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Abstract

Abstract
The globalized world has increased people’s awareness, which has resulted in a higher
demand for better quality as well as shorter led times, without increasing the selling price. The
fact that companies are actively working with streamlining processes of the existing business
can therefore be seen as crucial for its future existence.
In this study, a decision support model for the initial part of streamlining projects for
warehouses has been developed. The model is based on key theories and methods of efficiency
and warehouse layouts. This constitutes the theoretical foundation, for which the six areas of
the model were designed. The model is based on a process- and rating structure, in which the
six areas were broken down to 12 matrices and 1 summary. In each matrix, the solution
methods are rated based on their individual properties against crucial parameters. As support
for the model, complementary questions for each area have been developed, to give the user
good opportunities to gather necessary information and data.
By answering the questions and studying the matrices, the user has a good foundation to
select the alternatives that fits the company’s needs. By doing this, the user will be able in a
timely manner to identify the most relevant opportunities, and thus also discard those who do
not possess the requested features or properties.
This study has resulted in a model whose strength lies in its ability to allow companies, at an
earlier stage, to allocate resources to the solutions that are relevant and therefore should be
examined more closely. This based on the company's situation, goals and needs.

Keywords: Decision support model, warehouse, logistic, efficiency, material storage, model
making, improvement model
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Sammanfattning
Den globaliserade världen har ökat medvetenheten hos människor, vilket medfört hårdare
krav på så väl produkter som tjänster. Att företag därför aktivt arbetar med
effektiviseringsprocesser av den befintliga verksamheten, kan ses som avgörande för dess
framtida existens.
I denna studie har en beslutstödsmodell tagits fram i syfte att underlätta den inledande delen
av effektiviseringsprojekt vid ankomstlager. Modellen är uppbyggd av centrala teorier om
effektivisering och utformning av lager. Detta utgör det teoretiska fundament för vilket
modellens sex områden utformats efter. Den framtagna modellen bygger på en process- och
vägningsstruktur där de sex områdena brutits ner till 12 stycken matriser och 1 styck
sammanfattning. Under respektive matris viktas områdets lösningsalternativ utifrån dess
individuella egenskaper mot utvalda parametrar. Som ett stöd till modellen har stödfrågor för
respektive område tagits fram för att ge användaren goda möjligheter att samla in nödvändig
information.
Genom att besvara frågorna och studera matriserna tillåts användaren att på ett tidseffektivt
sätt välja ut de lösningsalternativ som är relevanta, och såldes förkasta de som inte besitter de
centrala egenskaper som söks.
Studiens har resulterat i en modell vars styrka ligger i dess förmåga att låta företag i ett
tidigare skede rikta resurserna åt de lösningsalternativ som är relevanta att studera närmare,
utifrån företagets situation, mål och behov.

Nyckelord:
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lager,
modellframtagning, förbättringsmodell
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Introduktion

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring.
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition.

1.1

Företagsbeskrivning

Det studerade företaget grundades i mitten av 1900-talet och var pionjärer inom området för
effektivisering av materialhantering. Efter andra världskriget befann sig Europa i en tid där
återuppbyggnad var av stor vikt. Företaget som tillverkade materialhanteringsprodukter,
identifierade att det fanns stora tids- och ekonomiska förluster då material skulle förflyttas. I
mitten av 1900-talet konstruerade företaget tillsammans med Statens Järnvägar (SJ) en
transportpall. Pallen är också känd under namn som ”Europa-pallen”, ”EUR-pallen” eller ”SJpallen” och kom att bli en standardlastbärare vid transport av material.
I början av 2000-talet blev företaget uppköpt av en större koncern som ville utöka sitt
produktsortiment med fler materialhanteringsmaskiner. Därefter har företaget utvecklats till
en av de ledande aktörerna i Sverige för tillverkning av materialhanteringsprodukter.
Företaget erbjuder sina kunder tjänster inom olika områden som, service,
reservdelsförsörjning, uthyrning, finansiering och utbildning. Detta för att erbjuda
marknaden en kundanpassad och heltäckande lösning.
Företaget har under de senaste åren upplevt en ökande efterfrågan på de produkter och
lösningen företaget erbjuder. Den ökande efterfrågan har bidragit till att hela fabriken vuxit
kraftigt, med en ökad produktionstakt.

1.2 Bakgrund
Den globaliserade världen har kraftigt förändrat förutsättningarna för många företag, både
lokalt och globalt [1]. Nya marknader, teknologier, kompetenser och en konkurrenskraftig
handel har bidragit till att stimulera företagsutveckling. Samtidigt med de växande
möjligheterna tvingas företag även bemöta nya utmaningar, så som att leva upp till högre krav
på kvalitet och leveranssäkerhet, och samtidigt hålla konkurrenskraftiga priser [2]. Att företag
därför aktivt arbetar med att förbättra den befintliga verksamheten kan ses som ytterst
avgörande för verksamhetens framtida existens [3]. Förbättringsarbetet anses vara så
centralt, att krav på utformade riktlinjer för förbättringsarbetet måste integreras i
ledningssystemen för att företag ska kvalificera för ISO certifieringar som ISO-9001 [4]. Detta
understryker vikten av att ständigt sträva efter att nå en effektivare verksamhet.
I denna studie behandlas delar av förbättringsarbetet inom området för logistik.
Logistik är ett brett begrep som kan ha olika betydelser beroende på sammanhang och
situation. Vanligt är att referera till transporter eller lagerhantering, men Jonsson och
Mattsson menar att logistik kan definieras som alla de processer som planerar, organiserar
eller styr samtliga aktiviteter i ett materialflöde, från råvara till slutkonsumtion [5, p. 20].
Waters menar att företag som har en effektiv lagerverksamhet kan dra starka
konkurrensfördelar genom att de tillåts att erbjuda marknaden ett mer förmånligt pris än
konkurrenterna, och på så sätt tillåts de att ta större marknadsandelar [6]. Även mjukare
värden så som servicenivå (leveranssäkerhet, leveransprecision och leveranstid) kan
förbättras om lagret når en högre nivå av effektivitet [7].
Ett begrepp som kan förknippas med ”logistik” är det engelska uttrycket ”Supply Chain
Management” (SCM). SCM inkluderar ”logistikens” funktioner, men även informationsflöden
och ytterligare processer så som utveckling och marknad [5, pp. 21-22].
Internt i ett företag kan olika typer av lager förekomma. Vanligt är ”ankomstlager”, ”lager av
halvfabrikat” och ”färdigvarulager”. Denna studie riktar sig åt funktionen ”ankomstlager”.
Ankomstlagret (AL) är det lager där material förvaras mellan materialmottagandet från
leverantör och de förädlande processerna vidare i företaget. Vanligt är att begreppet
materialförråd används synonymt med ankomstlager. Nedan visualiseras var i flödet
ankomstlagret återfinns (se Bild 1).
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Bild 1: Exempel på vart i ett materialflöde de olika lagerfunktionerna återfinns
I AL kan olika varianter av lager förekomma, så som omsättningslager, säkerhetslager,
buffertlager, utjämningslager och inkuranslager. Gemensamt för alla lagervarianter är
funktionen att minska störningar genom att frikoppla processer (så som till exempel
godsmottagning och produktion) från varandra [7]. Men då lager inte är en värdeskapande
aktivitet för kunden, är det för många företag inte en önskvärd funktion. Detta trots att det
många gånger är nödvändigt för att inte få stopp i produktionen [5]. Av denna anledning är
det av stor vikt för företag att nå en så effektiv lagerverksamhet som möjligt.

1.3 Problembeskrivning
Studien bygger på den problematik som kan uppstå i AL då företag upplevt en så stark tillväxt
och växande efterfrågan, att företagens fokus helt riktats åt att tillgodose marknadsbehovet.
På så sätt kan en situation skapas där effektiviseringsarbetet internt åsidosatts och mindre
ekonomiska alternativ valts för att inte stoppa eller begränsa de interna materialflödena.
Studien har utförts i samarbete med ett industriföretag, vars AL under de senaste åren vuxit
kraftigt för att tillgodose produktionen med material. Det snabbt växande behovet av material
har bidragit till att AL vuxit till yta, istället för att utvecklas till en effektiv enhet. Idag används
externa lager för att undvika materialbrist i produktionen. Denna lösning har medfört en ökad
lagrings- och materialhanteringskostnad, men också skapat en komplex lagerstruktur, där
material frekvent transporteras internt mellan de olika lagren.
Företaget befinner sig i en situation där omkostnaderna kring lagerhanteringen i AL är större
än vad som anses vara försvarbart. Arbetet kring hur effektiviseringsarbetet ska påbörjas och
vilka områden som ska prioriteras är ovisst. Företaget vill effektivisera användandet av ytan i
AL och samtidigt förbättra arbetsprocesserna, så att fler operationer kan utföras av samma
eller mindre bemanning. Målet är att öka lagringskapaciteten med 100 %, vilket drastiskt
skulle minska behovet av externa lagringsplatser. Förändringarna i lagret får inte ha en
negativ påverkan på produktion.
Det beskrivna problemet har föranlett att ett behov vuxit fram för en lösning som kan avhjälpa
ovissheten kring att identifiera viktiga parametrar vid effektiviseringsfrågor inom området
lager.

1.4 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien var att konstruera en beslutstödsmodell som kan utgöra underlag i de
inledande delarna vid effektiviseringsprojekt i lagermiljöer.
Därmed är studiens frågeställningar:
1.

Vilka parametrar är viktiga att involvera i beslutsprocessen vid effektiviseringsfrågor i
AL?

2. Hur kan parametrarna sammanfattas till en användbar modell?
3. Utifrån modellen, företagets randvillkor och mål, vilka alternativ bör övervägas för att
förbättra effektiviteten?
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1.5 Avgränsningar
Rapporten avgränsas till att enbart studera funktionen ”ankomstlager”. De processer som
inkluderas i studiens definition av ”ankomstlager” är alla processer från och med att
inkommande gods registreras, tills dess att materialet når nästa destination efter lagret
(kittningsstationer inkluderas i studien, detta trots att de i vissa fall kan ligga avskilt från
lagret).
Studien avser att endast studera det direkta materialet knutet till produktionens behov och
enbart de material som förflyttas med SJ-/Europapall med 1-, 2-, 3-, 4- eller fler-kragar. Detta
medför att returflöden, reservdelsmottagning, balkar och övrigt material som inte är
adresserat till produktion inte kommer att inkluderas i studien.

1.6 Disposition
Studien är indelad i 7 huvudsakliga kapitel, ”Introduktion”, ”Teoretiskt ramverk”, ”Metod”,
”Nulägesbeskrivning”, ”Framtagning av modell”, ”Validering av modell” och ”Diskussion och
slutsats”.
I kapitlet ”Introduktion” presenteras en kortare sammanfattning av studien och de
bakomliggande orsakerna till varför det studerade området är centralt samt vilka faktorer som
bidragit till att förändra förutsättningarna för området. Vidare presenteras en djupare
förklaring kring det faktiska problemet samt vad som föranlett den nuvarande situationen för
det studerade fallet.
Utifrån bakgrunden och problembeskrivningen trattades arbetet ner till ett kortfattat syfte
och tre problemfrågor formulerades.
I kapitlet ”Teoretiskt ramverk” besvaras fråga 1 genom att presentera den teori som studien
använt. Teorin är framtagen utifrån vilka områden som forskningen menar är centrala vid
effektivisering, optimering och förändring av lager. Det teoretiska ramverket utgör det
teoretiska fundamentet för studiens modellframtagning.
I kapitlet ”Metod” besvaras fråga 2 (modellen presenteras sedan i kapitel ”Framtagning av
modell”) samt förklaras vilka metoder som använts. Vidare beskrivs hur datainsamlingen och
litteratursökningen genomfördes.
I kapitlet ”Nulägesbeskrivning” presenteras både den nuvarande situationen och vilken data
som samlades in vid det studerade företagets AL. Den insamlade data utgör det praktiska
fundamentet för vilket studiens modellvalidering bygger på.
I kapitlet ”Framtagning av modell” presenteras den modell studien framtagit. Genom
inspiration från en redan beprövad modell sammanfattas studiens teori till 13 stycken
områden, som tillsammans formar studiens modell. Varje område är indelad i en kort
sammanfattning, en matris och stödfrågor.
I kapitlet ”Validering av modell” besvaras fråga 3 genom att modellen testas vid fallföretaget.
Varje område i modellen utredas utifrån fallföretagets mål, randvillkor och nuläge. Varje
område är indelat i 4 stycken områden (”Nuläget sammanfattat”, ”Mål”, ”Analys” och
”Förslag”) som tillsammans utgör valideringen av modellen.
I kapitlet ”Diskussion och slutsatser” lyfts dels varför arbetet intog den riktning som den
gjorde, men också hur valideringen av modellen stämde överens med de förväntningar som
fanns. Vidare presenteras ytterligare stödfrågor som kan kompletteras till modellen för att ge
användaren bättre möjligheter att besluta kring vilken eller vilka alternativ som bör utredas
närmare. Avslutningsvis lyfts studiens slutsatser tillsammans med förslag på vidare studier
som kan bidra till att stärka modellen.
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Kapitlet ger en teoretisk grund som används i modellframtagningen och dess ingående
områden, samt ger en bas för de analyser och förslag som presenteras i ”Validering av
modell”.

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
En litteraturstudie har genomförts inom området för lagereffektivisering för att kartlägga
vilka områden och faktorer som företag bör ta i beaktande när de vill effektivisera sin
lagerverksamhet. De områden som utifrån litteraturstudien anses vara centrala kan
sammanfattas till:
1: Vilket material ska förvaras och på vilken lastbärare?
2: Hur länge och hur mycket materialet ska förvaras?
3: I vilka volymer och hur frekvent kommer in- respektive utfrekvensen att vara?
4: Vilka randvillkor finns?
En större del av de artiklar och den litteratur som granskats lägger stort fokus på de faktiska
lösningarna och dess utformning snarare än att beskriva i vilken eller vilka situationer
respektive lösning lämpar sig bättre. En studie från 2013 har identifierats som central för
detta arbete [8]. Studien presenterar en modell framtagen för att effektivisera färdigvarulager.
Då detta arbete fokuserar på funktionen AL skiljer sig de två arbetena åt, men huvudsyftet att
effektivisera ett lager, är likt mellan de två studierna. Utöver arbetet från 2013 har ingen
modell för lagereffektivisering identifierats.
Utöver den teori som utgör huvudfundamentet i studien, presenteras i kapitlet även den
modell (QFD) vars struktur och uppbyggnad starkt inspirerat utformningen av detta arbetes
modell. Detta genom att studien tog vara på den process- och vägningsstruktur som utgör en
QFD:s främsta styrka. På så sätt tillämpas en erkänd och beprövad modellfunktion och
modellstuktur till arbetets beslutstödsmodell.
Då det centrala för studien varit ”effektivare lager”, bör studiens resultat (modellen) ligga som
ett komplement till befintliga produktionssystem och/eller andra effektiviseringsarbeten.
Genom att i kapitlet presentera TPS (LEAN), tillåts användare som inte redan tillämpar dessa
tekniker att skapa förståelse för områdets funktion och användningsområde.
För att ge en teoretisk grund till studien kommer den teori som vidare presenteras dels att
bygga på de faktiska lösningar knutna till de fyra frågorna ovan, men också nödvändig teori
knuten till modellframtagning och TPS.

2.2 Quality Function Deployment (QFD)
QFD är en modell som främst används i kvalitetsförbättringssyfte. Modellen är uppbyggd av 8
områden som utreds i varsin matris. När områdena sammanställs intar de en husliknande
struktur, också känd under namnet ” The House of Quality ” (se Bild 2). [9]
I en QFD vägs områden utifrån parametrar som valts. Genom att sedan föra samman alla
resultat från de 8 områdena, kan en tydlig struktur skapas där samband tydliggörs. Därefter
kan modellen som helhet utvärderas, för att slutligen utgöra underlag vid beslutsprocesser.
Detta är QFD:s främsta styrka, att skapa ett faktabaserat underlag för beslut utifrån centrala
parametrar. [9]
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BILD 2: The House of Quality [9]

2.3 TPS (LEAN)
”Lean production” eller ”Lean” är ett vanligt begrepp vid förbättringar till enklare processer.
Lean production härstammar från Toyota production system (TPS), men när andra företag
skulle applicera systemet kunde det inte heta TPS utan fick då namnet Lean eller Lean
production [10]. Idag har nästan alla tillverkande företag någon form av produktionsfilosofi
applicerat, även andra organisationer implementerar filosofi som lean, exempelvis sjukhus,
finansiella institut och byggföretag [10].
Baudin beskriver att när Lean appliceras till logistiken bygger principen på två steg. Det första
steget är att skapa ett dragande system där inget utskick från lager görs innan destinationen
dit materialet ska, signalerar att den är redo för leverans. Materialet som skickas ska även till
rätt destination, i rätt kvantitet, rätt kvalitet och på rätt sätt. Det andra steget bygger på att
ständigt arbeta med att eliminera slöserier och på så sätt nå ett effektivare utförande av
operationerna [11]. För att lyckas hålla en hög nivå på det utförda arbetet och processerna så
används det många olika sorters verktyg så som 5S och PDCA. Där 5S står för Sortera,
Systematisera, Städa, Standardisera och Sköt om. Detta är till för att kunna hålla det rent och
snyggt, samt att var sak har sin plats, även så blir det lättare att upptäcka avvikelser på en ren
och städad arbetsplats. [12] PDCA är ett verktyg för förbättringsarbeten och står för Plan, Do,
Check och Act vilket betyder att man ska planera förbättringsarbetet sedan ska det utföras,
och när det är utfört ska man kontrollera det utförda arbetet. Om det är bra ska man fortsätta
att utföra det på samma vis, det bildas en ny standard [13].
TPS-huset är en illustrerad bild av hur uppbyggnaden för TPS ser ut (se Bild 3) [14, p. 33].
Grunden består utav standardiserat arbete och höjs ständigt med hjälp av Kaizen (Ständiga
förbättringar) och det görs bland annat genom att eliminera Muda (slöserier). Huset har två
stöttepelare Just-in-Time och Jidoka som där själva arbetet fortgår till standardisering görs
och höjer grunden.
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Med att ständigt jobba mot nya förbättringsmål så kan grunden till huset växa sig större,
vilket innebär att en högre standard har satts [10].

Bild 3: Illustration av TPS-Huset [14]
Just-In-Time innebär att leverantören levererar gods i rätt tid, rätt kvantitet, rätt kvalitet och
till rätt plats. Alltså att inte slösa på varken material eller tid [15]. För att kunna uppnå Justin-Time (JIT) så krävs det ett EDI-system (Electronic Data Interchange) att arbeta med och
att det är långsiktigt leverantörsförhållande där kund och leverantör arbetar i en nära relation.
[11]
Kaizen har blivet ett allt vanligare begrepp i effektiviseringssammanhang och betyder
”ständiga förbättringar”, och fungerar på liknande sätt som PDCA. Det blir allt vanligare att
företag använder sig utav Kaizen events, där under en vecka så utförs massa
förbättringsåtgärder, men att ta hänsyn till är att det inte tar en vecka att utföra ett sådant
event utan 11 veckor. 6 veckor förberedelse och 4 veckor uppföljning av förbättringsarbetet
[11].
Genchi Genbutsu är det japanska orden för ”gå till källan” vilket innebär att om ett problem
eller en avvikelse uppstår så ska man kontrollera om det finns något bakomliggande problem.
Exempel, en vattenslang går sönder, första lösningen är att bara byta ut slangen mot en ny.
Men den går sönder igen och då blir det inte ekonomisk hållbart att behöva byta ut slangen så
ofta. Men ställer man sig frågan ”varför” fem gånger så enligt japansk filosofi går man till
källan av problemet [15]. Varför går vattenslangen sönder? Högt tryck, varför är det högt
tryck, pumpen är trasig, varför är pumpen trasig? Och så vidare. Detta för att hitta
grundorsaken till varför problemet uppstår från början.
Jidoka innebär att ständigt arbeta med kvalitetsförbättringar inom processen. Med Jidoka
menar Liker att det betyder, att man aldrig ska låta en defekt del passera in till nästa station
[14, p. 32]. Alla personer och maskiner ska ha tillgång till ett Andon system som är ett sätt att
synliggöra att denna station har upptäckt eller har ett fel, så stannar processen tills problemet
är åtgärdats eller tagits åt sidan för att inte stoppa upp processen mer. Detta innebär dock att
hela processlinan stannar till, alltså att problemet måste åtgärdas fort eller tas ut hur
processen [14]. Ett Andon system används vanligt med lysanordning i taket över respektive
station, där med några olika färger visa hur den stationen ligger till [15].
Det japanska ordet för slöseri är Muda och är vanligt använt i effektiviseringssammanhang.
Liker skriver att det finns åtta olika fall av slöserier [14, pp. 28-29].
1.
2.
3.
4.

