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Abstrakt
Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet (30 hp)
Linnéuniversitetet, 4FE05E, Våren 2015
Författare: Madelene Lööf och Victoria Schelin
Examinator: Helena Forslund
Handledare: Peter Berling
Titel: En studie om förbättrad lagerlayout och artikelplacering – En fallstudie på ett
medelstort produktions- och återförsäljningsföretag.
Bakgrund: Lager är en betydelsefull del i företags supply chain. Det är här produkter
tillfälligt lagras och hämtas i avsikt att kunna fullfölja ordrar till verksamhetens kunder.
Vid planering av lagerlayouten ska flödet av produkter underlättas, det förekommer dock
ingen universell lösning för artikelplacering i varje enskild organisation. Beprövning av
artikelplaceringen är betydelsefullt eftersom det möjliggör en reducering av interna
transportavstånd,

tillgängliggör

produkter

och

därigenom

sparas

tid

i

orderplocksprocessen.
Syfte: Syftet med denna avhandling är att identifiera den lagerlayout och artikelplacering
som Formac har i nuläget. Vidare ska de problem som är associerade med dessa påvisas
och därefter analyseras förbättringsförslag i syfte att öka produktiviteten i
orderplocksprocessen.
Metod: Kvalitativ och kvantitativ data samlades in via ostrukturerade- och semistrukturerade intervjuer samt direkta observationer. Urvalet av respondenter skedde
genom icke-sannolikhetsurvalet, snöbollsurval. Vidare användes Excel-filer innehållande
transaktionsdata kring Formacs produkter. Denna data kompletterades med egna
mätningar av sträcka och tid i orderplocksprocessen.
Resultat: Formacs nuvarande lagerlayout är den formen av design som kommer medföra
högst produktivitet. Formac behöver dock en mer konsekvent artikelplacering och en
rekommendation är då att placera högfrekventa produkter inom en produktkategori i nära
anslutning till orderplocksstationen. Zonerna där produkterna placeras är då fasta men
artikelplaceringen inom dessa är flytande. Denna form av artikelplacering kommer
medföra ett strukturerat system och tillgängligt lagerutrymme som leder till en ökad
produktivitet i orderplocksprocessen.
Ämnesord: Lager, lagerlayout, materialhanteringsutrustning, förvaringsmetoder,
artikelklassificering, artikelplacering, orderplocksprocessen och produktivitet.
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Abstract
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Examiner: Helena Forslund
Supervisor: Peter Berling
Title: A study on improving warehouse layouts and article placement - A case study of a
medium-sized manufacturing and retail company.
Background: Inventory are an important part of the company's supply chain. This is
where the products are temporarily stored and retrieved in order to fulfill orders to
customers. The design of the warehouse layout should facilitate the flow of the products.
However, there is no universal solution for article placement in each individual
organization. An examination of article placement is significant because it allows for a
reduction of distances internally, makes products available and thereby saves time in the
picking process.
Purpose: The purpose of this paper is to identify Formacs present warehouse layout and
article placement. Furthermore, will the problems associated with this be identified and
subsequently analyzed with the purpose to suggest improvements in order to increase
productivity in the order picking process.
Methodology: Qualitative and quantitative data was collected through unstructured and
semi-structured interviews and direct observations. The respondents were chosen through
a non-probability, snowball selection. Furthermore were excel files containing
transactional data for Formacs products used. This data was complemented with own
measurements of distance and time in the order picking process.
Findings: Formacs current warehouse layout is the design that will result in maximum
productivity. However, Formac needs to have a more consistent article placement and a
recommendation is then to place the high-frequency products within a product category
close to the order picking station. The zones where the products are placed are then fixed,
but the article placement within these fluid. This form of article placement will result in
a structured and accessible warehouse space which leads to increased productivity in the
order picking process.
Keywords: Inventory, warehouse layout, material handling equipment, storage methods,
article classification, article placement, order picking process and productivity.
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1 Inledning
Inledningskapitlet inleds med en beskrivning av studiens valda fallföretag Formac.
Vidare

ges

en

generell

bakgrund

till

lagerlayout,

artikelplacering

och

orderplocksprocessen. Det leder vidare till en problematisering kring dessa termer, vilket
mynnar ut i tre problemformuleringar samt studiens syfte. Avslutningsvis anges studiens
avgränsningar samt avslutas kapitlet med studiens disposition.

1.1 Företagsbeskrivning
Formac AB är ett småländskt, medelstort företag som designar, producerar och säljer
kundunika produkter inom fordonsbranschen (Orbis, 2015; Formac, 2015a). I över 30 år
har Formac arbetat med kundanpassad design av tryck och loggor. Deras expertområde
är att synliggöra verksamheter med ett varierande sortiment av produkter. Formac är i
nuläget en av de ledande och mest betrodda verksamheterna inom sin bransch, vilket
framförallt beror på deras grad av nytänkande (Formac, 2015b). Det innebär att det varje
år introduceras nya produkter i deras sortiment och i dagsläget uppgår färdigvarulagret
till cirka 700 olika artikelnummer (Hermansson, Inköps- och logistikchef, 2015-02-04).
Formac samarbetar framförallt med ledande bil- och MC-handlare samt utvalda
leverantörer för tillgodose det befintliga behovet (Formac, 2015a). I nuläget har Formac
cirka 3200 aktiva kunder, med andra ord kunder som beställer minst en order per år
(Hermansson, 2015-02-04). Verksamheten strävar alltid efter vara en uppskattad
leverantör och samarbetspartner. Deras fokus är att kunden ska erhålla mervärde för varje
satsad krona, vilket innebär korta leveranstider samt tjänster och produkter till optimal
kvalitet (Formac, 2015b). Detta uppnås genom att en order skickas samma dag som
produkterna beställs, i de fall en beställning sker innan klockan tolv. I de fall kunden är
lokaliserad söder om Sundsvall sker leverans dagen efter beställningen är lagd
(Hermansson, 2015-02-04).

Formac designade i det inledande stadiet av verksamheten en prototyp av skylthållare i
bakelit år 1984. Sedan dess har efterfrågan på skyltar, backspeglar och diverse andra
fordonsrelaterade produkter ökat. Produkter som Formac exempelvis erbjuder sina
kunder är låslister, skylthållare och övningskörningsskyltar, vilka illustreras i figur 1
(Formac, 2015c). Det utvidgade artikelsortimentet är även sammankopplat med
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företagets ökade tillväxt, vilket i sin tur har ökat lagervolymen som verksamheten håller
(Hermansson, 2014-12-19).

Figur 1 - Exempel på Formacs produkter (Formac, 2015a).

