 

 

En annan faktor som hade varit upplyftande för denna studie hade varit om ett möte 

med Vd:n för hela Berendsen kunnat göras för att få höra hens synpunkter kring de 

aspekter som tagits upp i denna rapport. Att få intervjua någon som är så högt uppsatt 

skulle stärka arbetet ytterligare samt att nya perspektiv hade kunnat utforskas.  

 

Något som vi kunde ha gjort för att förbättra generaliserbarheten och få råd om 

förbättringar är att åka till Berendsens dotterbolag i Torup och undersöka deras 

plockningsprocess. De har tidigare genomgått samma situation som Berendsen i 

Ockelbo genom att gå från att bulkplocka till att plocka direkt mot order. Vi tror att 

deras åsikter och råd skulle underlätta och förbättra våra lösningsförslag men eftersom 

att vi hade brist om tid ansåg vi inte att detta var möjligt att utföra inom vår tidsram. 

Detta hade även betytt att om lösningsförslaget hade sett lika ut som Torups lösning att 

det är en större chans att andra tvätterier kan genomföra samma förbättringar med 

framgångsrikt resultat. Det hade även varit bra att se hur andra plockningsprocessen hos 

andra tvätterier ser ut. 
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De ekonomiska aspekter som arbetet bidrar med är framförallt resultatet av det 

minskade behovet för arbetsresurser. Resultatet har diskuterats med ledningen hos 

Berendsen i Ockelbo och framgått till att det kommer bidra med en besparing på stor 

summa pengar årligen. Med hänsyn till konfidentialitetskravet kan den exakta summan 

eller det exakta resursbehovet som studien resulterar i inte presenteras i arbetet då det 

kan komma att påverka Berendsen negativt. 

 

Layoutförslaget strävar mot att skapa en bättre arbetsmiljö genom att se till 

arbetsmiljöaspekter där bland annat transportsträckorna minskar och att 

transportbandlösningen bidrar till att avplockarna får mer tid och utrymme till 

avplockning. Detta i sin tur bidrar till mindre stress, mindre arbetsbelastningen samt en 

mer hållbar arbetsmiljö där de anställda och verksamheten i stort kan prestera på ett 

bättre sätt. Viktigt att de anställdas hälsa prioriteras högt för att ha en fungerande 

verksamhet. En mer hållbar miljö som layouten strävar efter kan även bidra till att det 

finns mer utrymme och förutsättningar för att arbetet ska utföras med bättre kvalitet som 

i sin tur kommer resultera i större förtroende från kunderna.  

Då det nya layoutförslaget kommer att flytta ut packningsavdelningerna kommer de 

anställda kunna arbeta närmare varandra vilket gör att den sociala aspekten gynnas och 

en ökad samhörighetskänsla kan uppnås. Detta kommer bidra till ökad trivseln hos de 

anställda som bland annat kan innebära mindre frånvaro samt anställda som har 

intentioner att jobba mot att företaget förbättras.  
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9 Slutsats 

Slutsatsen av studien kan delas upp i två olika bidrag, det teoretiska bidraget till 

forskningen och det praktiska bidraget till Berendsen. 

Det teoretiska bidraget svarar mot den första frågeställningen, vad effektivisering av 

plockningsprocessen kan bidra till för förbättringar inom tvätterier. 

För att svara på denna fråga var effektivisering av plockningsprocessen tvunget att 

definieras. I detta arbete definierades det utifrån teorin och tillsammans med Berendsen 

som att minska transportsträckor, minska behovet av arbetsresurser och mer utnyttjande 

av lagerutrymme till en så låg investeringskostnad som möjligt. Vår slutsats inom detta 

är att effektivisera plockningsprocessen i tvätterier kan bidra till förbättringar genom 

minskade transportsträckor, minskat behov av arbetsresurser och mer utnyttjande av 

lagerutrymme. Detta innebär att de generella lager-, placering- och 

plockningsmetoderna för att effektivisera plockningsprocessen även gäller för tvätterier. 

En modell utformades i form av en teorisammanfattning av dessa metoder i tabell 1 som 

också är ett teoretiskt bidrag. Sammanfattningen förklarar när vissa teorier och metoder 

ska användas samt vissa fördelar. Modellen ska även agera som en utgångspunkt för 

företag eller forskare att använda sig utav för att effektivisera plockningsprocessen. 

 

Det praktiska bidraget till företaget svarar mot den andra frågeställningen, hur 

Berendsen ska gå tillväga för att tillämpa de teoretiska förbättringarna. 

För att lösa detta utfördes en empirisk undersökning av nuläget för att framställa vilka 

problemområden som finns hos Berendsen. Utifrån detta identifierades problem som 

bland annat slumpmässig insortering, otillräckliga transportband, dubbelhantering i 

plockningsprocessen, outnyttjat lagerutrymme och brist på uppmärkning av lagerplatser. 

För att bemöta problemet med slumpmässig insortering kommer kommunikationen från 

avplockarna till resten av verksamheten vara viktig för sortimentkörningen. Vi 

rekommenderar dem att ha ett dagligt morgonmöte så att alla anställda vet vilket 

sortiment som ska köras varje dag. Till de otillräckliga transportbanden så har ett 

förslag presenterats som löser deras problem genom att inkludera manglare 3 men 

kommer dock innebär en liten investeringskostnad. För dubbelhanteringen och de 

outnyttjade lagerutrymmena så har ett layoutförslag tagits fram med instruktioner till 

arbets- och placeringsmetoder för att Berendsen ska kunna tillämpa och arbeta med 

dessa. Lagerplatserna behöver även markeras för att skapa ordning i lagret samt en 

hållbar struktur. Genom att tillämpa dessa lösningsförslag kan de bidra till en 

effektivisering av plockningsprocessen som möjliggör att Berendsen kan plocka direkt 

mot kundorder. 