Överproduktion – Tillverka något fast det inte finns någon order.
Väntan – Arbetarna får vänta på att tidigare processer blir färdiga.
Onödiga transporter – Frakta godset onödigt mycket mellan olika avdelningar.
Överarbete – Att göra mer arbete än vad kunden kräver.
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5.
6.
7.
8.

Överskottslager – lagerföra onödigt mycket material.
Rörelse – Arbetarna har en massa onödiga rörelser.
Defekter – Reparationer och omarbetning av produkterna
Outnyttjad kunskap bland anställda – Inte utnyttja de anställdas kreativitet och
kunskaper.

2.4 Logistisk Lönsamhet
Det gemensamma målet vid styrning av lager är att uppnå en högre nivå av effektivitet.
Effektivitet kan benämnas på olika sätt, resultatmässig effekt (lönsamhet) och effekt knuten
till en orders cykeltid [16]. Några effektivitetsparametrar som har inverkan på lönsamheten
och cykeltiden är kundservice och kapitalbindning [5].

2.4.1

Kundservice

Inom kundservice finns det många faktorer som har indirekt påverkan på lönsamheten, så
som leveransprecision, leveranssäkerhet, leveranstid och leveransflexibilitet [5] [7]. Genom
att hålla en hög nivå på dessa faktorer kan det generera en högre kundnöjdhet vilket medför
att kunderna kommer tillbaka, samt att försäljningspriset kanske kan höjas om servicen håller
en hög nivå. [5] [7] [16]

2.4.1.1

Leveransprecision

Menas att leveranser sker på utsatt tid som företaget och kunden kommit överens om. Denna
variabel är oftast för tillverkande företag som inte lagerhåller material eller produkter, utan
att de tillverkas direkt mot kundorder. När leverans ej sker i tid kan det innebära att
produktionen blir lidande då material saknas. [5] [7]

2.4.1.2

Leveranssäkerhet

Leveranssäkerhet kallas ofta för leveranskvalitet, och det innebär att rätt produkter och rätt
kvantiteter levereras. Med rätt kvantitet så menas inte delleveranser eller andra avvikelser så
som kvalitetsbrister, utan att de ska levereras efter överenskommelsen med kunden.
Leveranssäkerhetsmåttet räknas med antal levererade ordrar som är utan anmärkning till
kund. [5] [7]

2.4.1.3

Leveranstid

Är den tid från kundorder har kommit in tills leverans sker. I leveranstid så ingår
administrations- och orderbehandlingstider, utleverans- och transporttider, där även
konstruktions- och tillverkningstider ingår om det är tillverkning mot order. [5] [7]

2.4.1.4

Leveransflexibilitet

Är förmågan att kunna anpassa leveransen efter förändrade kundönskemål i en redan
befintlig pågående kundorder. Leveransflexibilitet kan vara att istället för skicka hela order till
utsatt datum, vara att leverera småkvantiteter varav de blir tillverkade. Det kan även vara att
ändra på produkten under själva tillverkningsprocessen. [5] [7]

2.4.2

Kapitalbindning

Med att minska kapitalbindningen i produktion, lager och i transport menar Jonsson och
Mattsson att man kan öka lönsamhetsgraden i företaget. En minskning av
omställningstiderna i produktionen kan innebära att partistorleken i tillverkningen kan
minska. Genom att minska på partistorlekarna kan man bemöta kundorderna på ett
effektivare sätt och endast tillverka orderstorleken, därav minska kapitalbindningen i lagret.
Att beställa/leverera mindre kvantiteter från/till leverantörer/kund och köra mjölkrundor
(transporten åker till flera leverantörer/kunder för att hämta/leverera varor) kan minska
kapitalbindningen, och samtidigt öka utnyttjande av transporter, ofta till en lägre kostnad. [5]
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2.5 Effektivitet och produktivitet
Dessa begrepp samverkar. I bägge fallen mäts ett förhållande mellan två variabler (se Bild 4).
[16]
Begreppet effektivitet kan definieras som graden av måluppfyllelse (gör rätt saker).
Effektivitetsmåttet berättar vilken nytta det som mätts har uppnått. Vanligt är att dela in
effektivitet i en inre och yttre kategori. Den inre effektiviteten syftar till hur väl ett företag når
sina mål med de interna processerna. Den yttre effektiviteten mäter istället
måluppfyllandsgraden gentemot externa faktorer. Den totala effektiviteten beräknas som
produkten av den inre- och yttre effektiviteten. [16]
Produktivitet ställer inflödet i relation till utflödet (hur man gör rätt saker). Måttet används
för att visa i vilken utsträckning ett företag tar tillvara på de resurser som krävs i förhållande
till de produkter/tjänster som produceras (representeras av utflödet). [17]

Effektivitet

Mål och
Uppdrag

Resursanvändning

Produktionsvolym

Effektresultat

Måluppfyllelse

Processkvalitet

Produktivitet
Bild 4: Illustrerar sambandet mellan effektivitet och produktivitet

2.6 Godsmottagning
Godsmottagningen är det första steget in i anläggningen för anlänt gods [18], i samband med
att godset kommer in så kommer även en synlig kontroll att utföras. En följesedel som
medföljer godset kommer att kontrolleras mot det ankomna godset, så att följesedeln och det
inkommande godset stämmer överens med varandra, att rätt kvalité och rätt antal av
artiklarna har anlänt [19].
Det finns olika sätt att inregistrera det inkommande godset i datasystemet, manuellt och
automatiskt. Där det manuella är att via bemanning skriva in det i datasystemet och sedan
själv letar upp en ledig lagringsplats i lagret som godset ska placeras på. Medan det
automatiska sättet kan ske via inskanning av en streckkod eller med ”Radio Frequency
Identification” (RFID), där information om det levererade godset finns inregistrerat så som,
sorts material, antal, vikt, lastbärare och leverantör. [20] [21] Med hjälp av dessa parametrar
kan sedan datasystemet själv hitta en lämplig plats i lagret att placera godset på [22].
Nackdelarna med en manuell inmatning är att det tar lång tid att skriva in informationen som
behövs, så som antal och artikelnummer i datasystem. Även att själv behöva leta upp en
lämplig plats i lagret tar tid. Med ett automatiskt system så går det fortare att registrera in
godset och att datasystemet med hjälpa av parametrarna som finns på antingen streckkoden,
RFID eller redan är förprogrammerade i systemet till varje artikel bidrar till att underlätta
processen. Detta medför en snabbare process och ger möjligheten till en bättre placering i
lagret [19]. Det finns även kombinationer på automatiskt och manuellt, där vissa delar i
godsmottagningsprocessen är automatiserade och andra delar manuella.
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För att underlätta godsmottagningen kan man med avtal med sina leverantörer göra att
kvalitetskontrollen av gods flyttas över till dem, även att dem sätter på rätt streckkod eller
RFID på lastbäraren, som kund och leverantören kommer överens om. Att flytta över ansvaret
på sin leverantör innebär att inflödet av gods kan gå fortare eftersom godskontrollen uteblir
vid leverans. Men att beakta är att stickprovskontroller kan behöva ske för att upprätthålla en
hög kvalitativ nivå. [19]

2.7 Materialhantering
2.7.1

Informationsflöde

Då godset registrerats vid godsmottagningen förses operatören med information om vart
respektive material ska transporteras. Vanligt är att detta sker genom ett Warehouse
Management System (WMS). Det finns system som kombinerar en hämt- och inleveransorder
för att effektivisera hanteringstiden. [23]

2.7.2

Hanteringsmaskiner

En vanlig angreppsmetod för att lösa utmaningar i lagermiljöer är att direkt söka efter
lämpliga hanteringsmaskiner eller tekniska lösningar istället för att identifiera lämplig
materialhanteringsprocess- eller systemlösning. Beslut kring vilka tekniska lösningar som ska
väljas bör vara ett av de senare momenten i beslutsprocessen [19].
Det som främst styr vilken typ av hanteringsteknik som ska användas är vilket material som
ska hanteras, och vilken lastbärare den förflyttas på/i. Den är vanligast att material
transporteras på EU-pall, men även andra lastbärare som lådor och vagnar förekommer [19].
I industriella lagermiljöer kan materialhanteringsteknikerna delas in i fyra huvudrubriker,
Walkies, Riders, automatiserat och stapelkranar [19].

2.7.2.1

Walkies

Denna kategori består av hanteringsmaskiner av enklare karaktär. Jämfört med de andra
kategorierna är det i denna grupp där de mest kostnadseffektiva alternativen återfinns.
Några exempel på Walkies-truckar är lyftvagnar/handtruckar, magasinskärror, vagnar,
stapeltruckar m.m. Dessa maskiners främsta användningsområden är att förflytta, men också
till viss del utföra mindre lyft av material. De kan återfinnas i miljöer som lager, affärer,
lastbilar, privathem m.m. [19]

2.7.2.2

Riders

I denna grupp återfinns de maskiner som möjliggör för operatören att utöver lyfta och
transportera gods också själv åka med maskinen till eller från destinationer. Denna grupp
maskiner är därför vanligast då gods ska interntransporteras längre avstånd. Detta då en
högre nivå av tidseffektivitet kan uppnås då operatören kan åka med maskinen i högre
hastighet jämfört med att gå med maskinen och godset. Dessa hanteringsmaskiner är större
och kräver en lite högre investering än de tidigare nämna Walkies. [19]
Några exempel på maskiner inom kategorin Riders är låglyftare, skjutstativtruckar,
plocktruckar, motviktstruckar m.m. Dessa maskiner återfinns främst i lagermiljöer. [19]

2.7.2.3

Automated guided vehicle

Automated guided vehicle (AGV) kallas de obemannade maskiner som kan utföra olika typer
av uppgifter automatiskt. Dessa maskiner kan till exempel lasta på sig själva, transportera
godset till avsedd destination, lasta av, för att slutligen returnera till startpunkten. Då
operationerna utförs automatiskt kan flera fördelar så som bättre materialkontroll, mer
kostnadseffektivt än personal, bättre användning av golvyta, minskad risk för skador med
mera dras. [18]
Sedan tekniken introducerades år 1955 har intresset för AGV vuxit kraftigt [24].
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AGV är därför ett alternativ som passar företag som handskas med höga materialflöden, där
frekventa interntransporter görs.

2.7.2.4

Stapelkranar

Stapelkranar används främst inom den industriella lagermiljön. Dessa kranar används för att
lagra och hämta gods i lagret. De kan antingen fysiskt manövreras direkt av en operatör, eller
fjärrmanövreras. I vissa fall kan även fullt automatiserade lösningar integreras. Fördelarna
med stapelkranar är att de kan arbeta effektivt i lager med hög staplingshöjd.

2.7.3

Materialflöde

Genom att ta hänsyn till både flöde och ställagelayout kan man skapa rationella flöden samt
öka utnyttjandegraden i lagret [5].
Enligt Lumsden finns det flera grundprinciper inom flöden, Linjärt-, U-format-, Triangulärtoch Cirkulärt flöde [16], och de vanligaste av dessa är Linjärt och U-format flöde i lagren [5].
Eftersom dem är de vanligaste i lager så presenteras endast dessa [16].

2.7.3.1

Linjärt Flöde

Med ett linjärt flöde innebär det att godsmottagningen och utlastningen befinner sig på
motsatta sidor av lagret. I och med att in- och utleverans ligger på motsatta sidor av varandra
medför det att godset måste förflyttas genom hela anläggningen. Enligt Jonsson och Mattsson
kan detta medföra en ökad materialhantering eftersom allt material kommer att transporteras
ungefär lika långt [5]. Hales menar dock att eftersom materialet som längst kommer att
transporteras en lagerlängd så kommer det innebära en generell minskning av transport [25].
I och med att materialet transporteras ungefär lika långt så har en strategisk artikelplacering
ingen större effekt. Flödet kan vara fördelaktigt när man hanterar stora volymer av få artiklar
[16]. Fördelar med ett linjärt flöde är att flödet visar sig tydligt, och med den linjära
strukturen så underlättas användningen utav förarlösa transporter [16]. (se Bild 5A)

2.7.3.2

U-format flöde

Sule beskriver att i ett U-format flöde kan godsmottagningen och utlastningen vara på samma
sida av anläggningen [18]. Hales menar att ett u-format flöde ökar användningen och
utnyttjandet av personal och utrustning, eftersom personalen kan hantera både in- och
utlastningen [25]. Detta flöde möjliggör en tillämpning av en strategisk uppdelning av
artiklarna. Vilket skulle innebära att större delen av artiklarna kommer ha kortare
transportsträcka, då genom att placera material med högst uttagsfrekvens nära in- och
utlastningen [5]. Nackdelen är då att artiklarna som hamnar längst in i lagret kommer få upp
till dubbel så lång körsträcka [25]. (se Bild 5B)

5A,

5B,

Bild 5: De båda flödena baserat på Jonsson och Mattsson [5]
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2.8 Förvaringssystem
Jonsson och Mattsson beskriver att förvaringssystem är utrustning och principer för att
fysiskt lagra artiklar, antingen manuellt, automatiskt eller en kombination av dem. För att
bestämma för vilken eller vilka system man ska använda, kan vissa parametrar vara till
underlag, så som fyllnadsgrad, lageråtkomst, uttagsfrekvens och ekonomi [16] [26]. De
manuella förvaringssystemen som är vanligast enligt Tompkins är ställagelagring, fristapling
och djuplagring. Mer eller mindre automatiska förvaringssystem benämns av både Tompkins,
Jonsson och Mattsson och de är automationslager (AS/RS och AVS/RS).

2.8.1

Djup- och fristapling

Fristapling är det mest yteffektiva lagringsprincipen, där produkter staplas direkt på golvet i
djupled, och ovanpå varandra till rimlig höjd utan att materialet under går sönder [5]. Denna
höjd baseras på vad som staplas och hur stabiliteten hos produkterna är. Dock är det
vanligaste 3-4 stycken pallar staplas i höjdled [5] [19], och det är inte ovanligt mellan 15-30 i
djupled [19]. Fristapling är användbart vid hantering av enstaka eller fåtal artiklar i stora
kvantiteter, som är stabila och kan staplas ovanpå varandra [5]. Det finns många nackdelar
med att utnyttja fristapling, bland annat att inkuransrisken ökar, eftersom tillsammans med
fristapling tillämpas oftast principen Last In First Out (LIFO) där materialet som kom in sist
går ut först. Detta eftersom endast det yttersta materialet är tillgängligt för uttag [5]. Skulle
principen, First In First Out (FIFO) (produkter som kom in först, gå ut först) tillämpas skulle
det medföra en kraftig ökning av hanteringen [19].
Djupstapling eller så kallad ”deep lane storage” fungerar på likande sätt som fristapling,
förutom i att djupstapling så används ett ställage vilket medför bättre möjligheter att stapla på
höjden [19]. Djupstapling kan ske på många olika sätt, bland annat ”push back” vilket innebär
att man trycker in lastbäraren som står på en plats med nästa lastbärare som ska in där, detta
görs till raden blir full. En annan är att man placerar lasten på en ”shuttle cart” som befinner
sig längst ut på platsen, och den transporterar sedan lasten till den lediga platsen längst in
[19]. Likt fristapling så tillämpas denna lagringsprincip till LIFO för bäst effekt [19].

2.8.2

Ställagelager

Jonsson och Mattsson menar att ställagelager är en förvaringsteknik, som artiklar kan lagras
in i med hjälp av en lastbärare, som vanligtvis är en pall [5]. Ställage kräver ingen större
investering för att installeras i ett lager, detta då de ingående delarna i ställagen är
standardiserade och fungerar som en byggsats. De är därför även ombyggnadsbara efter
installation har skett. Ställagen som endast är en pall i djupled (pallställage) anses vara den
vanligaste lagringsmetoden [19] [18] [16]. Jämförelsevis med fristapling så är denna metod
inte lika yteffektiv, dock är alla artiklar alltid tillgängliga utan att någon artikel behöver
omplaceras [16]. Hanteringsmaskiner ska få plats att manövrera mellan ställagen, och tillgång
till varje enskild plats ska finnas, därav en lägre utnyttjandegrad av ytan [19]. FIFO principen
kan tillämpas vid ställagelager eftersom att det är direkt åtkomligt till alla platser [16], detta
medför att material som har utgångsdatum eller av andra skäl måste plockas först har
möjligheten till det [5]. Ställagelagring behöver inte bara vara en pall i djupled utan det går att
lägga till fler rader i djupled [16] [18] [19]. Exempelvis skulle man ha två pallar i djupled så
ökar yteffektiviteten jämfört mot en pall i djupled med cirka 50 %, detta för att antalet gångar
som krävs är mindre för samma lagringsvolym [16] [19]. För att öka yteffektiviteten men
minska på tillgängligheten kan man göra ställagen rörliga, vilket innebär att med mekanisk
hjälp kan öppna och trycka ihop gångar. Att trycka ihop gångarna innebär att man ökar
utnyttjandegraden av ytan men dock så går inte alla gångar att använda samtidigt. [18]. Detta
gör att åtkomst av alla platser finns, men att det tar längre tid att nå dem.
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2.8.3

Automated Storage and Retrieval System (AS/RS)

Ett automatiskt förvarings- och hämtningssystem innebär ofta en stor förändring av det
befintliga lagret och kan då även kräva en större investering från företaget. Ett typiskt AS/RS
är ofta ett slutet system där endast de arbetande maskinerna opererar. I början av system
finns input/output-plasten (I/O). Det är den plats där materialet förs in och ut i systemet
(dessa platser kan antingen vara lokaliserade vid samma eller vid olika platser i systemet).
Inne i systemet är ytan anpassad för optimal användning av golvytan. Detta genom att
gångarna mellan ställagen minimerats till absolut minimum för pallarna och robotarna ska
kunna arbeta. I varje gång arbetar en ”Storage/Retrieval” (S/R) maskin (se Bild 6). S/R
maskinen har för uppgift att plocka upp pall vid I/O, transportera pallen till ett ledigt fack i
ställagen, lasta av vid det lediga facket, för att slutligen returnera utan pall till I/O platsen
(maskinerna rör sig på specialbyggda vägar i gångens golv). Detta system kalla ”Single
Command” (SC) (ett SC-system kan utföra ca 32 operationer per timme [18]). Ett annat
vanligt system är att låta S/R maskinerna arbeta genom ett ”Dual Command” (DC) system (ett
DC-system kan utföra ca 22 operationer per timme [18]). DC innebär att efter att S/R lämnat
av en pall, passar maskinen på att ta med en pall som ska till utskick i samma operation. [27].
En unik egenskap för S/R maskiner är att de är kompatibla att färdas både i vertikal och
horisontell riktning samtidigt, vilket möjliggör för snabb och effektiv förflyttning från A till B
[18].