Det är framförallt de senaste åren som Formac har expanderat och vuxit. Mellan åren
2008 och 2013 har företaget åstadkommit en tillväxt med en ökad omsättning med
approximativt 19 % per år (Orbis, 2015). Målet för kommande femårsperiod är en tillväxt
med 20 % per år (Hermansson, 2014-12-19). Vid senaste resultatrapporten, gällande år
2013, hade Formac en omsättning på 37 miljoner SEK. Denna tillväxt har inneburit en
nästintill dubblering av antalet anställa då Formac i dagsläget har cirka 20 anställda, mot
de 11 anställda som de hade år 2008 (Orbis, 2015).

1.2 Bakgrund
Lager är en betydelsefull del i företags supply chain. Det är här produkter tillfälligt lagras
för att senare levereras ut för att kunna fullfölja ordrar till verksamhetens kunder (Bottani
et al., 2012). Enligt Muller (2011) håller alla verksamheter inventarier, antingen i ett
försäljningssyfte eller i syfte att tillhandahålla och förse produktionen med enheter. En
bakomliggande orsak till lagerhållna enheter är det faktum att verksamheter inte med
säkerhet vet vid vilken exakt tidpunkt en produkt kommer efterfrågas. Oberoende av detta
behöver en verksamhet dock alltid kunna tillfredsställa kunden vid behov. I en traditionell
lagerlayout förekommer det olika områden som är dedikerade till olika aktiviteter. De
mest

förekommande

är

i

flertalet

lager

är

ankommande

godsområde,

lagerhållningsområde, orderplocksområde, packningsområde och avgående godsområde.
Den enklaste layouten med dessa områden är ett linjärt flöde från det ankommande
godsområdet, genom lagerhållningsområdet till det avgående godsområdet (Bowersox,
Closs och Bixby Cooper, 2007). En enkel lagerlayout och dess områden illustreras i figur
2.
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Figur 2 - En enkel lagerlayout (Anpassad från Jonsson, 2008 samt Bowersox, Closs och Bixby Chooper, 2007).

Vid planering av lagerlayouten är syftet att underlätta flödet av produkterna. Faktorer som
då bör inkluderas vid utformningen av en lagerlayout är antal våningar i lokalen,
utnyttjandet av kvadratmeter samt produktflödet (Bowersox, Closs och Bixby Cooper,
2007). Med grund i detta är utformningen av en lagerlayout komplicerad och innehåller
betydligt mer än endast placering av produkter på lagringsplatser (Hassan, 2002).
Flertalet verksamheter har en stor andel produkter i sitt lager och därmed kan det
förekomma svårigheter vid placering av artiklar i lagret. Det beror exempelvis på
avsaknaden av en universallösning för artikelplacering i varje enskild organisation. I och
med detta är diverse metoder tillgängliga, beroende av lagerlayout samt typen av artiklar
som avses lagras. Det kan då vara till hjälp att använda sig av produktklassificering och
därmed erhålla bättre kontroll över produkterna samt nå uppsatta mål. Genom en ABCanalys går det exempelvis att klassificera produkter utifrån deras betydelse för företaget
(Arnold, Chapman och Clive, 2008). I ett produktklassificerat lager delas produkterna in
i olika klasser och tilldelas sedan en specifik placering av lagret där endast produkter av
den klassen får placeras, även benämnt artikelplacering (Pan, Wu och Chang, 2014).
Bepröva olika varianter av artikelplacering i en verksamhet är betydelsefullt eftersom det
möjliggör minimering av de interna transportavstånden, tillgängliggöra produkter och
därigenom sparas tid (Lumsden, 2012).

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid lagerhållning är orderplocksprocessen.
Orderplocksprocessen är framtagning av lagerhållna enheter i syfte till att tillfredsställa
kunders ordrar (Petersen och Aase, 2004). Flertalet forskare tar upp betydelsen av
orderplockprocessen för en lagerverksamhet (Petersen och Aase, 2004; Pan och Wu,
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2009). I majoriteten av lagerverksamheter utgör orderplocksprocessen approximativt
mellan 50 och 75 % av den totala lagerverksamhetskostnaden, vilket gör denna kostnad
till en betydelsefull del att kontrollera. Orderplock är utöver den mest kostsamma
processen även den mest tidskrävande. Generellt kan verksamheter använda både en
automatisk och manuell orderplocksprocess. Den manuella orderplocksprocessen är dock
enligt Petersen och Aase (2004) den mest förekommande varianten av orderplockning
eftersom lagerhållna enheter kan variera i storlek och form, samt att det krävs stora
investeringar vid omvandling till ett automatiserat orderplockssystem.

En verksamhet fokuserar i flertalet fall på specifika ämnen som beaktas och optimeras
med avsikt att öka produktiviteten. De mest framstående aspekterna är då lagerlayout,
artikelplacering och orderplock (Bottani et al., 2012). Sambandet mellan lagerlayout,
artikelplacering och orderplocksprocessen illustreras i figur 3.

Figur 3 - Sambandet mellan lagerlayout, artikelplacering och orderplocksprocessen (Anpassad från Lumsden, 2012).
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1.3 Problemdiskussion och problemformuleringar
I detta avsnitt kommer tre problemdiskussioner föras i syfte att underlätta
problematiseringen för varje enskild problemformulering. Varje problemdiskussion
mynnar ut i en problemformulering som presenteras i slutet av varje diskussion.

En avgörande aspekt i huruvida en verksamhet är framgångsrik eller inte är lagerhållning
i supply chain. Vid utformning av en lagerlayout bör hänsyn tas till flertalet problematiska
ställningstaganden, förutom själva placeringen av produkter i lagret. Områden som bör
beröras är arrangemanget av funktionella områden, antal och placeringen av
ankommande och avgående godsområden, antal gångar, strömningsmönster samt
orderplocksområde. Dessa områden bör studeras i syfte att kunna stödja hela
verksamheten. Utformningen av en lagerlayout är en komplex uppgift då ett stort antal
beslut ska tas, flertalet av dessa är kombinatoriska och svårlösta. Vidare bör hänsyn tas
till flertalet operationer och faktorer inom verksamheten. Det kommer medföra en
komplicerad konstruktion då dessa aspekter ska inkluderas utan krav på frekventa
ändringar (Hassan, 2012).

