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Sammanfattning 

 

Abstract 

The situation in today’s global market forces companies to strive for improvements that will 
keep them updated and avoid them to get behind their rivals. One must be either one of the 
most innovative, the cheapest or the most efficient company to succeed. 

OEM Electronics is one of the many sales companies in the global OEM Group. The companies 
trade components from suppliers mainly in Asia to machine producers or OEM customers in 
Sweden. In order to bring value to their suppliers and customers OEM must focus on specific 
areas of expertise. The logistics part is one of those where they need to be world class to provide 
the best service and thereby keep their customers satisfied. This project will investigate the 
layout and processes in OEM’s warehouse to help the company grow bigger and become more 
efficient in its inhouse logistics. 

By illustrating the warehouse layout in a 2-d drawing and processes by process mapping the 
current situation can be thoroughly analysed. As in meantime one have the possibility to modify 
and analyse how future changes will affect all processes in the warehouse. Additionally, there 
was made a time study to in a legit way measure future changes compared to present situation. 

The work resulted in four different layout proposals combined with same improvements in the 
processes. The two proposals which the author recommends are one; with relatively small 
financial investment and two; with a major financial investment. The first proposal focuses on 
creating more storage space and result in 150 additional storage spaces for pallets without 
having a negative effect on the time required for order picking. The second improvement 
proposal increases the storage space with about 500 pallets and streamlines the time required 
for transport by 15% in order picking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

Dagens läge i den globala marknaden gör att företagen hela tiden måste förbättra sig för att 
hinna med i utvecklingen. Antingen gäller det att vara den mest innovativa, den billigaste eller 
den effektivaste.  

OEM Electronics är ett av företagen i OEM koncernen som är en global grupp beståendes av 
handelsföretag som säljer komponenter till maskinbyggare eller OEM-kunder i diverse 
branscher. En vital del i denna affärsverksamhet är det logistiska och där måste företaget ligga 
i framkant för att kunna erbjuda den bästa service till sina kunder. För att kunna växa och 
samtidigt effektivisera lagringsutrymme och lagerprocesser har företaget valt att utföra en 
undersökning för hur en layout och utförande av processer ska kunna se ut. Undersökningen 
omfattade kartläggning av lagerlayout och lagerprocesserna. 

Lagerlayouten gjordes i 2d-ritning och processerna i processkarta för att på ett enkelt sätt 
kunna visa en bild av den nuvarande layouten. Även kunna modifiera layouten under 
analysarbete samt få en bild av hur processerna utförs och vad som utförs var. För att på ett 
rättfärdigt sätt kunna jämföra de olika förbättringsförslagen gjordes tidsstudie för nuvarande 
läge och sedan kalkyleringar för framtida lägen.  

Examensarbetet resulterade i fyra olika layoutförslag med samma förbättringsförslag i 
processerna. De två förslag som författaren rekommenderar är ett; med förhållandevis liten 
ekonomisk investering och två; med stor ekonomisk investering. Det första förslaget fokuserar 
på skapande av mer lagringsutrymme och resulterade i 150 extra pallplatser utan att ha en 
negativ effekt på tidsåtgången vid orderplockning. Det andra förbättringsförslaget ökar 
lagringsutrymmet med cirka 500 pallplatser och effektiviserar tidsåtgången för transport med 
15% under orderplockningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: 
  
BNP – Bruttonationalprodukt 
PA – Produktansvarig – Expert inom ett produktssegment 
SAP – Systems Applications Products Societas Europaea - Affärssystemet 
OEM – Origninal Equipment manufacturer 



Innehållsförteckning 

 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ............................................................................. 6 

1.1 BAKGRUND ........................................................................................................................... 6 

1.2 FÖRETAGSBESKRIVNING ....................................................................................................... 6 

1.3 PROBLEMBESKRIVNING ........................................................................................................ 7 

1.4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................... 8 

1.5 AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................. 8 

1.6 DISPOSITION......................................................................................................................... 9 

2 Teoretiskt ramverk ................................................................ 10 

2.1 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH TEORI ........................................................... 10 

2.2 PROCESSKARTLÄGGNING ................................................................................................ 10 

2.2.1 Vad är en process? .................................................................................................. 10 

2.2.2 Processkartläggning ............................................................................................... 11 

2.2.3 Värdeflödesanalys ................................................................................................... 11 

2.3 LAGERLAYOUT................................................................................................................. 11 

2.4 MATERIALHANTERING ................................................................................................... 12 

2.5 MATERIALFLÖDESSCHEMA ............................................................................................. 12 

2.6 MUDA ............................................................................................................................ 12 

2.7 ORDERPLOCKNING ......................................................................................................... 13 

2.7.1 Zonindelning ........................................................................................................... 13 

2.7.2 Artikelplacering ...................................................................................................... 13 

2.7.3 Produktförvaring ................................................................................................... 13 

2.7.4 Batchning ................................................................................................................ 13 

2.7.5 Kittning .................................................................................................................... 14 

2.7.6 Ruttmetoder (orderplock) ...................................................................................... 14 

2.8 FÖRVARINGSSYSTEM ...................................................................................................... 15 

2.9 ABC-ANALYS .................................................................................................................. 15 

2.10 TIDSSTUDIE.................................................................................................................... 15 

3 Metod .................................................................................... 16 



Innehållsförteckning 

 

3.1 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METOD.......................................................... 16 

3.2 LITTERATURSTUDIE ....................................................................................................... 16 

3.3 DATAINSAMLING ............................................................................................................ 16 

3.3.1 Intervjuer ................................................................................................................ 16 

3.3.2 Observationer ......................................................................................................... 16 

3.4 ANALYSMETODER FÖR RESULTAT ................................................................................... 17 

3.4.1 Värdeflödesanalys .................................................................................................. 17 

3.4.2 ABC-analys ............................................................................................................. 17 

4 Nulägesbeskrivning ............................................................... 18 

4.1 BEFINTLIG LAGERLAYOUT PÅ OEM ELECTRONICS .............................................................. 18 

4.2 FLÖDEN ......................................................................................................................... 19 

4.2.1 Flödet mellan Lager och Kund .............................................................................. 19 

4.2.2 Flödet mellan Lager och Kund via Montering ..................................................... 19 

4.2.3 Flödet mellan Lager och Kund via Produktion (Helag) ..................................... 20 

4.2.4 Flödet mellan Lager och Kund via Legotillverkare ............................................ 20 

4.2.5 Flödet för reklamationer ....................................................................................... 20 

4.2.6 Flödet av information ........................................................................................... 20 

4.2.7 Flödet för Buffertlager .......................................................................................... 20 

4.3 PROCESSER .................................................................................................................... 22 

4.3.1 Värdeflöden ............................................................................................................. 22 

5 Analys ................................................................................... 24 

5.1 UPPDAGADE PROBLEM OCH BRISTER PÅ LAGRET ................................................................. 24 

5.1.1 Flödet ....................................................................................................................... 24 

5.1.2 Processerna ............................................................................................................. 24 

5.1.3 Lagringen ................................................................................................................ 25 

5.2 ORDERPLOCKNINGEN ..................................................................................................... 26 

5.3 JÄMFÖRELSE MELLAN VÄRDEFLÖDENA FRÅN LAYOUTFÖRSLAGEN .................................. 26 

5.3.1 Förslag 1 .................................................................................................................. 26 

5.3.2 Förslag 2 .................................................................................................................. 27 

5.3.3 Förslag 3 .................................................................................................................. 27 



Innehållsförteckning 

 

5.3.4 Förslag 4 .................................................................................................................. 27 

6 Åtgärdsförslag och diskussion ............................................... 30 

6.1 FLÖDET ............................................................................................................................. 30 

6.2 PROCESSERNA ............................................................................................................... 30 

6.3 LAGRINGEN ................................................................................................................... 30 

6.4 ORDERPLOCKNINGEN ..................................................................................................... 31 

6.5 LAYOUTFÖRSLAGEN ....................................................................................................... 31 

6.5.1 Med liten investering .............................................................................................. 31 

6.5.2 Med investering ...................................................................................................... 31 

6.6 DISKUSSION KRING VALIDITET OCH RELIABILITET I UNDERSÖKNINGEN .......................... 31 

7 Slutsatser .............................................................................. 33 

7.1 SLUTSATSER ....................................................................................................................... 33 

7.2 REKOMMENDATIONER ................................................................................................... 33 

7.3 VIDARE ARBETE ............................................................................................................. 33 

Referenser .................................................................................. 34 

Bilagor ......................................................................................... 35 

BILAGA 1 ...................................................................................................................................... 35 

BILAGA 2 ..................................................................................................................................... 36 

BILAGA 3 ..................................................................................................................................... 37 

BILAGA 4 .................................................................................................................................... 38 

BILAGA 5 ..................................................................................................................................... 39 

BILAGA 6 .................................................................................................................................... 40 

BILAGA 7 ...................................................................................................................................... 41 

BILAGA 8 ..................................................................................................................................... 44 

BILAGA 9 ..................................................................................................................................... 45 

BILAGA 10 ................................................................................................................................... 46 

BILAGA 11 .................................................................................................................................... 47 

 

 

 



Introduktion 

6 

1 Introduktion 
Examensarbetet motsvarande 15hp har genomförts av Jakob Helander som studerar Maskinteknik, 
industriell ekonomi och produktionsledning på Jönköpings Tekniska Högskola. Kursen har utförts hos OEM 
Electronics i Tranås. Där har processerna i lagerverksamheten som utförs i lokalerna på Dalagatan hos OEM 
gruppen studerats för att kunna optimera en layout som ska skapa ett effektivare flöde för material, 
information och personaltransporten. 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle eftersträvar allt fler företag att förbättra sitt arbete genom en ökad effektivitet. Detta för 
att skapa nöjdare kunder som köper mer samtidigt som kostnadssidan förblir den samma vilket ger större 
marginaler, bättre resultat och nöjda ägare. Företagen letar också efter metoder som direkt kan ge effekt på 
sista raden i resultatet. Detta leder till att fler företag letar efter kostnadseffektiva lösningar som att säga upp 
personal eller omstrukturera resurser. En annan lösning är att investera i layout- och flödeseffektivisering för 
att skapa en kostnadseffektivisering på lång sikt samt skapa en konkurrensfördel med sin logistikverksamhet. 

Det finns olika alternativ för att skapa ett bättre flöde i ett företags verksamhet, de två som tas upp här är 
effektivisering av enskild process och flödeseffektivisering. Att effektivisera varje enskild arbetsstation och 
minska slöseri inuti varje process som finns i flödet används eliminering av begränsningar i flödet. 
Flödeseffektivisering är att genom ett helhetsperspektiv förbättra hela flödet och minska slöseri mellan varje 
process. Men dessa alternativ kan kombineras för att maximera effektiviteten i flödet. Att initiera en 
förbättring vid varje enskild process i ett flöde kan vara en kostsam lösning om det utförs på varje process i 
flödet. Även om det är små kostnader på respektive process så bidrar det till en stor kostnadspost för hela 
flödet. En mer kostnadseffektiv lösning är att ur ett helhetsperspektiv identifiera sätt att öka effektiviteten i 
det totala flödet. Detta kan vara exempelvis ineffektiv layout som innebär onödiga transporter mellan 
stationer som behöver effektiviseras och där enbart förflyttningar av arbetsstationer eller omprioritering av 
arbetsgång kan innebära en betydelsefull ökning av effektiviteten. Däremot har förbättring av enskilda 
processer tidigare varit mer naturligt hos företagen än att göra en förbättring över hela värdeflödet. [1] 

Det är ett vanligt inslag hos företag inom industrin är att tillhandahålla logistiska lösningar för material och 
färdiga produkter. Allt fler företag jobbar för att minska batchstorlekarna och genom detta kunna tillgodose 
sina kunder med snabbare ledtider. [2] 

Logistikkostnaden är en stor influens när det kommer till att ett företag ska göra bra ifrån sig. I västvärlden 
står logistikkostnaderna för 10–15 % av BNP och 50 % av den totala tiden lagd på orderplock går till att 
transportera godset. [3][4] Kravet att ha effektiva processer för lagerhanteringen ökar när företaget har stor 
variation och kvantiteter av artiklar. Detta för att logistikarbetarna snabbt, enkelt och utan tidsslöseri ska 
kunna plocka de varor som kunden beställt. Om effektiviseringen lyckas leder det till minskade kostnader 
och ökat mervärde till kund som i slutänden kan leda till en ökad försäljning. [5] 

1.2 Företagsbeskrivning 
OEM International AB är en global koncern som består av 36 bolag i 14 länder. Företagen är alla 
handelsbolag som köper in produkter och komponenter för att sedan direkt sälja vidare till kund eller förädla 
för att sedan sälja. 