Bild 6: Illustrerar ett typiskt AS/RS [28]
Då enbart S/R och materialet som ska lagras och få plats i gångarna, är en vanlig bredd 1,2 m1,5 m. Gången är uppbyggd mellan två ställage. Ställagen är vanligtvis är en pall djup. Det
finns även system som tillåter dubbeldjup pallplats, där möjligheter för enkelgång eller
dubbelgång finns. Vid val av dubbelgång kan S/R hantera två pallar samtidigt. Ytterligare ett
alternativ är ”deep lane storage”, dessa är vanligast med enkelbredd av gången och möjliggör
upp till 10 pallplatser i djup, per fack. [27]
Ett AS/RS kan ha många fördelar så som besparingar i form av mantimmar, högre
golvutnyttjande, förbättrade materialflöden, förbättrad inventeringskontroll och minskad risk
för olyckor och stöld med mera. Den största potentialen ligger dock i systemets design och
uppbyggnad (till exempel antal S/R maskiner, den vertikala- och horisontella hastigheten,
höjden och djupet i ställagen etc.) [29]. För att uppnå en effektiv design till en minimal
kostnad är det viktigt att också faktorer som behov av flexibilitet, lagringskapacitet och
genomströmningskapacitet fastställs innan dimensionering av lagret [30].
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Det finns även vissa begränsningar/potentiella problem som bör tas i beaktning när ett AS/RS
övervägs. Så som att lagret enbart är synligt genom kontrollsystemet, systemets flexibilitet är
begränsad till dess fulla kapacitet och att systemet kan inge falsk trygghet vad gäller behovet
av att kontrollera godset. Även vid problem av en S/R maskin så blockerar den hela gången
den opererar i och är gången obrukbar tills att S/R maskinen är åter i bruk. [11]
Forskning har visat att golvutnyttjandet kan förbättras upp till 2-5 gånger genom att
modernisera lagret till ett AS/RS. Inventeringsbesparingar upp till 20 % genom att låta ITsystemet ha kontroll över lagret [18].
Ett AS/RS system är vanligast hos företag som har en bred artikelbas med höga volymer och
samtidigt begränsad yta att operera på [18]. Systemet passar även företag som har moderat
eller hög genomströmning av pall och hög in-/output av material. [27]
D. R. Sule menar att det är vanligt att ett AS/RS-lager kan variera i höjd mellan 10-30m, men
att bäst effekt levereras av ett system i intervallet 15-21m. Han förklarar även att vid
dimensionering av lagret så bör beräkning om 85 % av S/R maskinernas fulla arbetskapacitet
ligga till grund. Detta för att minska sårbarheten i systemet, så att maskinerna inte är
beräknade att arbeta 100 % vid vardaglig drift. [18]

2.8.4

Autonomous Vehicle Storage and Retrieval System (AVS/RS)

I förhållande till dess modersystem (AS/RS), som varit aktivt på marknaden i över ett halvt
sekel, är ett AVS/RS relativt ny teknik. Trots att tekniken introducerades i USA först under
2000-talet är det ett relativt outforskat område. [28]
Precis som ett AS/RS är systemet slutet och fullt automatiserat. Den främsta tekniska
skillnaden bygger på att ett AVS/RS inte använder S/R för att förflytta materialet. Istället
används automatiska hissar och mindre fordon för att transportera pallen till avsedd plats (se
Bild 7). [28]

Bild 7: Illustrerar ett typiskt AVS/RS [28]
Den främsta styrkan ett AVS/RS besitter i förhållande till ett AS/RS är möjligheten till
flexibilitet. Detta då antalet fordon och hissar kan anpassas för att låta systemet växa, eller till
kundspecifika situationer. På så sätt ges möjligheten att modifierar systemet utefter olika
förutsättningar för att nå önskad effekt. Vid hög belastning på systemet kan även extra fordon
temporärt adderas till systemet. Detta då AVS/RS tillåter flera fordon per våning för att
simultant arbeta i olika gångar med olika order. [28]
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Ett AVS/RS kan delas in i två kategorier, AVS/RS med ”tier-to-tier” fordon eller ”tier-captive”
fordon. I ett AVS/RS med tier-captive fordon är fordonen fast placerade vid varje våning.
Hissen plockar upp material och lastar av vid respektive våning, därefter hämtas godset upp
av fordonet, för att slutligen transporteras till avsedd plats. I ett AVS/RS med tier-to-tier
tillåter systemet att fordonen även transporteras mellan våningarna. Detta medför att
fordonen kan röra sig genom hela systemet och fördelas automatiskt efter behov. [28]

2.9 Materialplacering
Materialplacering behandlar olika områden som är centrala inom teorin, och dessa områden
är zonindelning, ABC-uppdelning, val av ställageplacering samt om hur man kan placera
artiklar i lagret på ett effektivt sätt.

2.9.1

Zonindelning

Zonindelning handlar om att dela upp lagret i olika mindre zoner [5]. Men det finns flera olika
principer att beakta vid uppdelning av lagret i mindre zoner [18]. Uppdelningen kan
exempelvis ske efter hur frekventa artiklarna är eller om dem tillhör samma leverantör/kund,
detta för att effektivisera hanteringen i samma order [19]. Zonindelning efter uttagsfrekvens
har störst effekt vid ett U-format flöde där frekventa artiklar kan placeras nära in- och
utlastningen och mindre frekventa artiklar kan placeras längre in i lagret [5]. Även kan man
placera storleksmässigt liknande artiklar i närheten av varandra t.ex. balkar, detta för att
kunna effektivisera ytanvändningen [19]. Genom att dela upp lagret kan man placera
hanteringsmässigt likvärda artiklar vid varandra och därmed effektivisera hanteringen.
Lumsden menar att det ideala förhållandet för en zonindelning med uttagsfrekvens är att
förbrukningen av artiklarna är stabila och att samma frekvens upprätthålls [16].

2.9.2

ABC – Uppdelning

ABC – uppdelningsprincipen ”80/20” även kallad Pareto’s lag, och den grundar sig i teorin
som den italienske ekonomen Vilfredo Pareto kom fram till år 1906, att 80 % av värdens
rikedom stod endast av 20 % av befolkningen. Denna metod går att applicera så väl på lager
som på andra verksamheter. Det som gemensamt är att en liten mängd står för en stor effekt.
[31]
ABC - Uppdelning bygger på att lagret utformas efter olika parameter så som volymvärde,
plockfrekvens eller hanterad volym med flera [16]. Där A är 20 % av totala parameter men
utgör 80 % av total effekt, en så kallad 80/20 princip. B är en mellan grupp som står för 30 %
av parameter och 15 % av effekten och C kategorin återfinns resterande alltså 50 % av den
utvalda parametern och endast 5 % av effekten [19].
Genom att dela upp lagret kan man placera hanteringsmässigt likvärda artiklar vid varandra
och därmed minska hanteringen. En ABC-uppdelning har störst effekt vid ett U-format flöde
där frekventa artiklar kan placeras nära in- och utlastningen och mindre frekventa artiklar
kan placeras längre in i lagret [18]. Lumsden menar att det ideala förhållandet för en ABCuppdelning är, att förbrukningen av artiklar är stabil och samma artiklar stannar i samma
kategori. Men bevisligen så finns det inga ideala förhållandet eftersom dagens produkter
ständigt förbättras och då för att bibehålla en effektiv uppdelning av artiklar krävs det att dem
analyseras kontinuerligt [16].
Det går att applicera en ABC - uppdelning i både fast och flytande artikelplacering, men för att
kunna applicera det i ett flytande artikelsystem krävs det ett lagersystem som kan optimeras
efter valda parametrar för respektive artiklar.
Storhagen menar att ABC-uppdelning är ett hjälpmedel i form av ett beslutsunderlag för hur
man ska dela in artiklarna i lagret, eftersom ofta finns det flera aspekter att begrunda [32].
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2.9.3

Ställageplacering

Enligt Dukic och Opetuk finns det flera olika ställageplaceringar, där dem har delat upp
placeringarna i två kategorier, traditionella och otraditionella. Där de traditionella
placeringarna är med raka parallella ställage, med och utan tvärgång på mitten (se Bild 8). De
otraditionella är Flying-V, Fishbone och Chevron. Flying-V och Fishbone’s karakteristika drag
är att en gång går från mitten och sedan igenom ställagen på diagonalen, och sen Chevron är
att ställagen står på diagonalen med en konkret mittgång [33] (se Bild 9). Även något som
dem otraditionella layouterna har gemensamt är att kräver en mer komplex uppbyggnad.
Dukic och Opetuk forskning visar på att den traditionella med mittgång på tvären är den mest
tidseffektiva för flerplock, och att den mest yteffektiva layouten är den traditionella utan
mittgång på tvären [33].

Bild 8: De traditionella ställageplaceringarna med och utan mittgång på tvären. Svart punkt
som referens för in- och utleverans [33]

Bild 9: Till vänster Flying-V, Mitten Fishbone och till höger Chevron [33]

2.9.4

Artikelplacering

Artikelplacering handlar om den fysiska placeringen av artiklar i lagret. Det finns ingen
optimal metod för hur man ska placera artiklarna i lagret, eftersom alla företag har olika
förutsättningar och olika parametrar som är viktiga för dem. Vid utformning av lager finns det
några principer att ta i beaktande. Detta för att på ett effektivare sätt utnyttja lagerytan och
förbättra hanteringen. Enligt Lumsden är dessa principer som nämns här under, viktiga att
beakta vid utformning av lager [16].

2.9.4.1

Placeringsprinciper

Produktroteringsprincipen
Finns det krav på produkten/artikel att den måste förbrukas inom en viss tid eller att
produkter är i en snabbt utvecklande marknad krävs det att FIFO används. För att kunna
tillämpa produktroteringsprincipen så gäller det att lagrets layout är utformats så att
artiklarna som kom in först är åtkomliga när uttag sker av den artikeln [16].
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Plockpositionsprincipen
Plockpositionsprincipen är för att underlätta och effektivisera uttag ur lagret [16]. Genom att
fysiskt placera artiklar som vanligtvis ingår i samma order nära varandra kan man minska
hanteringen [5]. Alla artiklar är inte alltid lämpande att vara fysiskt nära varandra utan det
får företagen själva besluta om vilka som är det [5]. Denna princip går att tillämpa till både
fast och flytande placeringsstruktur på lagret. Dock så ökar chansen att personalen kommer
ihåg var vissa artiklar är placerade, vilket kan medför en ökad effektivitet [16].

Familjegruppsprincipen
Med familjegruppering så innebär det att artiklar med liknande egenskaper eller dimensioner
placeras tillsammans. Men något att beakta när liknande artiklar placeras nära varandra är att
risken för felplock ökar [5]. Artiklar som kräver speciella lagringsmiljöer är ett exempel vad
som kan ingå i familjegrupperingsprincipen [16].

Storleksprincipen
Denna princip menar att artiklar som är stora och tunga eller på något annat vis innebär
svårigheter att hantera placeras nära sitt användningsområde. Om det innebär en svårighet
att hantera artiklar så ökar ofta kostnaden med svårighetsgraden, därav vill man minska
avståndet för de artiklarnas transport [16].

Höjdledsprincipen
Höjdledsprincipen är enligt Jonsson och Mattsson där beslut tas angående om hur ställagen
ska fyllas upp, om vilka artiklar som ska vara golvplacerade eller om de ska placeras högre
upp i ställagen [5]. För att göra strategiska val vid placeringen av artiklarna i lagret krävs det
först att man identifierar sitt egna företags behov om vad som är viktigt för dem. Exempel att
plock sker på de lägre golvnivåerna och buffertlager på de högre, eller att placera tunga
artiklar långt ner och lättare artiklar högre upp [16].

2.9.4.2

Flytande och Fast lagerplacering

Vid fast lagerplacering har varje artikel en bestämd placering i lagret och även om platsen står
tom får ingen annan artikel tillgång till den platsen [19]. Fördelar med fast lagerplacering är
att lagerlayouten enklare kan anpassas för artiklarna, vilket möjliggör att lågfrekventa artiklar
kan placeras längre in i lagret och högfrekventa kan placeras närmare in- och utlastningen
[19]. En nackdel med att ha fast placering är att lagret måste dimensioneras till maximalt
antal artiklar plus eventuellt säkerhetslager och då kan det krävas en stor lagringsvolym [5].
Artiklar i en flytande lagerplacering har inga givna platser utan blir tilldelad en lagringsplats
när artikeln kommer in [19]. För att det ska fungera krävs ett avancerat administrativt
lagersystem som kontrollerar lagret om var artiklarna är placerade och vart det finns tomma
platser att lagra inkommande artiklar på [5]. Fördelen med ett flytande lagersystem är att
behovet av antal lagringsplatser minskar jämfört med fast lagerplacering, eftersom artiklarna
inte har sin bestämda plats [19]. Det kan dock innebära att det blir längre transportsträckor
för materialet, om inte lagersystemet optimerar artiklarnas placering i lagret [16].
Det är möjligt att kombinera fast och flytande lagerplacering. Tompkins, White, Bozer och
Tanchoco beskriver att artiklarna som är uppdelade i klasser kan ha fasta zoner i lagret och
inom den zonen kan man tillämpa flytande placering [19]. En placering utav högfrekventa
artiklar bredvid varandra är inte alltid en fördel, utan det kan bli trångt och svåråtkomligt om
flera plockar samtidigt [34].

2.10 Orderplockning
Frazelle menar att vid ett typiskt lager står orderplockning för ca 50 % av kostnaderna [17].
Vid orderplockning är det vanligt är att en plockorder skrivs ut med information om vilken
artikel, volym och destination ordern avser. Denna order kan vara genererad genom till
exempel ett pull-system från produktion, kund eller lagringsplats längre in i flödet. [5]
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En plockorder kan innebära att hela, eller delar, av ett parti på en pall ska plockas. Den zonen
där material plockas kallas för plocklager och har funktionen att både täcka upp variationer i
produktion och distribution samt att tjäna som sorteringsplats. [16]
Lumsden menar att ett plocklager bygger på fyra funktioner, buffertzon, uttagsprincip,
plockteknik och avslutningsarbete.

2.10.1 Buffertzon
En buffertzon beskriver hur materialet förvaras när det inte plockas. Den kan vara belägen
avsides, närliggande eller i plockzonen. Gemensamt för alla buffertzoner är funktionen att
tillgodose plockzonen med material då brist uppstår. [16]

2.10.2 Uttagsprincip
Vid materialuttag till tillverkning kan framförallt tre principer särskiljas. [5, p. 79]
(1) Satsning – Materialet sammanplockas för att skapa en ”sats” (”kit”) som sedan levereras
till produktionsadressen där materialet förädlas.
(2) Partiutformning – Ett flertal av de artiklar som kommer förbrukas under en bestämd tid
levereras till produktionsadressen.
(3) Kontinuerlig försörjning – Mindre förpackningar av en större mängd artiklar kontinuerligt
levereras till produktionsadressen. De små förpackningarna byts sedan ut allt eftersom de
förbrukas.
Lumsden har definierat uttagsprinciperna vid utplockning från lager som, hur kombinationen
av order och sortiment organiseras på ett lager. Han fortsätter att förklara att det som formar
principerna är framförallt antalet artiklar som plockas (eller hela partiet) samt hur många
order som simultant plockas under en session. [16, p. 474]

2.10.3 Plockteknik
De främsta metoderna som tillämpas är lågplockning, högplockning och stationsplockning.
Dessa metoder bygger på materialets tillgänglighet vid plock. Låg- och högplock relaterar till
om plockaren från golvytan kan plocka materialet eller om hjälpmedel för att nå högre upp i
ställagen behövs. Stationsplockning (karusell- och paternosterlager) bygger på att utplockning
sker vid utvalda platser. Materialet som ska plockas transporteras såldes automatiskt till dessa
platser för upphämtning. [16]

2.10.4 Avslutningsarbete
Bygger på hur och om packning och sortering ska ske [16]. Det kan ske antingen i direkt eller
separat förbindelse med plockning av artiklar [5, p. 81].

2.10.5 Materialhantering vid utplock
Hantering och utplock från lager kan ske manuellt, automatiskt eller som en kombination
mellan de bägge. Vid manuell hantering är det vanligast att bemannade truckar används vid
både plock och förflyttning av materialet. Vid mer frekventa och standardiserade
materialflöden är det dock inte ovanligt att delvis automatiserade lösningar som
transportbandssystem eller AGV används för att förflytta materialet från lagret vidare till en
bestämd destination [5, pp. 75-77]. En fullt automatiserad lösning vid utplockshantering kan
även åstadkommas via AS/RS [18].

2.11 IT-system
Det blir allt högre krav på lagerverksamheten genom ökad leveransprecision, kortare
leveranstid, ökad flexibilitet och lägre kostnader. Möjligheten att uppfylla de ökande kraven,
kan ske genom en ökad användning av teknologi [23]. Med ett IT-system som stöd till
lagerprocesser ökar möjligheterna till effektivare lagerhantering genom att reducera tid per
arbetat moment [35]. Eftersom ett IT-system arbetar hela dygnet, finns det alltid tillgängligt
att lägga en order eller ändra i en order. Genom att integrera ett IT-system så minskar risken
för fel genom att ingen manuellt lägger in något i systemet.
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2.11.1 Warehouse management system
Warehouse management system (WMS) är ett administrativt lagersystem som blir allt
vanligare i moderna lagerverksamheter [20]. WMS är ofta integrerat i fler system, bland annat
materialplanering där WMS har en strukturerad överblick på hur lagersaldona förhåller sig till
uttagsfrekvenser [5]. Ett WMS system sköter ofta all orderhantering som påfyllnad, utplock
och förflyttningar av gods. Fördelar med ett avancerat lagersystem är att systemet har en
strategisk överblick av lagerverksamheten från inkommande gods till utleverans. Vilket
medför att systemet kan hantera större områden samtidigt och utefter angivna parametrar
kunna optimera lagerverksamheten, exempelvis för kortare transportsträckor och högre
utnyttjandegrad av lagringsplatserna [20].
Med ett system anslutet till internet kan även kunder och leverantörer ha möjligheten att
skicka ordrar eller följesedlar via ett EDI system (Electronic Data Interchance) [36]. Med ett
sådant system behöver inte någon knappa in ordern i systemet utan kunden/leverantören kan
själva lägga ordern i systemet. Vilket innebär att mindre risk för fel och snabbare respons på
ordern [37].
För att kunna använda systemet till fullt krävs kompletterande utrustning så som handhållna
streckkodsläsare, skrivare, dator, och servrar [38]. Detta för att antingen få in fysisk data till
systemet, kunna hantera data elektroniskt eller få ut elektroniska data fysiskt.
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Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med referenser.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod
Studien bygger på att konstruera och validera en teoretisk modell, framtagen för att nå högre
effektivitet med avseende på yta och bemanning vid AL. För att ge studien struktur har de tre
problemfrågor brutits ner till delfrågor (se Bild 10-12). Genom att besvara delfrågorna
kommer underlag skapas för att besvara huvudfrågorna.
Eftersom det enskilda företagets organisationsstruktur och förutsättningar är avgörande för
hur begreppet ”effektivitet” ska definieras, och appliceras, har det för studien enbart varit
möjligt att validera modellen vid en specifik situation. Genom att samla in en bred mängd
data, av både kvantitativ och kvalitativ karaktär, gavs studien goda möjligheter för att hitta
beröringsområden som även andra aktörer kan dra nytta av.
För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har en fallstudie utförts med följande
datainsamlingstekniker:


Litteratursökning



Observationer



Mätningar



Analyser av interndokument



Intervjuer



Beräkningar

Då studien bygger på att konstruera en modell, har det varit viktigt att få en bred och fyllig
bild med teori och forskning kring området. Detta för att lägga en korrekt, rättvis och
trovärdig grund för studiens diskussion, resultat och slutsats.
Arbetets strävan har varit att låta befintliga principer och teorier ligga till grund för de
slutsatser som presenteras. På detta sätt har studien antagit en deduktiv ansats [39].

Huvudfråga nummer 1
1. Vilka parametrar är viktiga att involvera i beslutsprocessen vid effektiviseringsfrågor i lager?
Delfrågor
Besvaras genom
1.A: Hur bör effektivitet definieras?

Litteratursökning

1.B: Vilka parametrar anses utifrån teorin vara mest centrala
vid effektiviseringsfrågor av lager?

Litteratursökning

Bild 10: Visar hur huvudfråga nummer 1 ska besvaras genom 2 delfrågor och med vilken
metod
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Huvudfråga nummer 2
2. Hur kan parametrarna sammanfattas till en användbar modell?
Delfrågor
2.A: Vilka befintliga modeller kan vara inspirerande för denna
studie?
2.B: Hur kan erfarenheter kring tidigare modellframtagningar
användas vid denna studie?

Besvaras genom
Litteratursökning
Modellkoncept

Bild 11: Visar hur huvudfråga nummer 2 ska besvaras genom 2 delfrågor och med vilken
metod

Huvudfråga nummer 3
3. Utifrån modellen, företagets randvillkor samt mål, vilka alternativ bör övervägas för att
förbättra effektiviteten?
Delfrågor
Besvaras genom
Dokument, observationer,
3.A: Hur ser nuläget ut vid AL?
mätningar & intervjuer
3.B: Hur bör modellen valideras?

Skapa struktur för validering

Bild 12: Visar hur huvudfråga nummer 3 ska besvaras genom 4 delfrågor och med vilken
metod

3.2

Fallstudie

En fallstudie är en undersökningsstrategi som genom en bred data- och
informationsinsamling tillåter forskaren att studera en specifik situation (ett fall), utifrån ett
helhetsperspektiv. Fördelen med en fallstudie är att den lämpar sig vid studier knutna till
processer, eller om forskaren vill studera förändringar. [40] [41]
Då studien bygger på att konstruera och validera en modell, har en bred mängd data samlats
in. Både i form av litteratur men också data från samarbetsföretaget för att få en korrekt bild
av nuläget. Vidare i kapitlet presenteras de val av datainsamlingsteknikerna som studien
baseras sig på.
Genom den litterära data som samlades in tilläts studien, med inspiration från en välkänd
modell, att konstruera en egen modell för effektiviseringsfrågor vid lager. Modellens steg,
struktur och innehåll valideras därefter vid samarbetsföretagets AL.

3.3 Deduktion
Studie har tagit en deduktiv ansats genom att inhämta befintliga teorier och hypoteser inom
det angivna området som studien baseras på. Hypoteser framtagna ur teori och forskning
inom det givna området, testade mot det enskilda aktuella fallet. Vid ett deduktivt arbetssätt
kan objektiviteten stärkas, eftersom det är befintlig teori som har format utgångspunkten [41].
Att tänka på när det gäller deduktiv ansats är att ingen ny forskning görs, eftersom ett
deduktivt arbete baseras på vad befintliga teorier, hypoteser och forskning redan kommit
fram till [42] [39].