Mellan åren 2008 och 2013 har Formacs omsättning approximativt ökat med 17 miljoner,
vilket har inneburit en nästintill fördubbling av antalet anställda (Orbis, 2015). Denna
tillväxt har medfört en viss problematik då verksamheten vid flertalet tillfällen tvingats
expandera sina lagerlokaler. Dessa ändringar genererar problematik då det försvårar
utformningen av en välbetänkt lagerlayout, vilket medför att maximal produktivitet i
lagret inte uppnås. Den problematik som Formac upplever har främst sin grund i
outnyttjad lageryta och brist på struktur i lagerverksamheten (Hermansson, 2014-12-19).
Hermansson förklarar vidare att lagerlayouten av den anledningen, i viss mån, bör ses
som given. De delar som bör ses som givna är väggar, portar och takhöjd. Med tanke på
den lagerexpansion som genomfördes under år 2008 finns det inga tankar på att
genomföra några förändringar inom dessa områden under den närmsta tiden. Områden i
lagerlayouten som däremot bör studeras är hyllplatser, gångar och ställage då dessa i
nuläget inte utnyttjas maximalt (Hermansson, 2015-02-04). Hänsyn måste även tas till
materialhanteringsutrustningen för att kunna utforma en fördelaktig lagerlayout eftersom
bredden på gångarna påverkas av andelen yta utrustningen behöver inneha vid hantering
av produkterna (Jonsson, 2008). Utvärdning av den nuvarande situationen är därmed av
stor vikt för att kunna föreslå förbättringar av layouten.
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Problemformulering 1


Hur är Formac ABs nuvarande lagerlayout utformad samt vilka problem
förekommer med denna?

En aspekt som medför problematik i lagerhållningen är placeringen av artiklar i lagret.
Artikelplacering är en betydelsefull aspekt eftersom lokaliseringen av produkter i lagret
därmed förenklas, vilket ökar produktiviteten i lager. En fördelaktig artikelplacering är
betydelsefull eftersom det möjliggör en minimering av de interna transportavstånden,
tillgängliggör produkter och därigenom sparas tid (Lumsden, 2012). Denna problematik
gäller även i Formacs lagerverksamhet då artikelplacering är ett kritiskt område och
kommer av den anledningen ges extra uppmärksamhet i denna avhandling. Med grund i
detta kommer det således krävas förslag gällande artikelplaceringen för att maximalt
utnyttja det angivna området. Hermansson, (2014-12-19) är övertygad om potentialen att
öka produktiviteten väsentligt genom analys av Formacs artikelplacering. I nuläget
använder Formac ett operativt system, främst inriktat på produktkategorier, vid
utformning av lagerlayouten och bestämmandet av artikelplaceringen. Det betyder att
verksamheten inte använder sig av frekvensläggning vid artikelplacering, vilket enligt
Waters (2003) skulle kunna reducera avståndet samt antalet förflyttningar inom lagret.
Hermansson (2014-02-04) menar att en optimering av plockhanteringen skulle öka
produktiviteten och förbereda för framtida tillväxt. Det råder i nuläget även en diskussion
inom organisationen gällande investeringsmöjlighet i ett plockhanteringssystem. Det
skulle dock kräva ett byte av affärssystem för hela verksamheten, vilket i sin tur skulle
innebära en stor investeringskostnad. Utvärdering av den nuvarande situationen är
därmed

av

stor

vikt

i

syfte

att

kunna

förbättra

artikelplaceringen

och

orderplocksprocessen, utan en investering i ett nytt plockhanteringssystem.

Problemformulering 2


Hur är Formac ABs nuvarande artikelplacering utformad samt vilka problem
förekommer med denna?

Ytterligare en utmaning är hantering av komplexiteten som råder vid lagerhållning
(Faber, de Koster och Smidts, 2013). Denna komplexitet illustreras framförallt i form av
orderplock, vilket beskrivs som en av de mest tidskrävande aktiviteterna. Denna aktivitet
beräknas utgöra mer än 55 % av den totala driftkostnaden för en lagerverksamhet (Bottani
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et al., 2012). En bakomliggande orsak till kostnadernas storlek är det faktum att en stor
andel företag använder sig av manuell orderplockning, vilket gör plocktid till en kritisk
aspekt för den totala produktiviteten i lager. I dagsläget sker Formacs orderplocksprocess
utifrån följesedlar, vilket medför problematik då dessa inte anger placeringen av
artiklarna i lagret. Möjligheten finns dock att använda plocklistor, men det skulle kräva
en förändring i de interna rutinerna (Hermansson, 2015-02-14). Strategier för orderplock,
exempelvis inom områdena lagerlayout och utförande av orderplocksprocessen, har
identifierats som en åtgärd för avsevärd minskning av driftkostnaderna i lager (Glock och
Grosse, 2012). Med grund i detta anser forskare och logistikchefer att orderplock är ett
av de mest lovande områdena för produktivitetsförbättringar (Bottani et al., 2012).

I nuläget mäter Formac produktiviteten i lagret med nyckeltalet, ordrar per mantimma.
Med andra ord antal ordrar var anställd plockar varje timme de arbetar i lagret. Formacs
produktivitet är i dagsläget fem ordrar i timmen per anställd, vilket de hoppas öka med
minst en order per timme till 2015 års resultat. Det råder dock svårigheter i att fastställa
en korrekt produktivitet eftersom orderplockarna har andra arbetsuppgifter utöver själva
orderplockningen. Den tiden som läggs ner på de övriga arbetsuppgifterna separeras inte
från det antalet mantimmar som produktiviteten räknas ut från (Hermansson, 2015-0331). Ett problem som Formac har med sin produktivitet är deras produktivitetsmått som
mäter antal ordrar per timme. Antal orderrader per timme är ett bättre alternativ eftersom
olika ordrar innehåller varierat antal orderrader, men denna information är inte tillgänglig
med det nuvarande datasystemet (Hermansson, 2015-02-12). I syfte att optimera
orderplockningen och därigenom öka produktiviteten söker Formac efter lösningar som
ökar utnyttjandet av tillgänglig lageryta genom en effektiv artikelplacering och
därigenom en mer produktiv orderplockning (Hermansson, 2015-02-04).

Problemformulering 3


Hur ska Formac AB designa lagerlayouten och artikelplaceringen för att öka
produktiviteten i orderplocksprocessen?
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1.4 Syfte
Syftet med denna avhandling är att identifiera den lagerlayout och artikelplacering som
Formac har i nuläget. Vidare ska de problem som är associerade med dessa påvisas och
därefter

analyseras

förbättringsförslag

i

syfte

att

öka

produktiviteten

i

orderplocksprocessen.