 

Slutsatsen som kan dras utifrån det praktiska och teoretiska bidraget svarar på syftet hur 

tvätterier kan övergå från att bulkplocka till lager till att plocka direkt mot kundorder. 

Genom att ett fall har studerats hos Berendsen kan detta generaliseras emot andra 

tvätterier. Alltså innebär det att tvätterier kan gå från bulkplockning till att plocka direkt 

mot order genom tillämpa de presenterade lösningsförslagen vilket leder till en 

effektivare plockningsprocess. 
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9.1 Exempel på vidare forskning 
En av de aspekterna som vidare forskning kan innebära är bland annat är att se om 

lösningsförslagen som presenterats i detta arbete verkligen bidragit till en 

effektivisering av plockningsprocessen i den verkliga situationen. Genom att strukturera 

om i verksamheten som layoutförslaget visar, kommer i praktiken de hypoteser som 

tagits fram att fungera. Spindeldiagrammet är som sagt framtagna utan teorier som 

stärker kravvärderingarna, alltså hade vidare forskning kunna undersöka om de 

tillämpningarna som rekommenderats kommer återspeglas i diagrammen som 

presenterats. Ett fortsatt arbete med detta projekt hade varit att föredra eftersom att det 

finns fler faktorer att ta hänsyn till utöver de nämnda för att utföra ett mer omfattande 

arbete.  

Ännu ett område att forska vidare kring skulle vara se hur en implementering av 

tvättbar-RFID inom verksamheten kan bidra till förbättringar om dem skulle få tillgång 

till större investeringsmöjligheter i framtiden. 
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Bilaga A - Observationer och intervjuer 
Vecka 14 

Tisdag, 3 april 2018 

09.15 - 09.45. Uppstartsmöte med handledare. 

Torsdag, 5 april 2018 

14.00 - 15.00. Planeringsmöte med produktionschef och platschef. 

Fredag, 6 april 2018 

10.00 - 10.30. Planeringsmöte med handledare. 

 

Vecka 15 

Tisdag, 10 april 2018 

08.00 - 08.30. Observation av de dagliga morgonmötet. 

08.30 - 09.30. Kundtjänst, presentation av affärssystem och orderhantering. 

13.50 - 15.10. Produktionschef, avstämningsmöte. 

Onsdag, 11 april 2018 

09.20 - 11.00. Anställd vid störten & sortering. Observationer störten/sortering. 

15.00 - 15.20. Produktionschef, avstämningsmöte. 

Torsdag, 12 april 2018 

9.15 - 11.00. Anställd från tumlarraden. Observationer tumlarraden/avplockning. 

13.00 - 14.00 Observation av packning Jämtland.  

14.30 - 15.00. Produktionschef, Avstämningsmöte. 

 

Vecka 16 

Måndag, 16 april 2018 

09.10 - 10.30. Senior advisor, intervju om statistik. 

12.00 - 13.00. Anställd från plockningen, intervju gällande plockning. 

Tisdag, 17 april 2018 

09.30-10.15 Handledningsmöte med handledare. Diskussion kring nuläget samt hur 

arbetet ska läggas upp framöver.  

12.45–13.30 Avstämningsmöte med produktionschefen samt observation av plockning.  

 

Vecka 17 

Måndag, 23 april 2018 

10.30 - 11.00. Handledningsmöte. 

 

Vecka 19 

Måndag, 7 maj 2018 

10.00 - 11.00 Halvtidsseminarium med handledare.  

14.00 - 15.00 Handledningsmöte med handledare och examinator 

 

Vecka 20 

Tisdag, 22 maj 2018 

09.15 - 11.00 Avstämningsmöte med handledare 
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14.00 - 15.40 Avstämningsmöte om lösningsförslag med produktionschefen samt 

rundvandring. 

Fredag, 25 maj 2018 

09.00 - 10.10 Gruppmöte med Produktionschef, Produktionsledare och en anställd från 

plockningen. 
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Bilaga B - Statistikintervju med senior advisor 
● Hur många packlistor behandlar ni per dag i respektive avdelning? 

Antal plocklistor per dag. 

Hotell: (11+11)/2= 11 i genomsnitt/dag 

Vård: (21+32)/2= 27 i genomsnitt/dag 

Plagg: (64+74)/2= 69 i genomsnitt/dag 

● Hur många artiklar bearbetas i genomsnitt per timme i respektive mangel och 

vad har ni för mål? 

Vecka 15: 

Mangel 3: Smågods: 353 i snitt/timme. Mål: 400/timme 

Mangel 2: Flatgods, 280 i snitt/timme. 286 mars, 289 feb, 290, jan. Mål 300/timme 

Mangel 1: Multi, 280 i snitt/timme. 290 mars, 292 feb, 296, jan. Mål 300/timme 

Frotté: 575 i snitt/timme. Mål: 600/timme 

Filt: 208 i snitt/timme. Mål: 250/timme 
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Bilaga C - GANTT-Schema 
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Bilaga D - Transportbandsförslag 1 
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Bilaga E - Transportbandsförslag 2 
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Bilaga F - Transportbandsförslag 3 
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 Bilaga G - Plocklista  
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Bilaga H - Lagringsutrymme  
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Bilaga I - Lagringsutrymme 
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Bilaga J - Layoutförslag 2 

 
 

 