Företaget grundades 1974 i Tranås av två Stockholms familjer, omsätter idag 2,2 miljarder och har 750 
anställda. I Tranås finns den största delen av koncernen stationerat i tre olika fastigheter, på Förrådsvägen, 
Dalagatan och Höganloft. 

OEM-koncernen är en säljande organisation som fungerar som en mellanhand emellan kund och leverantör. 
För att kunna vara konkurrenskraftiga och skapa mervärde för kunder och leverantörer har företaget 
specificerat in sig på fyra fokusområden där det är viktigt att vara bäst på sin marknad. Dessa områden är 
sortimentsutveckling, logistik, marknadsföring och säljprocessen. Åt sina leverantörer ska OEM agera som 
ett externt sälj- och marknadsföringskontor samtidigt som företaget ska ha kunskap om vad för sortiment 
som behövs på sina hemmamarknader. Till sina kunder agerar OEM som en tekniskrådgivare och 
logistikapparat för att dels få fram den bästa lösningen och sedan kunna leverera den på rätt tid och till rätt 
plats. (SE BILD 1). [6]  
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Bild: 1 - Affärsmodellen för OEM-koncernen. [6] 

Företagen som har lager och förädling i lokalerna på dalagatan är OEM Electronics, Flexitron AB, Svenska 
Helag AB och Agolux AB. De har flyttats in i etapper beroende på när de olika bolagen förvärvades. Vid de 
olika inflyttningarna har man inte tagit någon hänsyn till att maximera effektivitetsutnyttjandet, utan enbart 
försökt att fixa utrymme till de nya förvärvens verksamheter. Alla dessa OEM bolag jobbar i olika branscher 
och har därför olika produkter och komponenter som alla lagerhålls i samma lokal. 

1.3 Problembeskrivning 
OEM Electronics huvudsyfte är att öka sin omsättning och marginaler för att ge ägarna den avkastning på 
investerat kapital som de kräver. En problematik när omsättningen ökar är att mer yta krävs för att 
tillhandahålla de nya resurser som krävs, så antingen måste man expandera de befintliga lokalerna och bygga 
till nya eller effektivisera de ytor som man har i sina befintliga lokaler. Att flytta till nya lokaler är en betydligt 
större investering än att optimera de ytor man har och utifrån detta vill OEM Electronics undersöka om det 
finns en kostnadsfördel att utföra detta i nuvarande anläggning på dalagatan. Lokalerna på dalagatan 
innefattar flera bolags lager, förädling och produktion från OEM koncernen. Allt eftersom flera företag har 
flyttat in i lokalerna har varken layouten eller flödet i anläggningen effektiviserats. Avdelningarna har blivit 
placerade där det har varit minst problematik med att flytta om den dåvarande verksamheten. 

På lagret sker plockningen genom manuell plocklista där logistikarbetaren själv får skriva i vad denne packar 
och signerar sedan som bekräftelse för att det ska vara korrekt. Detta kan skapa problem då den mänskliga 
faktorn kan spela in och plockning av fel antal komponenter eller plockning av fel sorts artikel kan 
förekomma. Logistikarbetaren ska också ta kontakt med en annan kollega som i det fallet får utföra en extra 
kontroll på de plockade artiklarna. Så som lagret är utformat i dagsläget kan detta leda till mycket extra 
transport av produkt eller personal enbart för att kontrollera. 

Sker det felleveranser så rapporteras de in i avvikelseprogrammet, men enbart om det är avvikelse i typ av 
artikel. Om det är en avvikelse i antal av en artikel till kund, kontaktar kunden lagret direkt och lagret skickar 
de resterande utan att anmäla detta vidare till avvikelseprogrammet. Detta skapar dock en felaktig bild av vad 
och hur många felleveranser som kommer från lagret totalt. De bakliggande problemen är dels att lagret kör 
med fasta lagerplatser, men måste omfördela platserna när det kommer in för stor kvantitet av en artikeltyp 
och göra så kallade buffertplatser i det befintliga lagret som ligger utanför datasystemet. Det andra är att en 
lagerplats i affärssystemet representerar det samma som tre pallplatser eller en hyllrad på det reella lagret 
vilket gör att det ligger flera artiklar som i enstaka fall kan vara snarlika i artikelnummer på samma lagerplats. 
Detta skapar problem när logistikpersonalen ska plocka in eller ut artiklar från lagret vilket kan leda till fall 
av felplock. Det har varit på agendan att införa rörliga lagerplatser men det har än så länge inte analyserats, 
eller om flödet i lagret är så effektivt som det kan bli.  
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I anslutning till lagret finns förädlingen, där allt arbete utförs manuellt av montörerna som bygger ihop olika 
komponenter för att skapa kundspecifika lösningar. Det sker lättare montage så som lödning och skruvning 
bland annat. Då marknaden i dagsläget efterfrågar kundunika lösningarna leder det till att varje produkt ska 
utformas på ett unikt sätt. Montören har därför en arbetsbeskrivning samt en prototyp av vad den färdiga 
produkten ska föreställa och får utefter det samla ihop material på lager för att kunna tillverka produkterna.  

Inom kommande år är målet att OEM-koncernen ska genomföra förvärv och organiskt expandera sin 
verksamhet. Detta leder till att koncernen bör tänka på om en expansion av lokalerna eller om en 
effektivisering av layouten kan räcka för att hysa den kommande verksamheten utan att produktiviteten och 
effektiviteten ska behöva påverkas negativt av det. 

1.4 Syfte 
Syftet med arbetet är att utföra kartläggning av processer sedan genom analys kunna föreslå alternativ på 
några layouter för lagerverksamheten så att processerna kan utföras på ett effektivare sätt samt skapa ett 
rationellare flöde för materialhantering och interna transporter. 
 

1.5 Frågeställningar 
 

1. Hur ser en kartläggning av dagens flöden, layout och processer på lagret se ut? 
 

2. Vilka förbättringar i lagerlayouten bör genomföras för att skapa en effektivare flöde, plock- och 
utleveransprocess? 
 

3. Vilka standardiseringar inom orderplock kan användas för att förbättra plock- och 
utleveransprocess? 

 

1.6 Avgränsningar 
 

• Enbart layout och processer kopplade till lagret kommer att analyseras. Därmed kommer inte 
processer och layout inom monterings- eller produktionsförädling analyseras. 
 

• Analys av flöden på lagret har enbart genomförts då tidsomfånget är begränsat. 
 

• Inga utbyggnader på befintlig lokal kommer att tas med i förbättringsförslag. 
 

• Då det är en begränsning av tid så kommer värdeflöden enbart att göras på plockprocessen och 
utleveransprocessen på grund av att dessa är de mest kritiska processerna. 
 

• Portar för godsmottag och utleverans kommer inte att flyttas i något av förslagen för att det inte 
tillåts på grund av runtomliggande byggnaders utformning. 
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1.7 Disposition 
Denna rapport är uppbyggd med en bakgrundsbeskrivning där det förklaras om varför examensarbetet kom 
att genomföras samt hur liknande situationer ser ut inom industrin i dagsläget. Genom detta framkommer 
en problembeskrivning för detta specifika fall som leder till att ett syfte med frågeställningar tas fram. Via 
detta förklaras teorier och metoder som används under studien för att efter det ge en bild av dagsläget i 
nulägesbeskrivningen. Därefter kommer informationen från nulägesbeskrivningen bli analyserat med hjälp 
av teorin och metoderna för att finna lösningsförslag på de mer konkretiserade problemen som uppdagats. 
Dessa förslag kommer diskuteras och mynna ut i en första del med åtgärdsförslag som gäller processer, 
flöden och lagring, medan en andra del kommer innehålla olika åtgärdsförslag på layouten. Rapporten 
avslutas med vad för slutsatser som kunnat dras från arbete samt vad för rekommendationer och vidare 
forskning som bör utföras genom fortsatt arbete. 

Introduktion

Teoretiskt ramverk

Metod

Nulägesbeskrivning

Analys

Åtgärdsförslag och diskussion

Slutsatser

• Bakgrund
• Företagsbeskrivning
• Problembeskrivning
• Syfte och frågeställningar
• Avgränsningar
• Disposition

• Koppling mellan frågeställningar och 
teori

• Processkartläggning
• Lagerlayout
• Materialhantering
• Materialflödesschema
• Muda
• Orderplockning
• Förvaringssystem
• ABC-analys
• Tidsstudie• Koppling mellan frågeställningar och 

metod
• Litteraturstudie
• Datainsamling
• Intervjuer
• Observationer
• Analysmetoder för resultat

• Befintlig lagerlayout på OEM 
Electronics

• Flöden
• Processer

• Uppdagade problem och brister på 
lagret

• Orderplockningen
• Jämförelse mellan värdeflödena från 

layoutförslagen

• Flödet
• Processerna
• Lagringen
• Orderplockningen
• Layoutförslagen
• Diskussion kring validitet och 

reliabilitet i undersökningen

• Slutsatser och rekommendationer
• Vidare arbete eller forskning

 

Bild: 2 - Disposition av rapporten.
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2 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel kommer teorin som ligger till grund för hur examensarbetet presenteras. Här beskrivs de 
bakomliggande teorierna för respektive frågeställning som kommer vara beskrivna i den utsträckning de har 
blivit applicerade under analyseringsfasen. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen, “Hur kan en kartläggning av flöden, layout och processer 

i ett lager se ut?” beskrivs följande teorier i ramverket; 

• Processkartläggning 

• Lagerlayout 

• Materialflödesschema 

• Muda 
 

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen, “Hur kan en förbättring i lagerlayouten skapa en 

effektivare plock- och utleveransprocess?” beskrivs följande teorier i ramverket; 

• Lagerlayout 

• ABC-analys 

• Tidsstudie 

• Värdeflödesanalys 
 

För att ge en teoretisk grund till den tredje frågeställningen, “Vilka standardiseringar inom orderplock kan användas 

för att förbättra plock- och utleveransprocess?” beskrivs följande teorier i ramverket; 

• Materialhantering 

• Orderplock  

• ABC-analys 

• Tidsstudie 

 

2.2 Processkartläggning 

2.2.1 Vad är en process? 
Den traditionella synen på en process är att ”En process är en serie av sammanhängande aktiviteter.” I dessa 
aktiviteter skapas mervärde i form av förädling av en vara eller en tjänst. ”Processen är kontinuerlig och 
repetitiv.” Det finns alltid en leverantör som tillhandahåller indata och en kund som mottager utdata. Kravet 
för att det ska klassas som en process är: [7] 

• En kedja av processer med tydlig början och slut är en process. 

• Den är både planerad och repetitiv. 

• Det finns ett tydligt mål, beskrivning och resultat om vad som förväntas. 

• Processen innefattar både administrativa och operativa delar samt innehåller flera aktiviteter 
och är funktionsöverskridande. 