3.4 Litteraturstudie
En litteraturstudie innebär att litteraturen granskas systematiskt, metodiskt och kritiskt, ur
ett vetenskapligt perspektiv. Litteraturen som behandlats i studien var vetenskaplig litteratur
så som vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter och avhandlingar [41].
För att minska risken att viktig information inte inhämtas har studien följt Patel och
Davidsons arbetsgång för litteratursökning. Den bygger dels på att kontinuerligt låta
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litteratursökningen fortsätta, även då andra delar av undersökningen behandlas, men också
på en sex-stegs modell. [41, p. 44]
1: Förberedelser
Utifrån studiens syfte och frågeställningar identifiera vilket ämnesområde studien avser och
vilka begrepp och ämnesord som är centrala.
2: Skaffa en introduktion till ämnet
Läsa till exempel handböcker, ämnesböcker eller liknande.
3: Välj lämpliga sökverktyg
Identifiera de sökverktyg där relevant litteratur för området återfinns. Kan olika litteratur
söka via olika verktyg?
4: Sök litteratur
Utforska tekniker för sökningen, kan olika söksätt tillämpas för att bredda respektive smalna
resultatet?
5: Ta fram material
Vem har skrivit materialet, och till vem?
6: Utvärdera
Finns det tillräckligt material, behöver delar tas bort/kompletteras/korrigeras?
All litteratur söktes upp genom högskolebiblioteket i Jönköping. Den tryckta litteratur som
använts söktes upp via högskolans egen databas, ”Primo” men även databaserna som ”
ProQuest Central”, ”Diva”, ”Business Source Premier” (EBSCO), ”Taylor & Francis”,
”SpringerLink” m.m. har använts för digital litteratur.
Sökningar har gjorts både genom att direkt söka med nyckelord efter böcker, artiklar,
tidskrifter, rapporter och uppsatser, men också genom att följa lästa artiklar och böckers
referenser.
De litterära källorna som har använts är alla sekundärkällor.

3.4.1

Förstudie

I den inledande fasen av studien genomfördes en förstudie. Detta för att inhämta relevant och
nödvändig kunskap inom området för att påbörja studien. Genom att ha utfört en förstudie
skapades ett fundament för vilket studien kunde bygga på, men det skapade också en
grundförståelse för både betydelsen av frågeställningen, vilka metoder som är vanliga att
använda i dessa sammanhang samt vilka resultat tidigare forskning genererat. En förstudie
anses vara ytterst nödvändig för att nå ett resultat av kvalitet och trovärdighet. [43]

3.4.2

Litteratursökning till arbetet

När litteratur sökts har dess sammanfattning (abstract), innehållsförteckning, sakregister och
nyckelord lästs. Detta för att göra det möjligt att gå igenom en större mängd litteratur på ett
snabbt och effektiv sätt [44]. När en bild har skapats över om litteraturen kan bidra med
värde till studien eller inte, har besluts tagits kring fortsatt läsning. I de fallen då litteraturen
refererat till andra källor har dessa kontrollerats och i vissa fall använts.

3.4.3

Nyckel-/sökord

Under studiens gång har sökning av litteratur utförts. Komplett nyckel-/sökordslista
presenteras nedan (se Bild 13).
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Metod
Utöver sökning via nyckel-/sökord har även referenslistorna till de artiklar och böcker som
studien har behandlat granskats. På så sätt tilläts studien att identifiera litteratur som annars
inte kanske hade sökts fram. Detta då sökning genom andra artiklar och böckers referenslistor
minskar risken för tunnelseende av nyckel- och sökord. På så sätt förlitar sig studien på flera
sakkunniga personers förmåga att identifiera lämplig litteratur. Genom att granska
referenslistorna (gå till källan) kunde forskares tolkningar av grundkällan upptäckas och
bedömas.

Teoretiskt Ramverk

Metod

5S
Automated warehouse

Case study research
Different deduction induction abduction

Efficiency

Genomföra undersökningar

Electronic data interchange

Rapporter uppsatser

Lagereffektivisering
Lean

Vetenskaplig metod

Lean production
Material handling equipment
PDCA
Radio frequency identification system
Toyota produktion system
Warehouse design
Warehouse efficiency
Warehouse layout
Warehouse management system
Warehouse storage
BILD 13: Sammanställning av sökorden som använts

3.5 Observationer
En fördel med att inkludera observationer i studien är att de är relativt oberoende av en
individs vilja att lämna information. Det medför att forskaren tillåts att direkt studera
beteenden och skeenden i sitt naturliga sammanhang, när de faktiskt inträffar. Viktigt att
beakta när sammanställning av observationer görs, är att spontana och/eller oförutsedda
beteenden och/eller händelser kan inträffa, vilket kan ge ett icke representativt resultat. [41]
J. Backman menar att observationernas syfte är att skapa ordning i data, både kvantitativ och
kvalitativ. Genom observationer kan även en överskådlighet och systematik bringas till
studiens problemformuleringar och ändamål. [43]
Studiens observationer bygger på tre huvudsakliga frågor som studien behöver ta ställning till
vid utförandet. [41]
1: Vad ska vi observera?
2: Hur ska vi registrera observationerna?
3: Hur ska vi som observatörer förhålla oss?

3.6 Granskning av interndokument
De interna dokument som studien granskat har tillhandahållets från företaget. Dokumenten,
har för studien gett information om:


Mängden totala pallplatser per lager



Antalet ockuperade pallplatser per lager (fyllnadsgrad)
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Metod


Pallplatsernas fördelning (både geografiskt och vilken typ av gods)



AL:s dimensioner och utformning (CAD-fil)



Frekvens och destination för interntransporter mellan lagren

3.7 Intervjuer
Syftet med en intervju är att undersöka en populations åsikter, uppfattningar, kunskaper,
tyckanden och så vidare. I dessa sammanhang benämns den frågande (forskaren) som
intervjuare och de som svarar för respondent. [44]
De frågor som ska ställas till respondenten kan vara i varierad grad av struktur. Med detta
menas i om frågorna är fastställda på förhand, men också hur de ska formuleras. I en intervju
tillåts intervjuaren att blanda strukturerade och icke-strukturerade frågor. Svaren kan vara av
öppen eller bunden karaktär. Med öppna svar tillåts respondenten att fritt svara på frågan
utifrån egen erfarenhet, medan vid bunden karaktär tvingas respondenten att välja bland
svarsalternativ. [41]
På grund av att intervjuer kan ta en del tid, både vad gäller empiriskt och sammanställning av
data bör anteckningar tagas och om respondenten även tillåter använda ljudupptagning. Detta
möjliggör för intervjuaren att i ett senare skede gå tillbaka och i materialet för ytterligare
analyser. Viktigt att vara medveten om är att användandet av dessa verktyg kan ha en
hämmande effekt på respondenten och då också de svaren intervjun genererar. [44]
Viktigt att ha i åtanke är att intervjun bör inledas med en kortare presentation av
intervjuaren, studien och hur materialet kommer att användas. För att underlätta för
intervjuns potentiella process kan det i vissa fall behöva understrykas för respondenten att
materialet kommer att behandlas konfidentiellt. En konfidentiell behandling av materialet
innebär att respondentens namn inte kommer att synas utan samtycke. I dessa fall är det även
av stor vikt att det i den slutgiltiga rapporten inte heller går att förstå respondentens identitet.
Vid intervjuer av icke-strukturerad karaktär är risken större för att respondent och intervjuare
mer eller mindre medvetet selektivt gör ett val av frågor och/eller följdfrågor. För att undvika
att intervjun tar en annan riktning än den som var avsett bör intervjuaren noggrant förbereda
intervjun och göra klart för sig vad syftet med intervjun är och vilka områden den ska beröra.
[44]
Studiens intervjuer bygger på den ”tratt-teknik” som Patel och Davidson beskriver. Den
bygger på att låta respondenten verbalisera sig som den vill, och på så sätt skapa en trygg och
avslappnad situation. Intervjuaren kan förbättra förutsättningarna för detta genom att låta
intervjuns inledande frågor vara av icke-strukturerad karaktär som tillåter breda och öppna
svar från respondenten. [41]

3.8 Beräkningar
Takttid kallas den tid som företaget har på sig att utföra en operation för att nå ett specifikt
mål. Den beräknas som ett linjärt snitt där den tillgängliga tiden delas med det önskade målet,
därefter multipliceras kvoten med 60 för att ge svaret i minuter.

3.9 Skapa modell
För att ge studien goda möjligheter att nå ett bra resultat och en användbar modell, togs
beslutet att följa den redan etablerade och erkända modellen QFD:s grundstruktur och
inspirerande egenskaper. Grundstrukturen utgörs av att dela upp modellen i mindre delar,
som tillsammans utgör hela modellen. På detta sätt kategoriseras områden, vilket leder till en
god översikt. Modellens centrala egenskaper bygger på dess förmåga att vikta områden på ett
tydligt och visuellt sätt, men också på att ställa områdena i relation till varandra, i en
matrisstruktur.
Genom att studien inspirerats av QFD, intog modellen en beprövad struktur med funktionella
egenskaper.
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4

Nulägesbeskrivning

Kapitlet ger en beskrivning av rådande förhållanden kopplade till problembeskrivningen.

4.1 Introduktion till kapitlet
I huvudbyggnaden återfinns majoriteten av företagets avdelningar och funktioner. Detta har
möjliggjort för företaget att applicera ett relativt linjärt flöde genom hela fabriken, från
inleverans av gods och råmaterial till utleverans av färdig produkt.
AL är den första instansen (där huvudsakligen allt gods anländer) och är lokaliserad i starten
av flödet i huvudbyggnaden. I tillägg till AL används även två externa lager (”Externlager 1”
och ”Externlager 2”). De båda är lokaliserad ca 500 m från godsmottagningen i AL. Alla de tre
lagerenheterna har en liknande struktur där gods mottages, registreras, lagras, plockas och
slutligen skickas till avsedd destination. Nedan presenteras en flödeskarta för godset i AL (se
Bild 14).
Den takt som föreligger systemet idag är att en (1) styck pall var 45:e sekund lämnar lagret för
att tillgodose produktion med material. Det medför således en likadan mottagstakt. Då lagret
är anpassat för JIT ställer företaget krav om att tillgodose produktion med gods inom en
timme, oavsett i vilket lager materialet är lagrat.
En färdigtillverkad produkt består i snitt av 5 stycken kit, som utgörs av 4 stycken pallar med
artiklar.

Bild 14: Flödeskarta av pallens huvudflöde

4.1.1

AL

De funktioner som utgör AL är en godsmottagning, materialhantering, förvarningssystem,
utskickningszon och administrationskontor. Alla dessa funktioner samverkar i ett linjärt flöde
och återfinns i direkt förbindelse med varandra.
AL består av ca 2900 m2 golvyta och är uppdelad i två delar där takhöjden skiljer sig. Ca 2300
m2 (32m * 56m golvyta) har en takhöjd om ca 5 m och ca 600 m2 (28m * 21m) har en takhöjd
om ca 11 m.
I AL återfinns totalt 5045 stycken lagringsplatser med en fyllnadsgrad som konstant varierar
mellan 90-100%. Lagringsplatserna är indelade i olika kategorier styrda av pallens höjd, vikt
och till viss del riskfaktor. De vanligaste lagringsplatserna tillhör 1- respektive 2-kragespallar,
de utgör tillsammans ca 80 % (50- och 30 %) av lagret. De resterande platserna utgörs av ca
16 % pallar med flera kragar och allt specialgods står tillsammans för ca 4 %.
I AL lagras främst de högfrekventa artiklarna där FIFO-principen tillämpas.
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Totalt arbetar 54 stycken anställda med att mottaga, registrera, förflytta, lagra, plocka och
skicka vidare gods till produktionen vid AL.

4.1.2

Externlager 1

Externlager 1:s lokal hyrs från en extern part, dock drivs lagret av företaget. De funktioner
som utgör Externlager 1 är godsmottagning, materialhantering, förvarningssystem,
utskickningszon och ett lokalt administrationskontor.
Byggnaden består av ca 6500 m2 golvyta, dock lagras material endast på 3155 m2 av dessa. Vid
den övriga ytan återfinns andra funktioner som returflöden, pallnedbrytning, kittning,
förproduktion och godsmottagning.
Lagringsytan är uppdelad i två delar där 2275 m2 har en takhöjd om 4 m och 880 m2 en
takhöjd om 4,5 m.
I Externlager 1 lagras främst lågfrekventa och otympliga artiklar så som plexiglas, cylindrar,
batterier och balkar. Men även material som inte får plats i befintligt AL, så kallat ”overflow”material. Lokalens lagringskapacitet är totalt 1930 stycken lagringsplatser, där 1-krages pall
utgör ca 30 %, 2-krages pall ca 20 % och de resterande platserna är avsedda för specialgods.
Totalt arbetar det 61 stycken anställda i lagret där 22 stycken personer hanterar returflödet
utav pall och material. Resterande 36 stycken anställda arbetar med, mottaga, registrera,
hantera, lagra, plocka och lasta interntransporter som åker fram och tillbaka från AL.

4.1.3

Externlager 2

Lagring vid externlager 2 sker genom att företaget köper in en helhetstjänst från ett
tredjepartsföretag (sedan 2011). De ansvarar för allt vad gäller registrering, hantering och
förvaring av gods.
Då tredjepartsföretaget har tillgång till företagets interna IT-system, registreras gods som
förvaras i Externlager 2 i samma system som för de andra två lagren.
I Externlager 2 har företaget reserverade platser, som enbart kan disponeras av företaget.
Antalet lagringsplatser som är tillgängliga är 1940 stycken och det gods som förvaras i detta
lager är främst lågfrekventa och otympliga artiklar, men även ”overflow”-material efter behov.

4.1.4

Takttid

Vid företaget tillverkas ca 333 slutprodukter per dag och produktion sker under 16 h.
Takttiden resulterar i ca 3 minuter per produkt genom följande uträkning (16/333)*60.
Informationen berättar att ca var tredje minut färdigställs (i snitt) en slutprodukt.
Då en slutprodukt består av 4 stycken pall resulterar den takt en pall behöver lämnar AL till
0,72 minuter (ca 43 sekunder) beräknat genom ((16/333)*60)/4.
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4.2 Godsmottagning
Vid godsmottagningen anländer i stort sett allt inkommande material. Detta inkluderar
specialartiklar, reservdelar, kontorsmaterial, facilitetsartiklar, produktionsmaterial m.m. Den
breda floran av artiklar har medfört att inkommande gods skiljer sig i sin transportpaketering
och visst gods kräver speciell hantering. Det vanligast är att gods anländer på EU-pall, med
eller utan kragar (se Bild 15).
Totalt anländer dagligen ca 1450 stycken pallar. Godsflödet är relativt jämt fördelat över
veckans alla dagar och de två befintliga skiften. Dock inte på fredagar, då är det endast ett
skift (dag) och antalet anländande pall uppgår istället till totalt ca 950 stycken.

Bild 15: Pallen till vänster är utan krage [45], pallen till höger bär en (1) krage [46]

4.2.1

Bemanning

Totalt arbetar 22 stycken anställda vid godsmottagningen. Fördelningen vid dag- och
kvällsskiftet är 12 respektive 10 stycken anställda.
Externlager 1 har 7 stycken anställda som arbetar med godsmottagningen, där dessa anställda
är fördelade över 2 skift.

4.2.2

Vanligt mottagande

Efter att godset lossats från lastbilen, placeras de på ett transportband som förflyttar
materialet in i ankomstlokalen. I de fallen godset anländer lastsäkrat med plastband, klipps
dessa upp manuellt medan godset transporteras in i lokalen. På bandet förflyttas godset
antingen fristaplat (enbart på sin egen pall), eller flera pallar staplade på varandra, dock högst
tre pallar i höjd. En automatisk maskin scannar godset för att identifiera antalet pall som är
staplade. Denna information skickas därefter in i WMS.
Registrering av det anlända godset utförs genom att streckkoder från godsets följesedel läses
av med en manuell streckkodsskanner. Streckkoden bär information gällande vilken typ av
artikel samt antal, som återfinns på pallen. Informationen kontrolleras genom IT-systemet så
att den anlända artikeln och antalet överensstämmer med det som har beställts. Därefter
lokaliserar IT-systemet en lämplig plats i lagret. Detta utförs helt automatiskt av IT-systemet,
som är anpassat för att ta hänsyn till en palls dimensioner (antal kragar) eller om pallen
utifrån förprogrammerade parametrar har en avsedd plats eller sektion i lagret.
Efter att lämpligt fack lokaliserats skrivs en ny följesedel ut automatiskt. Den klistras sedan på
avsedd pall. Följesedeln förser läsaren med information kring vart i AL pallen ska lagras.
Efter att godset registrerats och försetts med en ny följesedel fortsätter godset på
transportbandet fram till utskicksstationen. Vid denna station opererar en robot som
automatiskt lyfter bort eventuella trälockskydd från godset. Detta så att artiklarna i pallarna
ska vara lättillgängliga när de behövs.

4.2.3

Specialfall

Det finns specialfall både vad gäller situationer (fullt i befintligt lager, ”overflow”, prioriterat
material, m.m.) och att det inkommande godset inte är förpackat på önskvärt sätt eller annan
specialpaketering. I dessa fall tillämpas specialhantering av godset.
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Vid ”overflow” signalerar systemet att det inte finns tillräckligt med lagringsplats i AL. Den
nya följesedeln som skrivs ut kommer att vara specialmärkt med ”O”, vilket indikerar att
godset måste transporteras till något av de externa lagren. Godset fortsätter till
utskickningsstationen och lämnar godsmottagningen likt annat material.
Då gods som är högfrekvent och/eller högprioriterat också kan signaleras som ”overflow”,
utförs en manuell kontroll innan interntransporten påbörjas. Detta för att undvika att
materialbrist uppstår, så att inte material som inom en snar framtid kommer efterfrågas av
produktion skickas iväg.
Då gods som av annan anledning inte kan hanteras likt situationen beskriven i 4.1.1 tillämpas
specialhantering utefter situationen. I de fall då godset är prioriterat och/eller att artiklarna
inte ryms på en pall, utan sticker utanför, kan inregistrering ske innan godset kommer in i
lagerområdet. Även kontorsmaterial kan specialhanteras och plockas av transportbandet
innan det anländer till roboten som scannar av antal pall (och således innan
streckkodsscanningen). Dessa tillfällen medför således att godset lämnar godsmottagningen
på annan plats än den utsedda utskicksstationen.
Gods vars destination är annan än lagring i AL, placeras efter lossning vid en avsedd yta för
interntransport. Materialet kommer därefter att transporteras till avsedd destination av
interpersonal. Vid de tillfällen då hela leveransen ska lagras på externt lager, kan lastbilen helt
dirigeras om för att lossa direkt vid respektive lager.
Inregistrering av gods vid de externa lagren sker manuellt i samma IT-system som i AL

4.3 Materialhantering
Godset hämtas upp vid godsmottagningens utskicksstation av en skjutstativtruck med förare.
Truckföraren läser manuellt av etiketten som godsmottagningen har satt på pallen. Etiketten
informerar om på vilken plats i lagret som pallen ska lagras in i. Därefter transporteras pallen
till avsedd plats i lagret. Ibland hämtas flera pallar samtidigt som då är staplade på varandra.
Detta för att i samma operation lagra in flera olika artiklar utan att behöva åka tillbaka till
utskicksstationen. Undantag uppstår när det står ett O på etiketten. Då transporteras pallen
till en slussplats, vid sidan av godsmottagningen, i väntan på transport till externt lager.
Transport till externt lager sker med interntransport bestående av traktor och vagn eller
lastbil.
I de fallen materialet är prioriterat (till exempel på grund av materialbrist i produktion)
förflyttas materialet direkt från godsmottagningen till utskickszonen, alternativt hela vägen ut
till kittningsstationerna.

4.3.1

Bemanning

Totalt arbetar 32 stycken med att förflytta material vid AL. Personalstyrkan är fördelad över 3
skift (dag, kväll och natt). Under dagskiftet arbetar 17 stycken, kvällsskiftet arbetar 12 stycken
och nattskiftet arbetar 3 stycken.
Vid Externlager 1 arbetar 29 stycken med att hantera materialet, och dem är fördelade på 2
skift.