1.5 Avgränsningar
Lagerlayouten kommer i vissa aspekter antas vara given i denna avhandling. Aspekter
som antas vara givna är lagerlokal, portar, väggar och takhöjd. Därmed kommer inte
förslag på förändringar gällande dessa aspekter ges. Vidare avgränsas denna avhandling
från den automatiserade orderplocksprocessen. Fokus kommer istället riktas mot den
manuella orderplocksprocessen, processen där plockaren kommer till produkten. Med
tanke på Formacs omfång ses även stegen i den nuvarande orderplocksprocessen som
givna och därmed ges inga förslag på förändringar. Det sker även en avgränsning från
råvarulagret, vilket innebär att endast färdigvarulagret kommer inkluderas även om vissa
produkter är placerade där med anledning av deras fysiska karaktär.
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1.6 Studiens disposition

Figur 4 - Studiens disposition.
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2 Metod
I detta kapitel presenteras avhandlingens val av metod och tillvägagångssätt. Vidare sker
en presentation av vald metod samt motiveras val av forskningsmetod. Kapitlet innehåller
även en beskrivning av avhandlingens uppbyggnad och tillvägagångssätt för
empiriinsamling. Avslutningsvis sker en sammanställning av studiens metodval samt
beskrivs avhandlingens analysmodell som en effekt av de val som tidigare gjorts.

Tabell 1 - Metoddisposition.

2.1 Vetenskapligt synsätt
Inom den företagsekonomiska forskningen måste hänsyn tas till ett antal överväganden, i
form av antingen epistemologi eller ontologi. Dessa överväganden sker i syfte att
bestämma studiens inriktning. Epistemologi, även kallat kunskapsteori, inbegriper
godtagbar kunskap inom ett specifikt ämnesområde och delas in i positivism och
hermeneutik. Positivism är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som använder sig av
naturvetenskapliga metoder för att genomföra studier av den sociala verkligheten.
Forskare som använder sig av positivism har begränsat utrymme för tolkning av de
resultat som studien visar. Detta eftersom metoden fokuserar mer på siffror än på ord.
Vidare ska forskaren vara objektiv, egna åsikter och värderingar får inte påverka resultatet
(Bryman och Bell, 2010).

Denna avhandling grundar sig framförallt på numerisk data, vilket överensstämmer med
ett positivistiskt synsätt. Syftet med denna avhandling är att uppnå ett trovärdigt resultat,
därav är det av stor betydelse att generera en objektiv bild över layouten och
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artikelplaceringen samt möjliga förbättringsmöjligheter. Avhandlingen utgår från data
och statistik insamlad på Formac samt användes relevant teori, vilket medförde
uteslutning av egna tolkningar. Detta stödjer valet av ett positivistiskt synsätt.

2.2 Vetenskapligt angreppssätt
Enligt Eliaoch Bell (2013) beskriver det vetenskapliga angreppssättet förhållandet mellan
teori och praktik, i form av tre typer av förhållande; deduktion, induktion och abduktion.
Deduktion är det mest förekommande sättet att se på denna relation och benämns
emellanåt för ”bevisföringens väg”. Det innebär att forskningen utgår från kunskap, idéer
och hypoteser som är tillgängliga inom det valda teoriområdet. Utifrån datainsamling och
observationer analyseras teorin för att erhålla ett resultat och därigenom avgöra om en
hypotes ska förkastas eller accepteras. Det säkerställer därmed relevanta slutsatser
(Bryman och Bell, 2010). Grundprincipen med deduktion är en verifiering av
förutsägelser, det vill säga hypoteser, som skett i de fall empirin utgår från befintlig teori
(Björklund och Paulsson, 2012).

Denna avhandling har ett deduktivt angreppssätt då avhandlingen utgick från befintlig
forskning och teori. Utifrån denna teori konstruerades hypoteser om empirin som sedan
verifierades med insamlad data. Det har även gjorts jämförelser mellan använd teori och
insamlad empiri för att kunna säkerställa väsentligheten i den teori som avhandlingen tar
upp. Användandet av det deduktiva angreppssättet ökade avhandlingens objektivitet då
utgångspunkten för studien redan existerade i befintlig teori. Respondenterna i
avhandlingen delger egna åsikter men författarnas åsikter och värderingar exkluderas.
Vidare genomfördes flera intervjuer med olika respondenter, vilket innebär att resultatet
inte baserades på en enskild respondents åsikter och värderingar och av den anledningen
är resultatet i högre grad generaliserbart.

2.3 Forskningsmetod
Vid tillfällen när information ska samlas in för en studie eller avhandling finns det två
metoder att utgå ifrån, en kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa
forskningsmetoden betonar användandet av ord istället för siffror (Bryman och Bell,
2010). Denna forskningsmetod används i de fall forskarna vill skapa en djupare och mer
beskrivande förståelse för ett karakteristiskt problem (Björklund och Paulsson, 2012).
Insamlingen av data sker exempelvis genom deltagande observationer, fokusgrupper och
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kvalitativa intervjuer. Tyngdpunkten med denna metod är förståelse av verkligheten
utifrån individens synvinkel. Metoden tillåter anpassning av intervjufrågor som ett
resultat av ett samspel med respondenten. Metoden innehåller respondentens egna
synpunkter och värderingar är det en process som kan bli svår att återge korrekt. Den
kvantitativa forskningsmetoden behandlar numerisk data och är därmed mer strukturerad.
En stor mängd av data samlas in genom exempelvis strukturerade intervjuer, enkäter och
strukturerade observationer. Med denna metod är det meningen att forskare ska vara så
objektiva som möjligt och därmed ges inget utrymme för egna synpunkter eller
uppfattningar som den kvalitativa forskningsmetoden gör. Med tanke på de för- och
nackdelar som finns med båda forskningsmetoderna är en kombination av dessa möjlig
som stärker fördelarna samtidigt som nackdelarna kringgås (Bryman och Bell, 2010).

I denna avhandling sker en kombination av både den kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoden. I den kvalitativa delen har lageraktiviteter observerats och intervjuer
har skett med personal som arbetar med dessa aktiviteter. I den kvantitativa delen
samlades data in genom mätning av orderplockstid samt sträcka. Den artikelinformation
som samlades in gällande frekvensen av orderplockningen bearbetades genom kalkyler
och numeriska exempel. Datainsamlingen innehåller även i information gällande både
artikelplacering och artikelklassificering med hänsyn till aspekterna plockfrekvens, totalt
belopp och levererat antal.

2.4 Undersökningsdesign
En undersökningsdesign utgör en ram för att samla in data, vilket bidrar till
genomförandet av en analys. Valet av undersökningsdesign påverkas av de beslut som
forskaren har gjort angående det vetenskapliga synsättet, vetenskapliga angreppssättet
samt forskningsmetoden (Bryman och Bell, 2010). Undersökningsdesignen kan ses på en
övergripande nivå där författarens val och metod, samt relationen mellan dessa fastställs.
Metoderna skulle kunna vara intervju och simulering, där relationen mellan dem skulle
kunna vara att simuleringen grundar sig på data som samlats in genom intervjuer
(Björklund och Paulsson, 2012). Det finns tre olika undersökningsdesigner som i flertalet
fall tillämpas vid en studie, tvärsnittsdesign, experimentell design och fallstudie (Bryman
och Bell, 2010). Fallstudie är den metod som används för att få svar på frågor gällande
”hur” och ”varför”. Forskaren ska kunna göra en detaljerad och ingående analys av ett
specifikt fall. En enfallsstudie är en empirisk undersökning som genomförs på enstaka
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fall som är unika och i regel är fallet som studeras en process, aktuell företeelse eller en
organisation. Fallstudie är en metod som passar in både på en kvalitativ och kvantitativ
forskningsmetod. Det beskrivs som det mest användbara sättet för empiriinsamling, vilket
sker genom intervjuer eller direkta observationer (Yin, 2014).