Processer kan kategoriseras som antingen huvudprocess eller en delprocess. Huvudprocessen kan vara t.ex. 
Försäljningsprocessen, Tillverkningsprocessen eller leveransprocessen medan en delprocess är en process 
som innefattas i huvudprocessen. Därefter är delprocessen uppdelad i olika enskilda aktiviteter och 
arbetsuppgifter, se bild 3. [8] 
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Bild: 3 - Processer. [8]  

2.2.2 Processkartläggning 
Processkartläggning är arbetet som utförs genom att rita kartor över processerna för att beskriva dem och 
för att på optimalt sätt förmedla deras syfte, uppbyggnad och utseende. Genom detta går det att se 
relationerna mellan processerna och hur de skapar mervärde för kunden. [9]  En processkartläggning visar 
hur företagets verksamhet i dagsläget ser ut och vem som gör vad. Kartläggningen gör det lättare att belysa 
vad i de processer som är värdeskapande och vad som är icke värdeskapande för att kunna effektivisera 
processerna. [10] 

2.2.3 Värdeflödesanalys 
Ett värdeflöde är uppbyggt av särskilda moment som hjälper en specifik produkt genom tre kritiska steg. 
Dessa är problemlösningsfas, informationshantering och att fysiskt leverera en produkt från råmaterial hos 
leverantör till färdig produkt hos kund. [11] Ett värdeflöde innehåller en del aktiviteter som förser produkten 
med värde och andra icke-värdeskapande aktiviteter som bör minimeras eller elimineras. [5] Genom att göra 
en värdeflödeskarta över nuvarande tillstånd och framtida tillstånd går det att påvisa effekterna av 
förbättringarna som föreslås. Första stegen vid en värdeflödesanalys för nutida tillståndet är att bestämma 
vilka produkter som ska belysas och inom vilka områden. Produkterna kan antingen vara nere på artikelnivå 
eller som en hel produktfamilj medan områdena antingen är mellan, genom företag eller på en enskild 
anläggning. När detta är bestämt är det dags att börja bygga kartan som består av fyra delar; [12] 

• Kunden 

• Processer och lager 

• Materialflöde 

• Informationsflöde 
 

Vid utformning av nytt framtida tillstånd ska grundfrågan vara ”Vad kan vi åstadkomma med det vi redan 
har”? Därefter för att förbättringarna ska kunna träda i kraft måste de beslutas om hur, av vem och när de 
ska appliceras. Enligt Mike Rother och John Shook, författarna till ” Lära sig se – Att kartlägga och förbättra 
värdeflöden för att skapa mervärden och eliminera slöseri”, är det tre steg som behövs för att uppnå en 
strukturerat genomförd förbättring och dessa är att dela upp genomförandet i steg, göra en plan för 
värdeflödet och göra en handlingsplan för genomförandet. [12] 

2.3 Lagerlayout 
Utgångspunkten för ett materialflöde börjar ifrån någon sorts lagring för att sluta upp på ett annan slags 
lagring. Vid uppbyggnad av ett lager strävas det efter att effektivisera ytan samtidigt förenkla hanteringen och 
flöde av material. Detta kan göras med olika lagerlayout. Dels kan utformningen vara en layout med linjärt 
flöde där material kommer in i ena änden av anläggningen och utgående material går ut i andra. Denna layout 
är bra vid stora volymer med liten variation som enbart ska in för sortering och sedan ut. Medan när företaget 
har produkter av diverse olika volym och variation bör utformningen av lagerlayout vara med ett U-
formatflöde. Detta för att kunna ta hand om gods som enbart behöver byta transportfordon samt för de 
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gods som ska in på lagring under ett längre tidsspann. Men en tumregel för utformning av lagerlayout är att 
hanteringseffektiviteten går före yt-effektiviteten, se bild 4. [13] 

 

Bild: 4 - Lagerlayout med linjärt- och U-format flöde. [13]  

2.4 Materialhantering 
Materialhantering är funktionen som innefattar hanterandet och förflyttandet av gods internt i en 
fabrikslokal. [14] Enligt Nils G. Storhagen, författare till ”Logistik - Grunder och möjligheter”, är 
materialhantering en hantering av ingående gods och produkter inom interna företagets logistiksystem. [13] 
Lagerverksamheten med ankomstmottagning, kontroll, inlagring, transport internt, plockning och 
emballering är där materialhanteringen är av stor vikt. Ineffektiv materialhantering leder till längre ledtid, det 
blir också svårare att förutsäga ledtiden så leveransprecisionen blir lidande. Det är viktigt att ha en effektiv 
materialhantering utifrån en kostnadssynpunkt och detta kan bland annat göras genom att skapa principer 
kring hur materialen ska placeras på lagret för att minimera transport. [7] 

2.5 Materialflödesschema 
Målet med att utföra en kartläggning av materialflödet är att hitta processer där det går att sänka 
genomloppstiden eller skapa ett rationellare flöde med hjälp av att effektivisera materialhanteringen och 
interna transporter. Hjälpmedel för att göra en utförlig kartläggning av materialflödet är ett 
processanalysschema och ett materialflödesschema. Processanalysschemat fungerar som en blankett där 
aktiviteterna skrivs in med tiden och kostnaden som krävs för utförandet. För att analysen ska bli utförligt 
gjord ska vissa frågor ställas om varje aktivitet. Dessa innefattar vad, var, när, vem och hur samt fråga sig 
varför som en följdfråga på respektive. I ett materialflödesschema görs en skalenlig skiss av verksamheten 
med materialflyttar, lager och förädlingsaktiviteter. [14] 

2.6 Muda 
Muda är en av de tre M:en inom Lean som japanska företag talar om när de ska effektivisera och finna slöseri 
i sina flöden. Det är en aktivitet eller process där det inte skapas något värde utan bara ödslar tid, resurser 
och med det även pengar är ett slöseri som ska kategoriseras inom Muda. Inom Muda finns det sju 
klassificeringar på dessa lags slöseri. Dessa är transport, lager, rörelse, väntan, överproduktion, överarbete 
och defekter. [15] 

• Transport – rörelse av material mellan operationer. 

• Lager – halvfabrikat, färdiga produkter eller råmaterial som finns i företagets lager. 

• Rörelse – fysiska förflyttningen av en person eller maskin under ett jobb. 

• Väntan – den tid som montören väntar på att maskinen ska bli färdig eller den tiden som 
maskinen får vänta på material. 

• Överproduktion – tillverkning av mer än vad kunden har beställt. 

• Överarbete – utfört mer arbete än vad kunden krävt. 

• Defekter – reklamationer, omarbetning och ompackningar. 
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2.7 Orderplockning 

En viktig komponent inom logistiken är orderplockningen. Antingen är det en konkurrensfördel då det 
hjälper företaget att ge sina kunder en bättre service eller så är det en börda då det motsatta sker. 
Orderplockningen är direkt påverkande av företagets försörjningskedja då den tillhandahåller 
transportavdelningen med godset som ska fraktas till nästa del i försörjningskedjan. Är plockprocesserna då 
ineffektiva så ökar det risken för felplock, förseningar och icke fullständiga leveranser som skapar missnöjda 
kunder vilket företaget förlorar på. [2] 

2.7.1 Zonindelning 

För att hjälpa plockningen av material kan lagret vara indelat i zoner. Att dela in lagret i zoner kan innebära 
att produkterna ligger med hanteringsmässigt likvärdiga produkter för att effektivisera hanteringen av 
materialet. Zonindelningen ger mest effekt om lagerlayouten är U-formad. För att effektivisera plockningen 
ytterligare går det att mäta uttagsfrekvensen på diverse artiklar. Vid ett sådant fall är det inte ovanligt att 
upptäcka att 5 % av artiklarna står för 50 % av plockeffektiviteten och att 20 % av artiklarna står för 80 % 
av plockaktiviteten. Grundprincipen är utgå från volymsbaserad lagerförvaring vilket innebär att artiklarna 
som plockas mest frekvent bör vara placerat i den zon nära utleverans och på de mest tillgängliga 
lagringsutrymmen för att förenkla hanteringsarbetet samt minimera transport, se bild 5. [14]  

 

Bild: 5 - Zonindelning av ett lager. [14] 

2.7.2 Artikelplacering 

Med perspektiv utifrån artikelplacering så ska det till en början övervägas om företaget ska ha fast eller 
flytande lagerplacering. Ett lager med fasta platser har specifika platser för respektive artikel och kan på så 
sätt ha de mest frekventa artiklarna på lättillgängliga platser. Men däremot kommer det behövas buffertplatser 
för artiklar som inte får plats på sina ordinariehyllor. En flytande artikelplacering tar bort det extra 
buffertsystemet som ett fast lager behöver ha, men de artiklar som är mest frekvent plockade kan bli 
placerade på svårtillgängliga lagerplatser som skapar tidsslöserier vid orderplockning. Det går att kombinera 
fasta lagerplatser med flytande buffert för att ha frekventa artiklar på optimala platser utifrån plockning och 
hantering medan buffertlager kan vara flytande för att sedan kunna fylla på de fasta lagerplatserna. Dock 
fallerar systemet om buffertsystemet inte har regler för vart en buffert får placeras vilket leder till att den kan 
ta en annan artikels lagerplats. En annan princip som bör övervägas är på vilken höjd i pallställagen artiklarna 
ska placeras på. Där bör frekvensartiklar tas i beräkning och storleken på dem. Detta för att står artiklarna 
på en nivå där en truck behövs för att plocka artikeln kommer det att öka tidsåtgången för att plocka den 
artikeln i jämförelse med en artikel som går att plocka direkt, utan hjälpmedel, från lagerplats. [13] 

2.7.3 Produktförvaring 
Det finns olika metoder för produktförvaring och vad som bör tas i beräkning när en artikel ska tilldelas en 
lagerplats. Det kan baseras på populariteten, efterfrågan, storleken eller slumpen. I ett orderplockningssystem 
är oftast artiklarna positionerade utefter hur frekvent de plockas med de mest frekvent plockade nära 
paketeringsstationen. [16]  

2.7.4 Batchning 
Order-batchning är att gruppera ihop två eller flera order för att kunna utföra dessa under en och samma 
plockrunda vilket leder till minskade transportavstånd för respektive order. Metoderna för order-batchning 
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är indelade i tre huvudgrupper som är; simpel, seedad och sparande algoritmer. Den mest kända och simpla 
algoritmen är först-in-först-ut (FIFU) där ordningen på plockorder beror på när de registrerades. En seedad 
algoritm består av två steg där de första order som ska plockas sätt av någon regel, medan de efterföljande 
grupperna har en extra regel för att kunna sorteras. Besparingsalgoritmen är baserad på att sortera ut order i 
grupper när transportavståndet blir som minst. Alla dessa algoritmer används idag av diverse företag och 
beroende på vilka rutiner, lagerlayout och andra influenser så fungerar det olika bra på olika företag. [4] 

2.7.5 Kittning 
Istället för att personalen ska behöva samla ihop alla enskilda artiklar och transportera det till montering eller 
produktion för att förädlas så kan metoden kittning användas. Det innebär att materialen för specifika 
monterings- eller produktionsorder finns packade tillsammans på en specifik lagerplats och kan levereras till 
förädlingen när behovet finns. [14] 

2.7.6 Ruttmetoder (orderplock) 
Det finns sex olika ruttmetoder inom orderplockning. De flesta är heuristiska metoder som tagit fram under 
specifika arbetsförhållanden i det system som då varit under observation. Anledningen till att ruttmetoder 
används är att skapa en bra rutt genom lagret till plockaren för att minimera transportavstånden och därmed 
bli effektivare. [2] De metoder som finns är S-shape, return, mid-point, largest gap, combined och optimal, 
se bild 6. 

• S-shape rutten bygger på att orderplockaren åker igenom varje gång där det finns en artikel att 
plocka och skippar de gångar som det inte finns något i. Detta sker på alla artiklar förutom den 
sista för då appliceras Return rutten. 

• En annan lättförståelig rutt är Return där plockaren går in en varje gång där det finns en artikel, 
men istället för att gå som ett s så går plockaren tillbaka ifrån den ände av gången som denne kom 
ifrån. 

• Med Mid-point rutten påminner mycket om Return fast det sker från båda hållen av gångarna då 
första och sista gången korsas. 

• Largest gap rutten är väldigt lik Mid-point, det ända som skiljer är om avståndet ifrån en artikel är 
nära en annan artikel i samma gång så plockas de samtidigt även om det är närmare andra änden 
av gången. 

• Combined rutten är en blandning av att korsa hela gången och att återvända till samma ända efter 
att ha plockat artikeln. 

• Den optimala rutten är räknad så plockaren ska ta den absolut kortaste vägen oberoende på om 
det är att korsa gången eller börja med artikeln som är längst bort. 

 

Bild: 6 - Ruttmetoder för orderplockning. [4]  
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2.8 Förvaringssystem 
Lagring av artiklar i fysisk form sker i ett förvaringssystem som kan vara mer eller mindre automatiskt. 
Antingen kan det vara förutbestämt var operatören ska åka för att hämta sina artiklar och att det är ID-kod 
på artiklarna för att det inte ska ske felaktiga plock. Det kan också vara så att det är robotar som sköter all 
lagerverksamhet och ingen människa behövs i processen. Oavsett graden av automatisering så går det att 
identifiera förvaringssystemet i ett lager. Förvaringprinciper skiljer sig mellan hur mycket lagerutnyttjande 
mot hur lättillgängligt det ska vara utifrån materialhanteringsarbetet. [14] 

• Fri- och djupstapling ger bäst lagerutnyttjande då godsen antingen staplas ovanpå varandra eller 
på djupet. Dock om plockaren ska ha det innersta godset krävs det att personen flyttar godsen 
framför. 

• Ett alternativ till detta är ställagelager där godset kan ställas på pall i specifika fack. Dessa fack kan 
vara utformade på olika sätt beroende på vilka lastbärare som ska staplas i dem. Detta leder till 
bättre materialhantering då alla gods kan plockas utan att behöva flytta på ett annat gods, men 
lagerutnyttjandet minskar då transportgångar upptar en del plats. 

