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Abstract 

This thesis deals with the field of warehouse management, focusing on frequency 
control of stock. The purpose of the thesis is to reduce the warehouse staff mileage 
by placing an article based on its number of picks, i.e. how frequently it gets 
picked. In order to achieve relevant results the following four questions have been 
answered in the thesis: 
 

• How should the articles be placed with regard to the picking frequency? 

• Which factors, if any, needs to be addressed beyond the picking frequency when 
articles are placed based on frequency? 

• Can the present picking system be improved? 

• Is frequency placement with regard to the picking frequency profitable to 
implement for the company? 

The thesis is based on literature studies and on the data that has been collected 
from the company’s business system. Other information has been collected 
through interviews and observations. 
 
The authors have reached a conclusion that is based on a classification and grading 
of the company’s articles. An analysis of how the articles where placed at the time 
of the study resulted in that deficiencies with the current article placement could 
be identified. The main deficiency was the articles placement with regard to how 
frequently they were picked. To find out which articles were the most frequently 
picked an ABC-analysis were done on the company’s standard articles. This thesis 
is based on the articles that were classified as A-articles in this ABC-analysis. 
 
Articles that were identified among the most frequent was scattered throughout 
the warehouse, sometimes far away from the stock workers baseline. A number of 
different needs and criteria could be identified and used to formulate a 
improvement proposal. This proposal contains exact placements for the articles 
with the highest frequency as well as zones where the higher frequency articles 
should be placed. In conjunction with this proposal an additional proposal 
concerning the company’s picking system was presented. This proposal was based 
on opinions collected from interviews and on the article placement in the stock. 
The most influential criteria regarding the picking system was the size of the 
articles, since the picker needs to place larger articles in the bottom and smaller 
ones on the top of his pallet.    
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Sammanfattning 

Det här arbetet behandlar området lagerhantering med inriktning på 
frekvensstyrning av lager. Syftet med arbetet är att minska lagerpersonalens 
körsträckor på lagret vilket ska uppnås genom en artikelplacering baserad på 
artiklarnas antal plockningar, dvs. deras plockningsfrekvens. För att få fram ett 
relevant resultat har följande fyra frågeställningar besvarats i arbetet: 
 

• Hur placeras artiklar ut på ett bra sätt med hänsyn till plockfrekvens? 

• Vilka faktorer, om några, behöver tas hänsyn till utöver plockfrekvensen vid 
placering av artiklar? 

• Hur kan det nuvarande plocksystemet förbättras? 

• Är frekvensläggning med hänsyn till plockfrekvens lönsamt att implementera för 
företaget? 

Grunden till arbetet ligger i litteraturstudier och den data som insamlats från 
företagets affärssystem. Övrig insamling har skett genom intervjuer och 
observationer. 
 
Författarna har arbetat fram ett resultat som är baserat på en indelning och 
sortering av företagets artiklar. En analys av hur artiklarna var placerade i nuläget 
utfördes vilket resulterade i att brister i artikelplaceringen kunde identifieras. Den 
huvudsakliga bristen var artiklarnas placering utifrån hur frekvent de plockades. 
För att få fram vilka artiklar som var de mest högfrekventa genomfördes en ABC-
analys av företagets standardartiklar. Arbetet baseras på de artiklar som klassats 
som A-artiklar utifrån ABC-analysen. 
 
Artiklar som identifierades bland de högst frekventa var utspridda över hela lagret, 
vissa långt från plockarnas utgångsläge. Ett antal olika behov och kriterier kunde 
identifieras och användas för att skapa ett förbättringsförslag. Detta förslag 
innehåller exakta placeringar av de mest högfrekventa artiklarna och även 
föreslagna zoner där relativt högfrekventa artiklar bör placeras. I samband med 
förslaget utvecklades dessutom ett förbättringsförslag för lagrets plocksystem. 
Detta system baserades på åsikter vid intervjuer och efter var olika artiklar placerats 
på lagret. Det kriteriet som påverkade plocksystemet mest var storleken på 
artikeln, detta för att underlätta för plockaren då det blir enklare att ha stora 
artiklar i botten och små artiklar längst upp på en pall.  
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1 Inledning 
I inledningen ges en kort introduktion till examensarbetet. Inledningen av arbetet 
behandlar bakgrund, syfte och mål. Vidare beskrivs avgränsningarna för arbetet samt 
rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Vad innebär det att vara logistiskt effektiv och varför är det viktigt att vara det? 

Logistikens betydelse ökar konstant då företag blir mer medvetna om hur effektiva 
logistiklösningar påverkar dem. Det finns indikationer på att det ekonomiska 
synsättet på logistik har förändrats, från att vara en kostnad till att vara en intäkt i 
företags resultaträkning. Att ha effektiv logistisk kan vara avgörande om företaget 
ska lyckas prestera bättre än sina konkurrenter gentemot sina kunder  (Fredholm, 
2006). 
 
Det finns många aspekter som kan påverka om företaget lyckas vara effektiva 
logistiskt. Denna rapport berör området lagerhantering. Begreppet lagerhantering 
innefattar bland annat hur artiklar lagerförs, kontroll och inlagring av artiklar, 
utplockning av artiklar, vilken utrustning som används vid hanteringen och 
personalen som sköter hanteringen (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006). Inom 
området lagerhantering så fokuserar rapporten på frekvensstyrning av lager. Enligt 
Oskarsson et al. (2006) innebär frekvensstyrning av lager att artiklarna placeras i 
lagret utifrån en uppsättning kriterier beroende på hur ofta de plockas. 
 
På dagens marknad är det viktigt att inte bara tänka på hur företag producerar och 
levererar varor utan även hur och var dessa placeras i lager. När en produkt 
transporteras inom ett lager kan till synes små tidsbesparingar få stora 
konsekvenser. De sekunder som potentiellt kan sparas in kan växa till minuter om 
produkten plockas flera gånger samma dag. Sett över en månad kan minuterna lätt 
växa till timmar vilket visar att en till synes liten förändring av produkternas 
placering i lagret kan spara företag många arbetstimmar (Jonsson & Mattsson, 
2009). 
 
Brist på struktur i lagerhantering leder ofta till problem när företag växer. Med 
tiden fylls lager slumpvis efter var det finns plats att placera nya artiklar. Detta 
skapar en rörig situation som förvärras ju längre tid det går. Genom att 
implementera ett nytt eller bara förbättra nuvarande system kan problemet 
åtgärdas. I detta skede blir det viktigt att se över sitt lagerhanteringssystem och 
implementera förändringar (Jonsson & Mattsson, 2009). 
 

1.2 Problembeskrivning 
Ahnviks Papper AB är ett företag som karaktäriseras av förändringar i kombination 
med brister i lagerhantering. Företaget vill skapa ett nytt system för placering av 
artiklar i samband med utbyggnad av lagret. 
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Idag har Ahnviks Papper AB ett lagersystem som kan förbättras då strukturen på 
systemet vuxit fram i samband med företagets utveckling. Företaget upplever att 
de lägger ner onödiga resurser på att fylla på plockplatser från buffertar och att 
man åker för långt på lagret för att hämta artiklar med hög plockfrekvens. 
Företagets lagerutbyggnad leder till att dagens lagerarea på 9000m² utökas till 
13200m². Det innebär en kapacitetsökning som medför att Ahnviks Papper AB 
kommer få mer utrymme och potentiellt kan hantera sitt lagerflöde på ett 
effektivare sätt.  
 
Idag sker in- och utleverans i samma portar men i och med utbyggnaden kommer 
man få olika platser på lagret för detta, se figur 1. Utbyggnaden och 
förändringarna när det gäller lastzoner kommer medföra en förändring av 
lagerlayouten utöver utbyggnaden. Ahnviks Papper AB har också en butik i 
anslutning till lagret men på motsatt sida från lastportarna. Från butiken säljs vissa 
artiklar exklusivt, vissa inte alls och andra artiklar säljs både genom butiken och 
mot kundorder. Detta medför en problematik då plockplatser för artiklarna ska 
fastställas. Företaget vill införa frekvensstyrning av lagerhållningen för att spara tid 
och resurser på lagret. 

Figur 1: Jämförelse mellan nuvarande och framtida layout 
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1.3 Syfte och mål 
Målet med examensarbetet är att identifiera de produkter som har högst 
plockfrekvens och placera dessa på lämpliga plockplatser. Syftet är att minska 
lagerpersonalens körsträckor. 
 
Frågor som ska besvaras i arbetet är följande; 

• Hur placeras artiklar ut på ett bra sätt med hänsyn till plockfrekvens? 

• Vilka faktorer, om några, behöver tas hänsyn till utöver plockfrekvensen vid 
placering av artiklar? 

• Hur kan det nuvarande plocksystemet förbättras? 

• Är frekvensläggning med hänsyn till plockfrekvens lönsamt att implementera för 
företaget? 

Hänsyn har tagits till artiklar beroende på om de ska till butiken eller om de ska 
plockas av lagerpersonalen. Tyngdpunkten har lagts på artiklarnas placering i 
lagret med komplettering för antalet pallplatser varje artikel behöver. 
 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet kommer inte behandla följande: 

• Lagerplacering i butiken kommer inte att behandlas, eftersom företaget inte 
har några planer på att genomföra någon förändring av artikelplacering i 
butiken. 

• Kundunika artiklar och artiklar som enbart lagerförs i butiken inkluderas 
inte i arbetet. Arbetet omfattar enbart företagets standardartiklar. 

• Varken namngivning eller konkretisering av olika lagerzoner kommer 
inkluderas. Då företagets lagersystem omfattar mer delar än den del som 
behandlas i denna rapport kommer företaget själva ta fram passande namn 
på delar av lagret. De namngivningar som inkluderas i rapporten är till för 
att skapa förståelse för de slutgiltiga förslagen som författarna lägger fram.   

• Arbetet kommer inte ta hänsyn till frekvensen av inleveranserna. Företaget 
har uttryckt ett önskemål om att minimera plockarnas körsträckor.  

 

1.5 Disposition 
Rapporten beskriver först den teoretiska bakgrunden som examensarbetet grundar 
sig på. I detta kapitel finns teori om lager och om hur lager bör vara uppbyggda 
enligt layout, flöden och förvaringssystem. Olika principer vid artikelplacering och 
hur en ABC–analys av artiklar går till följer sedan. 
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Metodkapitlet är nästa del i rapporten. Här beskrivs valda undersökningsmetoder 
samt valt tillvägagångssätt. Detta kapitel redogör för hur data har samlats in och 
bearbetats. Informationsinsamling uppdelat i tre olika typer förklaras sedan följt av 
databearbetning och metodkritik där använda metoders validitet och reliabilitet 
diskuteras.  

Nästa kapitel beskriver hur Ahnviks Papper AB i dagsläget driver sin verksamhet 
vad gäller styrningen av sitt lager. Här beskrivs hur olika teoretiska aspekter för 
lagerstyrning är använda i dagsläget. En viktig del i denna nulägesbeskrivning är 
avsnittet om var de mest högfrekventa artiklarna är utplacerade. 

Det femte kapitlet innefattar resultatet. Här beskrives ett förslag för framtida 
artikelplacering utifrån de genomförda analyserna. Här visas också  ABC-analysen 
av artiklarna som ligger till grund för vilka artiklar som ska bearbetas i rapporten. 
Hur artikelplaceringen har gått till förklaras också här samt vilka kriterier och 
principer som har följts för att åstadkomma en bra artikelplacering. 
Sammanfattande kan sägas att detta kapitel visar förslag för hur lagerlayout, 
plockssystem och artikelplacering kan förbättras. 

Avslutningsvis i kapitel sex återfinns diskussion och slutsatser. Såväl resultat som 
metod diskuteras. Dessutom ges förslag på om hur arbetet genomförts samt 
generellt hur implementering och bibehållning av frekvensstyrning kan 
genomföras.
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2 Teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden inleds med en förklaring av lager och olika lagerlayouter. 
Vidare beskrivs teorin bakom lagrets olika förvarings och hanteringssystem. 
Beskrivningen ger en grund för att förstå de flöden som existerar i lagret och varför de 
olika artiklarna är placerade på olika platser. Teoriavsnittet avslutas med en förklaring 
av ABC-analys och frekvensläggning. Denna teori ligger till grund för att förstå 
rapportens tyngdpunkt, som är hur ett antal artiklar har valts ut och placerats vid 
lagrets effektivaste plockplatser.   

2.1 Lager  
Langley, Coyle, Brian, Novack, & Bardi (2008) beskriver skillnaden mellan ett 
gammalt och ett nytt synsätt på lagers strategiska roll. Ett gammalt synsätt på 
vilken strategisk roll ett lager har var att företag skulle kunna lagra råmaterial och 
färdigt gods över långa perioder. Produkter tillverkades mot lager och såldes 
därifrån till kund. Idag har meningen med lager förändrats till att möta kundens 
krav. Företag försöker effektivisera alla processer som berör lagringen, detta för att 
tillgodose kraven på korta ledtider och lägre priser för kunden (Langley et al., 
2008). 
 
Enligt Jonsson & Mattson (2009) är ett syfte med lager att möjligheten för snabba 
leveranser ska finnas, företaget har artiklarna som efterfrågas färdiga på lager vilket 
medför att leveranstiden blir kort.  
 
Jonsson & Mattsons (2009) anser också att vid utformning av ett fysiskt lager bör 
företaget sträva efter att få så låga hanterings- och lagerhållningskostnader som 
möjligt. Bra utrymme och extra lagringsplatser för variationer i lagringsbehov är 
två viktiga aspekter när man försöker hålla hanteringskostnaderna nere dock 
medför dessa aspekter också högre lagerhållningskostnader. Lagerhållnings-
kostnaderna ökar när lagerutrymmet växer eftersom driftkostnaderna ökar. 
Onödiga förflyttningar är en nyckel för låga hanteringskostnader och för att 
minska distanserna för förflyttningar bör artiklar med hög plockfrekvens placeras 
nära plockstationen. Det ska också vara lätt att komma åt och flytta dessa 
högfrekventa artiklar (Jonsson & Mattsson, 2009). 
 