En enfallsstudie har genomförts för att undersöka Formacs lagerlayout och
artikelplacering, i avsikt att öka produktiviteten i orderplocksprocessen. Utifrån kontakt
med Formac togs syftet med denna avhandling fram. Fallstudien är unik för fallföretaget
och kommer därav inte vara direkt applicerbar på andra organisationer. Däremot kommer
tillvägagångssättet som föreslås för artikelplacering och artikelklassificering vara
generaliserbart och applicerbart på flertalet organisationer. Denna metod möjliggjorde en
ingående undersökning av studieområdet och fallföretaget i syfte att kunna identifiera de
problem som förekommer med den befintliga lagerlayouten och artikelplacering.
Identifieringen låg till grund för de beräkningar som gjorts för den rekommenderade
lagerlayouten

och

artikelplaceringen,

i

syfte

att

öka

produktiviteten

i

orderplocksprocessen.

2.5 Datainsamling
Vid datainsamling förekommer två former av data, primär- och sekundärdata. Primärdata
samlas in via egna observationer och förstahandsrapporteringar, medan sekundärdata
utgörs av redan befintlig data. Insamling av data kan ske via dokument, observationer,
intervjuer och enkäter. Val av datainsamlingsmetod beror på rapportens syfte och om det
är en kvalitativ- eller kvantitativ forskningsstrategi som används i rapporten (Patel och
Davidson, 2003).

Sekundärdatan som används har tillhandahållits från Formacs affärsdatabas, hemsida
samt följesedlar. De följesedlar som tagits del av redovisas i avhandlingen som extra data.
Likväl användes facklitteratur och vetenskapliga artiklar för insamling av relevant teori.
Användandet av befintlig data medförde säkerställde kvalitet och tillförlitlighet i
datainsamlingen. Vidare har primärdata framförallt samlats in genom observationer,
mätningar och intervjuer på fallföretaget. Observationer och intervjuer genomfördes
löpande under hela studien medan mätningarna skedde under vecka 11, år 2015.
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2.5.1 Observationer
Vid observationsmetoden skiljer Patel och Davidson (2003) mellan två former av
observationer, strukturerade och ostrukturerade. Ostrukturerade observation definieras
som uppmärksamt iakttagande med fokus på icke-verbala uppgifter istället för språklig
information (Esaiasson et al., 2012). Vidare kan även observationer användas som
komplement till befintlig information. En direkt observation innebär en undersökning
som är oberoende av individuella åsikter och minnesbilder (Patel och Davidsson, 2003).
Användandet av denna är lämpligt vid studie av processer eller strukturer som är svåra
att beskriva i ord (Esaiasson et al., 2012). Observationer beskrivs dock som dyra och
tidsödande, vilket innebär att de i vissa fall helt utesluts (Patel och Davidsson, 2003).

En del i denna avhandling är utformningen av den faktiska lagerlayouten, därmed skedde
observationer av lagerlokalerna och den löpande verksamheten. Det förekommer dock
vissa svårigheter att med endast ord ge en förklaring av utformningen av lagerlayouten
och artikelplaceringen. De observationer som genomfördes avsåg undersöka och
identifiera lagrets konstruktion med hänsyn till gångar, ställningar och hyllor där artiklar
placeras. Avsikten var även att identifiera de problem som förekommer. Den nuvarande
orderplocksprocessen var även en aspekt av verksamheten som studerades, med syftet att
identifiera problematik och föreslå åtgärder som ger produktivitetsökningar. Det är dock
även ha skett observationer av irrelevanta aktiviteter och därav var det av stor betydelse
att observationerna kunde återkopplas till avhandlingens syfte. Utifrån Hermanssons
(Inköps- och logistikchef, 2015-02-05) rekomendationer valdes mätperiodens timmar ut
till mellan klockan tio och tolv eftersom detta var perioden där flest ordrar plockades i
lagret. Insamlade data från mätperioden redovisas i avhandlingen som insamlad data.

2.5.2 Intervjuer
Bryman och Bell (2013) skiljer mellan tre former av intervjuer; strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. En semi-strukturerad intervjuguide innebär en låg grad av
struktur, respondnterna erhåller därmed stor frihet att besvara intervjufrågorna utifrån
egna ord (Patel och Davidsson, 2003). I denna form av intervju behöver inte
intervjufrågorna vara identisk med intervjuguiden samt finns möjlighet till följdfrågor.
En ostrukturerade intervju innebär att intervjuaren ställer frågor som respondenten får
associera fritt kring. Denna typ av intervju efterliknar hög i grad ett vardagligt samtal
(Bryman och Bell, 2013).
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Den kvalitativa delen av avhandlingen samlades in via semi-strukturerade intervjuer.
Valet föll på denna intervjuform för att följa avhandlingens teoretiska riktlinje samtidigt
som den låga graden av struktur säkerställde att betydelsefull information inte förbisågs.
Det eftersom respondenterna gavs möjlighet att forma sina svar och bidra med
information som inte observerats tidigare i studien. Det krävdes dock en observant
intervjuare så endast relevant data för avhandlingen togs upp och i den mån det behövdes
följde upp med följdfrågor. Respondenterna hade under intervjun möjligheten att forma
och besvara sina svar utifrån det tillvägagångssätt de föredrar. Ordningsföljden av
intervjufrågorna var därmed i viss mån var baserade på uppbyggnaden av de teoretiska
kapitlen. Det användes dock endast som en riktlinje och var inte ett krav. Av den
anledningen

kunde

ordningsföljden

på

intervjufrågorna

ändras

beroende

på

respondentens svar. Likaså genomfördes ostrukturerade intervjuer kontinuerligt via mail
i syfte att besvara frågor som uppstod under avhandlingens uppbyggnad. Den bristande
strukturen medförde intervjuer som mer efterliknade ett samtal. Det färdigställda
intervjumaterialet registrerades direkt och redovisas som primärdata i avhandlingen.
Intervjufrågorna finns presenterade i bilaga A.