• Att lagerhålla i hyllfack är ett annat alternativ för artiklarna som inte behöver ha särskilt stort 
utrymme. Det kan handla om insatsmaterial till produktion, lagring av artiklar med små volymer 
men med hög variationsgrad, reservdelsförråd eller verktygsförråd. 

• Paternosterlager eller karusellager är en mer automatiserad lösning än lagring i hyllfack. I 
lagerautomaten lagerhålls det ett stort antal artiklar som inte går att få direkt åtkomst till utan detta 
sker genom en dator som styr vilket av hyllfacken som ska exponeras. Detta leder till att 
plockaren inte behöver förflyttas sig bland hyllor utan den hyllsektionen ”kommer till” plockaren.  

2.9 ABC-analys 
När ett företag har stort antal varianter av produkter så är det enklaste sättet att dela upp de i en ABC-
klassificering där artiklarna i A-gruppen är de viktigaste men få till antalet, B-gruppen är den nästkommande 
i prioritetsskalan samt lite större medan C-gruppen innefattar den största delen av artikelsortimentet men är 
lägst på prioritetsskalan. För att dela upp sortimentet i grupperna så finns vissa kriterier beroende på vad 
som eftersträvas. Oftast brukar det vara volymen som räknas med, detta tas sedan i relation till 
orderfrekvensen eller värdet som det skapar. Detta för att få ett vägt tal som går att ställa i relation mellan 
artiklarna. I denna studie kommer enbart orderfrekvensen att tas med i beräkning då det inte krävs mer 
variabler för att på ett rättvisande sätt kategorisera artiklarna. En ABC-analys har samma slags steg oavsett 
vad för kriterier som sätts, dessa är; [7] 

• Val av kriterier för att utföra klassificeringen på. 

• Beräkna artiklarna efter fallande värde. 

• Beräkna artiklarnas procentuella andel av volymvärdet. 

• Beräkna det ackumulerade värdet. 

• Beräkna varje artikels procentuella andel av totala antalet artiklar. 

• Beräkna den ackumulerade procentuella andelen för artiklarna. 

• Bestäm lämplig klassindelning av artiklarna.  

2.10 Tidsstudie 
En studie där det dokumenteras hur mycket tid en viss operation eller arbete tar kallas en tidsstudie. Vid en 
sådan studie används oftast ett tidtagarur eller en filmkamera för att på ett så precist sätt kunna få ut en tid 
för respektive aktivitet. För att göra en tidsstudie bör alla moment i en process vara eller bli framtagna så det 
går att dela upp tiden mellan momenten. Detta kan göras i efterhand om tidsstudien gjorts med videokamera 
eller så måste det utföras före då tidsstudien görs med tidtagarur. [17]
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3 Metod  
I detta kapitel belyses de metoder som applicerats under utförandet av examensarbetet. Under kapitlet 
kommer metoderna först att knytas till respektive frågeställning som tagits fram. Detta kommer uppföljas 
utav beskrivning av metoderna och varför de har valts för att data ska kunna samlas in. Avslutningsvis 
beskrivs de metoder som använts till analyserandet av datainsamlingen.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens första frågeställning, “Hur kan en förbättring i lagerlayouten skapa en effektivare plock- och 
utleveransprocess?”, utfördes en nulägesanalys där en kartläggning av layouten och flödena gjordes. 

För att besvara studiens andra frågeställning, “Hur kan en förbättring i lagerlayouten skapa en effektivare plock- och 
utleveransprocess?”, har värdeflödesanalyser gjorts på olika layoutförslag för att kunna jämföra de olika 
förslagen.  

För att besvara studiens tredje frågeställning, “Vilka standardiseringar inom orderplock kan användas för att förbättra 
plock- och utleveransprocess?”, gjordes varierande datainsamling som sedan jämfördes med teorin för att se om 
det gick att applicera en effektivitetsförbättring genom det. 

3.2 Litteraturstudie 
Böcker, artiklar samt avhandlingar om logistik och processledning har hittats genom internetsökning via 
Divaportal, GoogleScholar och Primo.  Litteratursökning på skolans bibliotek via sökorden processkartläggning, 
layoutoptimering, materialflödeseffektivisering och processledning hittades böcker inom områdena. Dessa resurser har 
hjälpt till att fördjupa kunskapen inom områdena för att kunna utföra en kvalitativ undersökning. 

Googlescholar-tjänsten från Google hjälper till att söka fritt bland alla vetenskapliga artiklar som finns 
publicerade i världen.  

3.3 Datainsamling 
Under inledande datainsamlingsprocess har andra lagerverksamheter i OEM koncernen besökts för att få en 
bild av vad dessa gör bra och vad som kan gå att applicera under projektet på Dalagatan. Detta har gett en 
fördjupad förkunskap om lagerverksamheter i stort då företagen i koncernen är inne i spritt skilda branscher 
som sköter sin logistikverksamhet på varierande sätt. Material som samlats in under datainsamlingen är 
kvalitativ information genom intervjuer från lagerpersonalen och företagsdokument samt information ifrån 
direktobservationer under kontinuerlig basis i verksamheten. 

3.3.1 Intervjuer 
För att få ut information ifrån en intervju finns olika sätt. Första steget är att klassificera om informationen 
som ska inhämtas in under intervjun ska ske via direkta eller indirekta frågor. Detta beror på om frågorna är 
ifrån spontana iakttagelser där direkt iakttagelse gjorts eller om frågorna ställs då information har blivit 
insamlad och bearbetad där indirekt iakttagelse gjorts. En stor del av informationsinsamlingen kom från 
intervjuer med de fyra logistikarbetarna på lagret, med lager- och kvalitetschefen samt med ansvarig för 
montering och produktion. En del av intervjuerna innehöll frågor som var semistrukturerade där indirekt 
iakttagelse hade gjorts samt frågor om det ges för att sedan öppna för mer fria frågor från spontana 
iakttagelser beroende på vad personalen hade för olika huvuduppgifter i sitt arbete. Den andra delen var 
ostrukturerad då personalen fick tala fritt för att få en bild av vad för förbättringsförslag som de anser skulle 
prioriteras och därmed få fler infallsvinklar att lösa problemen från, se bilaga 1. [18]   

3.3.2 Observationer 
Observationer kan göras på olika sätt, dels kan de utföras via deltagande observation eller också via 
observerande observation. Med deltagande observation menas att undersökaren utför en aktiv roll så som 
att arbete i verksamheten och ställa frågor när de olika momenten utförs av en operatör. Den observerande 
observationen är att hålla en mer passiv roll och enbart betrakta vad som sker utifrån ett åskådarperspektiv. 
[19] 

För att få en bättre bild av varför operatörerna gör som de gör i sitt arbete så valdes den deltagande 
observationen som metod. De processer som observerades var inleveransprocessen, plockprocessen och 
processen för utleverans. Detta innefattar processen från godsmottagning till att artikeln ligger på hyllan och 
processerna där artikeln blir plockad till dess att den ligger på utleveranszonen. 
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3.3.2.1 Tidsstudie 

Vid mätningarna för skapandet av de nuvarande värdeflödena så gjordes det mätning i form av tidsstudie 
med stoppur för varje arbetsmoment. Dessa mätningar är gjorda med diverse olika artiklar för att få en bild 
av vilka olika slags artiklar lagret har och hur det skulle gå att få in dem i någon av de fyra grupperna som 
gjordes. Därefter har ett ungefär värde på de fyra artiklarna som tas med i värdeflödesanalysen beräknats. 

3.4 Analysmetoder för resultat  

3.4.1 Värdeflödesanalys 
Under analysen gjordes värdeflödesanalys med hjälp av den valda observationstekniken och resultaten från 
tidsstudie för att få en mer reell bild av flödet samt få en förståelse för hur stor del av värdeflödet som består 
av icke-värdeskapande aktiviteter. Detta jämfördes sedan med värdeflöden från de andra 
lagerlayoutsförslagen för att på ett statistiskt sätt kunna ställa de olika förslagen mot varandra. Dessa 
värdeflöden från respektive lagerlayoutförslag är framräknade då de endast är förslag och inte möjligt att 
uträtta exakta mätningar på. Uträkningen gjorde på vad liknande distanser tar i dagens lagerlayout. Med hjälp 
av Muda-teorin (icke-värdeskapande aktiviteter) så kunde slöseri som transport och ompackning i logistiken 
kategoriseras. Med resultaten av analysen så blev det enklare att finna motiv åt förbättringsförslagen. 

3.4.2 ABC-analys 
I ABC-analysen sorterades artiklarna i lagret upp utefter frekvensen de plockas på för att sedan kunna med 
hjälp av SAP, som är OEM:s affärssystem, hitta lagerplatserna för respektive artikel. Därefter flytta de mest 
frekventa artiklarna från en avlägsen zon av lagret, om artikeln hade sin lagerplats där, till en mer optimal 
zon där plockprocessen blir mer effektiv. Ett plock räknas som en aktivitet som bland annat kan vara en 
inleverans där produkten läggs på plats, när en personal från förädlingen plockar och när produkten blir 
orderplockad. Klassificeringen gick till så att A-klassen var alla artiklar som har plockats mer än 100 gånger 
under året, medan B-klassen var att alla artiklar plockade mellan 100 och 50 gånger under året och C-klassen 
var de resterande artiklarna på lagret. 
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4 Nulägesbeskrivning 
Den operativa delen av lokalerna på Dalagatan innefattar lagerverksamhet, monterings- och 
produktionsförädling. Verksamheten med lager och monteringsförädling sköts av OEM Electronics dit 
sedan de andra bolagen kan outsourca sina monteringsjobb och logistikärende. I beskrivningen av nuläget 
kommer alla flöden, processer och layout som är knuten till lagret tas upp. 

4.1 Befintlig lagerlayout på OEM Electronics  
Lagerlayouten för OEM Electronics på Dalagatan har ett U-format flöde som visas enligt bild 7. I dagsläget 
är majoriteten av artiklarna slumpmässigt utstationerade så länge de inte ligger nära en likartad produkt där 
en förväxling kan ske. Bortsett från det är de mest frekvent plockade artiklarna stationerade i närheten av 
paketeringszonen för att minimera transportavståndet som är tidsmässigt en stor icke-värdeskapande 
aktivitet. 
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Bild: 7 - Befintlig planritning och lagerlayout 
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4.2 Flöden 
I lagerverksamheten finns det fem olika flöden. Fyra av dessa flöden är normala flöden mellan lager och 
kund medan det sista flödet är reklamationsflöde som kommer från kund. Den första delen av de fyra olika 
flödena innefattar samma steg. Flödet börjar med att gods inkommer från en speditör som Posten, Schenker 
eller DHL vilket personalen på inkommande gods gör mottag på. Därefter kontrolleras godset och om godset 
är godkänt utförs en inrapportering i affärssystemet Systems Applications Products Societas Europaea (SAP) att 
godset finns på lagret. Om det däremot blir underkänt rapporteras det in i reklamationssystemet och 
personalen tar kontakt med produktansvarig för artikel som tar det vidare mot kund och leverantör. Det 
godkända godset läggs sedan ut på den fasta lagerplats som artikeln är tilldelad. Om det däremot inte får plats 
på den dedikerade lagerplatsen så läggs det på buffertlager som förs via en tavla manuellt och tavlan sitter 
nära inkommande gods avdelning. Om det däremot är en ny artikel eller det finns kundorder på så läggs 
godset på hyllavdelning som kallas ”Overflow”, ”Ny” eller ”Cross” beroende på vad godset kategoriseras 
som, se bild 8. Den hyllavdelningen är stationerad precis bredvid zonen för inkommande gods så artiklarna 
snabbt ska kunna läggas på plats så det i alla fall teoretiskt sett ska kunna gå att plocka det inkommande 
godset direkt efter det har rapporterats in.  

Godset inkommer till 
lagret och mottagning 

utförs

Kontrollera 
godset

Vid fel av artikel eller antal 
kontrolleras det med PA 

som kontaktar leverantör 
för att undersöka

Inrapportering i 
SAP

Produkterna läggs 
sedan på plats på 

lager

Produkterna läggs på 
”Cross” (då det snart 

ska ut)

Produkternaa läggs 
på hylla ”overflow”

Produkterna läggs 
sedan på ”NY” för nya 
artiklar som inte har 

lagerplats

Bild: 8 - Flödesschema för godsmottagningen. 