4.3.2

Hanteringsmaskiner

För att transportera godset inne i lokalerna används olika hjälpmedel i from av truckar. Totalt
i de två lagren används (AL och Externlager 1) 55 stycken truckar och fördelningen är:


15 stycken skjutstativtruckar (10 stycken vid AL, 5 stycken vid Externlager 1)



24 stycken ledstaplare (11 stycken vid AL, 13 stycken vid Externlager 1)



8 stycken motviktstruckar (4 stycken vid AL, 4 stycken vid Externlager 1)



1 stycken mini mover (1 stycken vid AL, 0 stycken vid Externlager 1)



2 stycken ergo dragtruckar (2stycken vid AL, 0 stycken vid Externlager 1)



3 stycken tåg (3 stycken vid AL, 0 stycken vid Externlager 1)
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2 stycken plocktruckar (0 stycken vid AL, 3 stycken vid Externlager 1)

Då Externlager 2 ingår i en tjänst som köps in ansvarar tredjepartsföretaget för de maskiner
som används för att bedriva verksamheten.

4.3.3

Interntransport

Då de två externa lagerlokalerna inte ligger i direktanslutning till huvudbyggnaden, har
frekventa interntransporterna blivit ytterst nödvändiga för att inte drabba produktion med
materialbrist.
Ett tredjepartsföretag ansvarar för interntransporerna mellan lagren. Körrutterna bemannas
av 12 stycken chaufförer som arbetar över två skift (dag och kväll). Fördelningen är 7 stycken
vid dagskiftet och 5 stycken vid kvällsskiftet (totalt används 7 stycken lastbilar).
Ytterligare transportslingor körs för att knyta ihop huvudfabriken med kringliggande
funktioner. Dessa rutter körs med 2 stycken traktorer som bemannas av 4 stycken anställda,
där den ena traktorn enbart kör under dagen och den andra dygnet runt.

4.4 Förvarningssystem
Då Externlager 2 ingår i en tjänst som företaget köper, presenteras endast information knuten
till de två lagren som drivs i företagets regi.
Båda lagren är till största del utformade för att hantera SJ-/Europapall, viss specialhantering
förekommer, men i betydligt mindre skala. Ställagen som används är en (1) pall i djupled.

4.4.1

AL

I AL tillämpas ställagelager som till största dels är anpassat för ett linjärt flöde. Detta medför
således att lagring av material sker mellan godsmottagningen och utskickningszonen. En
mindre sektion (om ca 25 % av lagerytan) är anpassat för en U-flöde, där gods hämtas och
lämnar lagersektionen vid samma sida. Detta då den mindre sektionen ligger i en avskild del,
(dock i direkt förbindelse) av huvudlagerytan.
Ställagen är placerade så att två ställage är åtkomliga från en och samma gång i lagret samt
med ett sådant avstånd att två mötande skjutstativtruckar kan passera varandra i bredd.
I lagret är pallfacken anpassade till höjden och antalet fack för respektive palldimension är
fastställd för en normsituation. Detta medför således att maximalt antal lediga pallplatser till
viss del begränsas av antal fack med den efterfrågade fackhöjden.

4.4.2

Externt lager 1

I Externlager 1 används ställage för att möjliggöra lagring av gods. I detta lager tillämpas
ingen flödesprincip, utan material som ska lagras tilldelas en plats utefter vilka möjligheter
som råder då behov uppstår.
Lagringsfacken är anpassade till höjden för en normsituation, vilket medför att det finns ett
maximalt möjligt antal pallar med vissa dimensioner som kan lagras samtidigt. I detta lager
förekommer fler anpassade specialplatser, vilket beror på att Externlager 1 är har tilldelats
som fast lagringsplats för vissa artiklar.

4.5 Materialplacering
Lagret har utformats på ett traditionellt sätt med en mittgång, så att materialet kan
transporteras fort genom lagret och ut till rätt plats. En mindre del av lagret är tilldelad för
artiklar som är större än EUR-pall. Det finns även andra mindre zoner i lagret där ett visst
antal lagringsplatser är tilldelade till varje zon, inom dessa zoner så appliceras det flytande
placering. Den huvudsakliga uppdelningen av pall som återfinns i lagret är, antal kragar
pallarna har. Det enda undantaget där fler parametrar är beaktade till inlagring är för
batterier, där även vikt finns registrerat. Detta för att det inte ska bli för tungt i ställaget, så att
det kan lagras på golvnivå istället.
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En flytande placering används i lagret då det finns många olika artiklar samt att dem har hög
rotation. Placeringen medför att färre totalt antal lagringsplatser behövs i lagret. Vissa
golvplatser i pallställen är reserverade för större och tyngre gods, detta är främst för
säkerhetsskäl. Godset som lagras på dessa platser återfinns information om i WMS, även
andra parametrar finns lagrade där. Företag utvecklar ständigt sina produkter och för att inte
äldre delar ska ligga för länge i lagret att det bildas inkurans, så använder dem sig utav
produktroteringsprincipen, även kan benämnas som FIFO. Andra principer som används är
höjdled- och storleksprincipen, där strategiska val gjorts att placera artiklarna på ett effektivt
sätt i lagret. I Al förvaras de mest högfrekventa artiklarna, medan mer lågfrekventa artiklar
lagras i Externlager 1 och 2. Utöver detta så finns det ingen direkt placering av pallarna, utan
dem placeras efter första lediga plats från position A till H. Företaget använder ett WMS för
hjälp vid placering av pallar lagret.

4.6 Orderplockning
Efter AL i materialflödet är plockstationerna som är lokaliserade i en närliggande zon i direkt
förbindelse med produktion. I genomsnitt (av företagets huvudprodukter, som
majoritetsgodset är avsett för) består en slutgiltig produkt av 5 kit. Ett kit är en
sammanplockning av de ingående komponenter och artiklar som efter förädlande processer
utgör slutprodukten. 5 kit per truck medför en takt om ca 35 sekunder per kit. Allt material
plockas manuellt från pallar. Artiklarna placeras på vagnar, där en vagn förflyttar ett (1) kit.
Med jämna mellanrum så går en teamledare från produktionen och ser till att material finns
att tillgå till kittningen, om materialet börjar ta slut skickar teamledaren en beställningsorder.
Genom att skanna in en streckkod som återfinns vid varje materialplats läggs det en
beställningsorder till lagret. Ordern skrivs ut som en plockorder i lagret via en skrivare som
återfinns bakom ett skyddsräcke. Detta medför att orderplockarna måste gå ur truckarna (det
plockas enbart pall med hjälp av skjutstativtruck i AL) för att hämta ordern. På ordern står det
ett gångnummer och det är dit material ska. Orderna delas in i två kategorier, men det finns
inget tydligt system för vilken kategori ordern tillhör. Utan personalen måste veta vilka
kittnings- och produktionsgångar respektive kategori tillhör, för att kunna dela upp dem. Det
finns dock instruktioner för vilka gångar respektive kategori tillhör. Samma personal som
hämtar plockordern lastar även på AGV:n som transporterar godset till kittningsstationerna.
Ett prioriteringssystem används för att säkerställa att de material som väntat längst på att
plockas, står närmast i tur för plockning. Detta tydliggörs via tre underkategorier för
respektive kategori. Varje underkategori representerar en avgång med material ut till
kittningsstationerna, och utgör totalt en timmes prognos för orderplockning (tre avgångar).
På en monitor som återfinns över anslagstavlan, där står det information angående vilken
avgång som gäller för respektive tåg och även där står det vilken kategori som respektive
plockorder ska sorteras till. Eftersom det är max en timme från när plockordern kommer in
till att den ska vara levererad till kittningsstationerna så har man delat upp sorteringen av
ordrarna så att det passar in till avgångarna för autotåget som går ca var 20:e minut. Ordern
som kommer in närmast respektive autotågs avgång placeras i det fack som nämns på
monitorn. Finns det kvar order från den tidigare avgången, flyttas de manuellt över till nästa
fack och dessa ska plockas först.
Orderplockaren hämtar en plockorder och åker och hämtar pallen som står på ordern. En
synlig kontroll utförs för att kontrollera om pallens artikelnummer stämmer med det som står
på ordern. Då pallen är plockad transporteras den vidare till en avsedd plats för utgående
gods, där skannas godset in och räknas då som plockat gods och lagringsplatsen blir ledig i
WMS.
Autotågen (AGV) kommer och parkerar bredvid zonen för utgående gods. Det finns tre
stycken tåg, varav två är automatiska och ett manuellt, som alla är uppdelade i olika slingor.
De två automattågen (AGV) förser torgen med material, medan det manuella tåget
transporterar material till svetsavdelningen. När väl tågen kommer in så har orderplockarna
ca 6 minuter på sig att lasta tågen innan det går vidare igen. Den monitorn som visar när
autotåget kommer in visar även när autotåget ska lämna, bredvid denna monitor så finns en
annan monitor som visar vart i lokalerna autotågen befinner sig i realtid.
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Efter att materialet transporterats till avsedd plats, lämnar tåget av vagnarna med material
och kopplar på de vagnarna med tomma pallar, för retur och sedan mot AL igen. Dessa
operationer utförs automatiskt av tåget. Dessa områden där bytet av vagnar sker kallas för
”torg”. Företaget använder sig av ett torg för varje kittningszon. Vid respektive torg återfinns
två truckförare, som operera varsin ledstaplare. Truckföraren har för uppgift att lasta av
vagnarna från AL och placera de på avsedd plats vid kittningsstationerna och
produktionslinorna. Men också att förse tåget som ska returnera med de tomma pallarna.

4.6.1

Prio-gods

Dagligen händer det att en plockorder skickas försent från produktionen till lagret, vilket
medför att det uppstår en situation som blir mer akut än vanligt. Detta kallas för ”Prio”.
Genom att tillämpa ”Prio” tillås pallar att prioriteras över andra planerade plockordrar. Det
finns inget system för hur man ska rapportera att pallen ska gå som ”Prio-gods”.
Orderbeställaren får helt enkelt ta upp telefonen och ringa till lagret och berätta vilken eller
vilka pall som ska gå som ”prio-gods”. Skulle en artikel i produktionen eller kittningen ta slut,
löser de problemet genom att en truckförare kör ut pallen med artiklarna direkt till avsedd
plats. Detta medför således att godset inte transporteras ut från AL med något av de interna
tågen som annars sköter transporterna.
Andra fall som gör att ”Prio-gods” kan uppstå är om avdelningen Parts (Reservdelar, som har
högre prioritet att leverera reservdelar till kunder än vad produktionen har att tillverka nya
produkter), behöver någon enstaka del som har tagit slut i deras lager, då åker dem ut i
produktionen och plockar de delar som dem behöver. I och med detta så ökar risken att
artikeln som dem plockar hamnar som ”Prio-gods” för produktionen.
Det finns fler anledningar som gör att ”Prio-gods” uppstår, förutom att produktionen glömt
att beställa eller att Parts har tagit någon artikel som de behövde. Utan en annan stor faktor
som frambringar risken för ”Prio-gods” är leverantörer som ej levererar godset i tid. Företaget
har ett poängssystem för leverantörerna, och om skulle det bli miss i leverans så tilldelas man
poängavdrag, och en förklaring begärs från leverantör om varför förseningen uppstått.
Eftersom byte av leverantör ej är önskvärt så har företaget ett Kaizen-team (förbättringsteam)
som kan skickas ut till leverantörer som har problem att leverera tillräckligt med gods,
exempelvis att deras produktion inte klarar av företagets utveckling, alltså inte klarar av att
leverera i den takt som företaget kräver. Så kommer detta förbättringsteam att hjälpa till att
förbättra leverantörernas tillverkningsprocess så att dem klara av företagets krav.

4.7 IT-system
Navet i fabriken är det affärssystem Oracle: JD Edwards EnterpriseOne (E1:an, som företaget
benämner affärssystemet) och med några tilläggsfunktioner så kan programmet få tillgång till
hela fabriken, så även lagerverksamheten. E1:an är det övergripande systemet och finns med i
hela processen från prognostisering och inköp av artiklar till utleverans av färdiga produkter.
Oracle’s Warehouse management system (WMS) används för att bedriva lagerverksamheten
men för att alla ingående delar i lagerverksamheten ska fungera bra så används ett externt
program/tjänst som heter RF-smart, detta program hjälper bland annat till för registrering
utav streckkoder till WMS. Detta med hjälp av en skanner som tillhör den inköpta tjänsten
från RF-smart. RF-smart är en samarbetspartner till JD Edwards EnterpriseOne, och RFsmart har utvecklat denna tjänst för bland annat detta affärssystem.
Båda de externa lagerverksamheterna använder sig utav företagets WMS, men dock så är det
inte lika integrerat i verksamheten som det är i AL. I AL så letar systemet upp vilka
lagringsplatser som är lediga medan i de externa lagren så sker det manuellt genom först och
främst visuellt letande av ledig lagringsplats annars så går det att leta manuellt i systemet.
Dock så fungerar plockordrarna relativt lika, man får en order som ska plockas och plockar
den, men största skillnaden är att den plockade ordern måste transporteras med hjälp av
interntransport i form av en lastbil eller traktor.
När en ny artikel ska registreras i WMS, krävs det att den blir manuellt inlagrad med värden
som antal artiklar per pall och antal kragar på pallen. Även om det skulle bli någon ändring i
leverantörs situation, måste dessa ändringar utföras manuellt i systemet.
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Framtagning av modell

Kapitlet förankrar studiens framtagna modell till den teorin som presenterats i det
teoretiska ramverket. I kapitlet beskrivs även modellens struktur och uppbyggnad.

5.1 Modellintroduktion
I kapitlet framgår det hur teorin sammanfattas till en modell. Modellen har inspirerats av den
struktur som utgör en QFD. Detta främst då en QFD på ett tydligt sätt tillåter att områden
viktas och ställts i relation till varandra. Den framtagna modellen bygger därför på en processoch vägningsstruktur som utgörs av 6 områden, nedbrutna i 13 stycken delområden bestående
av 12 stycken matriser och 1 styck sammanfattning. De matriser som presenteras nedan är
visuella verktyg som är utformade så att lösningsalternativens egenskaper vägs i skala 1-10,
där 1 representerar låg- och 10 hög grad av överensstämmelse med påståendena i vänster
kolumn. Vägningen har utförts dels genom att ställa lösningsalternativen i relation till
varandra, men också med bakgrund av den sammanlagda kunskap som skapats under
studiens gång, genom både förstudie och teorigranskning. Tillsammans skapar de en logisk
arbetsprocess där olika lösningsalternativ viktas mot påståenden knutna till centrala
egenskaper. Detta för att ge användaren goda möjligheter att på ett tidseffektivt sätt välja ut
de lösningsalternativ som bör utredas närmare, och således eliminera de alternativ som inte
besitter de efterfrågade funktioner eller egenskaperna. Som ett tillägg till modellen har även
frågor tagits fram som bör utredas i kombination med modellen.
Viktigt är att se modellen som ett komplement till de befintliga produktionssystem
(TPS/LEAN), eller andra effektiviseringsprocesser som eventuellt redan används.
Modellen bygger på ett logiskt materialflöde, från inregistrering till dess att godset lämnar AL
(se Bild 16).
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Bild 16: Förtydligar modellens grundstruktur
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5.1.1

Viktiga parametrar att involvera i modellen

Studiens definition av effektivitet och produktivitet bygger på Lumsdens och Frazelles
förklaring kring området. Effektivitet definieras därför som graden av måluppfyllelse och
produktivitet som i vilken utsträckning företag tar tillvara på sina resurser.
Effektivitet är kvoten av en situation i relation till ett fastställt mål eller önskad situation.
Produktivitet är kvoten av ett inflöde i relation till ett utflöde.
Då måtten kan variera starkt mellan företag, har dessa bredare begrepp och mer generell
definition valts som underlag. Detta för att möjliggöra för företag att utifrån de individuella
förutsättningarna, utforma nödvändiga och mätbara mått för verksamheten.

5.1.2

Modellens uppbyggnad

Dess struktur och uppbyggnad medför att modellen lyfter fram de områden som utifrån teori
och forskning anses som mest centrala och viktiga vid utformning/förändring av lagermiljöer
med avseende på effektivisering. Utifrån företags individuella förutsättningar och randvillkor
kan modellen användas som ett verktyg, som på ett tidseffektivt sätt möjliggör för företag att i
ett tidigare skede välja ut de lösningsalternativ som klarar de krav som föreligger projektet.
De matriser och den sammanfattning som utgör modellen är var och en indelad i 3 steg.
1.

Det första steget presenterar en kort sammanfattning och förklaring om delområdets
relevans och funktion. Detta steg bidrar till att ge användaren en ökad förståelse för
vilket värde delområdet har i lagermiljöer. På så sätt skapas ett informativt
fundament för att undvika att användaren missuppfattar eller överser ett delområdes
relevans och/eller funktion.

2. Det andra steget lyfter de stödfrågor som tagits fram till respektive delområde.
Genom att besvara dessa tillåts användaren att få en ökad förståelse för vilken data
och information som kan vara kritiskt att låta utgöra underlag i
effektiviseringsarbetet. Den insamlade data och informationen utgör sedan det
underlaget för vilket analyser av hur väl lösningsalternativens förmåga är att uppnå
de specifika krav som användaren ställer på projektet.
3. Det tredje steget är matrisen/sammanfattningen. I matriserna återfinns olika
lösningsalternativ, där de påståenden som alternativen vägs emot presenteras i
vänster kolumn. Vägningen har utförts genom att samtliga alternativs egenskaper
viktats mot samma påstående. På så sätt tydliggörs i vilken utsträckning respektive
alternativ stämmer överens med påståendet. Detta genom att samtliga
lösningsalternativ vägts emot påståenden knutna till vad som utifrån teori och
forskning är centrala egenskaper i lagermiljöer. Lösningsalternativens egenskaper är
poängsatta i skalan 1-10, och påståendena är utformade så att högre poäng medför
mer ”önskvärda” egenskaper. På så sätt skapas en visuell dimension till matriserna,
då de mer ”önskvärda” egenskaperna tydliggörs med markeringar mer åt höger för
respektive alternativ.
I sammanfattningen för placeringsprinciperna presenteras en kortare beskrivning av
de olika principerna istället för en vägning i matrisform.

5.1.3

Modellanvändning

Innan användandet av modellen påbörjas, bör företaget fastställa vilka mål och krav som skall
uppfyllas i förändringsprojektet. Detta då det kan ha stark påverkan på valet av lösning. Om
företagens mål eller krav riktar sig mot något specifikt område i modellen, bör arbetet
påbörjas där. Detta för att möjliggöra att potentiella hinder identifieras i ett så tidigt skede
som möjligt.
Därefter besitter inte modellen någon inbördes ordning för vilka områden som bör utredas
först. Viktigt är dock att när alla moment utretts och analyserats, att sammanställa resultatet
för att identifiera eventuella kollisioner mellan alternativen.
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5.2 Godsmottagning
Godsmottagningens huvudfunktion består i att registrera det inkommande godset, utföra
både kvantitativ och kvalitativ kontroll av godset, för att slutligen tillsammans med
förutbestämda parametrar tilldela pallen en plats i lagret. Genom att låta frågeställningen
nedan ligga till grund för hur mottagningen bör utformas, kan olika tillvägagångsätt för att nå
en effektiv mottagning genomföras. Teorins mest centrala metod för att nå balans mellan de
ovan nämnda funktionerna bygger på graden av manuellt och automatiserat utförande vid
registreringen av det anländande godset samt behovet av att kontrollera materialet.
Nedan visualiseras i en matris för vilka faktorer som bör styra respektive utformningsvariant
(se Tabell 1). Efter att analyserat företagets individuella förutsättningar utifrån de områden
som modellen lyfter, kan slutsatser dras för i vilken grad av automatiserade lösningar av
godsmottagningen som bör eftersträvas.
Följande frågor bör även i kombination med modellen utredas innan beslut fastställs:
1.

Hur ser flödet av inkommande gods ut med avseende på volym och frekvens?

2. Hur mycket nödvändig information finns knutet till anländande gods?
3. I hur stor utsträckning behöver anländande gods kvantitet- och kvalitetskontrollers?
4. Kan allt material hanteras likadant vid godsmottagningen?
(Om nej) Hur mycket material behöver hanteras separat, finns det särskilda krav på
hanteringen och i vilken utsträckning påverkar detta möjligheterna att nå en
standardiserad hantering vid godsmottagningen?
5.

Vilka ekonomiska förutsättningar finns?

Godsmottagning

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manuellt

Hög tidseffektivitet per
moment

Automatiskt

X

X
X

Låg investeringskostnad
Lågt personalbehov
Lågt informationsbehov
knutet till inkommande pall
Lågt standardiseringsbehov
för inkommande gods

X

X

X
X

X
X

X

Tabell 1: Presenterar fem centrala områden för godsmottagningar. Vägningen sker i skalan 110, där 1 symboliserar låg- och 10 hög grad av överensstämmelse

5.3 Materialhantering
5.3.1

Hanteringsmaskiner

För att nå ett effektivt lager bör valet av tekniska lösningar som ska användas för att förflytta
materialet vara underordnat de andra lösningarna. Detta för att inte hämma systemets
potential genom maskinella begränsningar.
Matrisen nedan (se Tabell 2) lyfter olika egenskaper för respektive hanteringsmaskin i
förhållande till varandra.
Följande frågor bör även i kombination med modellen utredas innan beslut fastställs:
1.