Enligt Lumsden (2006) gäller det att sträva efter att uppfylla tre önskemål för att 
lyckas med utformning av ett lager. 
 
Dessa önskemål är att ha; 

• Hög fyllningsgrad. Det går inte att ha en hundra procentig fyllnadsgrad 
eftersom det alltid kommer behövas gångar för truckar att kunna röra sig 
runt inne i lagret och hantera artiklar. 

• Olika arbetsområden i lagret placerade så att de passar arbetsordningen och 
inte orsakar onödig förflyttning av resurser och material. 

• Enkla system för att finna och hantera artiklarna så att hanteringsarbetet 
underlättas (Lumsden, 2006). 
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2.2 Lagerlayout 
Enligt Jonsson & Mattsson (2009) finns det ett antal olika lagerlayouttyper. 
Vilken utformning lagrets layout bör ha bestäms av flödet genom lagret samt var 
ankommande och utgående gods hanteras. Följande tre flöden är exempel på hur 
det kan se ut; 

• Linjärt flöde  

• U-format flöde 

• Cirkulärt flöde 

Vid linjärt flöde transporteras alla varor ungefär lika långt oberoende av deras 
placering eftersom godsmottagningen och utlastningen är i var sin ända av lagret. 
Jonsson och Mattson (2009) menar att detta innebär att hanteringsarbetet samt 
kostnaderna kan bli onödigt höga och placeringen av artiklar blir mindre relevant. 
Att göra skillnad på placering av artiklar har ingen större inverkan. Flödena genom 
lagret blir ofta tydliga, detta medför att det blir enklare att använda sig av 
automatiska system för hanteringen (Jonsson & Mattsson, 2009). Figur 2 visar 
strukturen för ett linjärt flöde. 

 
Figur 2: Linjärt flöde  (Jonsson & Mattsson, 2009) 

 

Med ett u-format flöde skapas möjlighet till hanteringsmässig effektivisering då 
både utlastning och godsmottagning sker på samma sida av lagret. Vissa produkter 
får korta interna transportsträckor medans vissa får längre, utmaning ligger i att 
bestämma artiklarnas placering så lagret blir effektivare. Detta möjliggörs genom    
t.ex. användning av ABC-analys av artiklarna (Jonsson & Mattsson, 2009). Figur 
3 visar strukturen för ett u-format flöde. 
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Figur 3: U-format flöde (Jonsson & Mattsson, 2009) 
 
Jonsson & Mattsson (2009) skriver att en kombination eller olika varianter av 
kopplingar mellan u-format och linjärt flöde är vanligt bland företag. 

Begreppet cirkulärt flöde liknar u-format flöde men här används endast en lastzon 
för både ankommande och utgående gods. Detta ger en kostnadsbesparing 
eftersom investering av separata lastzoner inte behövs (Lumsden, 2006). 

 

2.3 Förvaringssystem 
Ett företag använder sig av förvaringssystem för att förvara fysiska artiklar i ett 
lager (Jonsson & Mattsson, 2009). Fristapling, ställage och hyllager är exempel på 
olika förvaringssystem. 

2.3.1 Fristapling 

Enligt Jonsson & Mattsson (2009)  är bästa sättet att utnyttja lagerutrymme 
genom att artiklarna placeras direkt på golvet med djuplagring och även att dessa 
artiklar placeras direkt på varandra med så kallad fristapling. I figur 4 framgår det 
att utnyttjandegraden är hög med fristapling. 
 
Vid placering av artiklarna i djuplagring placerar man en rad med artiklar framför 
en annan rad. Denna lagringsmetod medför att det blir svårt att komma åt de 
artiklar som förvaras längst in, det kan resultera i att vissa artiklar lagerförs längre 
tid än vad de bör (Lumsden, 2006). Inkluderar företaget också fristapling i 
djuplagret medför denna lagringsmetod att fyllnadsgraden av lagervolymen blir 
hög. Två aspekter som är viktiga att ha i åtanke är att artiklarna på pall ska vara 
lika stora och att den understa pallen i varje stapel kommer få den sammanlagda 
tyngden från pallarna ovanför (Lumsden, 2006). 
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Figur 4: Fristapling 

2.3.2 Ställagelager 

Ställagelager är ett annat sätt att lagra gods på. Jonsson & Mattsson (2009) 
beskriver att ställagelager innebär att artiklar placeras på pallar vilka sedan placeras 
i olika fack vilket medför att produkterna blir lättillgängliga, se figur 5. Det 
vanligaste är att pallen hanteras med kortsidan utåt mot lagergången (Lumsden, 
2006). Begreppen en-, två- och trepallsförvaring beskriver hur ställagen är 
konstruerade vad gäller hur många pallar som får plats i varje ställagefack. Enligt 
Lumsden (2006) så är nackdelen med ett ställageförvaringssystem att en stor del av 
lagerutrymmet tas upp av lagergångar mellan ställagen. Ställagelagring av pallat 
gods är den vanligaste metod att lagra gods på i dagens industri. Men företag 
använder också andra lastbärare som t.ex. hyllor (Lumsden, 2006).  
 

 
Figur 5: Ställage med pallplatser 

 
 

Djuplagring 

Fristapling 
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Det vanligaste sättet att hantera gods i ställagelager är genom att placera det på 
mindre enhetslastbärare som lastpallar. Eftersom godset är lastat på någon form av 
pall kan det hanteras med gaffeltruck, vilka är anpassade för att hantera olika typer 
av pallar. Genom att använda pallar skapas större enheter som förenklar 
hanteringen av godset maskinellt. Den vanligaste typen av pall i Europa är EUR-
pallen, se bild 1 (Lumsden, 2006). 

En EUR-palls mått är pallstandardmått uppsatta för Europa. Det är dessutom 
vanligt med användning av halvpall, vilka har halva storleken av en EUR-pall.  

Dessa standardmått är framtagna för förenkla hanteringen. En ytterligare fördel 
med en sådan standardpall är att returnering av pallen inte behövs då företag kan 
byta pall med avsändaren alternativt så säljs pallen till köparen som en del av 
ordern. Många större företag har dock utvecklat egna lastpallar som är anpassade 
för att kunna hantera mer specialiserat gods (Jonsson & Mattsson, 2009).  

 
Bild 1: EUR-pall 

2.3.3 Hyllager 

Denna typ av lagring används för mindre artiklar. Facken eller lådorna som 
artiklarna placeras i kan bestå av flera sektioner som är ihopkopplade på ett 
horisontellt plan. Hyllagrens utrymmen kan enkelt varieras eftersom dess 
konstruktion gör det möjligt att flytta runt hyllplanen i hyllorna (Lumsden, 2006). 
Förvaringssystemet är speciellt användbart vid lagring av låga volymer, reservdelar 
och som verktygsförråd. Hyllagring är också användbart som plocklager där många 
små artiklar lagras (Jonsson & Mattsson, 2009). Se figur 6 för en grundläggande 
variant av hyllager. 
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Figur 6: Hylla 

 

2.4 Buffertlager 
Enligt Bloomberg, Lemay & Hanna (2002) innebär buffertlager en säkerhet för 
företag att kunna leverera till sina kunder. Buffertlagret kan användas som 
påfyllningslager för plockplatserna i lagret till skillnad från säkerhetslager där gods 
endast lagras för tillfälliga svängningar i efterfrågan (Blomberg et al., 2002). 

Lumsden (2006) beskriver att det finns indelningar av olika zoner vid buffertlager; 

• Avsidesliggande buffert 

• Närliggande buffert 

• Plockzonsbuffert 

 

För en avsidesliggande buffert är grundtanken att bufferten inte ligger i direkt 
anslutning med den aktuella plockzonen. Bufferten kan ha placerats i t.ex. en 
annan byggnad (Lumsden, 2006). 

Närliggande buffertzon har grundprincipen att bufferten ska placeras i närheten av 
plockplatsen. Plockaren kommer inte ha bra åtkomlighet till bufferten utan måste 
ta hjälp av antingen någon annan person med en truck eller något annat verktyg 
för att kunna plocka fram bufferten. En sådan här buffertzon kan ofta placeras 
ovanför plockplatserna i ett pallställage (Lumsden, 2006). 

I en plockzonsbuffert minimeras risken med att få restnoteringar för plockaren då 
bufferten är i samma utrymme som plockzonen. När plockrundan är slut kan 
plockaren rapportera att en ny pall behövs på den ordinarie plockplatsen 
(Lumsden, 2006). 
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2.5 Cross-docking 
Begreppet cross-docking innebär att utan någon förändring på godset och med 
maximal lagringstid på ett fåtal timmar kan in- och utleverans ske. Däremot är det 
vanligt att ompaketering av godset sker, figur 7 visar hur inlevererat gods 
distribueras om för vidareleverans. Det som köps ska redan vara sålt och det bör 
inte heller finnas något av godset i lager (Jonsson & Mattsson, 2009). 

Det finns också ett koncept som kallas direktadresserad cross-docking, det innebär 
att  varje leverans från det försörjande företaget är destinerad till en viss kund. 
Funktionen i detta systemet är att mellanhandsföretaget direkt kopplar kundens 
order till deras leverantör, sen får mellanhandsföretaget exakta kvantiteter och vid 
exakt tidpunkt som kunden efterfrågar (Jonsson & Mattsson, 2009; Fredholm, 
2006). 

Enligt Lumsden (2006) så innebär cross-docking att logistikbesparingen 
maximeras genom att lagring av varor undviks. Storhagen (1995) beskriver detta 
begrepp med att det är artiklar som under en kort tid lagras i väntan på vidare 
transport eller omlastning. 

 
Figur 7: Cross-docking 
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2.6 Placeringsprinciper 
Hur artiklarna i ett lager ska placeras bör övervägas utifrån ett antal olika 
principer. Det bör också tas beslut för vilken typ av övergripande system företaget 
ska tillämpa när det gäller artikelplaceringen (Lumsden, 2006). 

2.6.1 Produktroteringsprincipen 

FIFU är en förkortning av först in- först ut principen. Det är en metod som 
grundar sig på att de produkter som ankommit sist till lagret också läggs sist i 
plockordningen. Produkterna som varit längst tid på lagret plockas således först. 
Detta visas grafiskt i figur 8 (Jonsson & Mattsson, 2009). 

Om ett FIFU-system används måste lagerlayouten möjliggöra att alla artiklar kan 
plockas från plockposition. Detta för att den äldsta ska kunna plockas först, vilket 
är idén med FIFU-principen (Lumsden, 2006). 

För att arbeta med FIFU rekommenderas att företaget har en lättåtkomlig form av 
förvaringssystem eftersom det är viktigt att godset enkelt kan förflyttas (Lumsden, 
2006). 
 

 
Figur 8: Först in- först ut principen. Bearbetad från (Jonsson & Mattsson, 2009) 

2.6.2 Popularitetsprincipen 

Denna princip bygger på att man delar in artiklarna efter en ABC-analys vad gäller 
artiklarnas plockfrekvens. De artiklar som hamnar i A-gruppen och står för flest 
antal plock bör placeras närmast utleveransen. Om företag använder denna princip 
leder det till att mindre transportarbete krävs. För att en sådan frekvensläggning 
ska löna sig bör företaget ha relativt liten andel högfrekventa artiklar (Lumsden, 
2006). 

Att artiklarna har en stabil förbrukning är en förutsättning för att ABC – 
indelningen ska vara fortsatt bra. Alltså så bör plockfrekvenserna på lagret 
analyseras fortlöpande (Lumsden, 2006). 
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2.6.3 Likhetsprincipen 

Artiklar som vanligtvis ingår i samma order, både in- och utleverans, bör enligt 
denna princip placeras nära varandra. Ett problem med att tillämpa denna princip 
är att den kräver omfattande analyser på vilka artiklar som ofta köps tillsammans 
av kunderna. Det som effektiviseras genom denna princip är minimering av 
körsträckor. Risken för felplock bör övervägas då artiklar som liknar varandra 
enklare kan plockas fel (Lumsden, 2006). 

2.6.4 Gånglängdsprincipen 

Företag måste överväga längden på sina gångar i ett lager. Om man har långa 
gångar ökar man effektiviteten på lagringen eftersom då utnyttjas större del av 
lagret för lagring. Ifall företaget arbetar utefter detta så minskas effektiviteten för 
plockaren då personen måste åka längs hela lagergången innan plockning i nästa 
lagergång kan påbörjas. Om tvärgångar existerar tar man bort delar av 
lagringsutrymmet men man ökar plockarens effektivitet då plockaren enklare kan 
byta plockgång (Lumsden, 2006). 

2.6.5 Höjdledsprincipen 

Hur högt över marknivå artikeln är placerad påverkar hastigheten artikeln kan 
plockas med och det påverkar även plockaren ergonomiskt. Bästa plockhöjden rent 
ergonomiskt är mellan 75cm och 140cm över marken. Hänsyn till vikt är 
betydelsefullt då tunga artiklar bör ha den bättre placeringen höjdmässigt. Att lyfta 
tunga saker högt upp kan ofta vara ett problem på ett lager (Lumsden, 2006). 

2.6.6 Fast eller flytande lagersystem 

När artiklarna har bestämda platser i ett lager använder man sig av ett fast 
lagerplaceringssystem. En fördel med detta system är att de mest högfrekventa 
artiklarna kan placeras närmast plocken (Jonsson & Mattsson, 2009). Lumsden 
(2006) skriver att den negativa effekten av detta system är att lagrets storlek måste 
anpassas efter maximala lagringsvolymen per artikel. Det flytande lagersystemet 
baseras på att företaget placerar artiklarna där det finns utrymme. Det medför att 
lagrets storlek kan minimeras då man utnyttjar lagerutrymmet mer. Dock blir den 
negativa effekten här att popularitetsprincipen inte kan tillämpas. En praktisk 
lösning som är vanlig är att man använder sig av ett fast lagersystem för 
plockplatserna och ett flytande för sitt buffertlager (Jonsson & Mattsson, 2009). 
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2.7 ABC – Analys 
ABC-analys är ett sätt att kontrollera individuella artiklar. När en ABC-analys 
genomförts så ska svar finnas på följande två frågor: 
 

• Hur viktig är den lagrade artikeln? 