2.6 Studiens urval
Urval representerar de människor i en population som väljs ut som respondenter i en
studie. Det finns två former av urval, sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval. Ickesannolikhetsurval betyder att vissa enheter i populationen har större sannolikhet att bli
utvalda än andra enheter av populationen (Bryman och Bell, 2013).

2.6.1 Snöbollsurval
Snöbollsurval är en form av icke-sannolikhetsurval. I denna urvalsform tar forskaren
initialt kontakt med människor som anses var relevanta för studiens tema. Genom en
kedja av processer kommer sedan dessa utvalda användas i syfte att få kontakt med
ytterligare respondenter (Bryman och Bell, 2013).

Avhandlingen grundades på ett icke-sannolikhetsurval, i detta fall ett snöbollsurval.
Respondenter valdes ut individuellt för att möta studiens mål. Den initiala kontakten var
med Jacob Hermansson, Inköps- och logistikchef på Formac. Utifrån Hermanssons
rekommendationer valdes sedan resterande respondenter ut. Snöbollsurvalet ansågs vara
urvalsmetoden som var mest fördelaktig för avhandlingen. Det eftersom kontakt kunde
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tas med relevanta respondenter som besitter kunskapen som krävdes för att nå studiens
mål. En betydelsefull aspekt är val av en rättvis företrädare för alla hierarkiska nivåer i
verksamheten eftersom det säkerställer ett brett spektrum i den empiriska
datainsamlingen. Urvalet innehåller empirisk information från alla hierarkiska nivåer:
strategiska, operationella och taktiska nivån. I tabell 2 presenteras avhandlingens
respondenter samt datum för respektive intervju.

Tabell 2 - Avhandlingens respondenter.

2.7 Sanningskriterier
I syfte att uppnå validitet bör det koncept som avses studeras definieras tydligt och gärna
med stöd av flertalet källor. Yin (2014) presenterar kvantitativa samt kvalitativa kriterier
som en empirisk fallstudie ska uppfylla. I tabell 3 illustreras de kriterier som enligt Yin
(2014) säkerställer kvaliteten i en studie samt vid vilken del i undersökningsfasen de
används.

Tabell 3 - Validitet för fallstudie (Yin, 2014, s. 54).
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Begreppsvaliditet
Begreppsvaliditeten ingår i datainsamlingssteget av en fallstudie. I denna variant av
validitet riktas kritik mot objektiviteten i de mått som används i en studie, det sker därmed
en subjektiv bedömning vid insamling av data. Begreppsvaliditet ställer tre krav som
måste uppnås. Användandet av flertalet källor i studien är det första kravet. Dessa källor
måste i sin tur kunna återkopplas i en beviskedja. Avslutningsvis studerar
nyckelformanter ett utkast av den slutgiltiga versionen av avhandlingen (Yin, 2014).

I analyskapitlet användandes flertal teoretiska källor som behandlar samma område men
delgav olika synsätt. Vidare samlades det empiriska materialet in via intervjuer med
strategisk-, analytisk- och operationell personal, verksamma på olika hierarkiska nivåer i
organisationen. Det uppfyller därmed kravet om användandet av flera källor. Därigenom
säkerställdes en korrekt, icke snedvriden bild. Möjligheten ska även finnas att spåra
stegen mellan de initiala tankarna och de slutliga slutsatserna. Denna del uppfylls då
avhandlingen under sin konstruktion studeras av externa parter vid flertalet tillfällen.
Därigenom uppfylls även det sista kravet där den slutgiltiga avhandlingen ska granskas
av en eller flera externa parter.

Intern validitet
Den interna validiteten påvisas i analysskedet av en fallstudie (Yin, 2014). Den interna
validiteten behandlar huruvida en slutsats mellan två eller fler variabler som rymmer ett
kausalt förhållande är hållbar eller inte. Vidare bearbetas om säkerheten i ett orsak-verkan
samband stämmer eller om det felaktigt beror på en extern variabel (Bryman and Bell,
2013). Metoden som används för särskiljning av teori och empiri beskrivs av Yin (2014)
som analytisk mönstermatchning.

Analyskapitlena i denna avhandling baseras på teoretiska samt empiriska fynd. Den
analytiska basen grundar sig framförallt i en jämförelse mellan dessa, i syfte att urskilja
de aspekter som skiljer dem åt. Av den anledningen följer denna studie analytisk
mönstermatchning. Denna avhandling mynnar ut i ett konkret åtgärdsförslag på
lagerlayout och artikelplacering som avser ökar produktiviteten i orderplocksprocessen.
Åtgärderna är framförallt grundade i teoretiska aspekter och analytiska diskussioner. Den
empiriska datainsamlingen motsvara dock den strategiska-, operationella- samt taktiska
nivå inom verksamheten, vilket styrker den interna validiteten. Likväl används flertalet

17

teoretiska källor och därav ges olika perspektiv gällande samma område. Det i sin tur
styrker validiteten.

Extern validitet
Extern validitet påvisar om undersökningsresultat är generaliserbara till situationer
utanför den aktuella fallstudien (Bryman och Bell, 2013). Det förekommer dock vissa
svårigheter att uppnå statistisk generaliserbarhet då en fallstudie med endast ett fall kan
ses som en svag grund. Det kan därmed vara komplext att applicera fallstudiens resultat
på fall utanför studieobjektet (Yin, 2014).

I denna avhandling uppnås extern validitet via användandet av teoretiska fynd, eftersom
resultaten är baserade på teoretiska rön om lagerlayout, artikelplacering och
orderplocksprocessen. Dessa rön är även tillgängliga till liknande studier och fall, vilket
säkerställde den extern validitetet. Denna studie inkluderar endast en enfallsstudie och
därmed är det en aspekt som bör beaktas, då resultaten endast baseras utifrån Formacs
situation.

Reliabilitet
Reliabiliteten anger andelen tillförlitlighet som råder i en mätning. Målet med en studies
reliabilitet är säkerställandet att samma resultat uppnås om en undersökning genomförs
vid flera olika tillfällen. Det eftersom en undersökning kan påverkas av slumpmässiga
eller tillfälliga förutsättningar (Bryman och Bell, 2013). Vidare är målet för reliabiliteten
en minimering av fel och eventuella fördomar, vilket uppnås genom dokumentation av
alla steg i en undersökning (Yin, 2014).

Reliabiliteten i denna studie säkerställdes genom standardiserade processer vid
insamlingen av empirisk data. Vidare styrktes reliabiliteten genom minimering av
felaktigheter

i

datainsamlingen,

vilket

uppnåddes

via

en

beskrivning

av

tillvägagångssättet samt dokumentation av intervjuerna. Intervjuguiden som användes vid
de semi-strukturerade intervjuerna bifogas i bialaga A så undersökningen kan
rekonstruktionernas vid ett senare tillfälle. Det stärker reliabiliteten i avhandlingen. I
tabell 4 illustreras en sammanfattning av den vetenskapliga trovärdigheten i denna
avhandling.
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Tabell 4 - Vetenskaplig trovärdighet i denna avhandling.