4.2.1 Flödet mellan lager och kund 
När en plockorder har kommit ut vid datorn vid paketeringszonen så kan en logistikarbetare börja plocka 
från den. Personen går ut med en plockvagn, plockar artiklarna på listan och där det behövs truck används 
detta. Operatören kommer sedan tillbaka till paketeringszonen där logistikpersonalen packar varandras 
orderplock. Detta utförs då det inte ska ske något mänskligt fel i plockprocessen som i sådana fall ska 
upptäckas när packningen sker av det den andra personen plockade. Efter det vägs godset och en 
inrapportering i SAP för utleverans utförs. Sedan läggs godset på utleveranszonen, se bilaga 2. 

4.2.2 Flödet mellan lager och kund via Montering 
Detta flödet skiljer sig lite från det föregående då det innan en plockorder kommer ut till logistikarbetarna så 
har artiklarna byggts ihop i monteringen. Denna del av flödet börjar med att monteringspersonalen får en 
monteringsorder som denne sedan plockar ihop material till ute på lagret. Efter att monteringen är avklarade 
avrapporteras det in i SAP och läggs sedan ut på lagret eller på ett tillfälligt lager inne på monteringen. 
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Därefter sker tar logistikarbetaren över flödet med att få ut plockorder och gör samma procedur som i 
föregående flöde, se bilaga 3. 

4.2.3 Flödet mellan lager och kund via Produktion (Helag) 
Flödet via produktionen på Helag är likt den på monteringen vad gäller informationen och materialflödet 
bortsett från att det sker mellan produktion och lager, se bilaga 4. 

4.2.4 Flödet mellan lager och kund via Legotillverkare 
Istället för att flödet går via monterings- eller produktionsförädlingen så utförs ett orderplock av 
logistikarbetaren som efter att ha packat godset tar det till utleveranszonen för Legotillverkare. Väl där 
kommer sedan Legotillverkaren med färdigmonterat godset för avlämning samtidigt som denne plockar med 
sig vad som står på utleveranszon. De artiklar som kommer från Legotillverkaren läggs sedan på lager för att 
kunna utföra plock- och utleveransprocess på dem när kund skickar order, se bilaga 5. 

4.2.5 Flödet för reklamationer 
Flödet för reklamationer kan komma från två källor. Ena källan är om godset är felaktigt från leverantör och 
det inte går igenom kontrollen av gods som sker i början av varje flöde. Det andra är om en reklamation från 
kund på felaktigt eller skadat gods inkommer. I dessa fall läggs artikeln på zon för reklamation och kontakt 
tas med ansvarig för produkten som får ställa det mot leverantör, se bilaga 6. 

4.2.6 Flödet av information 
Informationsflödet startar med att en kundorder kommer in i affärssystemet och om artikeln inte finns på 
lager lägger produktansvarig för artikeln en order till sin leverantör som sedan skickar iväg det specificerade 
antalet som efterfrågas. Väl i lagret börjar flödet av information när speditören inkommer med godset från 
leverantör då fraktbrev tillhandahålls, om det finns medskickat. Därefter görs kontroll av godset och 
inrapportering antingen i lagersystemet eller avvikelsesystemet. När informationen kommer om att artikeln 
finns på lagret så kan en plockorder läggas av säljaren eller produktansvarig. Den får sedan en logistikarbetare 
plocka utefter. När artikeln är färdigpackad utförs en inrapportering vilket avslutar informationsflödet inom 
lagret. Stjärnorna symboliserar SAP-systemet och pilarna symboliserar om information är inkommande till 
eller utgående från SAP.  

4.2.7 Flödet för Buffertlager 
Om en artikel inte får plats på sin dedikerade lagerplats så kommer den in i buffertflödet. Detta flöde sköts 
manuellt via en tavla nära inleveranszonen. Logistikarbetaren som måste leverera in på buffertlagret skriver 
där upp artikelnumret på produkten och vilken lagerplats som håller bufferten av artikeln, se bild 9. När en 
operatör sedan gör orderplocket och inte får ihop tillräckligt med material så få denne gå till bufferttavlan 
för att hitta bufferten. Efter att ha packat det denne behöver så placeras resterande antal av artikeln tillbaka 
på sin dedikerade lagerplats i lagret och det som står om buffertlager på bufferttavlan suddas ut, se bild 10. 
Buffertlagret tar inte hänsyn till de dedikerade lagerplatserna i SAP vilket ibland leder till att när det kommer 
in en artikel som har en specifik lagerplats så kan den vara upptagen på grund av att en annan produkts 
buffert tar upp den platsen. 
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Bild: 9 - Buffertlagerflödet 

 

 
Bild: 10 - Bufferttavlan 
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4.3 Processer 
De fyra huvudprocesserna i lokalerna på Dalagatan är inleveransprocessen, förädlingsprocessen, 
plockprocessen och utleveransprocessen. Den process som inte analyseras i denna rapport är 
förädlingsprocessen, de resterande innefattas i alla flöden och är primära delar av lagerverksamheten. Därmed 
kommer det göras en mer djupgående analys av dessa processer, se bild 11. 

Leverantör Kund

Inleverans Förädling Plock Utleverering

SAP

Lager Lager

Bild: 11 - Hela logistikflödet. 

 

Inleveransprocessen innefattar delprocesser som godsmottag, kontroll av gods, inrapportering i SAP och 
utplacering av artiklar på lagret. Alla dessa processer kan tidsmässigt variera extremt mycket. Till exempel att 
göra godsmottag, kontroll, inrapportering och utplacering av en kartong med en artikel i jämförelse med 100 
kartonger av 20 olika sorters artiklar. I dagsläget sker det ingen form av kittning för specifika monterings- 
eller produktionsorder.  

Plockprocessen innefattar att hämta information om vad som ska plockas, plocka de specifika produkterna 
och transportera tillbaka dessa till paketeringszonen. Vid ett påbörjat plock brukar logistikarbetaren ta med 
sig ett visst antal plocklistor för att inte behöva gå tillbaka till paketeringszonen och hämta nya listor. 
Plocklistorna väljs beroende på vilket fraktsätt de har, om en speditör redan varit och hämtat gods för dagen 
prioriteras de speditörer som är näst på tur att hämta sitt gods. Operatören tar också med sig en plockvagn 
som hjälpmedel att transportera artiklarna på. Väl ute i lagret finns det ingen uttalad ruttmetod utan 
operatören får självmant välja transportmönster till sitt orderplock. 

I processen för utleverans finns det kontrollering av artiklar, uppmätning av rätt antal, paketering för frakt, 
inrapportering i SAP och placering på zonen för utleverans. Vid flertal tillfällen måste det ske ompackning 
av artiklarna, detta på grund av att det beställs ojämnt antal i förhållande till vad som paketen innehåller från 
leverantör. Detta leder också till en ökad materialhantering i from av räkning antingen manuellt eller med 
hjälp av våg vilket är två mycket tidskrävande aktiviteter som OEM Electronics inte tar betalt för. 

4.3.1 Värdeflöden 
Eftersom placering, flöden och processer ser olika ut mellan lagrets produkter valdes fyra stycken vitt skilda 
artiklar varav två symboliserar frekvent plockade artiklar placerade nära utleveranszonen och två symboliserar 
icke-frekvent plockade artiklar som är placerat på en avlägsen plats från utleveranszonen. Detta för att få en 
bild av hur de olika artiklarna på lagret påverkas utifrån hur lagret är uppbyggt och skapa en strukturell bild 
av hur en förändring i lagerlayout, flöden och processer påverkar respektive artikel genom att belysa hur det 
påverkar dessa som utgör extremerna. De processerna som det utförs en värdeflödesanalys på är 
plockprocessen och utleveransprocessen, se bilaga 7. I plockprocessen innefattas delprocessen transporttid 
som är allt från att ordern hämtats tills artiklarna läggs upp på utleveranszonen för packning bortsett från 
tiden då delprocessen plocktid utförs. Väl på utleverans så görs själva kontrollerna av att det är rätt gods 
samtidigt som rätt antal av artiklarna räknas upp. Den tiden klassas som ompackningstid. Därefter ska 
varorna packas in, sedan sker en registrering i SAP och läggs som utgåendegods, se bild 12. 



Nulägesbeskrivning 

23 

4.3.1.1 Sammanfattning av studerade artiklar 

Nuläge 

    

Tid (Sek) 

Artikel 1 2 3 4 

 
Transport 180 300 420 600 

 
Plocktid 30 60 30 60 

 
Ompackning 300 600 300 600 

 
Packtid 180 480 180 480 

 
Registrering 60 60 60 60 

 
Bild: 12 - Utstakade sammanfattning om värdeflödena.      
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5 Analys 
I analyskapitlet belyses problem och brister som kommit fram under nulägesbeskrivningen. Detta analyseras 
tillsammans med teorin och metoderna som valts i tidigare kapitel. I slutet av kapitlet kommer det nuvarande 
värdeflödet att ställas i förhållande till framtida förhållande från respektive layoutförslag för att få bild av hur 
lagret kunnat varit uppbyggt samt vilka för- och nackdelar som erhållits.  

5.1 Uppdagade problem och brister på lagret 

5.1.1 Flödet 
En störning skapas i lagrets U-formade flödet då lagerbyggnaden är utformad med en balk som hindrar att 
en öppning, för eventuell gång, kan placeras vid godsmottagningszonen vilket hade gjort flödet mer tydligt. 
Som beskrivs i teorisektionen, under punkt 2.3, ska ett U-format flöde underlätta för alla varianter av 
produkter då dessa kan ta en längre eller kortare väg genom lagret beroende på hur kort tidsvarsel företaget 
har från kund. Ruttmetoden som personalen måste gå utefter utformas som Return-rutt på grund av att en 
potentiell öppning är blockerad av balken. Detta skapar problem för både inleverans och plockprocessen där 
transporten blir längre, se bild 13. 

Mötesrum på 
övervåning som ger 

lägre takhöjd

Kontor

22 kvm

Kontor

22 kvm

Kontor

17 kvm

Kontor

17 kvm

Kontor

9 kvm

Kontor

9 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

20 kvm

Kontor

20 kvm

Montering
takhöjd (2,5m)

 Produktion 
(Helag)

takhöjd (2,5m)

Omklädningsrum

Förädling 
och Pack
takhöjd 
(2,5m)

Fläktrum (övre etage) och 
förvaring för farligt gods 

(entreplan) Förvaring (övre etage) 
och förvaring för farligt 

gods (entreplan)

Inkommande 
gods mottag

Lagertorg för 
packning av pall 

eller annan lagring

Kontorsavdelning

Paketeringszon för 
utgående gods

Etage med 
Fläktsystem. 

UT-ZONE 
under

Truckplats

Ett extra etage för 
packmaterial

Pall

Pall

Verktyg

Tejp

NY och 
Overflow

Kontor

12 kvm

Kontor

12 kvm

Lagertorg, där överflödigt 
material står

Packmaskin

Truckplats

Fryslager

Kontor

Truckplats

Pallställ

Hyllställ

Kontor

Balk som är 
ivägen för att 

skapa gång

Godsmottag
ning

Utleverans

LEGO

 
Bild: 13 - Närbild av området där balken blockerar för en möjlig gång. 

5.1.2 Processerna 
Vid intervju med personal på godsmottagningen framkom det att de upplever att de utför extra arbete eller 
överarbete under inleveransprocessen. Under inleveransen får de ut etikett som ska visa vad för artikel som 
finns i förpackningarna, dock är det inte tillräckligt stor text för att personalen som utför orderplockningen 
ska kunna se när artiklarna står på hög höjd i pallstället. Därför blir personalen som gör inleverans tvungna 
att skriva ut en extra etikett där de manuellt måste skriva in informationen på datorn vilket tar extra tid och 
ökar risken för mänskliga fel. 

Utifrån dokument och intervju från monteringsansvarig så uppdagades det behov för att införa någon from 
av kittning, som förklaras i teorisektionen under punkt 2.7.5. Dokument som innehöll några av de frekventa 
produkterna och artiklarna som innefattas i monteringen tillhandahölls via monteringsansvarig, se bild 14. I 
dokumentet går det att se artiklarna som innefattas i respektive produkt samt vart de är lokaliserade på lagret 
och hur många gånger de plockats under ett år.   
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Bild: 14 - Produkter i monteringen där artiklarna bör kunna ligga i kit på lagret. 