Hur frekvent förflyttas gods?

2. Hur högt upp förvaras materialet?
3. Hur långt behöver materialet att förflyttas?
4. Hur stort/tungt är inkommande gods?
5.

Finns det någon standardsträcka materialet transporteras?
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Hanteringsmaskiner

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Walkies

Litet ytbehov vid
manövrering
Hög
manövreringshastighet

Riders
X

AGV

X

X

X

X

Lågt personalbehov
Många
applikationsmöjligheter

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Låg investeringskostnad

X

X

X

Hög lyfthöjd

Stapelkranar

X

X

X

X
X

X

Tabell 2: Presenterar sex centrala områden för hanteringsmaskiner. Vägningen sker i skalan
1-10, där 1 symboliserar låg- och 10 hög grad av överensstämmelse

5.3.2

Materialflöde

Genom att styra hur materialet ska passera genom AL kan en effektivare hantering med
avseende på framförallt transportsträcka uppnås. Detta då materialet i större utsträckning
inte behöver transporteras onödiga sträckor. Vanligt är att valet av materialflöde styrs av
lokalens dimensioner och förutsättningar. Detta medför således att förändringar av flödet i
senare skede kan medföra både stora och kostsamma förändringar.
Sammanställningen nedan tydliggör för i vilka situationer de utvalda materialflödena lämpar
sig bättre. (se Tabell 3)
Följande frågor bör även i kombination med modellen utredas innan beslut fastställs:
1.

Vilka förutsättningar finns för flödesoptimering i befintlig lokal?

2. Ska/bör allt material passera i samma materialflöde?
3. Kan kategorisering av artiklarna öka effektiviteten i önskat materialflöde?

Materialflöde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linjärt

Hög möjlighet till effektiv
artikelkategorisering
Låg tidskänslighet
Fördelaktig, stor kvantitet
vid smal artikelflora
Högt utnyttjande av
hanteringsutrustning
Smal variantionsbredd av
transportsträcka

U-format

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

Tabell 3: Presenterar fem centrala områden för val av materialflöde. Vägningen sker i skalan
1-10, där 1 symboliserar låg- och 10 hög grad av överensstämmelse

5.4 Förvaringssystem
Förvaringssystemets huvudfunktion är att förvara material på ett effektivt sätt. Där tillgången
till rätt material i rätt tid med minimal hantering är viktiga parametrar som bör beaktas. Detta
är en central del av den fysiska uppbyggnaden av lagret och därför en viktig del att ta beslut
om. Ett genomtänkt val kan medföra en minskad materialhantering och att mer
kostnadseffektivt arbetssätt tillämpas.
Nedan presenteras olika förvaringssystem och när respektive alternativ lämpar sig bättre. (se
Tabell 4).
Följande frågor bör även i kombination med modellen utredas innan beslut fastställs:
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1.

Behöver FIFO tillämpas?

2. Vilken/vilka lastbärare används och vilka dimensioner har godset?
3. Finns det några lagringsrestriktioner på förvaring av godset?
4. Antal in- och utgående pall dagligen?
5.

Hur frekvent behöver gods anlända respektive plockas?

6. Vilka lagerdimensioner finns i befintlig lokal?
7.

Hur ser den framtida utvecklingen ut? Framtida lagringsbehov?

Förvaringssystem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Djup- och fristapling

Ställagelager
X

Låg investeringskostnad
Lågt behov av
standardiserade pallar
Hög
ombyggnadsmöjlighet

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

Bra vid hög frekvens
Lågt truckbehov
Hög
materialtillgänglighet

X

X

X
X

X

X

X

Låg störningskänslighet
Bra
inventeringsmöjlighet

AVS/RS

X
X

X

Hög yteffektivitet

Lågt personalbehov

AS/RS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabell 4: Presenterar tio centrala områden som kan ha direkt påverkan för vilket val av
förvaringssystem som bör tillämpas. Vägningen sker i skalan 1-10, där 1 symboliserar låg- och
10 hög grad av överensstämmelse

5.5 Materialplacering
Materialplacering består utav zonindelning, ABC – uppdelning, ställageplacering och
artikelplacering (fast och flytande placering, samt placeringsprinciper). Dessa bör beslutas om
efter att man valt både flödesprincip i lagret samt vilket val av förvaringssystem som kommer
att användas. Börjar man besluta om hur artiklarna ska struktureras upp vart i lagret innan
tidigare beslut tagits så kan en suboptimering ske. Till exempel så fungerar inte vissa av
ställageplaceringarna optimalt med linjärt flöde utan då är U-format flöde att föredra.

5.5.1

Zonindelning och ABC-Uppdelning

För att underlätta hantering av artiklar i lagret och minska transportsträckor av material så
kan det vara bra att överväga alternativ så som zonindelning och ABC-uppdelning. Dessa
alternativ hjälper till att strukturera upp lagret. Målet med att dela in lagret i zoner och/eller
ABC-uppdelning är att i största mån minimera onödiga transportsträckor, och på så sätt nå en
effektivare lagerverksamhet.
För att underlätta beslutet om zonindelning och/eller ABC-uppdelning så finns en
sammanställning inom de centrala delarna tillhörande dessa områden nedan (se Tabell 5)
Följande frågor bör även i kombination med modellen utredas innan beslut fastställs:
1.

Kan allt material hanteras likadant?

2. Finns det artiklar som omsätts mer frekvent?
3. Vilket materialflöde används?
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4. Finns det behov för ett WMS?
5.

Kan artiklarna kategoriseras för att möjliggöra effektivare hantering?

6. Är det behov av leverans på fler ställen? I så fall vilka? Är det olika artiklar som
levereras till dessa olika platser?

Materialplacering

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zonindelning

ABC-Uppdelning
X

Hög struktureringsgrad
Hög effekt vid linjärt
flöde
Hög effekt vid U-format
flöde

X

X

X

X

X

X

Enkel tillämpning

X

X

Lågt behov av IT-stöd
Lågt behov av
kontinuerlig analysering

X
X

X

Tabell 5: Presenterar sex centrala områden inom zonindelning och ABC-uppdelning.
Vägningen sker i skalan 1-10, där 1 symboliserar låg- och 10 hög grad av överensstämmelse

5.5.2

Ställageplacering

Det finns olika layouter för hur man kan placera ställagen i lagret. Layouterna bygger på
manuella lager som bemannas av personal och truckar. De är uppdelade i traditionella och
otraditionella, där de traditionella är de som vanligtvis används. En vägning mellan de utvalda
alternativen inom ställageplacering presenteras nedan (se Tabell 6).
Följande frågor bör även i kombination med modellen utredas innan beslut fastställs:
1.

Vilket materialflöde används?

2. Hur är lagret format? Lagerdimensioner?
3. Hur plockas godset? Hela pallar? Styckevis?
4. Hur många och vilka hanteringsmaskiner ska manövrera samtidigt i lagret?
Trängselpunkter?
5.

Ställageplacering

Vilken ställageplacering används idag?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Traditionella
Traditionell utan tvärgång
X

Hög yteffektivitet

Otraditionella

Traditionell med tvärgång
X
X

X

Hög struktureringsgrad
Hög anpassningsbarhet
till linjärt flöde
Hög anpassningsbarhet
till U-format flöde

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Chevron

X

X

X
X

X

Fishbone

X

X

Enkel lokalanpassning
Hög tidseffektivitet

Flying-V

X

X
X

X

X

X

X

X
X

Tabell 6: Presenterar sex centrala områden för ställageplacering. Vägningen sker i skalan 110, där 1 symboliserar låg- och 10 hög grad av överensstämmelse
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5.5.3

Placeringsprinciper

När artiklar ska lagras kan det vara bra att begrunda de allmänna placeringsprinciperna.
Detta för att få ett effektivare och en mer strategisk strukturuppbyggnad på
lagerutformningen. Dessa principer är till för att guida hur artiklar kan placeras i lagret.
Principerna är således inget beslutsunderlag, utan snarare framtagna för att skapa förståelse
om vilka placeringsprinciper som kan vara lämpliga utifrån företagets individuella
förutsättningar. En sammanfattning av placeringsprinciperna redovisas nedan (se Tabell 7).
Följande frågor bör även i kombination med modellen utredas innan beslut fastställs:
1.

Kan artiklarna kategoriseras?

2. Finns det lagringsrestriktioner för något gods?
3. Kan allt material hanteras likt?
4. Finns det förbrukningsdatum eller annat villkor som gör att FIFO måste tillämpas?

Placeringsprinciper

Sammanfattning av Placeringsprinciperna

Principen är bra vid artiklar som har ett förbrukningsdatum genom att FIFO
Produktroteringsprincipen ökar kontrollen på hur länge artiklarna ligger i lager.
Placera artiklar som vanligtvis ingår i samma order nära varandra. Detta för
Plockpositionsprincipen att minska hanteringen inom varje order.
Artiklar med liknande behov , egenskaper eller dimensioner kan placeras
Familjegruppsprincipen tillsammans. Dock ökar risken för felplock.
Stora och otympliga föremål borde placeras nära sitt användningsområde, då
Storleksprincipen
dessa artiklar kan vara svåra att hantera.
Att besluta om vissa artiklar föredras att placeras på golvnivå eller högre upp
i ställagen.
Höjdledsprincipen

Tabell 7: En sammanfattning utav placeringsprinciperna

5.5.4

Fast eller flytande placering

Vid placering av artiklar i lagret kan fast eller flytande placering tillämpas. Genom att
överväga fördelarna och nackdelarna mot varandra kan man komma fram till ett beslut, om
vad som är mest lämpligt att tillämpa. Det går även att kombinera fast och flytande placering.
Genom att kombinera dessa placeringar kan artiklar inom fasta zoner ha flytande placering.
Nedan presenteras de olika placeringarna och viktar deras egenskaper mot varandra (se
Tabell 8).
Följande frågor bör även i kombination med modellen utredas innan beslut fastställs:
1.

Finns det behov för ett WMS?

2. Behöver visst gods en fast placering i lagret?
3. Hur ser fyllnadsgraden ut idag?
4. Hur ser framtida platsbehov ut?

Fast och Flytande placering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fast placering
Hög placeringstruktur
Hög grad för utnyttjande av
lagringsplatser
Lågt behov av
X
lagringsplatser
Hög möjlighet till effektiv
artikelplacering

Flytande placering
X

X

X

X
X
X
X

Lågt behov av IT-stöd

X
X

Tabell 8: Presenterar fem centrala områden för val av placeringsstruktur. Vägningen sker i
skal 1-10, där 1 symboliserar låg- och 10 hög grad av överrensstämmelse
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5.6 Orderplockning
Då orderplock kan vara en kostsam del i lagerverksamheten är det av stor vikt att nå en så
effektiv lösning som möjligt. Sammanställningarna som presenteras nedan är framtagen för
att möjliggöra för företag att kartlägga vilken typ av orderplockning som bör tillämpas utifrån
deras förutsättningar och/eller krav. Fokus för modellerna ligger i att skapa underlag för om,
vart och hur i flödet plockning av material bör ske. Modellen är uppdelad i fyra områden där
resultatet slutligen bör sammanställas och vägas ihop. Detta för att undvika att suboptimera
delar av processen.

5.6.1

Buffertzon

Då buffertzonernas huvudfunktion är att tillgodose plockzonen med material, väger
sammanställningen nedan tre olika alternativs egenskaper. Detta för att ge användaren av
modellen en indikation om vid vilka tillfällen respektive altivernativ lämpar sig bättre (se
Tabell 9).
Följande frågor bör även i kombination med modellen utredas innan beslut fastställs:
1.

Vilka förutsättningar finns för respektive alternativ?

2. Hur behöver materialet plockas från lagret?
3. Hur frekvent behöver material plockas?
4. Hur stora volymer behöver plockas
volymspridningen?
5.

vid varje tillfälle och

hur stor är

Vilka förändringar skulle en integrerad- respektive extern plockzon medföra?

Buffertzon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I plockzonen
X

Lågt behov av extra yta
Bra vid högvolymsplock
Bra vid Högfrekvent
plockning
Bra möjlighet för
funktionsoptimering

Närliggande

Avsides

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

Tabell 9: Presenterar fyra centrala områden för val av plockzonsalternativ. Vägningen sker i
skalan 1-10, där 1 symboliserar låg- och 10 hög grad av överensstämmelse

5.6.2

Uttagsprincip

Viktigt när modellen nedan används (se Tabell 10) är att fokusera på helhetsprocessen mellan
lagret och andra instanser, både bakåt och framåt i flödet. Detta då de olika alternativen starkt
kan påverka både hur frekvent och i vilka kvantiteter material anländer, men också
utformningen av hur produktionen eller monteringen bör se ut för att nå önskad effektivitet.
Följande frågor bör även i kombination med modellen utredas innan beslut fastställs:
1.

Hur komplexa är företagets produkter/produktion?

2. Vilka möjligheter med avseende på golvyta finns för respektive alternativ?
3. Hur pålitligt är företagets materialtillförsel?
4. Hur störningskänsliga är företagets processer?
5.

Vilka är nästa instans i flödet? Kan helheten effektiviseras genom att synkronisera
processerna?
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6. Vilka förändringar bakåt- respektive framåt i flödet skulle respektive alternativ
medföra?

Uttagsprincip

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Satsning (Kit)
X

Lågt personalbehov
Lågt precisionsberoende

Partiutformning

Kontinuerlig försörjning

X

X

X

X
X

Låg störningskänslighet

X
X

Låg kapitalbindning
Lågt leverantörsprecisionsberoende

X
X

X

X

X

X

X

Tabell 10: Presenterar fem centrala områden för val av uttagsprincip. Vägningen sker i
skalan 1-10, där 1 symboliserar låg- och 10 hög grad av överensstämmelse

5.6.3

Plockteknik

Beroende av vilken typ av verksamhet företaget bedriver bör olika typer av plocktekniker
tillämpas. De tre utvalda teknikerna nedan kan antingen tillämpas själv i sin helhet, eller i
kombination med varandra (se Tabell 11). Genom att aktivt välja vilken eller vilka tekniker
som ska tillämpas kan mer tidseffektiva processer utvecklas.
Följande frågor bör även i kombination med modellen utredas innan beslut fastställs:
1.

Hur frekvent behöver material att plockas?

2. Vilka dimensioner finns till förfogande i lagret?
3. Vilka hanteringsmaskiner används idag? Behövs nya införskaffas?
4. Hur stora volymer plockas?

Plockteknik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lågplock

Lågt ytbehov

Högplock

X

Lågt höjdbehov
Bra vid högfrekvent
plockning
Bra vid högvolymsplock
Lågt behov av
hanteringsmaskiner

Stationsplock
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

Tabell 11: Presenterar fem centrala områden för val av plockteknik. Vägningen sker i skalan
1-10, där 1 symboliserar låg- och 10 hög grad av överensstämmelse

5.6.4

Avslutningsarbete

Den avslutande delen består i att avgöra i vilken utsträckning godset behöver paketeras och
sorteras innan godset lämnar lagret. En avgörande faktor är om nästa instans efter lagret är
internt, eller om godset skickas externt. Beroende på graden om komplexitet kan direkta eller
separata alternativ vara att föredra (se Tabell 12)
Följande frågor bör även i kombination med modellen utredas innan beslut fastställs:
1.

Vilka paketeringskrav finns för godset?

2. Skulle sortering av godset underlätta kommande processer eller förbättra
fyllnadsgraden vid utskick av gods?
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3. Vilka möjligheter finns för att effektiviteten skulle förbättras genom att utföra
paketeringen separat respektive direkt i förbindelse med utskick?
4. I vilken utsträckning varierar godsets nästa destination med avseende på geografisk
plats?

Avslutningsarbete

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Packning
Separat

Direkt

X

Bra vid högfrekvent utskick
Bra vid många
utskicksdestinationer
Lågt standardiseringsbehov
av utskicksalternativ
Bra möjlighet att anpassa
funktionen

Sortering

X

X

X

Direkt

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bra översiktsmöjlighet

Separat

X

X

X

Tabell 12: Presenterar fyra centrala områden för packning och sortering. De är i sin tur
indelade i två kategorier, separata eller direkta. Vägningen sker i skalan 1-5, där 1
symboliserar låg- och 5 hög grad av överensstämmelse

5.7 IT-system
För att bedriva en lagerverksamhet i det moderna samhället idag, blir det allt vanligare att ta
hjälp utav ett IT-system. Vid val av IT-system är det bra om beslut kring de tidigare delarna i
modellen är fastställda. Detta för att flertal av de ingående delarna i modellen är i behov utav
ett effektivt IT-system. Vilket IT system som bör väljs är upp till det egna företaget. För att
inte hämma systemet är det viktigt att noga välja det mest lämpade IT-systemet. Nedan
presenteras olika parametrar som utmärker skillnader mellan att använda ett IT-system
jämfört med att inte använda ett (se Tabell 13).
Följande frågor bör även i kombination med modellen utredas innan beslut fastställs:
1.

Behövs ett IT-system?

2. Vad ska IT-systemet användas till för?
3. Vilka parametrar är avgörande för vart i lagret pallen ska tilldelas en plats?

IT-System

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Utan IT-System
X

Lågt investeringsbehov

Hög anpassningsbarhet
Lågt standardiseringsbehov för processer
Hög informationstillgänglighet

X

X

Hög tidseffektivitet
Lågt personalbehov
Hög grad av
övergripande kontroll

IT-System

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

Tabell 13: Presenterar sju centrala delar för lagerprocesser med eller utan IT-system.
Vägningen sker i skalan 1-10, där 1 symboliserar låg- och 10 hög grad av överensstämmelse

40

Validering av modell

6

Validering av modell

Kapitlet presenterar den validering som utförts vid fallföretaget. Varje område är indelat i
fyra steg (nulägessammanfattning, mål, analys och förslag) och respektive del har utretts
individuellt.

6.1 Introduktion till validering av modell
I kapitlet valideras den framtagna modellen vid fallföretaget. Under respektive område inleds
valideringen med en kort sammanfattning av nuläget och av den data som föreligger studien.
Situationen analyseras utifrån den framtagna modellen och de mål som finns för området.
Tillsammans utgör detta det underlag för de förslag som avslutningsvis presenteras.

6.2 Huvudmål
Företaget vill effektivisera användandet av ytan i AL och samtidigt förbättra
arbetsprocesserna, så att fler operationer kan utföras av samma eller färre bemanning. Målet
är att öka lagringskapaciteten med 100 %.
Företagets huvudmål har vid valideringen brutits ner till delmål för respektive område.

6.3 Godsmottagning
6.3.1

Nuläget sammanfattat

Ca 1450 pallar kommer in dagligen under två skift, där inflödet av pallarna är jämt fördelade
under dessa skift. Där dessa pallar innehar en streckkod med informationen om vad pallen
innehåller, och tillsammans med artikelnumret så finns information om pallen lagrat i ITsystemet. Kvalitetskontroll av gods sker i ett tidigare skede, hos leverantörerna. Det
inkommande materialet har till större delen standardiserat och kan då hanteras likt. Men ett
krav är att pall som inte är standardiserat ska även ha möjligheten att registreras in i
godsmottagningen. Nedan presenteras modellen för godsmottagningen (se Tabell 14).

Godsmottagning

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manuellt

Hög tidseffektivitet per
moment

Automatiskt

X

X
X

Låg investeringskostnad
Lågt personalbehov
Lågt informationsbehov
knutet till inkommande pall
Lågt standardiseringsbehov
för inkommande gods

X

X

X
X

X
X

X

Tabell 14: Modellen för ”Godsmottagning” från kapitel 5.2

6.3.2

Mål

Högre effektiviseringsgrad genom mindre bemanning per ingående pall

6.3.3

Analys

En manuell godsmottagning har tidskrävande operationer, och är då ej att rekommendera för
högt inflöde utav pall, men vid enstaka pallar som ej är standardiserade bör detta system
inspekteras vidare. Investeringsbehovet för en manuell mottagning är lågt men däremot är
personalbehovet högt. Vid inlagring av pall finns inget större informationsbehov då den blir
manuellt inlagrat.
Vid val av automatisk godsmottagning är varje operation mindre tidskrävande.
Investeringskostnaden är desto högre, men har inte samma personalbehov som en manuell
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godsmottagning. Det ställs högre krav på att pallen är standardiserad och att information till
pallen finns tillgänglig för att på ett effektivt sätt automatisera godsmottagningen.