• Hur ska artiklarna styras utifrån deras klassificering?  

ABC-analysen är alltså till för att bestämma hur viktig artikeln är efter olika 
värderingar (Arnold, Chapman, & Clive, 2008). 
 
Enligt Lumsden (2006) har de flesta företag ett stort antal artiklar i lager och har 
svårigheter med att urskilja vilka artiklar som är mest betydelsefulla för dem. 
Därför kan en indelning av artiklarna beroende på deras betydelse vara till hjälp. I 
en ABC-analys är det A-artiklarna som värderas högst efter den klassificering som 
valts. B-artiklarna är således lite mindre betydande artiklar och C-artiklarna är de 
minst betydande. I de flesta fall baseras detta på årlig omsättning per artikel, men 
även andra kriterier används. Ett exempel är  att en ABC-analys kan användas för 
val av fysisk placering av lagerförda artiklar enligt plockfrekvens. Om sådan 
indelning används blir A-artiklar de som plockas med högst frekvens. Andra 
exempel är att kunder eller leverantören kan ligga till grund i en ABC-analys 
(Lumsden, 2006). 
 
När indelning genomförts så används detta som underlag för hur de olika 
artiklarna ska hanteras och styras (Lumsden, 2006). Företaget bör lägga resurser 
och fokus på de artiklar, kunder eller leverantörer som ingår i A-klassen. Företaget 
kan t.ex. försöka att höja lageromsättningshastigheten på de artiklar som 
identifierats som A-artiklar. Detta kan göras genom t.ex. kortare ledtider, högre 
frekvenser och lägre orderkostnader. C-artiklar däremot bör styras så att en 
acceptabel leveransservicenivå uppnås men med så låg kostnad som möjligt. 
Lumsden (2006) anser att efter genomförd ABC-analys bör det tas i åtanke att 
vissa C-klassade artiklar kanske är i sin uppstartningsfas och inom kort kan de 
istället tillhöra A-klassen eller så kan de vara av slaget komplementartiklar. Dessa 
artiklar kan tillhöra C-klassen men utgöra kompletterande artiklar till A-klassen, så 
att de A-klassade artiklarna inte kan levereras utan dessa.  Detta gör att en ABC-
analys bör genomföras regelbundet för att undvika att vissa produkter får för 
mycket eller för lite fokus (Lumsden, 2006). 
 
Principen för ABC-analys är baserad på observationen att ett lågt antal artiklar ofta 
dominerar det uppnådda resultatet. Denna observation togs fram av Italienaren 
Vilfredo Pareto, och därför kallas det för Paretos lag.  Lagen bygger på följande 
struktur (Lumsden, 2006); 
 

• A-artiklarna står för ungefär 20% av artiklarna men ändå för ungefär 80 % 
av t.ex. antalet plock eller omsättning.  

• B-artiklarna står för cirka 30% medans deras plock/omsättning står för 
cirka 15%.  
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• C-artiklarna står för cirka 50% men står endast för 5% av 
plocken/omsättningen.  

Dessa procenttal är ungefärliga och bör inte tolkas som absoluta enligt Lumsden 
(2006). Den här typen av distribution används för att underlätta kontroll av lager. 
För att få fram vilka artiklar som tillhör vilken klass så genomförs en ABC-analys i 
tre olika steg enligt Storhagen (1995). Först definieras kriteriet som ska användas 
vid analysen och att den data som ska användas är tillförlitlig. I andra steget ska 
artiklarna rangordnas efter det definierade kriteriet. I det avslutande steget så ska 
artiklarna delas in i de olika klasserna, detta efter Paretos lag. Indelning ser ofta ut 
som visas i figur 9 (Lumsden, 2006). 
 

 
Figur 9: Kurva för en ABC-analys (Lumsden, 2006) 
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2.8 Lönsamhet av frekvensläggning 
I figur 10 visar den röda linjen ett fall där företaget har ett stort antal artiklar med 
hög plockfrekvens. Den gröna linjen visar att företaget har ett lägre antal artiklar 
med hög plockfrekvens. För att frekvensstyrning av lagerhållning ska vara lönsamt 
bör ABC-analysens resultat ligga nära den gröna linjen. Detta för att uppnå effekt 
av den införda frekvensstyrningen. Möjligheten att få ut lönsamhet av att placera 
artiklarna efter frekvens är större om ett lägre antal artiklar med hög frekvens får 
de bästa plockplatserna (Lumsden, 2006). 
 
Det företaget får ut av frekvensläggning av artiklar är att åtkomsttiden för 
plockaren minskar. Detta leder till att plockaren över ett längre perspektiv får 
kortare transportsträckor (Lumsden, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 10: Lönsamhet med frekvensläggning (Lumsden, 2006)
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3 Metod 
Detta kapitel inleds med en översiktlig beskrivning av det använda tillvägagångssättet. 
Sedan beskrivs datainsamling följt av databearbetning. Därefter diskuteras arbetets 
validitet samt reliabilitet.  

3.1 Tillvägagångssätt 
I figur 11 visas hur författarna har arbetat med de olika delarna i arbetet, mer 
specifikt hur genomförandet har strukturerats. 

 
Figur 11: Struktur över genomförande 
 
Arbetet startades genom att frågeställningar formulerades utifrån syftet: 
 

• Hur placeras artiklar ut på ett bra sätt med hänsyn till plockfrekvens? 

• Vilka faktorer, om några, behöver tas hänsyn till utöver plockfrekvensen vid 
placering av artiklar? 

• Hur kan det nuvarande plocksystemet förbättras? 

• Är frekvensläggning med hänsyn till plockfrekvens lönsamt att implementera för 
företaget? 

Syftet kompletterades sedan med avgränsningar. För att svara på frågorna skapades 
en teoretisk grund som arbetet skulle kunna byggas på. Litteratur studerades för 
att få en inblick i grundläggande logistik. Fördjupningar inom lager och 
lagerlayouter gjordes i allmänhet och artikelplacering med frekvensläggning i 
synnerhet. Denna teori analyserades sedan och användes för att undersöka 
placering av artiklar utifrån frekvensstyrning samt lönsamheten för detta. Genom 
teoretisk analys skapades sedan en ABC-analys vilken användes för att urskilja 
relevanta artiklar ur affärssystemet. För att kunna genomföra analysen fick 
författarna data från företagets affärssystem. I nästa fas presenteras resultat av de 
intervjuer och observationer som genomförts på Ahnviks Papper AB. Genom att 
undersöka vilka placeringsbehov artiklarna hade, genom observationer och 
intervjuer, kunde faktorer som påverkade placeringen identifieras. Samtidigt 
jämfördes analys av det nuvarande plocksystemet med litteratur gällande 
lagerflöden. Eftersom lagerflödet skulle ändras i det färdiga lagret såg författarna en 
förbättringspotential och arbetade fram ett förslag för ändring av plocksystemet. I 
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den slutgiltiga fasen presenteras slutsatser som bl.a. innehåller förslag till vidare 
arbete med frekvensstyrning. 

3.2 Metoder för datainsamling 
Utgångspunkten för detta arbetes metodval var dess syfte och frågeställningar. För 
att kunna besvara dessa frågor användes både sekundär och primär data. 
 
Enligt Andersen (1994) finns det tre olika huvudmetoder för datainsamling: 
 

1. Observationer 
2. Intervjuer 
3. Dokumentstudier 

Insamling av data, för gällande lagerlayout samt artikeldata, har i detta arbete 
genomförts på Ahnviks Papper AB. 

3.2.1 Observationer 

Enligt Patel och Davidson (1994) är en observatör känd eller okänd samt 
deltagande eller icke deltagande. Dessa fyra olika roller kan kombineras och 
användas på olika sätt. Skillnaden mellan deltagande och icke deltagande 
observationer är om observatören deltar och påverkar arbetet som observeras eller 
inte. Skillnaden mellan en känd och en okänd observatör är om gruppen som 
observeras känner eller inte känner till att den blir observerad. (Patel & Davidson, 
1994) 
 
Under arbetets gång har observationer på lagret genomförts vid fem olika tillfällen. 
Dessa observationer har varit av typen icke deltagande observationer där 
författarna har varit kända. Det har bidragit till en helhetsbild av lagrets layout och 
flöden. Dessa observationer har genomförts vid både hög och låg belastning av 
lagerhantering. Vid låg aktivitet har författarna skissat av viktiga områden och 
även dokumenterat vissa lagerutrymmen med digitalkamera. Genom texter och 
bilder har dessa observationer redovisats i rapporten. 
 
Mätningar av plockplatser och ytor på Ahnviks Papper AB:s lager har genomförts. 
Dessa mätningarna har genomförts med tumstock. Mätningarna har använts för 
att bestämma vilka artiklar som kan lagras på vilka plockplatser. Vissa pallar med 
gods är för höga och/eller breda för vissa pallplatser vilket har varit en viktig del för 
bestämmandet av plockplatser. 

3.2.2 Intervjumetod 

En annan metod för datainsamling har varit intervjuer med anställda på Ahnviks 
Papper AB. Det finns enligt Bell (2000) flera olika typer av intervjuer. I ena 
extremen fungerar intervjuaren som en maskin där konkreta frågor ställs och svar 
registreras. I den andra extremen styrs en helt informell intervju av den 
intervjuades svar och reaktioner (Bell, 2000). 
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Författarna har valt att genomföra intervjuerna informellt. Idén var att 
information som inte kunnat utläsas ur de tidigare insamlade värdena, från 
företagets affärssystem, var viktig att nå fram till. Genom att låta de anställda tala 
fritt runt ett antal öppna frågor fanns det förhoppningar om att nå denna data.  
 
Enligt Bell (2000) krävs viss erfarenhet hos intervjuaren vid den här typen av 
intervjuer. Trots intervjuarnas oerfarenhet bedömdes detta som en acceptabel risk 
då intervjuerna under arbetet varit ett verktyg för att skapa förståelse men inte 
legat som grund för arbetets resultat.      
 
Personal från flera olika avdelningar, lager, butik och kontor har valts ut för dessa 
intervjuer. Dessutom har lagerarbetarna svarat på spontana frågor och kommit 
med egna förslag under författarnas tid på lagret. Totalt har fyra olika personer 
intervjuats, två från lagret en butiksanställd samt en kontorist. Intervjuerna 
genomfördes i tomma fikarum på företaget för att en lugn och avslappnad 
stämning skulle upplevas. Intervjuerna tog cirka 30 minuter och författarna 
antecknade individuellt under dem. När alla intervjuerna var genomförda 
jämförde författarna sina anteckningar och diskuterade runt de svar som 
uppkommit. Se bilaga 1 för använd intervjumall.  

3.2.3 Dokumentstudier 

Dokumentstudier syftar till att redan sagda, skrivna eller tryckta redogörelser 
studeras. Exempel på dokumenterat material är litteratur, tidsskrifter, artiklar och 
informationsblad. När litteraturstudier genomförs är det klokt att börja med 
allmän litteratur för att sedan fokusera på mer specialiserad litteratur (Andersen, 
1994).  
 
Dokumentstudierna i det här arbete har inledningsvis fokuserats på allmän 
logistiklitteratur för att författarna skulle få fördjupad kännedom runt ämnet. 
Därefter har litteratur runt artikelplacering och frekvensläggning studerats för att 
skapa en fördjupad förståelse för dessa områden. Den databas som använts är 
JULIA, vilket är Jönköpings högskolas biblioteks databas. Sökord som använts vid 
sökning i databasen är ”logistics”, ”layout”, ”inventory control” och 
”articleplacement”. Den internetkälla som använts har varit Ahnviks Papper AB:s 
egna hemsida.  
 
Genom Ahnviks Papper AB:s affärssystem har data relaterat till artiklarnas 
plockfrekvens och deras destination införskaffats. Denna data infogades i ett 
exceldokument och omfattade information om artikelnummer, aktuell 
lagerplacering, totalt antal plockade ordrar respektive artiklar senaste tolv 
månaderna, antal plockade ordrar från lagret respektive butiken, genomsnittligt 
antal artiklar per order och kort information om artiklarna. Den data som erhållits 
från affärssystemet har, som litteraturstudierna, varit sekundärdata. 
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3.3 Databearbetning 
Arbetet behandlar de 508 artiklar som de senaste 12 månaderna har haft högst 
plockfrekvens. De utvalda artiklarna är framtagna efter granskning av alla artiklars 
antal plockade order per år. Antalet 508 artiklar valdes eftersom dessa är artiklar 
som är plockade efter en framtagen önskad frekvens, minst 48 gånger om året. För 
dessa artiklar ska ett förslag läggas fram för i vilka områden på lagret de bör 
placeras. Det ska också bestämmas specifika plockplatser för de artiklar som är 
mest högfrekventa. Detta motsvarar de artiklar som plockas minst tre gånger per 
vecka och dessa omfattar 109 av de 508 utvalda artiklarna. 
 
Denna företagsdata har sedan legat som grund till arbetets resultat. Enligt 
Lumsden (2006) används ABC-analys för att svara på vissa frågor, t.ex. om alla 
artiklar behöver behandlas individuellt, som en stor grupp eller om de kan delas in 
i mindre grupper. Han fortsätter att säga att ABC-analys kan användas för att välja 
den fysiska placeringen av lagerförda artiklar baserat på plockfrekvens. Genom 
ABC-analys har därför informationen bearbetats i tre steg för att visa några olika 
värden. 
 