5.1.3 Lagringen 
På några av lagerplatserna, som är stationerade i de avlägsna delarna på lagret, sker förvaring av dokument 
från diverse olika bolag i OEM-koncernen. Allt där är paketerat i pallar uppmärkta med företag, vilket år och 
vad för dokument som finns i. Dokumenteringen förs på grund av att företagen måste arkivera dokument i 
pappersformat under en tio-års period för att kunna bli inspekterade från myndigheter om detta krävs. Men 
problemet som uppstår är att lagerplatser, som annars kunnat lagerhålla artiklar vilka företaget kan göra 
förtjänst på, innehåller dokument som inte skapar något värde till företaget utan enbart upptar lagerplats. 
Detta är enligt teorin är klassificerat som ett slöseri av typen Muda, vilket förklaras i teoriavsnitt 2.6. 
Företagen vars dokument är stationerat där har egentligen lager i en annan anläggning i Tranås och bör kunna 
ha ett dokumentarkiv där. 

Det finns inga riktlinjer för själva buffertlagret då det går utanför SAP-systemet och logistikpersonalen tar 
därför eget initiativ vilket i detta fall är första bästa fria lagerplats när de ska lägga in en buffert. Detta skapar 
ett problem då artikeln som har en dedikerad lagerplats inte får plats då den är upptagen med buffert från 
andra produkter. I detta fallet måste antingen logistikarbetaren flytta på buffert samt ändra på bufferttavlan 
eller utföra en lagerflytt på artikeln till en ny plats vilket är tidskrävande och icke-värdeskapande. Ett liknande 
problem sker med informationen om lagerplatserna. Detta då det inte finns stopp för hur många artiklar det 
kan vara på samma lagerplats, vilket leder till att personalen måste fysiskt gå ut på lagret och se om det finns 
plats för artikeln på lagerplatsen. I det fallet måste operatören utföra en lagerflytt på någon av artiklarna. 

Utifrån intervjuerna upplever personalen att det är för få pallplatser medan hyllplatser finns det överflöd av. 
De upplever också att det finns pallplatser med fler sorters artiklar på samma pall, varav några artiklar inte 
behöver det lagringsutrymmet som finns på pallplats utan det räcker med mindre utrymme vilket 
hyllförvaringen erbjuder. 

En upptäckt har gjorts att det, som beskrivs i teoridelen under punkt 2.8, sker djupstapling i vissa ändar av 
lagergångarna vilket leder till att framkomligheten till dessa pallar i pallställagen försvåras. Detta är ett typiskt 
tecken på Muda där det i detta fall blir extra transport då logistikpersonalen först flyttar godsen för att komma 
åt den artikel som ska packas och sedan flyttar tillbaka de pallarna för att de inte ska stå i vägen för något 
annat, se bild 15. 
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Bild: 15 - Bild av pallar som är djupstaplade i en lagergång. 

Under intervju med lagerpersonal och lagerchef framkom det att tidigare hade de gjort listor på frekvent 
plockade artiklar för att kunna positionera dessa på optimalt transportavstånd utifrån inlevererings- och 
plocksynpunkt. Dock har det inte skett på en längre tid. En ABC-analys, som beskrivs i teoridelen under 
punkt 2.9, har effekten att kategorisera upp produkterna för att sedan kunna utgå från denna analys när 
placeringen av artiklarna effektiviseras på lagret. Då det enligt Mattsson och Jonsson brukar vara 20% av 
artiklarna som står för 80% av plockaktiviteten. [14] Genom att utföra detta på regelbunden basis borde 
transportavstånd minimeras för frekventa produkter markant vilket leder till ökad effektivitet på lagret. 

5.2 Orderplockningen 
I början av orderplockningen skriver logistikarbetarna ut listor och sorterar utefter vilka kunder respektive 
lista är ifrån samt om det är pall-, paket-, lego-, inland- eller utlandssändning. Därefter får respektive 
logisiktoperatör välja lista eller listor beroende på hur många plockorder som får plats på samma plockvagn. 
Operatörerna går däremot enbart efter egen vilja och använder inte någon form av zoning, batchning eller 
ruttmetod vilket riskerar att leda till ineffektiva plock genom bland annat ökat transportavstånd. 

I observationerna av samt intervjuer om orderplockningen och utleveransen framkom det att ineffektiv 
hantering av material så som ompackning förekommer. Ompackningen av artiklarna leder till längre ledtider 
per order som gör att färre order kan slutföras under samma tidsperiod. Detta sker framförallt när det ifrån 
leverantör inkommer artiklar packade i kartong i ett visst antal medan kund vill ha ett annat antal. 
Logistikpersonalen måste då paketera upp, utföra räkning av artikeln manuellt eller med våg och sedan 
paketera ned. Bortsett från att det är tidskrävande med dessa extra moment så ökar även risken för antalsfel 
och risken att operatören packar ned materialet för på ett sätt så att det tar skada vid transport till kund. 
Denna tid står som ompackningstid i värdeflödesanalysen, så om dessa aktiviteter inte skulle behöva utföras 
så skulle ompackningstiden minska med 80–90%, se bilaga 7. 

 

5.3 Jämförelse mellan värdeflödena från layoutförslagen 
Här jämförs fyra layoutförslag med den nuvarande layouten utifrån vad kostnaden bli och vad effekterna blir 
på operationstiderna för respektive layout, se bild 16. 

5.3.1 Förslag 1 
Detta förslag ser liknande ut som den nuvarande, men med en liten investering i några fler pallplatser för att 
kunna lagerhålla mer och för att istället ha buffertlager på golvytor kunna placera in dessa i pallställagen. 
Detta leder inte till någon effektivisering av någon process i värdeflödet, se bilaga 8. Investeringen är 25 000 
sek för pallställ samt arbetskraft för att montera upp dessa. 
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5.3.2 Förslag 2  
Det andra förslaget kräver en större investering med omplacering av hyllställ och pallställ samt införskaffande 
av nya pallställ. Genom omplaceringen förbättras transporttiden framförallt för mindre artiklar som är 
stationerade i hyllställ. Det leder också till en markant ökning av pallplatser som är en bristvara på lagret. För 
att skapa ett förbättrat flöde byggs lokalen om och balken vid godsmottagningszonen tas bort, se bilaga 9. 
Investeringskostnaden ligger på 80 000 sek för pallställ samt kostnad för rivning av balk, förstärkning av tak 
och arbetskraft vid omstrukturering av layouten. 

5.3.3 Förslag 3 
Förslag 3 påminner om förslag 2, bortsett från att byggandet av ett entresolplan för att dels inte behöva ta 
bort alla hyllplatser samtidigt Helag-produktionens lagerplatser inte behöver flyttas, se bilaga 10. 
Materialkostnader för investeringen som innefattar pallställ och entresolplan är 170 000 sek samt de 
kostnaderna för omstrukturering och justerandet av balken. 

5.3.4 Förslag 4 
Till skillnad från de andra förslagen kommer stor del av hyllställen på en sida av hyllsektionsområdet tas bort 
för att få upp en rad med pallställ. Detta skapar fler pallsektioner nära utleveranszonen samtidigt som 
hyllsektionerna som krävs finns kvar nära utleveranszonen, se bilaga 11. Kostnaden för investeringen är 
35 000 sek i materialkostnader som är pallställ samt för arbetskraft och justerandet av balken. 
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Nuläge 

    

Tid (Sek) 

Artikel 1 2 3 4 

 
Transport 180 300 420 600 

 
      

Förslag 1 

    

Tid (Sek) 

Artikel 1 2 3 4 

 
Transport 180 300 420 600 

 
      

Förslag 2 

    

Tid (Sek) 

Artikel 1 2 3 4 

 
Transport 140 260 200 600 

 
 

      

Förslag 3 

    

Tid (Sek) 

Artikel 1 2 3 4 

 
Transport 140 260 360 600 

 

 
      

      
Förslag 4 

    

Tid (Sek) 

Artikel 1 2 3 4 

 
Transport 160 260 380 600 

 
Bild: 16 - De olika värdeflödena gjorda i respektive layoutförslag. 
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5.4 Sammanfattning 

 

• En balk som minimerar tydligheten i flödet och framkomligheten i sektion på lagret. 
 

• Dubbelt arbete med att skriva ut extra etikett manuellt för att den som kommer ut från 
affärssystemet inte går att se texten på om artikeln står högt upp i pallställen. 
 

• Artiklar som frekvent monteras tillsammans ligger utspritt på lager istället för ihop 
vilket ökar transportsträckan vid dessa plockprocesser. 
 

• Dokument som inte tillhör företaget lagerhålls som ett arkiv på lagret vilket upptar 
lagerplatser som kunnat brukas av artiklar som skapar värde i verksamheten. 
 

• Buffertsystemet saknar riktlinjer så risken för att en buffert upptar en lagerplats för en 
frekvent plockad artikel är stor.  
 

• Vissa artiklar som ligger på pallplats behöver inte så stort utrymme som en pallplats 
erbjuder och samma gäller för vissa artiklar som ligger på hylla som behöver större 
plats. 
 

• Problem med djupstapling i lagergångarna så pallar med diverse gods står i vägen och 
minskar framkomligheten vilket skapar extra arbete. 
 

• Några artiklar som går frekvent ligger på platser som inte är lättillgängliga medan några 
artiklar som är icke-frekventa har motsatta villkor. 
 

• Operatörerna väljer själva hur de ska gå och vilka plockorder som de ska plocka vilket 
riskerar leda till att arbetare väljer order som de gillar men nödvändigtvis inte 
effektiviserar transportsträckan.   
 

• Ompackning sker då paketen från leverantör måste brytas för att kund beställer annat 
antal av en artikel än vad respektive förpackning innehåller vilket är tidsödande och 
ökar risken för antalsfel. Det finns också risk för skador vid transport på grund av 
emballage inte är utformat till artikeln.  
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6 Åtgärdsförslag och diskussion 
Detta kapitlet innehåller förslag på åtgärder av de problem som tagits upp under föregående kapitel. 
Beskrivningen av respektive layoutförslag kommer att innefatta en ungefärlig investeringskostnad. 
Förbättringarna som föreslås i processerna, lagringen och orderplockningen innefattar ingen eller minimal 
investering som därför kommer vara föreslagna tillsammans med de fyra olika layoutförslagen. Därefter 
kommer en diskussion om validiteten och reliabiliteten i undersökning och analys av detta projekt. 

6.1 Flödet 
För att skapa ett förbättrat flöde samtidigt som transporten för inleverans och orderplock minimeras bör 
balken, som skapar en återvändsgränd borta vid godsmottagningszonen, tas bort. Transporttiden kommer 
att minska med 30–50% av tiden det tar i dagsläget. Det är en krävande investering som innefattar att flytta 
om pallställ, ta bort en balk och bygga en förstärkning för taket i den sektionen.  

6.2 Processerna 
I inleveransprocessen bör det undvikas dubbelarbete och därför bör en aktivitet som att skriva ut dubbla 
etiketter elimineras. Detta då de nuvarande etiketterna inte har tillräckligt stor text för att 
orderplockpersonalen ska kunna se vilken artikel som finns på respektive pall om de står högt upp i 
pallställen. Antingen borde etiketterna automatiskt ha rätt storlek på text eller så borde varje pallplats ha ett 
eget ID i SAP och artiklarna som är placerade högre än andra nivån i pallställen ska inte dela pallplats med 
andra artiklar, se bild 17. 

 

Bild: 17 - Före och efter bilder för etiketterna. 

6.3 Lagringen 
För att frigöra mer pallplatser utan någon investering så krävs det att pallarna, med dokument från diverse 
bolag i OEM koncernen, flyttas bort från lagret. I alla fall de pallar som innefattar dokument för bolag som 
inte har sitt lager i lokalerna. De pallplatser som då blir fria kan antingen bli dedikerade till buffertlager eller 
tillhandahålla artiklar av icke-frekvent karaktär, se bild 18. 
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Bild: 18 – Pallplatserna med arkivering för dokument. 

Genom att sätta upp regler för buffertlagret så ska lagerplatser för artiklar som plockas frekvent inte användas 
av buffertlagersystemet. Artiklar som går frekvent kommer ha lagerplatser som är på en höjd i lagret där 
logistikpersonalen kan plocka utan att behöva använda hjälpmedel. Detta leder till att en regel för 
buffertlagret ska vara att ett buffertlager inte får stationeras på dessa lagerplatser. 
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Riktlinjer för vart produkter eller annat gods ska vara placerat på lagret bör tas fram. Detta för att eliminera 
att det mot förmodan blir placerat i en lagergång. Även om det bara finns icke-frekventa produkter 
stationerade där så kommer dessa artiklar blir plockade vilket leder till ej nödvändiga materialtransporter för 
att enbart komma åt de artiklar som ska plockas. En sådan riktlinje kan vara att det inte får ske fri- eller 
djupstapling i lagerlokalen och om detta sker så skrivs en intern avvikelse. 