2.8 Forskningsetiska överväganden
Forskningsetik anger etiska principer som behandlar fördelaktigt beteende vid en studie.
Dessa är indelade i de fem principer informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet samt flaska förespeglingar.
Enligt informationskravet ska berörda personer som deltar i undersökningen vara
underrättade

om

studiens

syfte

och

även

delges

samtliga

moment.

Undersökningspersonernas deltagande är frivilligt och kan avbrytas när de så önskar,
vilket benämns samtyckeskravet. Informationen som deltagarna delger ska behandlas
konfidentiellt och personuppgifter ska försvaras oåtkomligt för obehöriga. Därmed
uppnås konfidentialitets- och anonymitetskravet. De uppgifter som samlas in kommer
endast användas i det ändamål undersökningspersonerna gett samtycke även benämnt
nyttjandekravet. Avslutningsvis får inte felaktig eller vilseledande information ges ut om
undersökningen. Det säkerställer att det inte råder falska förespeglingar. Finns inte dessa
principer kan det leda till flertalet konsekvenser för inblandade parter (Bryman och Bell,
2013).

I denna avhandling informerades undersökningens respondenter inför sina intervjuer om
studiens syfte och området intervjun avsåg beröra. Det gav respondenten tid att förbereda
sig och de var därigenom väl införstådda med studiens syfte, vilket styrkte
informationskravet. Det klargjordes även för studiens respondenter att deras deltagande
var frivilligt och deras deltagande avbrytas om så önskades. Respondenterna erhölls även
en förfrågan om de ville vara anonyma samt skedde en förfrågan om eventuella krav
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gällande behandlingen av delgiven information. Vid tillämpning av inspelning
informerades respondenterna innan påbörjad intervju och i de fall denna metod användes
krävdes även deras samtycke. Samtyckes- samt konfidentialitets- och anonymitetkravet
uppfylldes därmed. Insamlat material som är konfidentiellt sprids inte heller till
utomstående och informationen användes endast för studiens uppfyllande av
nyttjandekravet. Avslutningsvis gavs inte felaktig eller vilseledande information om
undersökningen. I enlighet med den etiska principen om falska förespeglingar.

2.9 Metodsammanfattning

Tabell 5 – Metodsammanfattning.
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2.10 Analysmodell
I figur 5 illustreras utformningen av analyserna i denna avhandling.

Figur 5 - Analysmodell.

Avhandlingen inleddes med en framtagning av de tre problemformuleringarna som avses
undersökas. Nästkommande steg var insamling av teori och empiri för varje
problemformulering som vävdes ihop till separata analyser. De analyser som
genomfördes av problemformulering ett och två användes delvis sedan som material för
den tredje problemformuleringen. Slutligen sammanställdes analyserna utifrån de tre
problemformuleringarna i avhandlingens slutsats.
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3 Hur är Formac ABs nuvarande lagerlayout utformad samt
vilka problem förekommer med denna?
3.1 Teori
I avhandlingens inledande teorikapitel presenteras relevant teori för att kunna besvara
den första problemformuleringen. Inledningsvis presenteras olika varianter av
lagerlayouter utifrån dessa genomförs en nulägesbeskrivning av Formacs lagerlayout.
Vidare beskrivs diverse former av förvaringsmetoder och utrustning som Formac
använder för att hantera material i lagret. Därigenom är det möjligt att analysera
utrustningens inverkan på utformningen av Formacs lagerlayout.

Tabell 6 - Teoretisk disposition problemformulering 1.

3.1.1 Lagerlayout
Vid utformning av en lagerlayout är målet en design som möjliggör så rationella flöden
som möjligt, samtidigt som det råder en hög utnyttjandegrad av lagerytan. Det råder dock
alltid en konflikt mellan effektiva flöden och utnyttjandet av lagerytan. Principerna och
villkoren skiljer sig åt beroende på om det är lagring av hela pallar eller enskilda artiklar
samt varifrån produkterna plockas på pallarna (Jonsson, 2008). Vid utformningen av en
lagerlayouten är utnyttjande av lagerhöjd samt bredden på gångarna där godset
transporteras essentiellt att inkludera. Med höghöjdslagring minskar lagringskostnaden
per enhet, men samtidigt tillkommer det kostnader för höghöjdslagring eftersom det
kräver speciell utrustning för lagring och hämtning av produkterna. Bredare gångar
innebär däremor en enklare manövrering av plocktruckarna, men minskar samtidigt den
tillgänglig lageryta, samt resulterar det i längre transportsträckor i lagerlokalen. En regel
som generellt används vid utformning av en lagerlokal är att en produktiv och effektiv
hantering är mer betydelsefull än utnyttjandet av pallar (Jonsson, 2008). Det är däremot
inte alla forskare som delar Jonssons (2008) åsikt att hantering är mer betydelsefullt än
platsutnyttjande. Coimbra (2013) tar upp att det i flertalet fall förekommer lager som
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arbetar med en tryck(push)-typsplanering för att hantera produkterna i lagret. Här är plats
ett stort problem, mer fokus riktas mot utnyttjande av plats istället för på produktflödet.

3.1.1.1 Former av lagerlayouter
Traditionell lagerlayout
Den traditionella lagerlayouten är en linjär layout där godsflödet går från det
ankommande godsområdet, genom lagret och återfinns sedan på motsatt sida vid det
avgående godsområdet, vilket visas i figur 6 layout A (Jonsson, 2008). I den linjära
layouten åker eller går orderplockaren genom gångarna för att nå produktens
lagringsplats. Det kan även finnas korsande gångar som är placerade i en parallell vinkel
i förhållande till plockgången (Öztürkoglu, Gue och Meller, 2014). I de linjära layouter
som inte har korsande gångar förekommer ingen större skillnad i sträckan som
produkterna transporteras. Alla produkter transporteras därmed från ena sidan och rakt
över till andra sidan, vilket kan medföra onödigt stor hantering och kostnader. Att skilja
på olika produkter och placera in dem utifrån antal gånger som de kommer användas ger
dock inte en stor effekt på produktiviteten. Det eftersom alla produkterna har samma
transportsträcka (Jonsson, 2008). I de fall när endast en produkt plockas varje gång
orderplockaren åker genom lagret, erhålls inga fördelar med implementering av
korsgångar. Däremot är korsgångar fördelaktiga i de fall mer än en produkt ska plockas
och dessa är placerade i olika gångar. Användandet av korsgångar är mest fördelaktigt i
de fall en produkt är placerad på högersidan och den andra på vänstersidan, vilket visas i
figur 6 layout B. Det förekommer då i flertalet fall en vertikal placering av hyllorna
mellan det ankommande godsområdet och det avgående godsområdet, men hyllorna kan
även placeras horisontellt i de fall en korsgång används. Det finns då en gång i mitten
med sidogångar ut till produkternas lagringsplats, vilket visas i figur 6 layout C
(Öztürkoglu, Gue och Meller, 2014). De layouter som inte implementerar korsgångar kan
även benämnas för enkelblocklayout och de som har en korsgång som delar av hyllorna
dubbelblocklayout (Henn et al., 2013).
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Figur 6 - Traditionella lagerlayouter (Öztürkoglu, Gue och Meller, 2014, s. 383).