1. Första bearbetningen gjordes för att sortera bort all ickerelevant data. 

Denna data inkluderade kundorderspecifika artiklar, artiklar som saknade 
plockplats och artiklar som endast lagras inne i butiken. Dessutom togs 
säsongsartiklar som t.ex. inslagningspapper med julmotiv bort. 
 

2. Den andra bearbetningen visade med vilken frekvens artiklarna plockades i 
lagret. 

Genom att genomgöra en ABC-analys på resterande data kunde författarna sortera 
informationen i Excel. Informationen sorterades efter vilka artiklar som plockades 
mest respektive minst de senaste tolv månaderna. Härifrån kunde författarna ta 
beslut om antalet artiklar som behövde hanteras i rapporten. Detta mål sattes vid 
ungefär 70% av plocken, motsvarande runt 15% av lagerförda artiklar. Dessa 
siffror grundades på teorin för ABC-analys. 
 

3. Nästa bearbetning visade hur fördelning av plocken såg ut, vilka plock som 
gjordes av lagret respektive butiken. 

För att nå rätt områden för placering behövde denna sortering hanteras parallellt 
med föregående. Eftersom informationen från företaget innehöll klara kolumner, i 
excelformat, som visade antal plock fördelat på butik samt lager behövde 
författarna endast räkna ut en procentuell fördelning. Detta gjordes för att 
författarna, i samråd med Ahnviks Papper AB, bestämt att artiklar som plockats 
oftare än 70% av gångerna av butiken skulle placeras bra för butiken och mindre 
bra för lagret. Anledningen till att procentsatsen inte sattes till t.ex. 50% var för att 
de besparingar i tid och resurser, vilka blir till resultat av frekvensläggningen, 
påverkar lagerarbetarna mer än butikspersonalen. De anställda i butiken kan 
plocka i ordning en order och hämta artiklar när butiken är tom och inga kunder 
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finns. Lagerarbetarna påverkas mer eftersom deras arbete innebär mer 
godshantering. 
 

3.4 Metodkritik 
I det här kapitlet granskas de metoder som använts i arbetet. Efter datainsamlingen 
och databearbetningen genomförts är det lätt att inse att informationen kan ha 
blivit snedvriden eller rent av felaktig. Det är därför viktigt att vara noggrann vid 
datainsamling oavsett vilka metoder som använts (Bell, 2000). 

3.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett uttryck för hur mätningar står emot felaktiga mätvärden. Ordet 
betyder ungefär tillförlitlighet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). 

Enligt Bell (2000) spelar det ingen roll vilken metod som väljs, det är alltid viktigt 
att kritiskt granska den för att kunna avgöra hur tillförlitlig information som 
genererats. ”Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett 
instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt 
lika omständigheter”. (Bell, 2000, s. 117) 

Mätdata på pallstorlekar, hyllornas höjd samt ställageutrymmen har mätts med 
tumstock på flera olika platser med samma verktyg för att bekräfta uppmätta 
mätvärden. 

Den data som erhållits från företaget har bearbetats för att eliminera icke 
intressanta och felaktiga värden. Hur reliabel den återstående informationen var 
beror till stor del på hur reliabel den var när den hämtades ur affärssystemet.  

För att öka reliabiliteten på genomförda intervjuer har författarna i förväg bokat 
tider med respondenterna. Detta för att ge dem tid att tänka på frågorna i förväg 
och för att de själva skulle kunna välja tider som passade dem så att de inte var 
stressade och hade tankar på annat under intervjutillfället. Vid oklara svar har även 
uppföljning gjorts för att säkerställa att inga missförstånd uppstått.  

Eftersom intervjuerna genomfördes informellt gav ofta frågorna svar som svävade 
ut och skapade diskussioner, detta påverkade reliabiliteten då det i vissa fall 
saknades konkreta svar på frågorna när intervjuerna var genomförda. Anteckningar 
fördes under intervjuerna vilket påverkade reliabiliteten genom att säkerställa att 
reliabel information nåddes. 

Arbetets reliabilitet stärks eftersom tillvägagångssättet beskrivs i detalj så att senare 
studier kan följa arbetssättet och på så vis jämföra resultat.  

3.4.2 Validitet 

Validitet innebär att mätningar eller registreringar görs på det som avses mätas eller 
registreras. Det går att göra validitetstest på många olika sätt (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2008). 



Metod 

27 

Enligt Bell (2000) är validitet ett betydligt mer komplicerat begrepp eftersom det 
är ett mått på om en viss fråga beskriver eller mäter det man vill att den ska. Är en 
fråga inte reliabel är den heller inte valid men det omvända gäller inte.”En fråga 
kan ju ge samma eller nästan samma svar vid olika tillfällen men ändå inte mäta vad 
den är avsedd att mäta” (Bell, 2000, s 118) 

Mätningar har gjorts på relevanta mått, djupet på ställagen är t.ex. inte ett relevant 
mått men det är bredden. Författarna har diskuterat sina mätvärden med anställda 
på Ahnviks Papper AB för att bekräfta att rätt saker har mätts och att arbete 
utifrån dessa värden har bedrivits på rätt sätt. 

Författarna har valt ut personal från olika delar av företaget för att få olika vinklar 
eller synsätt på viktig information under intervjuerna. Tillsammans har deras svar 
och idéer skapat en helhetssyn.  

Det är viktigt att komma ihåg att ge utrymme för större svar än ja och nej under 
den valda typen av intervjuer. Frågor med förväntade korta svar kan sväva ut och 
utvecklas, det är då viktigt att uppfatta och använda denna information så att den 
inte går förlorad. Intervjuerna på Ahnviks Papper AB har genomförts som öppna 
intervjuer där de intervjuade har uppmanats att tänka efter och gärna tala runt 
frågorna. Dessutom har författarna varit noggranna med att låta de intervjuade få 
tid att tänka och svara så att ett fall av ”intervjuaren pratar, den intervjuade 
lyssnar” inte har inträffat. 

För att öka arbetets validitet har författarna kontinuerligt fört diskussioner med 
företaget. Diskussionerna har bl.a. syftat till att säkerställa att resultatet har baserats 
på rätt värden. Det nära samarbetet har vid flera tillfällen styrt arbetet så att valida 
uppgifter registrerats.   
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4 Nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivningen behandlar först Ahnviks Papper AB förvaringssystem och layout 
på det befintliga lagret. Sedan beskrivs buffertlager följt av artikelplacering. 
Avslutningsvis behandlas företagets nuvarande plocksystem. 

4.1 Lagerlayout 
I dag ser lagerlayouten ut enligt ett cirkulärt flöde eftersom både in- och utlastning 
sker på samma plats, se figur 12. Det finns totalt fyra portar för lastning och 
lossning, alla används för både godsmottagning och utlastning. Direkt vid 
lastzonen har företaget plats för det gods som ska skickas ut. Ankommande gods 
placeras och omhändertas i anslutning till lastzonen. Gods som lagras kort tid för 
vidareleverans placeras antingen i hyllor utanför lagerkontoret eller på golvyta i 
närheten av lastzonen. Figur 13 visar hur lagerytan upptas av olika 
förvaringssystem där artiklarna placeras ut för att lagerhållas. Plockaren hämtar 
sedan artiklarna utifrån sin plockorder. Med denna layout blir flödet således 
cirkulärt.  

 

 
Figur 12: Nuvarande flöde på lagret 

 

 

 

 

 



Nulägesbeskrivning 

29 

4.2 Förvaringssystem 
Ahnviks Papper AB jobbar i nuläget med ställagelager, fristaplingszoner, 
transitlager och hyllager. I figur 13 är de fyra olika färger som tillsammans med 
ställageraderna utgör lagrets fem olika zoner. C, D och F-zonerna är hyllager, G-
zonen är fristapling och raderna i mitten av lagret är E-zonen som består av 
ställage. Transitlagret är utplacerat på golvytan nära in- och utlastningszonen. De 
röda linjerna i figur 13 markerar en passage genom ställagelagret. Passagen är 
anpassad för trucktrafik men det går fortfarande att lagra artiklar över den.  

 
Figur 13: Lagerlayout 

 

Företaget har inget genomarbetat system för på vilka platser olika artiklar ska ligga. 
Lagret har olika delar av sortimentet i olika zoner vilket inte tar någon hänsyn till 
frekvens. Däremot finns det kopplingar i lagersystemet, både till likhetsprincipen 
och gånglängdsprincipen. Kopplingen till likhetsprincipens är t.ex. att företaget 
har placerat olika färger på presentsnören i rad eftersom dessa kommer från samma 
leverantör. Hänsyn till gånglängdsprincipen har företaget tagit då det finns en 
passage genom ställagelagret. 

 



Nulägesbeskrivning 

30 

4.2.1 Ställagelager 

I ställagelagret lagras företagets standardartiklar och även vissa av deras 
kundspecifika artiklar. Ställagelagret utgör större delen av företagets 
förvaringsmöjligheter. Ahnviks Papper AB:s grundtanke är att det man plockar ska 
nås från markplan. I bild 2 visas tre stycken plockplatser som går att nå från 
markplan. Artiklarnas plockplatser är bestämda efter ett fast lagersystem vilket 
innebär att varje artikel har en egen bestämd plockplats enligt teori beskriven av 
Jonsson & Mattson (2009). 

 

 
Bild 2: Ställagelager 

4.2.2 Fristapling 

Ahnviks Papper AB jobbar med fristapling av vissa artiklar. Det gäller främst stort 
gods som t.ex. plastemballage i cylinderform eller stora wellpappark, se bild 3. 
Dessa artiklar tar stor plats och är i nuläget placerade längs lagrets väggar. 
Företaget utnyttjar fristapling för att öka sin fyllnadsgrad av lagerutrymme. Tack 
vare att företaget handlar med gods som i många fall är naturligt enkelt att stapla 
på varandra har de goda möjligheter att utnyttja fristapling, se bild 3. Eftersom 
deras fristaplade gods väger relativt lite uppkommer inga problem med bärighet 
för de understa pallarna. Något som annars ofta kan vara ett hinder vid fristapling. 
Ett annat hinder som kan uppkomma vid fristapling är svårigheter med att följa 
FIFU-principen. Då gods som lagras tidigt kan få platser där det blir omständigt 
att plocka fram det eftersom nytt gods har lagrats både runt och över det. 
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Bild 3: Fristapling 

4.2.3 Hyllager 

Företagets hyllager ligger vid passagerna mellan butiken och lagret längs lagrets 
östra vägg. Dessutom finns en hyllagerplats vid det syd-östra hörnet av lagret. 
Hyllorna är placerade så för att det lagras mindre och mer lätthanterliga produkter 
som oftast plockas av butiken där.  

I det befintliga hyllsystemet har varje sektion en egen benämning. Det innebär att 
en artikel med en viss benämning kan ligga på vilken hyllnivå som helst i den 
utsatta sektionen. En hyllrad i hyllzon F heter t.ex. FH och beroende på i vilken 
sektion i hyllraden artikeln ligger på så får den en siffra på plockordern. Siffran 
avslöjar dock inte på vilken nivå i hyllan artikeln ligger. Det leder till att plockaren 
inte i förväg vet vilken nivå artikeln har lagrats på när han tar emot ordern. Bild 4 
visar hur företagets hyllager är uppbyggt. 

 

 
Bild 4: Hyllager 

Sektion 

Hyllrad 
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Företaget har valt att placera hyllor i en av deras ställagegångar, detta visas i bild 5. 
Det är gjort för vissa små artiklar som inte finns med i butikens utbud. Det 
innebär att artiklar som placeras i gången enbart plockas av lagret och 
hyllmodifikationen av ställaget förenklar dessa plock. Här lagras också många 
kundspecifika artiklar.  

 

 
Bild 5: Hyllager i ställage 

 

4.3 Buffertlager 
Idag fungerar företagets buffertsystem genom att buffertplatserna placeras i 
ställagelagret ovanför och så nära den riktiga plockplatsen som möjligt. Buffertar 
för artiklarna som lagras i hyllor och med fristapling är placerad i samma utrymme 
som ordinarie plockplats. Samtidigt är buffertplatserna flytande så när det inte 
finns någon närliggande plats för buffertpåfyllning placeras godset där det går. Om 
artiklarna på de vertikala pallplatserna ovanför en plockplats har fyllt sina 
buffertplatser så försöker lagerpersonalen placera buffertarna så nära den riktiga 
plockplatsen som möjligt. Detta leder till att buffertplats tas från en annan artikels 
buffertplats vilket i sin tur medför att den kommer behöva ta en annan artikels 
buffertplatser. Det gör att buffertsystemet blir mer oorganiserat ju mer tid som går. 
Företaget har ofta mer än en buffertpall per artikel och dessa blir snabbt utspridda 
i buffertlagret. 

Ett problem med påfyllningen av plockplatser är att vissa artiklar behöver fyllas på 
nästan en gång om dagen. Problemet uppstår eftersom det maximalt finns en 
pallplats för varje artikel. Om bufferten som ska hämtas ligger över den höjd som 
de vanliga plocktruckarna inte når blir det tidskrävande för plockaren. Plockaren 
måste hämta någon annan i personalen och avbryta den personens aktuella arbete, 
för att kunna plocka ner pallen från sin buffertplats med en höghöjdstruck. Detta 
anser Ahnviks Papper AB är slöseri med tid och resurser. 
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4.3.1 Buffertarnas lappsystem 

Idag arbetar Ahnviks Papper AB med ett manuellt system för sitt buffertlager. 
Företaget använder sig av gula lappar för registrering av vilken plockplats bufferten 
placerats på. De gula lapparna placeras på stommen bredvid plockplatserna. När 
en plockare kommer till en pall som inte har tillräckligt med artiklar för 
plockordern måste en ny pall hämtas ner. Om plockaren är observant och ser att 
en pall börjar bli tom kan påfyllning dessutom göras i förebyggande syfte. 
Plockaren tar den gula lappen som visar vilken artikel det gäller, vilken artikelns 
nuvarande plockplats är och en lista över var buffertarna är utplacerade. Sedan 
placeras lappen i en korg utanför lagerkontoret. Denna information används sedan 
för att lagerpersonalen ska kunna hantera påfyllningen från buffertarna. Lapparna i 
korgen plockas upp morgonen efter då någon ur personalen har tilldelats 
arbetsuppgiften att se till så att nya pallar plockas ner från buffertarna. För att följa 
först in först ut principen, hämtar personen buffertpallen som står överst på gula 
lappen. Därefter stryks den buffertplatsen på lappen så att problem undviks vid 
nästa gång en buffertpall för artikeln ska hämtas. 