ABC-klassificering av artiklarna gjordes med kriteriet orderfrekvens för att se vilka artiklar som plockas mest 
frekvent och på så sätt kunna placera de mest frekventa på en höjd där operatören kan på egen hand plocka 
dessa. Eftersom vissa produkter som tidigare var högfrekventa har blivit lågfrekventa så måste denna 
klassificering göras en gång per år. Ett dokument i Excel, som visar ett exempel på hur det skulle kunna se 
ut när en sådan analys är gjord, erhåller företaget, se bilaga 12. 

6.4 Orderplockningen 
Under orderplocksprocessen bör logistikpersonalen utgå från batchningsprincipen där fler plockordrar med 
liknande artiklar eller artiklar på samma zon i lagret plockas samt packas under samma plock- och 
utleveransprocess Det kommer minska transportavståndet och därmed tiden för en av de största icke 
värdeskapande aktiviteter som utförs på lagret. En åtgärd är ruttmetod där riktlinjer sätts upp för hur 
logistikpersonalen ska röra sig i lagret, t.ex. om operatören ska vända tillbaka eller om denne ska fortsätta 
genom en gång till andra änden. 

Materialhanteringsprocessen är företagets största process och i den innefattas ompackningsaktiviteten. Den 
aktiviteten sker till stor del på grund av att det kommer in order som innehåller annat antal komponenter än 
vad som är paketerat i varje förpackning på lagret så logistikpersonalen måste packa om. En åtgärd är att 
lägga på en materialhanteringskostnad internt vid plock där det förekommer extra ompaketering. Detta för 
att skapa en lärdom inom organisationen och på så sätt kunna få till att kunden att köpa hela antal 
förpackningar eller att kunna lägga det som en kostnad mot kund.  

6.5 Layoutförslagen 

6.5.1 Med liten investering 
Förslag 1 skapar 150 mer lagringsplatser för pall i jämförelse med nuläget samtidigt som det varken är en allt 
för stor investering eller för tidskrävande att genomföra. Men det ger däremot ingen effektivitets vinning i 
transporterna på lagret för de olika grupperna av artiklar som analyserats i värdeflödesanalys tidigare i 
rapporten. En eventuell nackdel skulle vara att det stora lagertorget vid porten för utleverans blir ungefär en 
tredjedel av den ursprungliga storleken. Men eftersom lagertorget överkonsumeras med lagring av tompallar 
och annat packemballage så anses den blivande storleken vara nog för packning av pallar samt inneha lite 
tompallar och packemballage. 

6.5.2 Med stor investering 
De resterande förslagen innefattar större investeringar framför allt i den tid som krävs för att göra 
ombyggnationerna. I dessa ombyggnader skapas det däremot tydligare struktur och flöde för själva lagret 
som är viktigt. I det tredje förslaget innefattas ett entresolplan vid senare tillfälle skulle kunna ersättas med 
lagerautomater, så kallade karusellager, som tas upp i teorin. Detta skapar en ytterligare effektivisering i 
materialhanteringen samt minskar risken för eventuella felplock. De förslag som enligt analysen svarade bäst 
var förslag 2 och 3 vilket leder till att det fjärde förslaget kan bortses från alternativen. Fördelarna gemensamt 
med förslag 2 och 3 är att de skapas ett tydligare samt 30–50% tidseffektivare flöde där balken i nuläget 
blockerar den möjligheten. Den största skillnaden mellan förslag 2 och 3 är lagret för produktionen måste 
förflyttas längre bort i andra förslaget vilket skapar längre transportavstånd för dem. Medan det i tredje 
förslaget så kommer icke-frekventa artiklar som ligger på hyllplats få längre transporttid då dessa kommer 
ligga på övre etage i entresolplanslösningen. Skillnaden i pallplatser är inte för stor mellan andra förslaget 
som har 450 extra och tredje förslaget som har 495 extra. I dagsläget är det inte är av stor vikt med de 45 
extra pallplatserna men i ett framtida skede kan det vara nog så viktigt att ha tillgång till den lagringsytan. 

6.6 Diskussion kring validitet och reliabilitet i undersökningen 
En väl genomförd dataanalys följd av en solid analys är nyckeln för att få fram ett trovärdigt resultat. De 
metoder som använts i projektet är grundade i allmänt kända teorier som understöds i tidigare resultat. 
Metoderna har gjorts i mindre skala än vad liknande exempel som beskrivits i teorierna vilket kan tala emot 
trovärdigheten, men bortsett från detta har metoderna genomförts som likt den etablerade teorin. Till 
exempel så har värdeflödesanalysen gjort på enbart slutfasen av organisationens värdeflöde. Med 
dokumentation och observationer som kompletterats med intervjuer har skapat en god bas och hög validitet 
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för analysen. Den tidsstudie samt värdeflödesanalyserna som gjordes kunde varit större och innefattat mer 
antal artiklar vilket gjort att bilden av de olika artikelgrupperna hade fått en högre reliabilitet. 

Det var spritt skild grad i trovärdighet på källorna som togs från webben. Däremot har informationen från 
böckerna en högra grad av reliabilitet då dessa har genomgått en mer djup granskning samt att de blivit 
skrivna av forskare och andra högexaminerade personer.   
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7 Slutsatser 
Detta kapitel knyter samman hela projektet där de slutsatser och rekommendationer från författaren belyses. 
Därefter kommer förslag på hur ett fortsatt arbete med förbättringarna på lagret skulle kunna utföras.  

7.1 Slutsatser 
Utifrån den projektbeskrivning som jag fick från företaget anser jag att det har varit ett lyckat projekt där de 
uppsatta målen och forskningsfrågorna har mer eller mindre blivit uppfyllda. 

1. Att ta fram en ny layout över hela lokalområdet. 
Här har fyra olika layouter gjorts och analyserats för att få fram åtgärdsförslag som företaget sedan 
kan ta ställning till. Studien har dock enbart fokuserats på lagret då tidsspannet varit begränsat för 
att kunna utföra en djupare analys av hela lokalområdet. 

2. Att identifiera effektivare arbetssätt och rutiner.  
Med hjälp av teori och metoder, som tidigare tagits upp, har förslag på arbetssätt och rutiner i 
processerna framtagits. 

3. Att skapa en tidplan för ett genomförande inklusive kostnadsberäkning. 
I denna aspekt har enbart kostnader för material tagits upp med exakta kostnader, de resterande 
kostnaderna har inte kunnat analyserats då jag inte vet tidsåtgången för respektive förändring. 

Utifrån företagets mål med projektet har frågeställningarna tagits fram ur det mer akademiska synsättet. 

1. Hur ser en kartläggning av dagens flöden, layout och processer på lagret se ut? 
För att svara på denna frågeställning har flödesscheman, värdeflödesanalyser och 
lagerlayouter ritats upp i Microsoft programmet Visio. 
 

2. Hur kan en förbättring i lagerlayouten skapa en effektivare plock- och 
utleveransprocess? 
Genom värdeflödesanalyserna på de respektive layoutförslagen så kan det påvisas att icke-
värdeskapande aktiviteter så som transporttiden minimeras i plockprocessen.  

3. Vilka standardiseringar inom orderplock kan användas för att förbättra plock- och 
utleveransprocess? 
Enligt teorin så kan standardiseringar inom orderplock skapa effektivare plock- och 
utleveransprocess, men detta har inte analyserats utförligt i tidsstudie och värdeflödesanalys så 
för detta praktikfall. 

7.2 Rekommendationer 
Det första steget OEM Electronics borde ta är att effektivisera sina processer, lagring och flöden för att på 
ett kostnadseffektivt sätt göra dessa aktiviteter mer tidseffektiva. Genom att minimera dessa slöserier, vilka 
klassificeras som Muda, kommer det finnas mer tid till att hitta nya problematiker vilka förbises på grund av 
att de nuvarande upplevs störst. Allt detta tillsammans med att skapa en uppmuntrande atmosfär, där det är 
viktigt att lyfta upp förbättringsförslag, kommer leda till ständiga förbättringar vilket gynnar företaget i 
längden. Dessa förbättringar ska kombineras med första layoutförslaget vilket innebär en minimal investering 
i fler pallplatser för att eliminera fortsatt golvlagring som försämrar materialhanteringen, ordningen och 
strukturen på lagret. För att gradvis förbättra sin lagerverksamhet bör OEM jobba mot det tredje förslaget 
som innefattar ett entresolplan och i slutändan kan innefatta karusellager. 

7.3 Vidare arbete 
Ett vidare arbete inom OEM borde vara att analysera de olika standardiseringarna av processer, flöden samt 
lagringen för att få en bättre bild på vilka av dessa som behöver implementeras rakt av och vad som behöver 
modifieras utifrån förutsättningarna i lokalerna. Utöver detta bör OEM också uppföra en planering för 
framtida investeringar på lagret vilka kan innefatta de förbättringarna från layoutförslag 3 och de 
åtgärdsförslagen i processer, lagringen samt flödena. 

Vidare forskning från företagets sida skulle kunna vara att se på hur försäljning och inköp kan arbeta 
tillsammans för att underlätta lagerverksamhetens arbete. Hur kan ett förbättrat samarbete mellan försäljning 
och inköp leda till ett effektivare logistiksystem?
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Bilagor 
I detta kapitel återfinns projektets bilagor med dokument som använts vid de olika utförandena under 
projektet. 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor  

1) Vad är dina arbetsuppgifter och vad anser du är problemen på lagret? 

 

2) Hur fungerar Inleveransprocessen? 

 

3) Hur fungerar Utleveransprocessen? 

 

4) Hur fungerar interna informationsflödet? 

 

5) Hur fungerar produktplaceringen på lagret, är det klassificerat efter något mått 

eller bara där det får plats? 

 

6)  Används några tekniska hjälpmedel? Har det diskuterats om användande av 

det? 

 

7) Hur ofta görs en lagermatchning för att se om datasystemet överensstämmer 

med verkligheten? (inventering, produktplacering, påfyllnadsnivå) 

 

8) Har ni några rutiner (5S)? 
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Bilaga 2 

Godset inkommer till 
lagret och mottagning 

utförs
Kontrollera godset

Vid fel av artikel eller 
antal kontrolleras det 

med PA som kontaktar 
leverantör för att 

undersöka

Inrapportering i SAP

Produkterna läggs 
sedan på plats på lager

Produkterna läggs på 
”Cross” (då det snart 

ska ut)

Produkternaa läggs på 
hylla ”overflow”

Produkterna läggs 
sedan på ”NY” för nya 
artiklar som inte har 

lagerplats

Logistikoperatören 
kommer och plockar 
godset. Tar det sedan 

till pack-zone

Dubbelkontroll och 
packning sker.

Inrapportering i SAP
Godset läggs på Ut-
zone, antingen pall-

zone eller paket-zone. 

Logistikoperatören får 
plocklista

 

Mötesrum på övervåning 
som ger lägre takhöjd

Kontor

22 kvm

Kontor

22 kvm

Kontor

17 kvm

Kontor

17 kvm

Kontor

9 kvm

Kontor

9 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

20 kvm

Kontor

20 kvm

Montering
takhöjd (2,5m)

Helag produktion 
takhöjd (2,5m)

Omklädningsrum

Förädling och Pack
takhöjd (2,5m)

Fläktrum (övre 
etage) och 

förvaring för 
farligt gods 
(entreplan)

Förvaring (tomt) och 
förvaring för farligt 

gods (entreplan)

Packmaskin

Fryslager
IN-ZONE

Kontor

LEGO

Lagertorg för packning av pall eller för artiklar 
som kommer i för stora kvantiteter för att få 

plats på lagerplats.