6.3.4

Analysresultat

Det val som bör undersökas vidare är det automatiska systemet, då det finns ett högt inflöde
av pall som även är standardiserade. Manuellt system är att beakta till de inkomna pallarna
som ej är standardiserade.

6.4 Materialhantering
6.4.1

Hanteringsmaskiner

6.4.1.1

Nuläget sammanfattat

Med 1450 stycken materialhanteringsoperationer per skift förflyttas material väldigt frekvent.
Det inkommande godset väger inte över 600 kg och får plats på en EUR-pall. I större delen av
AL (2300 m2 av totalt 2900 m2) är det 5 m i lagringshöjd och i resterande delen av lagret är
det 10 m i lagringshöjd. Materialet förflyttas från godsmottagningen till den lagringsplats den
blivit tilldelad och sträckan kan bli upp till 70-90 m lång, enkel resa. Vidare ut till torgen
(området för kittningsstationerna) transporteras materialet med hjälp av AGV och den
sträckan är 150-180 m, enkel transport. Retursträckan från torgen är längre, detta då
tompallar transporteras till avsedd plats innan AGV återgår till AL.
Nedan presenteras modellen för hanteringsmaskiner (se Tabell 15).

Hanteringsmaskiner

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Walkies

Litet ytbehov vid
manövrering
Hög
manövreringshastighet

X

AGV

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

Låg investeringskostnad

X

X
X

X

Stapelkranar
X

X

Hög lyfthöjd
Lågt personalbehov
Många
applikationsmöjligheter

Riders

X

X

X

X
X

X

Tabell 15: Modellen för ”Hanteringsmaskiner” från kapitel 5.3.1

6.4.1.2

Mål

Att effektivisera genom minskat personalbehov och ökad transport hastighet.

6.4.1.3

Analys

Walkies är den trucksort som behöver minst yta vid manövrering. Lyfthöjden till Walkies är
dock lägre än Riders och Stapelkranar. Användningsområdet för dessa truckar är stort då
dessa går att applicera till många olika områden samt att investeringskostnaden är relativt låg.
Walkies behöver vara bemannade vid användning.
Riders har ett större ytbehov än både Walkies och AGV men mindre än Stapelkranar.
Riderstruckar har den högsta körhastigheten och kan hantera höga lyft. Även för detta
alternativ krävs bemanning vid användning. Investeringskostnaden för dessa truckar är
relativ hög. Applikationsmöjligheterna är fler än för både AGV och Stapelkranar, men något
lägre än Walkies.
AGV har en hög investeringskostnad men däremot är personalbehovet väldigt låg då dessa är
automatiserade. Dessa truckar har ett litet ytbehov och har en låg lyfthöjd.
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Applikationsmöjligheterna är låga då moment/sträckor måste standardiseras innan
möjligheten för användning av AGV kan ske.
Stapelkranar har ett stort behov utav yta vid manövrering. Likt Walkies och Riders krävs det
att dem bemannas för användning, antingen i direkt koppling till kranen, eller så kan dem
fjärrstyras. Dessa Stapelkranar har således en hög investeringskostnad och låga
applikationsmöjligheterna, men är bra för lyfta stort och högt.

6.4.1.4

Analysresultat

Kravet från företaget är att hanteringsmaskinerna ska lyfta upp till 10 meter och att de ska
användas i hela lagerområdet, på ett så tidseffektivt sätt som möjligt. Det finns även behov för
hanteringsmaskiner som kan transportera pallar längre sträckor.
Enligt modellen ges alternativen Rider och AGV. Men då dessa redan används idag, ses ingen
förändring. Utan undersöka om flera transportsträckor går att standardisera för användning
av fler AGV och därigenom minska personalbehovet.

6.4.2
6.4.2.1

Materialflöde
Nuläget sammanfattat

Majoritet av det godset går igenom samma materialflöde. Artiklarnas uttagsfrekvens är
förhållandevis lika, och uppdelningen av artiklar sker endast efter antal kragar pallen har.
Nedan presenteras modellen för materialflöde (se Tabell 16).

Materialflöde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Linjärt

Hög möjlighet till effektiv
artikelkategorisering
Låg tidskänslighet
Fördelaktig, stor kvantitet
vid smal artikelflora
Högt utnyttjande av
hanteringsutrustning
Smal variantionsbredd av
transportsträcka

U-format

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

Tabell 16: Modellen för ”Materialflöde” från kapitel 5.3.2

6.4.2.2

Mål

Att effektivisera genom kortare hanteringssträcka för materialet.

6.4.2.3

Analys

I ett linjärt flöde är möjligheten lägre till en effektiv artikelkategorisering. Med ett linjärt flöde
är tidskänsligheten låg då alla artiklar transporteras ungefär lika långt. Med detta flöde är det
att föredra med stor volym av smal artikelflora. Hanteringsmaskinerna som återfinns i lagret
används till ca 50 %, då halva körsträckan blir att hämta upp nytt gods.
Ett U-format flöde ökar möjligheten till att kategorisera artiklarna på ett effektivt sätt.
Tidskänsligheten ökar i samband med att variationen av transportsträckan ökar. Artiklar
längst in i lagret har upp till dubbelt så lång transportsträcka jämfört med de artiklar som är
placerade längre fram. Hanteringsmaskinerna har en högre utnyttjandegrad då in och ut
punkten är på samma sida, vilket medför möjligheten till att körsträckan för upphämtning av
nytt gods blir kortare. Samt att den totala transportsträckan minskar i helhet om en effektiv
artikelplacering finns att tillgå i det U-format flöde.

43

Validering av modell
6.4.2.4

Analysresultat

Förslaget enligt modellen som företaget bör undersöka vidare är U-format flöde, då det skulle
möjliggöra högre utnyttjandegrad av hanteringsutrustning. Ytterligare en fördel är
möjligheten att dela in lagret efter olika parametrar för effektivare artikelplacering.
En möjlighet för att tillämpa ett U-format flöde i befintlig lokal kan vara att flytta AGVstationen till godsmottagningen. På så sätt utgår godset från lagret vid samma punkt som
gods anländer. Dock kan flaskhalsar uppstå genom detta alternativ då fler truckar ska
manövrera på mindre yta.
Då godsmottagning och utskick av gods sker på motsatta sidor, är linjärt flöde
rekommenderat för AL.

6.5 Förvaringssystem
6.5.1

Nuläget sammanfattat

I studien studeras de gods som anländer på EU-pall med kragar. Detta medför att 96 % (ca
4850 stycken pall) av de totala gods som anländer utgör det underlag för indikation om
förvaringssystem. Den takt som systemet kräver ligger på 1 styck pall per 45:e sekund.
Lagret är i sin helhet anpassat för JIT. På så sätt ställs krav om att lagrat gods ska nå
plockstationerna inom 60 minuter (vilket anses som en hög servicenivå utifrån företagets
situation och förutsättningar).
Allt gods som lagras tillämpas till FIFO och inga lagringsrestriktioner föreligger de gods som
studien avser att studera.
Lagret utgörs av två sektioner, en om 2300 m2 (5 m takhöjd) och en om 600 m2 (10 m
takhöjd). Lagret är uppbyggt med ställage och har idag en hög utnyttjandegrad av golvytan.
Nedan presenteras modellen för förvaringssystem (se Tabell 17).

Förvaringssystem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Djup- och fristapling
X

Låg investeringskostnad
Lågt behov av
standardiserade pallar
Hög
ombyggnadsmöjlighet

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AVS/RS

X
X

X

Låg störningskänslighet
Bra
inventeringsmöjlighet

X

X

X
X

X

X

X

X

Bra vid hög frekvens
Lågt truckbehov
Hög
materialtillgänglighet

AS/RS

X

Hög yteffektivitet

Lågt personalbehov

Ställagelager

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabell 17: Modellen för ”Förvaringssystem” från kapitel 5.4

6.5.2

Mål

Då framtiden visar en tydlig tillväxt, är det främsta behovet vid val av förvaringssystem att öka
både lagringskapaciteten och möjliggöra för en ökad produktionstakt. Detta utan att öka
bemanningen.
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X
X

Validering av modell
6.5.3

Analys

Djup- och fristapling är det mest yt- och investeringsvänliga alternativet och samtidigt det
alternativ där personal och truckbehovet är som störst. Dock är det lösningens möjlighet att
klara av den höga materialtillgängligheten som krävs samt möjligheten att tillämpa FIFO
begränsad.
Ställagelager möjliggör för både FIFO och har en hög grad av materialtillgänglighet, samt en
moderat grad yteffektivitet. Systemet är förhållandevis inventeringseffektivt med ett lågt
standardiseringsbehov av gods. Vidare kräver systemet en hög grad av både personal och
truckar, vilket medför att alternativet blir relativt störningsfritt.
AS/RS är ett av de två system som har högst investeringskostnad, dock medför systemet en
hög yteffektivitet utan att personal- och truckbehovet är stort. Systemet möjliggör för såväl
FIFO som hög materialtillgänglighet. Möjligheterna att anpassa systemet efter installation, är
liten och störningskänsligheten är relativt hög.
AVS/RS är ett av de två system som har högst investeringskostnad, dock medför systemet en
hög yteffektivitet utan att personal- och truckbehovet är stort. Systemet möjliggör för såväl
FIFO som hög materialtillgänglighet. AVS/RS har även möjligheten att efter installation
anpassas till högre framtida servicekrav på lagret och har en moderat grad av
störningskänslighet.

6.5.4

Analysresultat

Nedan presenteras förslag för de potentiella alternativen med bakgrund av de nuläge som
råder samt de mål som föreligger området.
Då en stark tillväxt och ökad efterfrågan av företagets produkter förväntas, kommer en ökad
produktionstakt (vilket kräver högre servicenivå från lagret) och ett ökat lagringsplatsbehov
att skapas. Då yteffektiviteten i befintligt ställagelager är hög och rekommendationerna för en
automatiserad lösning är att takhöjden ligger i intervallet 15-21 meter, anses möjligheterna att
nå företagets mål med de tillgängliga lagerdimensioner som små, oavsett val av
förvaringssystem. Men utifrån de dimensioner som finns, bör ställagelager utredas närmare.
Viktigt att understryka är dock att detta, enligt modellen, inte är den bästa lösningen utifrån
deras mål och behov.
De förvaringssystem som företaget bör studera närmare utifrån de mål som föreligger är
framförallt AVS/RS, men också AS/RS. Dessa alternativ förutsätter dock att företaget
samtidigt utreder möjligheterna att utöka de lagerdimensioner som ligger till grund för
studien.

6.6 Materialplacering
6.6.1
6.6.1.1

Zonindelning och ABC-Uppdelning
Nuläget sammanfattat

Material som återfinns i lagret kan till största del hanteras likt och omsätts ungefär i samma
frekventa grad. Ett WMS används idag och det innehåller information om artiklarna som
finns lagrade i förvaringssystemet. Företaget kategoriserar artiklarna endast efter antal kragar
på pallen, och har då anpassat inlagringsplatserna för 1,2,3,4 eller fler kragar.
I väntan på utskick mellanförvaras artiklarna vid en utsedd zon, AGV transporterar sedan ut
dem till kittningsstationerna som ligger avsides. Nedan presenteras modellen för
materialplacering (se Tabell 18).
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Validering av modell

Materialplacering

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zonindelning

ABC-Uppdelning
X

Hög struktureringsgrad
Hög effekt vid linjärt
flöde
Hög effekt vid U-format
flöde

X

X

X

X

X

Enkel tillämpning
Lågt behov av IT-stöd
Lågt behov av
kontinuerlig analysering

X

X

X

X
X

X

Tabell 18: Modellen för ”Materialplacering” från kapitel 5.5.1

6.6.1.2

Mål

Högre effektivitet genom kortare transportsträcka inom AL och mindre hantering av material.

6.6.1.3

Analys

Zonindelning är en strukturvänlig indelning som fungerar bra med både linjärt- och U-format
flöde. Det kräver inte någon avancerad tillämpning för indelning av lagerzoner. Systemet
behöver inget IT-stöd, dock blir överskådligheten bättre med ett.
De flesta artiklarna har liknande frekvens, och alla artiklar ska levereras till samma ställe.
Vilket medför att en ABC-uppdelning inte får någon större effekt vid tillämpning av linjärt
flöde, medan det U-formade flödesområdet har desto större effekt. För att underlätta
uppdelningen är ett IT-stöd behjälpligt. För att tillämpa en ABC-uppdelning kan det krävas
att en genomgående analys av artiklarna görs för att få fram information om hur artiklarna
bör delas upp. För att bibehålla en hög effektiv grad av uppdelningen kan artiklarna behövas
att analyseras kontinuerligt, detta för att säkerställa att uppdelningen är uppdaterad.

6.6.1.4

Analysresultat

Enligt modellen bör företaget undersöka zonindelning mer ingående, då en effektivare
uppdelning av artiklarna kan innebära mindre hantering och kortare transportsträcka.
En zonindelning kan få stor effekt då företaget använder externa lager, och att placera olika
zoner med olika kriterier inom dessa lager, kan en högre effektivitet nås.

6.6.2
6.6.2.1

Ställageplacering
Nuläget sammanfattat

Idag används både linjärt och U-format flöde, men det linjära flödesområdet används till
större delen av lagret. Utformningen av lagret vid linjära flödet är som en rektangel och är
2300 m2 och den U-formade sektionen är kvadratisk och är 600 m2, och ligger intill den
rektangulära lagerdelen. I lagret plockas endast hela pallar. Hanteringsmaskinerna som
manövrerar i lagret och godsmottagningen samt fraktar gods mellan kittningsstationer och
torgen består utav:


10 stycken skjutstativtruckar



11 stycken ledstaplare



3 stycken tåg
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Validering av modell
Trängsel är störst vid området där utskick av plockade order sker, där flera skjutstativtruckar
och 3 tåg manövrerar. Hanteringen av in- och utgående pall från ställaget består utav ca 725
stycken pallar in och lika många ut per skift, totalt ca 1450 operationer utförs per skift. Idag
används en traditionell layout med tvärgång i det linjära flödet, och en traditionell layout utan
mittgång i det U-formade flödet. Nedan presenteras modellen för ställageplacering (se Tabell
19).

Ställageplacering

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Traditionella
Traditionell utan tvärgång

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

Chevron

X

X

X

X

Fishbone

X

X

Hög tidseffektivitet

Flying-V

X

Enkel lokalanpassning

Hög struktureringsgrad
Hög anpassningsbarhet
till linjärt flöde
Hög anpassningsbarhet
till U-format flöde

Traditionell med tvärgång

X

Hög yteffektivitet

Otraditionella

X

X
X

X

X

X

X

X
X

Tabell 19: Modellen för ”Ställageplacering” från kapitel 5.5.2

6.6.2.2

Mål

Högre effektivisering genom kortare hanteringsträcka och högre utnyttjandegrad av ytan.

6.6.2.3

Analys

De mest yteffektiva ställageplaceringarna är de traditionella, där alternativet utan tvärgång
har något högre ytanvändning medan alternativet med tvärgång är mer tidseffektiv vid plock.
Med en tydlig ställagestruktur främjar det en lägre avancerad uppbyggnad. Skillnaden mellan
de traditionella alternativen är att den med tvärgång även lämpar sig vid U-format flöde, då
både lämpar sig väl vid linjärt flöde.
Yteffektiviteten mellan de otraditionella är relativt lika, men för att bygga upp någon av dessa
placeringar krävs en mer komplex struktur och såldes en mer avancerad uppbyggnad. När ett
U-format flöde används är Fishbone det bästa valet av de otraditionella placeringarna, men
denna placering är dock inte lämplig för ett linjärt flöde. För de andra två placeringarna är det
fördelaktigt att tillämpa ett linjärt flöde, dock inte lika fördelaktigt som de traditionella.

6.6.2.4

Analysresultat

Den traditionella placeringen med tvärgång är mest tidseffektiv och den utan tvärgång är den
mest yteffektiva. Detta medför att dessa bör undersöka vidare om vilken eller vilka som är
mest lämpade för att uppnå en högre effektiviseringsgrad.

6.6.3
6.6.3.1

Placeringsprinciper
Nuläget sammanfattat

Idag kategoriseras artiklarna endast efter antal kragar varje pall innehar, inga andra
lagringsrestriktioner finns. Hantering av pall sker på likvärdigt sätt. Idag tillämpas FIFO för
artiklarna. Nedan presenteras modellen för placeringsprinciper (se Tabell 20).
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X

Validering av modell
Placeringsprinciper

Sammanfattning av Placeringsprinciperna

Principen är bra vid artiklar som har ett förbrukningsdatum genom att FIFO
Produktroteringsprincipen ökar kontrollen på hur länge artiklarna ligger i lager.
Placera artiklar som vanligtvis ingår i samma order nära varandra. Detta för
Plockpositionsprincipen att minska hanteringen inom varje order.
Artiklar med liknande behov , egenskaper eller dimensioner kan placeras
Familjegruppsprincipen tillsammans. Dock ökar risken för felplock.
Stora och otympliga föremål borde placeras nära sitt användningsområde, då
Storleksprincipen
dessa artiklar kan vara svåra att hantera.
Att besluta om vissa artiklar föredras att placeras på golvnivå eller högre upp
i ställagen.
Höjdledsprincipen

Tabell 20: Modellen för ”Placeringsprinciper” från kapitel 5.5.3

6.6.3.2

Mål

Högre effektivitet genom att nå en mindre hantering per pall och mer strategisk placering av
artiklar.

6.6.3.3

Analys

Genom att införa produktroteringsprincipen ökar medvetandegraden för hur länge artiklarna
ligger i lager, FIFO tillämpas.
Plockpositionsprincipen används när styckesplockning av flertal olika artiklar sker i samma
order. Denna princip har inte någon effekt vid plock av enskilda pall.
Att införa familjegruppsprincipen medför att artiklar med liknande egenskaper eller
dimensioner placeras i närheten av varandra. Detta för att underlätta för orderplockaren och
hanteringen av artiklarna.
Med storleksprincipen menas att vid stora och otympliga artiklar underlättas hanteringen om
dessa artiklar placeras närmare sin slutdestination.
Höjdledsprincipen kan appliceras på olika sätt. Det första är för att underlätta plockning av
styckegods genom att placera plockgodset på de lägre nivåerna så att plockningen går
snabbare. Då används de övre nivåerna för påfyllnadsmaterial till de lägre nivåerna. Det andra
användningsområdet är att underlätta hanteringen av gods. Detta genom att visst gods som är
svårare att hantera placeras på de lägre nivåerna i lagret, och lättare hanterbart gods i de
högre nivåerna.

6.6.3.4

Analysresultat

Eftersom FIFO redan används idag behövs inte produktroteringsprincipen implementeras,
vilket är rekommenderat för företaget att använda enligt modellen. Utifrån företagets mål och
modellen bör höjdledsprincipen undersökas vidare för underlätta hanteringen av gods, genom
att placera svårhanterat eller högfrekvent material långt ner och lättare hanterat eller mindre
frekvent material högre upp. Familjegruppsprincipen är också en princip att beakta, då
artiklarna kan ges fasta zoner men inom dessa zoner så appliceras det flytande placering, för
att underlätta hanteringen av liknande gods.

6.6.4
6.6.4.1

Fast eller flytande placering
Nuläget sammanfattat

Ingen artikel har fast placering i lagret, men det finns artiklar som har fasta områden där
flytande placering tillämpas inom dessa områden. Företaget använder sig utav ett WMS.
Fyllnadsgraden i lagret varierar dagligen mellan 90-100 %. Företaget har ett kraftigt ökande
behov av lagringsplatser då de räknar med fortsatt tillväxt. Idag används flytande placering
som standard.
Nedan presenteras modellen för fast och flytande placering (se Tabell 21).
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Validering av modell

Fast och Flytande placering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fast placering
Hög placeringstruktur
Hög grad för utnyttjande av
lagringsplatser
Lågt behov av
X
lagringsplatser
Hög möjlighet till effektiv
artikelplacering

Flytande placering
X

X

X

X
X
X

X

X

Lågt behov av IT-stöd

X

Tabell 21: Modellen för ”Fast och flytande placering” från kapitel 5.5.4

6.6.4.2

Mål

Att öka antalet lagringsplatser.

6.6.4.3

Analys

Fast artikelplacering ger lagret en tydlig struktur där varje artikel blir tilldelad en individuell
plats. Lagret dimensioneras till att alla artiklar samt eventuellt säkerhetslager ska få plats.
Alternativet möjliggör för att strategiskt placera artiklar på ett effektivt sätt. Fast placering har
inget större behov utav något WMS.
Flytande placering har ingen tydlig struktur genom att artiklarna placeras efter en ledig plats i
lagret, vilket ökar lagringsplatsutnyttjandet och därmed minskar det totala platsbehovet i
lagret. För att hantera flytande placering är det fördelaktigt med hjälp av ett WMS.