 

4.4 Cross-docking 
På Ahnviks Papper AB:s nuvarande lager finns det hyllor vid lagerkontoret där 
man lagrar gods som inom en kort tid efter inleverans ska vidarelevereras. Vid 
större volymer av denna typ av gods står dessa utplacerade på lagergolvet. Dessa 
varor hålls bara på lagret maximalt i några dagar och läggs inte in på specifika 
plockplatser. Vid arbete med denna typ av gods skickar företaget vidare godset 
utan påverkan. I vissa fall sker dock ompaketering före vidareleverans.  
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4.5 Artikelplacering 
I figur 14 visas hur Ahnviks Papper AB:s mest frekventa artiklar är utplacerade i 
lagret. Nummersystemet är uppbyggt så att den artikel med högst plockfrekvens är 
nummer 1 och artikeln med nummer 109 är den som har lägst plockfrekvens, av 
de högfrekventa artiklarna. Figuren visar endast de artiklar som ingår i A1 klassen 
ur ABC-analysen som genomförts. ABC-analysen förklaras ytterligare i kapitlet om 
förslag för framtida artikelplacering. 

 
Figur 14: Artiklarna med högst plockfrekvens och deras nuvarande plockplats 

 

 

In- & utlastningszon 
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4.6 Plocksystem 
Lagrets plockordersystem är uppbyggt så att ordern visar plockordningen efter 
artiklarnas lagerplacering. Plockordningen är dessutom ordnad alfabetiskt och 
numeriskt vilket gör att den teoretiskt sätt bör köras enligt pilarna i figur 15 från 
höger till vänster. När plockningen på ED raden är klar så visar ordern att nästa 
artikel som ska plockas ligger i börja av EE raden. Detta medför att plockaren får 
gå tillbaka till början av lagergången och gå upp en gång till genom samma 
lagergång. Ett problem som lagerpersonalen uttryckt är att de artiklar som är små 
volymmässigt ofta är placerade på de plockplatser som är på övre delen av ordern 
och de stora artiklarna är placerade i slutet. Det innebär att stora artiklar som 
borde placeras underst på pallen hamnar överst i plockordningen.  

I dag löser lagerpersonalen dessa problem genom att läsa ordern baklänges och 
genom att hoppa upp och ner i plocklistan för att undvika den onödiga sträckan 
som ordningen på plocklistan medför. 

 

 
Figur 15: Plocksystem i ställagelagret 

In- & utlastningszon 
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5 Förslag på framtida artikelplacering 
I detta avsnitt av rapporten kommer författarna lägga fram ett förslag på framtida 
artikelplacering i det nya lagret.  

5.1 Lagerlayout 
Figur 16 visar Ahnviks Papper AB:s framtida lagerflöde. 

 

 
Figur 16: Flödet i det nya lagret 

 

Efter utbyggnaden kommer lagrets flödessystem gå från ett cirkulärt- till ett U-
format flöde. Enligt Jonsson & Mattsson (2009) så innebär mer än en lastzon att 
företaget använder sig av U-format flöde istället för cirkulärt flöde. Inlastning 
kommer att ske i den nybyggda delen och därifrån kommer även plockaren utgå. 
Ordningen på plockordern gör att plockaren kommer slutföra sin plockrunda vid 
det gamla portområdet, som kommer bli den nya utleveranszonen. 
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5.2 ABC-analys 
För att få fram de artiklar med mest antal plockningar så genomfördes en ABC-
analys, indelningen baserades på plockfrekvens efter popularitetsprincipen 
beskriven av Lumsden (2006). Här ansågs plockfrekvensen per artikel som den 
viktigaste faktorn när indelning i de olika grupperna skulle kontrolleras. A-klassen 
innefattar de artiklar som plockas 48 gånger per år eller mer. Denna gräns är 
dragen vid 48 gånger per år för att få en rimlig indelning men också för att få de 
artiklar som plockas minst ungefär en gång i veckan. B-klassen innefattar de 
artiklar som plockas mindre än 48 gånger per år och ner till en gång i månaden. 
C-klassen innefattar de artiklar som plockas från en gång om året till en gång i 
månaden.  

Tot. 95 545 
 
Tabell 1: Indelning av A,B och C artiklar  
 
Utifrån den här klassificeringen har en undergrupp A1-klassen tagits fram ur A-
klassen, detta för att få fram de mest högfrekventa artiklarna. A1-klassen innefattar 
de artiklar som plockas minst tre gånger i veckan. Det innebär att A2-klassen 
innefattar de artiklar som plockas från en gång per vecka till tre gånger per vecka. 

 

Tabell 2: Uppdelning av A-klassens artiklar  

Utifrån dessa klassindelningar visas att artiklarna i A-klassen, vilka denna rapport 
berör, inkluderar 66,1% av antalet plockade order. Dessa artiklar utgör 14,8% av 
det totala antalet artiklar. Uppdelningen av A-klassen har genomförts för att få 
ytterligare noggrannhet på vilka de artiklar är som har högst frekvens. Detta för att 
exakta plockplatser har angetts till A1 klassen och generella zoner till A2 klassen. 

Klassificering Totalt antal 
plockade 
order 

Procentandel Ackumulerad 
procentandel 

Antal 
artiklar 

Andel 
artiklar i 
procent 

A 63130 66,1% 66,1% 508 15,1% 
B 25333 26,4% 92,5% 1002 29,8% 
C 7182 7,5% 100% 1854 55,1% 

Klassificering Totalt antal 
plockade 
order 

Procentandel Ackumulerad 
procentandel 

Antal 
artiklar 

Andel 
artiklar i 
procent 

A1 30763 48,7% 48,7% 109 21,5% 
A2 32375 51,3% 100% 399 78,5% 
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5.2.1 ABC-kurvan 

Enligt Lumsden (2006) skulle i det optimala fallet 15% av artiklarna stå för 80% 
av antalet plock. Detta motsvaras i figur 17 av den gröna linjen. I Ahnviks Papper 
AB fall är fördelningen 14.8% för 66.1% av plocken. Detta innebär att 
frekvensstyrningen inte får optimal effekt men att den är tillräcklig för att uppnå 
lönsamhet för företaget. Den svarta streckade linjen visar Ahnviks Papper AB:s 
nuvarande ABC-indelning av företagets artiklar.  

 
Figur 17: Ahnviks Papper AB:s ABC-kurva kopplad till lönsamhet med 
frekvensstyrning 

 

5.3 Placeringsprinciper 
Det framlagda förslaget inkluderar också de olika principerna vid artikelplacering 
som beskrivs av Lumsden (2006). 

• Fast eller flytande lagersystem  

• Popularitetsprincipen 

• Gånglängdsprincipen 

• Höjdledsprincipen 

Företaget bör bibehålla sitt nuvarande system vad gäller fast placering av 
artiklarnas plockplatser och flytande system över buffertlagret. Detta på grund av 
att vid fast lagersystem kan de mest högfrekventa artiklarna placeras närmast 
packen. Dessutom sparar företaget utrymme genom att låta buffertlagringen vara 
flytande. 

Ackumulerad 
efterfrågan 
 

Andel artiklar 
 

Lönsamt med frekvensstyrning 
Ahnviks Papper AB:s nuläge 
Ej lönsamt med frekvensstyrning 
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Popularitetsprincipen  är den princip som haft störst inverkan vid bestämningen av 
artiklarnas placering. Då ABC-analysen efter artiklarnas frekvens ligger till grund 
för författarnas urval av vilka artiklar som ska hanteras.  

De artiklar som placerats ut är belagda i olika lagergångar så nära platsen där 
plockaren utgår ifrån som möjligt med hänsyn till beskrivna kriterier. Det innebär 
att det är av stor vikt att företagets tvärgångar består så att plockaren enkelt kan 
byta plockgång i enlighet med gånglängdsprincipen. 

Förslaget på artikelplaceringen är tagen med hänsyn på företagets nuvarande 
plockhöjder. De är i stor utsträckning anpassade efter rekommenderade höjder ur 
ett ergonomiskt perspektiv.  

 

5.4 A1 klassens placeringsbehov 
Figur 18 visar detaljer för de olika artiklarna och deras behov. Tabellen är ordnad 
efter de mest frekvent plockade artiklarna på lagret. 

Flerpall  (behov av fler än en pallplats) 

Stor pallarea  (behov av bredare pallplats) 

Högpall  (behov av hög pallplats) 

Smått  (placeras på hyllplats) 

 

Figur 18: Behov för A1-klassens artiklar vid ny lagerplacering 
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Flerpall 

För att bestämma om en artikel har behov av mer än en pallplats har följande 
uträkning använts. Uträkningen har genomförts för A1-klassens artiklar. 

• Totalt antal order / Arbetsveckor per år =  

Antal orderplock per vecka 

 

• Antal orderplock per vecka * Genomsnittligt antal artiklar per order = 

Genomsnittligt antal plockade artiklar per vecka 

 

• Antal artiklar per pall / Genomsnittligt antal plockade art per v.= 

Genomsnittligt antal förbrukade pallar per vecka 

Utöver uträkningen har författarna tagit hänsyn till förslag och önskemål från 
anställda på Ahnviks Papper AB. Dessa förslag och önskemål förklaras under 
rubriken 5.5.7 - Antal pallplatser. 

Stor pallarea 

Artiklar markerade med röd ring har ett behov av större yta än en EUR-pall. Detta 
har fastställts genom mätning av artiklarna när de varit placerade på pall. I dessa 
fall har artikelarean varit större än pallarean och har därför behov av större yta. 

Högpall 

Artiklar markerade med en grön ring har ett behov av högt pallutrymme. Det 
innebär högre utrymme än höjden 1.47meter. Detta är standardhöjden på lagrets 
pallställage och kommer fortsätta att vara det även efter ombyggnaden av lagret 
blivit slutförd. Vissa delar av ställaget är dock högre och det är där dessa artiklar 
måste placeras. 

Smått 

Små artiklar placeras ofta med fördel på hyllager alternativt hyllor i pallställaget. 
Det för att de inte ska ta upp plockplatser där hela pallar kan placeras. Dessa 
artiklar är idag delvis utspridda på olika platser i pallställaget samt i de olika 
hyllagren. 
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5.5 Kriterier för artikelplacering 
För att placera ut artiklarna på rätt platser har en uppsättning kriterier tagits fram 
av författarna. Utifrån dessa kriterier, tillsammans med föregående 
placeringsbehov, har sedan artiklarna placerats i en modell över det nya lagret, se 
figur 19. 

5.5.1 Frekvens 

Plockfrekvens av gods utgör det primära kriteriet för godsets placering i lagret. Det 
innebär att det första författarna tog hänsyn till vid placeringen var med vilken 
frekvens det aktuella godset plockades. Förutsatt att de övriga kriterierna 
uppfylldes innebär det att godset med högst frekvens tilldelades de bästa 
pallplatserna, vilket är fördelaktigt enligt Jonsson & Mattsson (2009). 

5.5.2 Butikens inverkan  

Butikspersonalens plockfrekvens av artiklar på lagret skall också tas hänsyn till vid 
bestämning av plockplatser för artiklarna. Den procentuella fördelningen mellan 
lagrets och butikens plockfrekvens ligger som grund för var artikeln ska placeras i 
avstånd till både lagrets utgångspunkt och butikens. 

Beslut har fattats i samråd med Ahnviks Papper AB så en gräns där allt under 70% 
av plockningen från butiken skall prioriteras åt lagrets håll. Detta på grund av att 
en minskning av lagerpersonalens transportsträckor värderas högre än en 
minskning för butikens. 

5.5.3 Storlek 

Pallar med brett eller högt gods ryms endast  på vissa extra breda och höga 
pallplatser. Det var därför nödvändigt att ta hänsyn till godsets storlek och 
pallvolym när det placerades ut. Visst gods som i dagsläget har en pallplats kunde 
även vid behov placeras i hyllager. Detta gods har i rapporten angetts som ”smått”.  

5.5.4 Plockväg 

Genom att placera stort gods som lämpar sig för att ligga i botten av truckarnas 
plock undviks att plockordningen försvårar lagerarbetarnas arbete. Stort gods i 
botten och smått i toppen leder till att wellpapp och liknande artiklar bör placeras 
i början på plockturen och smått gods i slutet. Detta kriteriet har observerats och 
påpekats för författarna vid flera tillfällen av personal på företaget. 

5.5.5 Undvika felplock 

För att undvika felplock har författarna placerat ut gods så att liknande typer inte 
ligger i anslutning till varandra. Enligt likhetsprincipen bör liknande artiklar 
placeras nära varandra men eftersom det här arbetet till stor del har använt andra 
kriterier för artikelplacering har författarna valt att bortse från denna princip. 
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5.5.6 Ergonomi 

Vid hyllagring har produkter med högfrekvent plockning placerats på rad två samt 
tre vilket ligger inom den teoretiskt rekommenderade zonen enligt Lumsden 
(2006). Detta för att personal ska slippa huka sig ner och sträcka sig upp efter gods 
mer än nödvändigt.  

5.5.7 Antal pallplatser 

Vid förslag om artiklarna skall ha fler än en pallplats har olika uträkningar och 
antaganden använts. Pallar som töms mer än en gång per vecka har ansetts som 
pallar med behov av fler än en pallplats. Dock med vissa undantag då erfarenhet 
och information om egna plocklösningar från lagerpersonalen mottagits.  