Lagertorg, där överflödigt material står

Kontorsavdelning

UT-ZONE

Etage med 
Fläktsystem. UT-

ZONE under

Truckplats

Truckplats

Ett extra etage 
för 

packmaterial

Pall

Pall

Verktyg

Tejp

Truck

plats

NY och 
Overflow

Packning 
och 

kontroll

Produkt 
lager

Produkt 
lager

Mottagning 
och kontroll
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Bilaga 3 

Godset inkommer till 
lagret och mottagning 

utförs
Kontrollera godset

Vid fel av artikel eller 
antal kontrolleras det 

med PA som kontaktar 
leverantör för att 

undersöka

Inrapportering i SAP
Produkterna läggs 

sedan på plats på lager

Monteringspersonal 
hämtar artiklar/godset 
de ska använda och tar 

det till 
monteringsavdelningen

Monterings utförs

Inrapportering av 
monteringspersonal i 

SAP Färdigmonterad artikel 
läggs på pall på 

monteringsavdelningen 
om det finns kundorder 

på

Läggs ut i lagret igen på 
en ny plats för nya 

produkten Logistikoperatören 
kommer och plockar 
godset. Tar det sedan 

till pack-zone

Dubbelkontroll och 
packning sker.

Inrapportering i SAP
Godset läggs på Ut-
zone, antingen pall-

zone eller paket-zone. 

Monteringspersonal får 
monteringsorder

Logistikoperatören får 
plocklista

Mötesrum på övervåning 
som ger lägre takhöjd

Kontor

22 kvm

Kontor

22 kvm

Kontor

17 kvm

Kontor

17 kvm

Kontor

9 kvm

Kontor

9 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

20 kvm

Kontor

20 kvm

Montering
takhöjd (2,5m)

Helag produktion 
takhöjd (2,5m)

Omklädningsrum

Förädling och Pack
takhöjd (2,5m)

Fläktrum (övre 
etage) och 

förvaring för 
farligt gods 
(entreplan)

Förvaring (tomt) och 
förvaring för farligt 

gods (entreplan)

Packmaskin

FryslagerIN-ZONE

Kontor

LEGO

Lagertorg för packning av pall eller för artiklar 
som kommer i för stora kvantiteter för att få 

plats på lagerplats.

Lagertorg, där överflödigt material står

Kontorsavdelning

UT-ZONE

Etage med 
Fläktsystem. UT-

ZONE under

Truckplats

Truckplats

Ett extra etage 
för 

packmaterial

Pall

Pall

Verktyg

Tejp

Truck

plats

NY och 
Overflow

1

2

Produkt 
lager

Montering

Färdigvarulager

Mottagning 
och kontroll

Material 
lager

Packning 
och 

kontroll
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Bilaga 4 

Godset inkommer till 
lagret och mottagning 

utförs
Kontrollera godset

Vid fel av artikel eller 
antal kontrolleras det 

med PA som 
kontaktar leverantör 

för att undersöka

Inrapportering i SAP
Produkterna läggs på 

lagerplatser 
tillhörande Helag.

Helagpersonal 
hämtar in material till 

förädlingen
Förädling utförs

Inrapportering i SAP 
av Helagpersonal

Produkterna läggs på 
uthyllan nära Helag

Logistikoperatören 
kommer och plockar 
godset. Tar det sedan 

till pack-zone

Dubbelkontroll och 
packning sker.

Inrapportering i SAP

Godset läggs på Ut-
zone, antingen pall-

zone eller paket-
zone. 

Maskinoperatör får 
körplanering

Logistikoperatören 
får plocklista

Mötesrum på övervåning 
som ger lägre takhöjd

Kontor

22 kvm

Kontor

22 kvm

Kontor

17 kvm

Kontor

17 kvm

Kontor

9 kvm

Kontor

9 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

20 kvm

Kontor

20 kvm

Montering
takhöjd (2,5m)

Helag produktion 
takhöjd (2,5m)

Omklädningsrum

Förädling och Pack
takhöjd (2,5m)

Fläktrum (övre 
etage) och 

förvaring för 
farligt gods 
(entreplan)

Förvaring (tomt) och 
förvaring för farligt 

gods (entreplan)

Packmaskin

Fryslager
IN-ZONE

Kontor

LEGO

Lagertorg för packning av pall eller för artiklar 
som kommer i för stora kvantiteter för att få 

plats på lagerplats.

Lagertorg, där överflödigt material står

Kontorsavdelning

UT-ZONE

Etage med 
Fläktsystem. UT-

ZONE under

Truckplats

Truckplats

Ett extra etage 
för 

packmaterial

Pall

Pall

Verktyg

Tejp

Truck

plats

NY och 
Overflow

Mottagning 
och kontroll

Material 
lager

Produktionsförädling

Färdigvarulager

Packning 
och 

kontroll
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Bilaga 5 

Godset inkommer till 
lagret och mottagning 

utförs
Kontrollera godset

Vid fel av artikel eller 
antal kontrolleras det 

med PA som kontaktar 
leverantör för att 

undersöka

Inrapportering i SAP

Logistikoperatören 
kommer och plockar 
godset. Tar det sedan 

till pack-zone

Dubbelkontroll och 
packning sker.

Inrapportering i SAP
Produkterna läggs på 

plats i lagert
Godset läggs på UT-

zone för legotillverkare 

Gods återvänder från 
legotillverkare, 

mottagning utförs
Kontrollering av gods Inrapportering i SAP

Vid fel av artikel eller 
antal kontrolleras det 

med PA som kontaktar 
leverantör för att 

undersöka

Produkterna läggs 
sedan på plats på lager

Produkterna läggs på 
”Cross” (då det snart 

ska ut)

Produkternaa läggs på 
hylla ”overflow”

Logistikoperatören 
kommer och plockar 
godset. Tar det sedan 

till pack-zone

Dubbelkontroll och 
packning sker.

Inrapportering i SAP
Godset läggs på Ut-
zone, antingen pall-

zone eller paket-zone. 

Logistikoperatören får 
plocklista

Logistikoperatören får 
plocklista

Mötesrum på övervåning 
som ger lägre takhöjd

Kontor

22 kvm

Kontor

22 kvm

Kontor

17 kvm

Kontor

17 kvm

Kontor

9 kvm

Kontor

9 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

20 kvm

Kontor

20 kvm

Montering
takhöjd (2,5m)

Helag produktion 
takhöjd (2,5m)

Omklädningsrum

Förädling och Pack
takhöjd (2,5m)

Fläktrum (övre 
etage) och 

förvaring för 
farligt gods 
(entreplan)

Förvaring (tomt) och 
förvaring för farligt 

gods (entreplan)

Packmaskin

Fryslager

IN-ZONE

Kontor

Lagertorg för packning av pall eller för artiklar 
som kommer i för stora kvantiteter för att få 

plats på lagerplats.

Lagertorg, där överflödigt material står

Kontorsavdelning

UT-ZONE

Etage med 
Fläktsystem. UT-

ZONE under

Truckplats

Truckplats

Ett extra etage 
för 

packmaterial

Pall

Pall

Verktyg

Tejp

Truck

plats

NY och 
Overflow

1

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

Mottagning 
och kontroll

Material 
lager

Produkt 
lager

Packning och kontroll

LEGO
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Bilaga 6 

Godset inkommer till 
lagret och mottagning 

utförs
Kontrollera godset

Inrapportering i SAP 
(avvikelsesystemet)

Godset läggs på 
avvikelse-zone

Logistikoperatören 
kommer och plockar 
godset. Tar det sedan 

till pack-zone

Inrapportering i SAP
Godset läggs på Ut-
zone, antingen pall-

zone eller paket-zone. 

Logistikoperatören får 
plocklista 

 

 

Mötesrum på övervåning 
som ger lägre takhöjd

Kontor

22 kvm

Kontor

22 kvm

Kontor

17 kvm

Kontor

17 kvm

Kontor

9 kvm

Kontor

9 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

12 kvm

Kontor

20 kvm

Kontor

20 kvm

Montering
takhöjd (2,5m)

Helag produktion 
takhöjd (2,5m)

Omklädningsrum

Förädling och Pack
takhöjd (2,5m)

Fläktrum (övre 
etage) och 

förvaring för 
farligt gods 
(entreplan)

Förvaring (tomt) och 
förvaring för farligt 

gods (entreplan)

Packmaskin

Fryslager
IN-ZONE

Kontor

LEGO

Lagertorg för packning av pall eller för artiklar 
som kommer i för stora kvantiteter för att få 

plats på lagerplats.

Lagertorg, där överflödigt material står

Kontorsavdelning

UT-ZONE

Etage med 
Fläktsystem. UT-

ZONE under

Truckplats

Truckplats

Ett extra etage 
för 

packmaterial

Pall

Pall

Verktyg

Tejp

Truck

plats

NY och 
Overflow

Packning 
och 

kontroll

Reklamationslager

Mottagning 
och kontroll
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Bilaga 7 

Transporttid

Plocktid

Ompackningstid

Registrering

Packtid
3 min

0,5 min

5 min

3 min

1 min

Inkommande, inklusive 
inlevereringsprocessen 

till lagret

Order från kund

plocklista
Inrapportering av 
gods leveransbart

Frekvent artikel Litet antal eller volym (artikel 1)

Lager
Kund

SAP

Plock-

process

Utleverans-

processen

Leverantör
Order till 

leverantör

Inrapportering i 
Affärsystemet

 

Transporttid

Plocktid

Ompackningstid

Registrering

Packtid
5 min

1 min

10 min

8 min

1 min

Frekvent artikel stort antal eller volym (artikel 2)

Inkommande, inklusive 
inlevereringsprocessen 

till lagret

Order från kund

plocklista Inrapportering av 
gods leveransbart

Lager Kund

SAP

Plock-

process

Utleverans-

processen

Leverantör
Order till 

leverantör

Inrapportering i 
Affärsystemet

 

Transporttid

Plocktid

Ompackingstid

Registrering

Packtid
7 min

0,5 min

5 min

3 min

1 min

Icke-frekvent artikel litet antal eller volym (artikel 3)

Inkommande, inklusive 
inlevereringsprocessen 

till lagret

Order från kund

plocklista Inrapportering av 
gods leveransbart

Lager Kund

SAP

Plock-

process

Utleverans-

processen

Leverantör
Order till 

leverantör

Inrapportering i 
Affärsystemet
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Transporttid

Plocktid

Ompackningstid

Registrering

Packtid
10 min

 1 min

10 min

8 min

1 min

Icke-frekvent artikel stort antal eller volym (artikel 4)

Inkommande, inklusive 
inlevereringsprocessen 

till lagret

Order från kund

plocklista Inrapportering av 
gods leveransbart

Lager Kund

SAP

Plock-

process

Utleverans-

processen

Leverantör
Order till 

leverantör

Inrapportering i 
Affärsystemet

Värdeflödena från respektive artikelgrupp. 
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Bilaga 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag 1: 150st extra pallplatser 
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Bilaga 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag 2: 450st extra pallplatser 
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Bilaga 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag 3: 495st extra pallplatser 



Bilagor 

46 

Bilaga 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag 4: 330st extra pallplatser 
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Bilaga 12 
 

Material 
Antal gånger 
det plockas Lagerplats 

   
M3 X 5.8 472 H2B2 

   
2805580 354 8A1 Antal av de 44 mest plockade artiklarna 

  
M3.5 352 H2B1 7525 

  
991022005 275 63B 

   
2390323 264 P3B1 Totala antal plock 

  
AL-WID-CONN-M 255 1B1 59983 

  
AL-WID-CONN-F 230 1A1 

   
HFM1 222 Borås prod 

   

A2805990 213 A0 
Andelen frekvent plockade artiklar av 
totala plock 

  
M2.6 211 P4D1 13% 

  
25 210 H1A4 

   
INL.25 203 H1B1 

   
SLT60-12V 197 2A1 

   
INL.4N WPR 187 H11B2 

   
4HN 177 H2B4 

   
14 411 90 173 2D1 

   
14 411 97 171 P5C2 

   
1 161 H2A4 

   
UF12A23BTH 156 6D1 

   
1440880 155 68B 

   
SLT15-12VF-2 154 1A1 

   
SLT30-12VLG-E 143 2B1 

   
14 411 95 142 P4C2 

   
INL.2 137 H10A1 
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991022004 135 63C 

   
4 130 H4A3 

   
MSL-03 122 4E2 

   
M5 X 8.8 121 P5F1 

   
2145022 120 P3H1 

   
2145056 120 6B1 

   
INL.4N 119 H10B1 

   
INL.6 WPR 119 H1A1 

   
2845477 119 24D3 

   
INL.1 119 H10A1 

   
2845475 115 25C5 

   
2845478 114 25C5 

   
2145032 113 5D4 

   
2845513 113 TEKNISKA 

   
2145039 109 8A3 

   
991022001 109 H1B5 

   
SPOT ON 107 2B1 

   
INL.1 WPR 104 H11A1 

   
14 408 81 102 7C1 

   
2845511 101 24B7 

   
 