6.6.4.4

Analysresultat

Eftersom företaget redan använder sig utav flytande placering (även i de zoner som finns),
tillämpas redan det förslag som modellen menar är mest intressant att utreda närmare.

6.7 Orderplockning
6.7.1

Buffertzon

6.7.1.1

Nuläget sammanfattat

Kittning av artiklar sker i en zon avsides om AL med begränsad yta att operera på. Material
plockas manuellt från pallar i zonen. Artiklarna placeras på vagnar, där en vagn förflyttar ett
(1) kit. Visst material transporteras direkt till förbrukningsplatsen, dock ingår endast pallgods
i studien, vilket medför att detta material faller utanför arbetets ram. För att tillgodose
kittzonerna med material har AL en takt om ca 45 sekund per pall och kittzonerna har en takt
om ca 35 sekunder per kit (för de högfrekventa materialet) för att tillgodose produktion.
Plockning sker i moderat volym. Nedan presenteras modellen för buffertzon (se Tabell 22).
Buffertzon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I plockzonen
X

Lågt behov av extra yta
Bra vid högvolymsplock
Bra vid Högfrekvent
plockning
Bra möjlighet för
funktionsoptimering

Närliggande

Avsides

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Tabell 22: Modellen för ”Buffertzon” från kapitel 5.6.1
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X

Validering av modell
6.7.1.2

Mål

Att nå en lösning som möjliggör för en högre produktionstakt, vilket medför ett krav om att
minska takttiden för AL utan att behöva skala upp, varken till yta eller bemanning.

6.7.1.3

Analys

Fördelarna med att låta plockning ske i buffertzonen är att rationaliseringar med avseende på
yta kan uppnås. Dock lämpar sig inte detta alternativ vid högvolyms- och högfrekvent
plockning. Det finns även begränsade möjligheter för att funktionsanpassa plockningen.
Genom att låta plockningen ske i en närliggande zon medför ett större ytbehov. Dock lämpar
sig detta alternativ bättre för både högvolyms- och högfrekvent plockning. Möjligheterna att
funktionsoptimera zonen för plockning är även goda.
Att lokalisera plockzonen avsides från buffertzonen medför ett större ytbehovet. Dock lämpar
sig detta alternativ bättre för högvolymsplock, inte lika väl då material frekvent behöver
plockas. Goda möjligheter för att funktionsoptimera zonen finns för detta alternativ.

6.7.1.4

Analysresultat

Då ett kit av företagets huvudprodukter (som majoritetsgodset är avsett för) behöver plockas
och transporteras vidare till produktion var 35:e sekund och utbyte av pall ske var 45:e sekund
anses in- och utfrekvensen av artiklar och gods vara så stor, att behov för att
funktionsoptimera zonen för plockning bör ses som central. Med bakgrund av det utesluts att
plockning bör ske i buffertzonen.
De alternativ som företaget bör studera närmare är främst att låta plockzonen ligga avsides
(närmare produktion då utflödet är mer frekvent än inflödet), men också att låta plockning
ske i närområdet till buffertzonen.

6.7.2

Uttagsprincip

6.7.2.1

Nuläget sammanfattat

Företagets produkter är komplexa och kräver en hög grad av precision och noggrannhet vid
tillverkning. Då företaget tillämpar JIT är materialflödesprocesser starkt beroende av
varandra och en störning kan medföra oönskade stopp i produktionen. Materialtillförseln är
pålitlig och från det att material beställs från kittningszonerna ska pallen med gods vara på
plats inom 60 minuter. Nedan presenteras modellen för uttagsprincip (se Tabell 23).

Uttagsprincip

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Satsning (Kit)
X

Lågt personalbehov
Lågt precisionsberoende
Låg störningskänslighet
Låg kapitalbindning
Lågt leverantörsprecisionsberoende

Partiutformning

Kontinuerlig försörjning

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

Tabell 23: Modellen för ”Uttagsprincip” från kapitel 5.6.2

6.7.2.2

Mål

Att tillämpa en rationell, pålitlig och kostnadseffektiv materialtillförsel till produktion.
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Validering av modell
6.7.2.3

Analys

Genom att kitta material innan de når produktion möjliggörs att i större utsträckning arbeta
med de aktiviteter som skapar värde för kund. Alternativet bidrar även till en låg
kapitalbindning. Metoden har ett relativt stort personalbehov och kräver hög precision vid
plock av material. Detta medför således att systemet är störningskänsligt.
Alternativet partiutformning har ett lägre personalbehov, dock uppstår hög kapitalbindning.
Dess styrka ligger främst i den trygghet som alternativet genererar genom att den inte ställer
strikta precisionskrav på intilliggande processer i flödet.
Kontinuerlig försörjning är det system som är mest störningskänsligt och har en hög grad av
precisionsberoende. Med detta alternativ är att kapitalbindningen blir låg, dock till priset av
hårda krav på intilliggande processer.

6.7.2.4

Analysresultat

Då företaget tillämpar JIT och processerna i stort redan är synkroniserade till en pålitlig nivå,
medför alternativet partiutformning att endast mer kapital skulle bindas upp i artiklar utan
att bidra till att skapa något större värde. Då satsning (kit) tillämpas hos företaget idag bör
detta alternativ tillsammans med kontinuerlig försörjning studeras närmare. Kanske kan en
kombination av de bägge bidra till att nå en mer effektiv materialförsörjning?

6.7.3

Plockteknik

6.7.3.1

Nuläget sammanfattat

Allt material plockas manuellt med vagnar. För att tillgodose kittzonerna med material har AL
en takt om ca 45 sekund per pall och kittzonerna har en takt om ca 35 sekunder per kit (av
företagets huvudprodukter som majoritetsgodset är avsett för) för att tillgodose produktion.
Plockning sker i moderat volym. Lokalen där kittningsstationerna är lokaliserad har
begränsad golvyta, men en takhöjd om ca 7 meter som inte är utnyttjad. Nedan presenteras
modellen för plockteknik (se Tabell 24).

Plockteknik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lågplock

Lågt ytbehov
Lågt höjdbehov
Bra vid högfrekvent
plockning
Bra vid högvolymsplock
Lågt behov av
hanteringsmaskiner

Högplock

X

Stationsplock
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

Tabell 24: Modellen för ”Plockteknik” från kapitel 5.6.3

6.7.3.2

Mål

Att nå en så tidseffektiv plockning som möjligt.

6.7.3.3

Analys

Lågplock kräver större golvyta och behovet av hanteringsmaskiner är små. Alternativet
lämpar sig bra för situationer där material frekvent i större eller moderata volymer plockas.
Högplock är mer yteffektiv men behovet av hanteringsmaskiner vid detta alternativ är stort.
Alternativet lämpar sig inte vid högfrekvent plock men bättre vid högvolymsplock. Fördelen är
att systemet även kan utnyttja höjden i större utsträckning.
Stationsplock är förhållandevis yteffektivt, men lämpar sig dåligt vid högvolymsplock och
moderat vid högfrekvent plockning.
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6.7.3.4

Analysresultat

Då företaget har högfrekvent plock med moderata volymer bör alternativet lågplock studeras
närmare. Detta främst då de andra alternativen inte lämpar sig till de frekvenser och volymer
som systemet kräver.

6.7.4
6.7.4.1

Avslutningsarbete
Nuläget sammanfattat

I AL placeras plockat gods i en zon avsedd för utgående material. Zonen är delad i två
områden. Sortering av gods sker således direkt och transporteras sedan av AGV (max 15 pall
per transport) ut till torgen. Då allt gods har en intern nästa destination efter AL, packas inget
gods innan utskick.
Takttiden för utskick av pall är ca 45 sekund per pall och de gods som studien avser fraktas på
pall med varierande antal pallkragar.
Nedan presenteras modellen för avslutningsarbete (se Tabell 25).

Avslutningsarbete

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Packning
Separat

Bra vid högfrekvent utskick
Bra vid många
utskicksdestinationer
Lågt standardiseringsbehov
av utskicksalternativ
Bra möjlighet att anpassa
funktionen
Bra översiktsmöjlighet

Sortering
Direkt

X

Separat

X

X

X
X

X
X
X

Direkt
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabell 25: Modellen för ”Avslutningsarbete” från kapitel 5.6.4

6.7.4.2

Mål

Att nå en lösning som minskar den nödvändiga tidsåtgången, antingen direkt i processen eller
som förbättrar helhetsflödet.

6.7.4.3

Analys

Då det inte föreligger behov för att packa gods, utesluts detta alternativ redan innan analysen
påbörjas.
Att separat sortera gods lämpar sig bra vid högfrekvent utskick där variationen av
utskicksdestinationer är många. I tillägg är standardiseringsbehovet lågt och möjligheten att
funktionsoptimera sorteringen är god. Systemet ger således god överskådlighet.
Att tillämpa direkt sortering lämpar sig bättre vid färre utskicksdestinationer. Systemets
lämplighet vid högfrekvent utskick är moderat och standardiseringsbehovet är större.
Möjligheterna att optimera sorteringen om den sker direkt är mindre och lika så
överskådligheten.

6.7.4.4

Analysresultat

Då utskicksfrekvensen från AL är hög och materialets destinationer både är interna och få till
antalet, bör sortering i direkt förbindelse med plock studeras närmare.
Inget behov av packning föreligger.
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6.8 IT-system
6.8.1

Nuläget sammanfattat

Ett WMS används idag för inregistrering och placering av gods i lagret. Detta utförs utefter
parametrar som är inlagrade i WMS som antal artiklar och antal kragar på pallen. Det är
endast antal kragar på pallen som är avgörande vart pallen ska placeras i lagret. WMS sköter
orderhanteringen från kittningsstationerna, där beställningar görs och överförs till en
plockorder i lagret.
Nedan presenteras modellen för IT-system (se Tabell 26).

IT-System

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Utan IT-System
X

Lågt investeringsbehov

Hög anpassningsbarhet
Lågt standardiseringsbehov för processer
Hög informationstillgänglighet

X

X

Hög tidseffektivitet
Lågt personalbehov
Hög grad av
övergripande kontroll

IT-System

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

Tabell 26: Modellen för ”IT-system” från kapitel 5.7

6.8.2

Mål

Bättre informationstillgänglighet

6.8.3

Analys

Om ett IT-system inte används så ökar personalbehovet. Möjligheten till en övergripande
kontroll av lagerverksamheten minskar om det inte finns ett IT-system. Lagerverksamheten
blir även mindre tidseffektiv, samt att standardiseringsbehovet minskar. Detta medför att
systemet har en högre anpassningsgrad. Informationstillgängligheten utan ett IT-system är
låg.
Ett IT-system medför en hög investeringskostnad. Samtidigt kan ett IT-system arbeta
tidseffektivt vid standardiserade områden. Med ett lågt personalbehov så minskar även
anpassningsbarheten. Då information blir mer tillgänglig vid användning av ett IT-system
tillåts en mer övergripande kontroll av lagerverksamheten.

6.8.4

Analysresultat

Företaget arbetar ständigt med förbättringsarbeten. För att underlätta möjligheten till det bör
information finnas lättillgängligt. Detta medför att användning utav ett IT-system är att
rekommendera då tillgängligheten till information ökar.

6.9 Sammanställning av analysresultat
Nedan sammanfattas analysresultatet för att ge en överskådlig bild av vilka förslag som
utifrån modellen bör studeras närmare:


Godsmottagning – Automatiskt mottagande (manuellt för specialgods)



Hanteringsmaskiner – Riders för lyft och AGV för transport
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Materialflöde – U-format flöde (praktiskt svårt då lagerdimensionerna är fasta). Men
utifrån de randvillkor (lagerdimensionerna) som föreligger studien bör linjärt flöde
studeras närmare.



Förvaringssystem – De automatiska alternativen (framförallt AVS/RS men även
AS/RS), men utifrån de randvillkor (lagerdimensionerna) som föreligger studien bör
ställagelager studeras närmare.



Materialplacering – Zonindelning



Ställageplacering – Traditionellt med och utan mittgång



Placeringsprincip – Produktroterings-, höjdleds- och familjegruppsprincipen



Fast eller flytande placering – Flytande placering



Buffertzon – Avsides och närliggande



Uttagsprincip – Satsning (kit) och Kontinuerlig försörjning



Plockteknik – Lågplock



Avslutningsarbete – Sortering i direkt förbindelse



IT-system – Fördjupa för att använda IT-system

Genom att analysera sammanställningen framgår det att vissa alternativ hämmas av de
randvillkor (lagerdimensioner) som finns, men inget av alternativen kolliderar och bidrar
således inte till att eliminera något av de andra lyfta alternativen. Modellens utfall medför
dock viss begränsning inom området för ”Flytande placering". Detta främst genom att
alternativen ”Zonindelning”, ”Höjdleds”- och ”Familjegruppsprincipen” medför att
uppdelningar i AL tillämpas och en strikt tillämpning av ”Flytande placering” inte är möjlig.
Dock kan ”Flytande placering” tillämpas båden inom och utom zonerna.
Hade inte randvillkoret om lagerdimensioner funnits skulle de automatiserade alternativen
för ”Förvaringssystem” lyfts. Vid en sådan situation hade viss kollision mellan alternativen
uppstått. Främst genom att både AVS/RS och AS/RS är systemlösningar som innefattar stora
delar av ”Hanteringsmaskiner”. För optimal användning begränsas även valen av alternativ
inom ”Materialflöde”, ”Materialplacering”, ”Ställageplacering”, ”Placeringsprincip”, ”Fast och
flytande placering”, ”Buffertzon” och ”IT-system”.
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7

Diskussion och slutsatser

Kapitlet ger en beskrivning av åtgärdsförslag utifrån studiens resultat och analys samt
diskussion av dessa. Vidare ger kapitlet en sammanfattande beskrivning av studiens
implikationer, slutsatser och förslag på vidare arbete/forskning.

7.1 Åtgärdsförslag och diskussion
Studien har utförts inom det huvudområdet (effektivt lager) som arbetet från starten var
ägnat. Dock bidrog förändringar i fallföretagets situation att arbetet tog en annan riktning
inom det studerade området. Den nya situationen gjorde att den första inriktningen inte
skulle skapa värde för företaget. Beslut togs därför om att ta fram en modell för att underlätta
den inledande delen i effektiviseringsprocesser vid lager. Denna ändring medförde att den
modell som togs fram intog en mer övergripande och generell riktning. Detta genom att
modellen fokuserar på de grundläggande lösningar och principer för lagerutformning. Vidare
lyfter modellen fram de individuella egenskaperna, för respektive alternativ, och påvisar vid
vilken eller vilka situationer respektive alternativ lämpar sig bättre.
Genom att modellen intog denna riktning, tilläts mer omfattande förändringsalternativ att
lyftas. På så sätt kan användning av modellen bidra till att skapa en större påverkan på lagrets
struktur och hur de operativa delarna fungerar, och således bidra till att ge större utslag med
avseende på företags definition av ”effektivitet”.
Utfallet av modellens validering visar att företaget i stort arbetar utefter det som modellen
menar är centrala områden dit effektiviseringsfokus bör vara riktat. För företagets del medför
detta att de använder de ”rätta” metoderna.
För att effektivisera företagets AL ytterligare bör en djupare analys kring de alternativ och de
möjliga operativa tillvägagångsätt för respektive metod utredas. På så sätt kan effektivare sätt
att arbeta utefter identifieras. Dock är möjligheten att nå kraftfulla effektivitetsåtgärder
begränsade. Detta då de förändringar som kan tillämpas faller inom ramen för samma metod
och såldes inte ger lika stort effektiviseringsutslag som att byta metod.
Då viss variation av egenskaper och utformning kan finnas inom respektive lösningsalternativ
inom modellens 6 områden, ligger modellens styrka i att presentera vilken eller vilka
alternativ som företaget bör utreda närmare. Detta medför således att den vägning som
modellen presenterar visar hur väl respektive kategori generellt presterar. Användarna av
modellen bör vara medvetna om att viss variation kan förekomma. Ansvaret för att identifiera
”rätt” tillämpning av lösningsalternativet vilar på användarens förmåga att synkronisera
företagets behov, med rätt tillämpning inom lösningsalternativens variationsspann.
Under validering av modellen har ett behov av att komplettera modellen med ytterligare
stödfrågor vuxit fram. Dessa frågor ligger till viss del utanför studiens ram, men kan trots det
vara nödvändiga att inkludera i modellen. Detta för att ge användaren än bättre möjlighet att
fatta ett korrekt beslut kring vilket lösningsalternativ som bör fördjupas.
Totalt har ytterligare 13 stycken stödfrågor tagits fram. Två av dessa har identifierats som mer
centrala och kan implementeras till modellens alla områden. Dessa två är:
1.

Vilka är flaskhalsarna i dagens system?

2. Finns det andra krav eller randvillkor som också bör tas i beaktning?
De övriga stödfrågorna presenteras nedan under respektive rubrik.
Materialflöde


Måste vissa pallar ha en separat hantering, hur påverkar detta möjligheterna?

Förvaringssystem


Utbyggnadsmöjligheter?
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Vilka ekonomiska förutsättningar finns?



Finns det behov för olika förvaringssystem?

Zonindelning och ABC-uppdelning


Finns det stora och otympliga artiklar?

Placeringsprinciper


Är det lämpligt att vissa artiklar står på golvet eller högt upp?

Buffertzon


Hur stort behov av variation finns det i de artiklar som plockas, kan lagerprocessen i
helhet förbättras genom att funktionsoptimera plockningen?

Uttagsprincip


Hur mycket kapital får bindas upp i material?



Kan ingående artiklar kategoriseras där hela eller
kittas/partiutformas/kontinuerligt försörjas med material?

delar

av

artiklarna

IT-system


Kan
en
effektivare
helhetslösning
funktioner/avdelningar i företaget?



Finns det någon/något som behöver ha tillgång till lagret utifrån? Kunder?
Leverantörer?

nås

genom

att

sammankoppla

Den framtagna modellen kan agera som stöd för företag som befinner sig i en situation där
större förändringar i den befintliga lagermiljön behöver uppnås för att nå önskat resultat.
Genom att följa modellens steg och utreda de frågor som lyfts, tillåts företaget att i ett tidigare
skede rikta resurserna mot de områden som utifrån teori och forskning är centrala för deras
situation. För företag betyder detta att resurser kan användas mer effektivt och tidsåtgången
för den inledande delen i effektiviseringsprocessen kan kortas.

7.2 Slutsatser och rekommendationer
Genom att inkludera de stödfrågor som presenteras i 7.1, kan ett starkare fundament för
användning av modellen skapas. Stödfrågorna skapar ytterligare värde till modellen genom
att de lyfter fler avgörande parametrar och faktorer för användaren att inkludera redan i den
inledande delen av effektiviseringsprocessen.
Resultatet från valideringen av modellen visar tydligt att fallföretaget utifrån sina
förutsättningar arbetar med de lösningsalternativ som modellen lyfter som mest centrala. För
att företaget ska nå en högre grad av effektivitet med hänsyn till yta och bemanning bör AL i
större utsträckning automatiseras. Denna investering utifrån de lagerdimensioner som
föreligger studien, är inte att rekommendera. Detta då systemet, utifrån dess potentiella
kapacitet, inte skulle prestera effektivt.
För att företaget ska nå sina mål om att bli mer effektivt, bör de lagerdimensioner som finns
att tillgå utökas. På så sätt tillåts lagret att inte enbart växa till yta och volym, utan även mer
yt- och bemanningseffektiva lösningar kan implementeras.

7.3 Vidare arbete eller forskning
För att öka användningsmöjligheter kan flera olika lastbärare inkluderas till modellen, men
också att förstärka matriserna med underlag för de stödfrågor som presenteras i kapitel 7.1.
Genom att lägga till de frågorna kan vägningen av lösningsalternativens egenskaper i
modellen preciseras bättre, vilket ökar möjligheterna för att korrekt beslut tas.
Genom att vidareutveckla modellens områden där fler lösningsalternativ och dess egenskaper
viktas, tillsammans med ytterligare relevanta stödfrågor, kan göra att modellens tillförlitlighet
stärkas. Detta då fler lösningsalternativ kan presenteras genom användning modellen.
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Genom att studera i vilken utsträckning lösningsförslagen kan kombineras med varandra,
eller i vilken utsträckning som alternativen påverkar varandra (direkt eller indirekt) kan nya
infallsvinklar och ytterligare dimensioner adderas till modellen.
Dessa förslag skulle tillsammans bidra till att skapa ett stadigare fundament och samtidigt
skapa fler användningsmöjligheter för modellen. Vilket skulle bidra till att fler företag och
intressenter kan använda modellen.
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