Något som påverkar antalet plockplatser varje artikel bör ha är företagets system 
för buffertpåfyllning. I dagsläget finns det möjlighet att minimera tidsåtgången då 
påfyllning av buffertar behöver göras. I nulägesbeskrivning förklaras hur 
omständigt det kan bli när plockaren behöver en viss artikel som är slut på aktuell 
plockplats. Om företaget istället låter vissa högfrekventa artiklar få två eller till och 
med tre pallplatser bredvid varandra, så kan problemen med påfyllningen minskas.  

Orsaken till att fler pallplatser för vissa artiklar skulle spara tid har sin grund i 
företagets gula lappsystem. Om en pall tar slut kan plockaren genast börja plocka 
från nästa pall och lägga den gula lappen för buffertpåfyllning i korgen i slutet av 
plockrundan. Personen som ansvar för att fylla på plockplatsen från buffert kan då 
göra detta utan att en annan i personalen behöver stå och vänta på påfyllningen för 
att kunna slutföra sin plockorder.  

Personen som fyller på från buffert kan då också ta bort onödigt emballage på 
pallen som kan vara i vägen för plockaren för att effektivisera plockarens arbete. 
Uträkningarna i 5.4 (A1 klassens placeringsbehov) ligger till grund för när beslut 
för att en artikel behöver fler antal pallplatser har tagits.   
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5.6 A1 artiklarnas placering i lagret 
Vid placering av A1-klassens artiklar har författarna utgått från de olika kriterier 
och principer som beskrivits i rapporten. Även resultat från intervjuer med 
personal har vägts in. På dessa grunder har artiklarna placerats ut i olika delar av 
lagret. Eftersom stora och tunga artiklar bör placeras tidigt på pallen och mindre 
artiklar mot slutet av plockningen har zonerna A1-1,A1-2 och A1-3 baserats på 
det. I lagermodellen figur 19 har A1 zoner markerats tillsammans med artiklarnas 
förslagna placeringar. 

 

Figur 19: Placering av A1-klassens artiklar 
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Zon A1-1 (stora utrymmen) 

I denna zon har artiklar med stor pallarea placerats. Det är framförallt stora 
wellpappark som placeras här. Anledningen till att stora artiklar placerats här är för 
att denna del av ställagelagret har framförallt bredare utrymme för pallarna i 
ställaget och ibland även högre utrymme för  plockplatser. 

Zon A1-2 (normal utrymmen) 

I zon A1-2 har huvudsakligen ställageartiklar utan några särskilda behov placerats. 
I vissa delar av ställaget i denna zon finns dock utrymme för pallar som är höga vid 
inleverans.  

Zon A1-3 (hyllor i pallställage) 

Denna zon är den sista del som plockaren passerar innan plockordern ska packas. 
Därför har de högfrekventa artiklar som inte behöver någon egen pallplats 
placerats här. Artiklarna placeras på olika plockhöjd i ett slags hyllsystem i ställaget 
och här har t.ex. artiklar som etikettrullar och presentsnören placerats.  

Zon A1-4 (utanför butiken) 

Denna zon inkluderar hyllagret i zon C och den närliggande delen av 
ställagelagret. Artiklarna som placerats i zon C har tilldelats den andra och tredje 
nivån i hyllagret. Författarna har valt andra samt tredje nivån med hänsyn till 
ergonomi. Här lagras artiklar som kan lagras på hyllor. Medans artiklar som 
behöver pallplats placerats i ställagelagret bredvid zon C. Anledningen till dessa 
artiklars placering har varit att minska butikens transportsträckor. Tillsammans 
med artiklarna placerade nära intill på ställagelagret utgörs det gods som plockas 
minst 70% av butiken.  

Zon A1-5 (fristapling i ställage) 

Här har artiklar som i dagsläget fristaplas placerats. Dessa utvalda artiklar är inte 
pallförda och är svåra att ställa på varandra. Dessa ställage kommer ha ett nät för 
att skilja artiklarna åt men annars ska artiklarna bara läggas på hög. Exempel på 
gods som placeras i A1-5 zonen är packchips, en artikel som lagras i stora 
plastsäckar innehållande många små packchips. 

Zon A1-6 (fristapling) 

I denna zon kommer fristapling av högfrekventa artiklar att ske. Vid tiden för 
arbetet var det bara en av de mest högfrekventa artiklarna som placerades i denna 
zon. Zonen kommer vara väl tilltagen om företaget väljer att placera andra 
fristaplingsprodukter där. 

Zon 7 (nybyggda delen) 

I den nybyggda delen av lagret kommer fristapling och pallställage finnas som 
lagringsmetoder. I dessa utrymmen kommer företagets kundspecifika artiklar att 
placeras. Detta för att få en egen avdelning för alla kundspecifika artiklar då det 
blir mer lätthanterligt för företaget. 
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5.6.1.1 Undantag för vissa artiklar vid artikelplacering 

Första undantaget frångår indelning av zoner där storlek på artikeln är mest 
aktuell. Det  är en artikel som tar upp stor plats men samtidigt har hög procentuell 
andel av sina plockningar från butiken och har därför placerats vid pallställagen 
utanför butiken. 

Andra undantaget är artiklar som är så små att enda sättet att lagra dom på är i 
hyllagret. Därför kan artiklar placerats utanför butiken i hyllagret fastän dom inte 
uppfyllt kriteriet om att ha minst 70% av sina plockningar från butiken. 

5.6.2 A2 artiklarnas placering i lagret 

Vid placering av de resterande 399st artiklar av A-klassens artiklar har författarna 
utgått från enklare kriterier och analyser. Artiklarna  i A2-klassens har blivit 
placerade i olika zoner efter dess storlek och även med inverkan från butiken precis 
som i A1-klassen. Skillnaden är att precisa plockplatser inte tagits fram som fallet 
är för artiklarna i A1-klassen, här har artiklarna istället fått en rekommenderad zon 
de bör läggas i. Se de ljusblå zonerna i figur 20. 

De olika zonerna som ligger till grund för A2-klassens artikelplacering har 
författarna främst baserat på indelningen av A1-klassens artiklar. Placeringen är 
inte baserad på varken kriterier eller principer som beskrivits i föregående stycke 
utan baseras endast på artiklarnas storlek och butikens inverkan. Följande olika 
zoner föreslås för att placera artiklarna i; 

Zon A2-1  

Zonen är kopplad till Zon A1-1 och är belägen bakom denna i ställagelagret. 
Artiklarna här är artiklar som behöver bred plats för sin pall. Dessutom ska 
artiklarna vara stora volymmässigt då plockaren påbörjar sin runda i denna del av 
ställagelagret. 

Zon A2-2 

Artiklarna som placeras här är pallförda artiklar som inte har några behov av 
bredare pallplats. Det är artiklar som kan klassas som mellanstort gods då små 
artiklar bör placeras senare i flödet, alltså vid zon A2-3. 

Zon A2-3 

Denna zon rekommenderas innehålla små artiklar som inte behöver egna 
pallplatser. De flesta av dessa artiklar kommer från det redan befintliga hyllagren. 
Förflyttningen till denna zon är för att lagret har en övervikt av plockningar 
gentemot butiken och därför bör hyllagret utanför butiken undvikas i största mån. 

Zon A2-4 

Lagringsutrymmet i denna zon består av hyllorna bakom den hylla som står precis 
vid ingången till butiken och en del av pallställaget bakom de artiklar som 
placerats där från A1-klassen. 
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 Majoriteten av artiklarna i A2-klassen har rekommenderats till denna zon. Detta 
eftersom de flesta produkterna var redan placerade i hyllager i antingen zon C, D 
eller F på grund av att artiklarna är för små för att ta upp plats i ställagelagret. 
Respektive artikel har också relativt stor andel av plockningarna från butiken. 

Zon  A2-5 

I denna zon kommer artiklar som kan fristaplas placeras. Det finns stora 
utrymmen för fristapling i denna zon då de artiklar som tar upp mycket av platsen 
i nuläget kommer att få nya bättre platser. 

 
Figur 20: A1 samt A2 artiklarnas zoner i lagret 

De ljusblå områdena i figuren visar zonerna där A2-klassens artiklar har placerats 
ut. Bilaga 2 består av en lista över alla berörda artiklar som placerats ut och visar 
artiklarnas nuvarande plockplatser och den rekommenderade plockplatsen eller 
lagerzonen. 
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5.7 Plocksystem 
Här visas resultatet av förslaget om hur företaget kan förändra sitt plocksystem för 
artiklarna som lagras i ställagelagret. 

Efter intervjuer om och analyser av nuvarande plocksystem så har författarna tagit 
fram ett förbättringsförslag. Förslaget går ut på att vända på lagrets plockrunda. 
Detta baseras på att nuvarande plocksystem har stora wellark och dylikt placerat 
sist på ordern. Genom vändning av plocksystemet skulle en bättre struktur på 
plockpallarna uppnås. Se figur 15 och figur 21 för skillnaden mellan nuvarande 
plocksystem och föreslaget system. 

 Istället för att systemet har två olika rader i varje lagergång rekommenderas att 
varje lagergång får en egen benämning. På så vis ersätts t.ex. lagerraderna EW och 
EU med lagergång 3. Fortsättningsvis rekommenderas att lagerraderna skiljs åt 
med udda respektive jämna nummer. Exempelvis så att udda nummer är till 
vänster i gångarna, sett ovanifrån i figur 21.  

 
       Figur 21: Förslag på nytt plocksystem 
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6 Slutsats och diskussion 
Ahnviks Papper AB befinner sig i en expansionsfas vilket är både spännande och 
utmanande men vilket också för med sig diverse problem. Med utbyggnaden av 
företagets lager har de aktivt försökt komma åt vissa av dessa problem. I det här 
kapitlet kommer diskussion föras runt de frågeställningar som skapades vid 
arbetets början. Sedan kommer styrkor och svagheter med de lösningar och 
slutsatser som har gjorts behandlas. Avslutningsvis diskuterar författarna runt 
förslag för hur företaget ska fortsätta arbetet med frekvensstyrning.    

Inledningsvis skapades frågeställningar av författarna för att konkretisera arbetets 
syfte och mål. Detta gjordes tillsammans med Ahnviks Papper AB för att klargöra 
vilka uppgifter som skulle hanteras. Det framgick att det fanns en 
förbättringspotential för hur företaget hanterade sina artiklars placering i lager. 
Den viktigaste faktorn var artiklarnas plockfrekvens. Genom att minska den 
interna transporttiden skulle företaget spara arbetstimmar, vilket kunde förbättras 
ytterligare genom ett bättre plocksystem. 

Plocksystemet beskrevs som icke-intuitivt med artiklar som behövde ligga överst 
på trucken överst i plockordningen. Författarna valde därför att fokusera på att 
frekvensstyra artikelplaceringen av gods i lagret och dessutom lägga fram ett enkelt 
förbättringsförslag för plocksystemet. 

Genom att se tillbaka till de fyra frågeställningar som inledningsvis ställdes och 
sedan diskutera dessa i förhållande till arbetets resultat har ett antal slutsatser 
dragits. 

• Hur placeras artiklar ut på ett bra sätt med hänsyn till plockfrekvens? 

Det presenterade förslaget innebar att de högfrekventa artiklarna blev placerade 
nära plockarens utgångsläge och utlastningen, se figur 16. Jonsson & Mattsson 
(2009) beskriver att högfrekventa artiklar ska placeras så att transportsträckorna 
minskas vilket överensstämmer med förslaget. Jämförs detta med tidigare placering 
av de högfrekventa artiklarna, se figur 13, så skapas en tydlig överblick över hur 
effektivisering för plockarna har genomförts. I figur 13 framgår det också tydligt 
att företaget idag inte tar någon hänsyn till hur hög plockfrekvens olika artiklar 
har. Till exempel artikel 16, en av de mest högfrekventa artiklar företaget lagrar, 
förvaras i dagsläget på en position i lagret som medför långa transportsträckor både 
för plocken och butiken.  

De mest högfrekventa artiklarna är inte längre utspridda över hela lagret utan är i 
resultatet grupperade efter sina behov. Författarna anser att det förbättringsförslag 
som presenterats för placering av artiklar därför bör resultera i effektivare 
godshantering på lagret. 

• Vilka faktorer, om några, behöver tas hänsyn till utöver plockfrekvensen vid 
placering av artiklar? 

Det var många faktorer utöver plockfrekvensen som behövde tas hänsyn till. 
Under arbetets förlopp fick författarna flera gånger omarbeta sitt resultat för att 
räkna med dessa faktorer. Artiklar med behov av dubbla pallplatser hade ibland 
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både pallplats och fristaplingsplats, vilket i vissa fall tog bort detta behov, dock inte 
alltid. Att dra gränsen för fördelning av plock mellan butik och lager vid 70% 
gjordes i samspråk med företaget. Gränsen drogs med motiveringen att uppnådd 
eventuell förbättring påverkar lagerarbetarna mer än butikspersonal. 
Butikspersonalen kan hämta gods ur lagret när de får tid över i butiken medans 
lagerarbetarna arbetar nästan uteslutande med att hantera gods i lagret.  

Kriterierna och principerna som följdes vid artikelplaceringen anser författarna 
vara väl genomtänkta vilket medförde ett bra slutresultat. Dock frångick 
författarna likhetsprincipen vid utplacering av artiklarna. Resultatet av att 
artikelplacering styrdes av plockfrekvens medförde att vissa artiklar i en 
”familjegrupp”, artiklar som är placerade bredvid varandra efter likhetsprincipen,  
blev placerade på bra plockplatser medans andra fick behålla sina gamla 
plockplatser. 

• Hur kan det nuvarande plocksystemet förbättras? 

Författarna har uppfattat det nuvarande plocksystemet som lagerarbetarnas främsta 
bekymmer. För plockrundorna har två förbättringsförslag arbetats fram. Först har 
utgångspunkten för plockrundorna ändrats så att, i det nybyggda lagret, flödet går 
åt motsatt håll jämfört med nuläget. Det förslaget baserades på att stora artiklar 
borde komma först i plockordningen och inte i slutet. Det andra 
förbättringsförslaget gäller plocksystemets plockrundor. Där har ett förslag lagts 
fram om att ställageraderna numreras så att plockarna får en slingrande bana att 
åka efter. Detta istället för att börja om längst ner i ställaget efter varje plockad 
orderrad. Författarna anser att om förbättringsförslagen implementeras kommer 
ytterligare tidsbesparingar erhållas av företaget. Att skaffa ett datoriserat 
hanteringssystem för plocken skulle eventuellt kunna förbättra detta ytterligare 
men det är en fördjupning som valts att inte behandlas då det hade varit för 
tidskrävande. Samtidigt är det en fråga som kan komma att bli viktig för framtiden 
om företaget fortsätter att expandera.  

I nuläget benämns inte olika hyllplatser mer än till varje kolumn. Därför anser 
författarna att företaget bör benämna alla artiklar som är lagrade i hyllagret med 
exakt placering. Det innebär att inkludera vilken hylla vertikalt som artikeln lagras 
på i företagets affärssystem.  

• Är frekvensläggning med hänsyn till plockfrekvens lönsamt att implementera för 
företaget? 

Det går att koppla resultatet av artikelplaceringen med teorin från Jonsson och 
Mattsson (2009) angående placering av artiklar i ett U-format flöde. Teorin 
beskriver att det är viktigt att urskilja vilka artiklar som ska ligga närmast vid 
plockning för att minska körsträckorna, detta är vad författarna genomfört i det 
presenterade förslaget av artikelplacering. Dessutom har ABC-analys genomförts 
och använts som bas för en lönsamhetsberäkning. Dessa beräkningar gjordes efter 
den teori som Lumsden (2006) beskriver för att säkerställa att det skulle bli 
lönsamt att implementera förslaget. På grund av dessa två anledningar anser 
författarna att det presenterade förslaget bör leda till ökad lönsamhet som resultat 
av minskat slöseri med lagrets resurser.  
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Ett antal styrkor och svagheter har identifierats med det nya lagret: 

Styrkor: 

• Företaget får kortare transportsträckor på lagret med det nya plocksystemet. 
Det beror både på förslaget om hur plockrundan ska genomföras och att 
artiklarna med högst plockfrekvens har placerats koncentrerat nära 
plockarens utgångspunkt.  

• Då företaget jobbar mycket med fristapling kommer den nya 
lagerstrukturen vara väl anpassad för detta gods. Företaget kommer få större 
utrymme för fristapling och fristaplingen kommer även få bättre placering i 
lagret. 

• Inleverans och utleverans sker i olika delar av lagret vilket medför att 
personal som jobbar med diverse uppgifter inte kommer vara i vägen för 
varandra vid av- och pålastning. 

• Butikspersonal transportsträckor på lagret minskar eftersom de artiklar de 
plockar mest är placerat närmast ingången till butiken.  

Svagheter: 

• I den nya lagerbyggnaden blir det nya lastportar vilket medför att det blir 
olika zoner för in- och utlastningen. Transitgods som i dagsläget körs in 
och ställs nära portarna kommer i fortsättningen behövas köras mellan 
lastområdena.  

• Zonen i pallställaget utanför butiken kommer få stora skillnader i storlek på 
artiklarna vilket frångår kriterierna som satts angående att stora saker bör 
plockas först i plockrundan. Om lagerpersonalen får en stor artikel 
volymmässigt på plockordern från denna zon så kommer problem uppstå 
vid plockning av den pallen.     

                     

6.1  Genomföra frekvensstyrning 
Om företag ska implementera frekvensstyrning på sitt lager kan följande förslag 
på genomförande vara lämpligt. För att frekvensstyrning av artiklar på ett lager 
ska innebära en förbättrad användning av resurser bör ett antal moment 
genomföras. Först ska möjligheterna för frekvensstyrning ses över, om lagret 
t.ex. har ett linjärt flöde så är frekvensplacering inte rekommenderat. Det bör 
också övervägas om det skulle vara lönsamt för företaget att ha frekvensstyrt 
lager. För att kontrollera detta kan en ABC-analys genomföras. Följer resultatet 
av analysen lönsamhet med frekvensläggningskurvan så finns det en 
lönsamhetspotential. För att resutlatet ska följa denna kurva bör ett litet antal 
artiklar stå för stor del av antal plockningar. När ABC-analysen genomförts kan 
företaget utifrån resultatet bestämma sig för vilka artiklar som de ska fokuseras 
på vid frekvensläggningen. Alla artiklar kan placeras efter plockfrekvens men 
det som påverkar lönsamheten mest är de artiklar som har högst plockfrekvens, 
ABC-analysens A-artiklar. 
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Nästa steg är insamling av information för de utvalda artiklarna. Det gäller 
vilka behov varje artikel har när den ska placeras ut. Storleken på godset och 
även volymen på pallen den lagras på är exempel som kan behövas för att veta 
om artikeln bara behöver en hyllplats, en pallplats eller en pallplats med extra 
utrymme. 

Vid det här skedet av genomförandet så har de mest högfrekventa artiklarna 
plockats fram och även vad dessa har för lagringsbehov. Nästa steg blir att 
bestämma efter vilka kriterier, förutom plockfrekvens, som artiklarna ska 
placeras ut efter. Detta för att undvika problem som kan uppstå om placeringen 
bara utgår från plockfrekvens. Det kan t.ex. vara att vissa artiklar behöver 
särskilda lagringsmetoder, hur artiklarna ska plockas och att packningen av 
artiklarna är effektiv. Var artiklarna ska placeras efter storlekskriterier kan 
underlätta avsevärt för plockaren. I denna process med att ta fram kriterier för 
placeringen av artiklarna är det därför viktigt att ta del av erfarenheter och 
kunskap inom företaget. Det för att ytterligare kunna effektivisera 
frekvensläggningen och undvika misstag. 

 

6.2 Bibehålla frekvensstyrning 
Författarna anser att olika företag behöver uppdatera sin frekvensstyrning olika 
ofta beroende på vilken sorts artiklar de handlar med. I Ahnviks Papper AB:s fall 
bör företaget uppdatera deras frekvensstyrning av lager runt en gång per år. Att 
kontinuerligt uppdatera artikeldata är viktigt för att företag ska kunna bibehålla 
frekvensstyrningen. Att sedan se över artikelplaceringen en gång varje år tror dock 
författarna räcker eftersom företaget handlar på en stabil marknad. Särskild hänsyn 
kan behöva tas till säsongsbetonade artiklar. Under julen kan inslagspapper 
placeras nära plockstationen t.ex. För företag som handlar med t.ex. elektronik kan 
frekvensstyrning behöva uppdateras betydligt oftare.  

Företaget kan genomföra förändringar av artikelplacering på det sätt som beskrivits 
i den här rapporten. I det fall företaget ser att en ny artikel dykt upp bland de 
högfrekventa kan denna enkelt ersätta den artikel som minskat mycket vad gäller 
dess plockfrekvens. Författarna anser att en sådan modell skulle vara förhållandevis 
enkel att skapa i Microsoft Excel.  

 



Slutsats och diskussion 

52 

6.3 Framtida studier 
Eftersom detta arbete endast behandlar en minoritet av företagets artiklar, de högst 
frekventa, skulle framtida studier med fördel behandla fler artiklar. Genom att 
t.ex. även se till de lägst frekventa kan dessa placeras på de mindre effektiva 
plockplatserna. För att ytterligare förenkla lagerarbetarnas arbete skulle 
inleveranserna tas i beräkning. På så vis skulle nya kriterier kunna identifieras och 
behandlas. Genom att genomföra en undersökning en tid efter att 
förbättringsförslagen i den här rapporten har implementerats tror författarna att 
många intressanta faktorer skulle kunna identifieras. Det är ofta väldigt viktigt att 
följa upp den här typen av förändringar för att säkerställa att önskade resultat har 
uppnåtts.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervju på Ahnviks Papper AB 
 
 
Intervju med:____________________________________  
 
 
Datum:________________ 
 
 
 

1. Kort introduktion 

2. Hur länge har du arbetat på Ahnviks Papper AB och hur ser din 

arbetsbeskrivning ut?` 

3. Vad är bra med dagens lager, lagersystem? 

4. Vad ser du för brister med dagens lager, lagersystem? 

5. Saknar du något som du gärna skulle vilja se i det nya lagret? 

6. Har du några förbättringsförslag? 

7. Spontana frågor 

8. Avslutning 
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De personer som bistått med information till arbetet: 
 

Fredenholm Jonas, Butiksansvarig, 2010-04-20 (intervju) 

Hyytiäinen Keijo, Plocken, 2010-04-20 (intervju) 

Magnusson Mats, IT-ansvarig, 2010-04-20 (intervju) 

Pettersson Niklas, Godsmottagning, 2010-04-20 (intervju) 

Stenbäcken Tore, Logistikansvarig (handledare) 

Bergqvist Lars , Lageransvarig (lagerkunnig) 

  



Bilagor 

56 

Bilaga 2: Lista över artikelplacering 
Listan är ordnad efter plockfrekvens. Artikelns nuvarande plockplats visas 
tillsammans med den föreslagna plockplatsen eller zonen. Spalterna längst till 
höger visar butikens och lagrets antal plockningar senaste 12 månaderna, detta för 
att företaget ska kunna på ett enkelt sätt se om placeringen känns logisk. Listan 
som lämnats till företaget är mer utförlig beroende på data som inte bör 
offentliggöras.   

De första 109 artiklarna är från A1-klassen  

Nr Nuvarande plockplats Ny föreslagen plats butiken lager 

1 EO361 se nummer i figur 612 448 

2 EO311 se nummer i figur 648 380 

3 EO331 se nummer i figur 295 587 

4 EP121 se nummer i figur 266 484 

5 EL281 se nummer i figur 150 526 

6 EM271 se nummer i figur 76 561 

7 EL261 se nummer i figur 422 203 

8 ED413 se nummer i figur 9 606 

9 EK221 se nummer i figur 310 246 

10 EF352 se nummer i figur 139 411 

11 EF141 se nummer i figur 420 96 

12 ER191 se nummer i figur 70 440 

13 EG301 se nummer i figur 314 177 

14 ES451 se nummer i figur 50 436 

15 FC01 se nummer i figur 316 169 

16 EX162 se nummer i figur 151 278 

17 EG341 se nummer i figur 161 264 

18 FC02 se nummer i figur 291 133 

19 EJ011 se nummer i figur 313 84 

20 ET031 se nummer i figur 328 42 

21 EQ471 se nummer i figur 321 46 

22 EK291 se nummer i figur 167 195 

23 EP361 se nummer i figur 23 327 

24 CM03 se nummer i figur 240 95 

25 EH101 se nummer i figur 209 110 

26 ER231 se nummer i figur 34 280 

27 EX021 se nummer i figur 232 79 

28 FL03 se nummer i figur 213 96 

29 EK381 se nummer i figur 151 143 

30 FC01 se nummer i figur 190 103 

31 EL341 se nummer i figur 89 202 

32 ES401 se nummer i figur 58 225 

33 EL391 se nummer i figur 130 151 

34 EX112 se nummer i figur 90 186 
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35 EP461 se nummer i figur 44 225 

36 GH se nummer i figur 83 176 

37 ER361 se nummer i figur 29 228 

38 EF391 se nummer i figur 42 211 

39 EK211 se nummer i figur 81 169 

40 EO321 se nummer i figur 172 78 

41 EX153 se nummer i figur 50 197 

42 EP141 se nummer i figur 52 193 

43 EH171 se nummer i figur 167 68 

44 EG331 se nummer i figur 103 131 

45 DK01 se nummer i figur 185 48 

46 EG311 se nummer i figur 149 84 

47 EL071 se nummer i figur 211 20 

48 EO391 se nummer i figur 42 189 

49 EQ421 se nummer i figur 7 220 

50 EW031 se nummer i figur 146 78 

51 EK391 se nummer i figur 70 153 

52 EW161 se nummer i figur 121 102 

53 EK071 se nummer i figur 125 96 

54 GH se nummer i figur 64 153 

55 CO03 se nummer i figur 166 50 

56 EG111 se nummer i figur 59 154 

57 EK231 se nummer i figur 53 159 

58 ER181 se nummer i figur 2 210 

59 EX152 se nummer i figur 91 119 

60 EF371 se nummer i figur 31 178 

61 EG351 se nummer i figur 36 168 

62 ER251 se nummer i figur 11 191 

63 FC01 se nummer i figur 130 72 

64 ED403 se nummer i figur 9 188 

65 CO03 se nummer i figur 191 4 

66 GH se nummer i figur 101 92 

67 DN03 se nummer i figur 123 70 

68 EJ391 se nummer i figur 89 100 

69 FC01 se nummer i figur 159 30 

70 EH091 se nummer i figur 117 71 

71 EH281 se nummer i figur 89 95 

72 EL371 se nummer i figur 158 26 

73 FC01 se nummer i figur 98 86 

74 FH03 se nummer i figur 155 29 

75 EW021 se nummer i figur 153 29 

76 ES311 se nummer i figur 26 153 

77 EF301 se nummer i figur 0 177 

78 FC02 se nummer i figur 48 127 
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79 CP03 se nummer i figur 96 78 

80 EG151 se nummer i figur  66 107 

81 EN141 se nummer i figur 139 34 

82 EK301 se nummer i figur 103 69 

83 EH402 se nummer i figur 140 31 

84 EG121 se nummer i figur 96 72 

85 EM331 se nummer i figur 31 137 

86 EO101 se nummer i figur 6 161 

87 EO151 se nummer i figur 16 151 

88 EJ061 se nummer i figur 120 46 

89 EX061 se nummer i figur 76 90 

90 ED403 se nummer i figur 13 152 

91 ER391 se nummer i figur 28 137 

92 CM03 se nummer i figur 122 42 

93 EM031 se nummer i figur 82 82 

94 EH311 se nummer i figur 81 81 

95 FB01 se nummer i figur 92 69 

96 EH231 se nummer i figur 134 27 

97 EM301 se nummer i figur 30 130 

98 EK021 se nummer i figur 57 103 

99 FC01 se nummer i figur 104 56 

100 FL03 se nummer i figur 105 53 

101 CO03 se nummer i figur 62 94 

102 EF131 se nummer i figur 86 70 

103 CM04 se nummer i figur 134 21 

104 EM061 se nummer i figur 91 64 

105 EM131 se nummer i figur 98 56 

106 FH03 se nummer i figur 120 34 

107 CQ se nummer i figur 102 50 

108 EN111 se nummer i figur 40 112 

109 EH402 se nummer i figur 120 30 

     Artiklar med föreslagen zon för A2-klassen 
  Nr Nuvarande plockplats Ny föreslagen zon butiken lager 

110 EF391 2 10 139 

111 EX041 4 121 28 

112 EH332 3 97 51 

113 EG081 2 101 38 

114 GH 5 19 115 

115 EQ211 1 7 139 

116 EG101 2 51 88 

117 EH291 4 117 28 

118 EK311 2 25 120 

119 EK411 2 25 120 
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120 FD02 4 118 27 

121 ER351 1 3 141 

122 EO021 4 143 1 

123 FL04 4 117 27 

124 EH351 3 59 84 

125 EK251 2 55 87 

126 EM033 4 126 14 

127 FL04 3 102 37 

128 CQ02 4 105 33 

129 CP03 4 83 55 

130 FB02 3 75 62 

131 EL241 2 6 131 

132 EF261 2 111 24 

133 CJ04 4 87 47 

134 EG091 2 55 67 

135 EK161 2 32 101 

136 CJ01 4 103 29 

137 EF342 2 92 34 

138 EF402 2 13 118 

139 CU03 4 67 64 

140 FC01 4 78 51 

141 EH262 4 102 27 

142 CK02 4 110 19 

143 FC01 4 101 27 

144 CP02 4 71 56 

145 EX112 2 61 65 

146 EQ181 1 8 117 

147 EJ081 4 112 14 

148 EP201 2 45 80 

149 EO271 2 85 39 

150 EP181 2 54 70 

151 EX011 2 85 39 

152 EL351 2 39 85 

153 EU131 4 106 15 

154 CJ01 4 96 25 

155 EJ281 2 81 40 

156 CJ04 4 107 14 

157 EM121 2 77 43 

158 CG03 4 106 14 

159 EL291 4 115 5 

160 EM091 2 63 56 

161 ES231 1 9 110 

162 FH02 3 68 51 

163 EF171 2 90 29 
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164 EM034 4 98 21 

165 EF151 2 64 54 

166 CO02 4 74 44 

167 EU451 1 3 113 

168 ES211 1 18 98 

169 EX031 2 80 36 

170 EG161 2 46 70 

171 EH271 3 93 23 

172 DK01 4 86 30 

173 FD02 4 74 41 

174 EH251 4 90 23 

175 EQ071 2 4 108 

176 CP02 4 78 34 

177 EK171 2 21 91 

178 ES321 1 12 99 

179 FD02 4 81 29 

180 ER201 1 6 103 

181 CL01 4 97 12 

182 CO02 4 103 6 

183 EH321 4 108 1 

184 EW011 4 87 20 

185 EQ251 1 1 106 

186 EG071 2 67 31 

187 EF031 2 64 43 

188 EF071 4 80 27 

189 FC02 4 87 15 

190 EQ441 1 5 101 

191 EQ081 1 5 101 

192 EQ391 1 15 90 

193 EP072 2 36 69 

194 EK011 2 52 52 

195 EL311 2 66 38 

196 FC03 4 82 21 

197 EJ151 2 79 24 

198 EW081 3 72 30 

199 EQ381 1 7 95 

200 FB01 4 68 34 

201 GH 5 34 60 

202 EL301 2 75 26 

203 EN101 2 63 37 

204 EM261 2 83 10 

205 FC02 4 54 46 

206 CL01 4 81 18 

207 EM241 2 18 68 
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208 EJ321 2 72 25 

209 CJ03 4 65 32 

210 CK04 4 45 52 

211 CC03 4 77 20 

212 EM071 2 57 39 

213 EW091 2 64 32 

214 DE01 3 38 58 

215 EQ321 1 7 89 

216 ER411 1 9 87 

217 EF231 2 5 90 

218 ES051 2 69 26 

219 FC01 4 53 42 

220 EJ051 4 91 4 

221 FC02 4 69 20 

222 FC02 4 74 20 

223 FH03 3 53 41 

224 FB02 4 83 10 

225 EH041 4 70 23 

226 CP03 4 70 22 

227 EM351 2 10 79 

228 VÄGG C 4 70 22 

229 EP191 2 33 59 

230 FC01 4 53 39 

231 CU01 4 63 29 

232 CO03 4 77 15 

233 DC03 4 47 44 

234 ES381 1 17 72 

235 FB01 4 75 16 

236 EH241 2 52 38 

237 CN02 4 74 16 

238 EJ041 4 72 18 

239 CJ02 3 51 39 

240 CP03 4 77 13 

241 ES071 4 69 20 

242 FC02 4 59 29 

243 EM231 2 77 4 

244 EH332 2 56 32 

245 CU03 3 50 38 

246 EU101 4 74 13 

247 EG141 2 39 42 

248 EH302 4 85 2 

249 FB01 4 51 35 

250 FL04 4 49 37 

251 EJ171 2 49 37 
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252 CT02 4 73 13 

253 FC01 4 68 17 

254 DE01 3 28 56 

255 EQ221 1 8 76 

256 EG131 2 54 26 

257 CK01 4 42 42 

258 EX132 2 40 43 

259 EQ271 1 12 71 

260 ER331 1 29 54 

261 ES251 1 17 66 

262 EX051 2 42 41 

263 CD03 4 77 6 

264 CK04 4 57 26 

265 EK261 2 9 74 

266 EF291 2 4 79 

267 CJ01 4 78 5 

268 EX101 4 67 15 

269 EF051 2 45 37 

270 CU02 3 25 57 

271 FB02 4 56 26 

272 EN321 2 9 72 

273 ER221 1 6 75 

274 ER321 1 8 73 

275 FL05 4 55 26 

276 EG171 2 30 51 

277 FH03 4 70 11 

278 EU121 4 74 6 

279 FA03 4 61 19 

280 CQ02 4 61 19 

281 FK03 3 32 47 

282 FB02 4 50 29 

283 FA01 4 61 18 

284 CK02 4 69 10 

285 CE01 4 74 5 

286 ER101 2 31 47 

287 CK03 4 69 9 

288 FC02 4 56 21 

289 EM081 2 57 20 

290 CP03 4 76 1 

291 FC03 4 57 20 

292 FB02 4 63 14 

293 FA03 4 42 35 

294 CJ03 4 55 22 

295 EN212 2 0 76 
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296 ES331 1 4 72 

297 CC03 2 44 32 

298 EH352 4 67 9 

299 CE01 4 70 6 

300 CK01 4 46 30 

301 ED361 2 4 72 

302 CE01 4 63 13 

303 CE01 4 63 13 

304 EF331 2 6 69 

305 FL07 3 44 31 

306 EX153 2 27 48 

307 DK01 4 62 13 

308 CJ03 4 63 12 

309 ER471 1 21 53 

310 EN061 2 21 53 

311 FC02 4 51 22 

312 EX132 2 53 20 

313 EM041 2 36 37 

314 ET082 4 66 7 

315 EU161 4 63 10 

316 EH242 4 71 2 

317 EK321 2 3 70 

318 FD02 4 60 13 

319 EW151 2 36 36 

320 EJ251 2 45 27 

321 EH341 2 35 37 

322 EH342 4 68 4 

323 CN02 3 46 26 

324 CC03 4 55 17 

325 DE02 3 31 40 

326 ET161 4 58 12 

327 ER111 2 24 46 

328 EU201 2 25 45 

329 EU201 2 36 34 

330 FB02 4 50 20 

331 FB02 4 35 35 

332 EG061 2 40 22 

333 ET081 4 59 11 

334 EU141 2 46 23 

335 EU151 2 58 11 

336 DE01 3 29 40 

337 ES191 1 21 48 

338 EF161 4 59 10 

339 EX152 2 40 28 
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340 EU091 2 51 17 

341 ER241 1 11 57 

342 FC01 4 48 20 

343 EH322 4 57 11 

344 EL041 2 45 23 

345 EK331 2 28 40 

346 FD02 4 51 17 

347 EN301 2 11 56 

348 DE03 3 10 57 

349 EE371 2 1 66 

350 FC01 4 56 11 

351 FB02 4 36 31 

352 DN02 3 30 37 

353 EG321 2 36 30 

354 ET072 4 64 2 

355 DE02 3 24 42 

356 DE01 3 29 37 

357 EF321 1 1 65 

358 FB01 4 64 2 

359 EF381 2 22 43 

360 ER072 2 17 48 

361 ET291 1 10 55 

362 ES201 1 10 55 

363 FC01 4 47 18 

364 CK01 4 48 17 

365 DM03 4 24 40 

366 ET471 1 13 51 

367 ES241 1 6 58 

368 CP03 4 63 1 

369 FC01 4 48 16 

370 EF081 3 39 25 

371 FB01 4 47 17 

372 CN02 4 50 14 

373 EF251 4 54 9 

374 EM051 2 19 44 

375 EW121 4 54 9 

376 ER341 1 1 62 

377 CJ02 4 29 34 

378 CU04 4 50 13 

379 CT04 4 48 15 

380 FC02 4 29 34 

381 CN02 4 62 1 

382 EH401 2 9 53 

383 EH392 4 51 11 
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384 EH252 4 50 12 

385 CT03 3 23 39 

386 CO03 4 42 20 

387 EF392 2 34 28 

388 FD02 4 50 12 

389 DE01 3 38 23 

390 ES421 1 15 46 

391 EJ411 2 8 53 

392 FK02 4 60 1 

393 CJ01 4 48 13 

394 FH02 4 13 47 

395 EW101 2 37 23 

396 ER441 1 18 42 

397 CM03 4 59 1 

398 CG03 4 40 20 

399 EL321 2 21 39 

400 CJ01 4 60 0 

401 EJ382 4 58 1 

402 EG231 2 0 59 

403 EN132 4 49 10 

404 DE01 4 35 24 

405 ES371 1 14 45 

406 EF101 2 14 45 

407 EN051 2 7 52 

408 EJ301 2 41 18 

409 EJ172 4 49 10 

410 CQ 4 46 13 

411 CT02 4 42 17 

412 FC02 4 50 8 

413 DM03 4 25 33 

414 FB01 4 37 21 

415 EG021 2 32 26 

416 EH261 4 54 4 

417 CK01 4 41 17 

418 CR04 4 36 22 

419 ED192 2 5 53 

420 EN151 2 9 49 

421 ED071 4 55 3 

422 EF352 2 35 17 

423 ET411 1 10 47 

424 ET281 1 5 52 

425 EX051 4 43 14 

426 EJ261 4 41 16 

427 EH301 2 21 36 
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428 CR03 3 26 31 

429 ER061 2 24 33 

430 FH03 4 55 2 

431 FJ02 4 54 2 

432 EF382 2 19 37 

433 EX122 3 35 21 

434 ES301 1 4 52 

435 CK03 4 43 13 

436 EH262 4 52 4 

437 EH141 4 49 7 

438 EH111 2 39 17 

439 FH03 3 10 46 

440 FH01 3 38 17 

441 FL06 3 36 18 

442 FH02 3 9 45 

443 EN201 2 0 54 

444 FC02 3 20 34 

445 EF041 2 34 20 

446 EJ262 4 47 7 

447 EJ282 2 29 25 

448 CD03 4 51 3 

449 FH03 3 37 17 

450 EH071 2 39 15 

451 CP02 4 42 12 

452 ER042 2 21 32 

453 DE01 4 49 4 

454 EG391 2 2 51 

455 FA02 3 40 13 

456 EH302 4 52 1 

457 EN252 2 6 46 

458 EG261 2 16 36 

459 EM101 4 40 12 

460 ET251 1 8 43 

461 EJ141 2 3 49 

462 CO02 4 44 8 

463 EX142 2 26 25 

464 EM021 2 13 38 

465 ES021 4 45 6 

466 EP251 2 18 33 

467 CS04 4 28 23 

468 FC03 4 32 19 

469 FC02 4 24 26 

470 DM03 4 26 24 

471 DM03 4 12 38 
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472 ES091 2 19 31 

473 ER082 2 19 31 

474 DE01 4 19 31 

475 ES471 1 10 40 

476 ES271 1 11 39 

477 FB01 4 34 16 

478 FB02 4 34 16 

479 FA01 4 41 9 

480 CE03 4 44 6 

481 EK131 2 6 44 

482 EK051 2 4 46 

483 CO02 4 50 0 

484 FC01 4 34 16 

485 FL04 4 37 13 

486 EG411 2 0 48 

487 ET421 1 17 32 

488 EU271 2 25 24 

489 FC03 3 28 21 

490 FA01 3 30 19 

491 EG011 2 28 21 

492 CC03 4 38 11 

493 CP02 3 29 20 

494 CR03 3 21 28 

495 ET072 4 48 1 

496 DC03 3 25 23 

497 EF342 2 14 34 

498 EW131 4 43 5 

499 ET062 4 41 7 

500 ES141 2 16 32 

501 EM391 2 1 47 

502 FC01 4 27 21 

503 EG051 2 23 14 

504 EH391 4 38 10 

505 CJ03 4 31 17 

506 EK012 2 32 16 

507 EK241 2 10 38 

508 FJ03 4 47 1 
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