Modern lagerlayout
En modern variant av lagerlayouter är en U-formad layout, illustrerad i figur 7. I
jämförelse med de traditionella layouterna är det ankommande godsområdet och
avgående godsområdet placerat på samma sida av lokalen i denna layout. Det är en
fyrblockslayout med ett centralt block i mitten, två horisontella block på var sida samt ett
övre vertikalt block. Runt det centrala blocket går huvudgången som är formad som ett
U, det är härifrån layoutens namn härstammar (Henn et al., 2013). Det finns flertalet
fördelar med en U-formad layout. Exempelvis blir utnyttjandegraden av lastkajen hög då
den delas av både ankommande och avgående gods. Det ger ett utmärkt utnyttjande av de
truckar som används eftersom en kombination av in- och utprocessen i lager är möjlig.
Det ger goda expansionsmöjligheter då lagret enkelt kan expandera i tre riktningar samt
används endast en sida för på- och avlastning (Frazelle, 2001). Ankommande och
avgående godsområdet är placerade på samma sida av lagerlokalen och kan därför dela
på samma yta eller vara placerade bredvid varandra, vilket möjliggör en mer produktiv
hantering av produkterna (Jonsson, 2008).

Figur 7 - U-formad layout (Anpassad från Henn et al., 2013.)
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Under de senaste åren har en ny variant av de traditionella layouterna tagits fram. Idén
innefattar en korsgång i lager, vilket underlättar resorna inom lagret i de fall det är fler
produkter som ska plockas och lämnas av på samma plats i avsändningsområdet
(Öztürkoglu, Gue och Meller, 2014). I jämförelse med den traditionella layouten med
korsgång har den V-formade layouten en annan modell och layout i lagerlokalen. Här är
fortfarande ställningarna placerade parallellt med varandra men korsgången är inte längre
linjär utan formad som ett V. Det finns två varianter av denna V-formade layout,
modifierade flygande V-formslayout och omvänd V-formad layout, vilka visas i figur 8
(Gue, Ivanovic och Meller, 2012). I de fall plock- och avlämningsplatserna är placerade
långt fram i lagerlokalen, vilket är värsta tänkbara scenario eftersom det ger längst
transportsträcka, går det genom en modifierad flygande V-formslayout reducerar
transportsträckan. Transportsträckan kan därmed reduceras med mellan tre och sex
procent jämfört med den linjära traditionella layouten. Likväl med omvänd V-formad
layout är det möjligt att minska transportsträckan med ungefär två procent (Öztürkoglu,
Gue och Meller, 2014).

Figur 8 - V-formade layouter (Öztürkoglu, Gue och Meller, 2014, s. 383).

3.1.1.2 Ruttplanering i lager
Det finns två ruttplaneringsprinciper för lagerlayouter som använder sig av
enkelblockslayouter, en enkelblockslayout illustreras som layout A i figur 6. Dessa är
genomlöpande S-formad ruttplanering och ruttplanering med returfärdsprincip. Med
genomlöpande S-formad ruttplanering får det inte ske en vändning inom gången medan
det med returfärdsprincipen är tillåtet med vändningar direkt efter plockning av
produkten. De två varianterna av ruttplanering illustreras i figur 9 (Pan, Wu och Chang,
2014). Vid tillfällen en produkt ska plockas i ett lager med en enkelblockslayout är det
mest förekommande och enklaste viset en genomlöpande S-formad ruttplanering. I de fall
en eller flera produkter ska plockas för en order kör orderplockaren hela vägen genom
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gången, för att sedan köra in i en av de andra gångarna och hämtar nästa produkt. Med
denna variant ändrar orderplockaren aldrig riktning i en gång men kan köra in i gången
från valfritt håll. I de fall utrustningen är svårtmanövrerad och svår att ändra riktning
med är denna layout är fördelaktig. Det finns även en ruttplanering med returfärdsprincip
för enkelblockslayout, vilket gör det tillåtet för orderplockaren att köra ut och in från
samma håll. Det kan vara en fördelaktig metod i de fall en produkt är placerad i början av
en gång, eftersom då slipper orderplockaren köra genom hela gången. I de fall det finns
gångar där inga produkter ska plockas avstår orderplockare från att köra in i dessa och
kör endast in i de gångar där produkter ska plockas vilket är gemensamt för de båda
principerna (Henn et al., 2013).

Figur 9 - Ruttplanering (Anpassad från Öztürkoglu, Gue och Meller, 2014).

I likhet med lagerlayouterna finns det både positiva och negativa aspekter med de olika
ruttplaneringsmetoderna. I de fall utrustningen inte behöver ändra riktning i gången bör
den enkla genomlöpande S-formade ruttplaneringen användas. Det är därmed möjligt att
inneha smalare gångar jämfört med i de fall ruttplanering med returfärd används, eftersom
det då skulle behövas utrymme för att ändra riktning på utrustningen. Utnyttjandegraden
av lagerytan kan därmed ökas genom smalare gångar samtidigt som det är möjligt att
vända i gången, vilket möjliggör en minskning av både transportsträcka och tid för
orderplockning (Henn et al., 2013).
De två nämnda metoderna för ruttplanering är de som förekommer i de flesta fallen och
är applicerbara på alla sorters layouter. I en U-formad layout följer orderplockaren
däremot en viss riktning i lagret, antingen medsols eller motsols, beroende på placeringen
av det ankommande och avgående godsområdet. Däremot får gångarna i det centrala
blocket inträdas från valfritt håll för att kunna ta den kortaste vägen till produkten, medan
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vid sidogångarna kör orderplockaren in och ut från samma håll (Henn et al., 2013). I en
V-formad layout är ruttplaneringen lik den för en genomlöpande S-formad ruttplanering,
där orderplockaren kör in i en riktning och ut genom den andra, korsgången används
sedan för att spara tid och reducera transportsträckan (Öztürkoglu, Gue och Meller, 2014).

3.1.2 Materialhanteringsutrustning
I alla lager finns det lagringssystem, vilket syftar till utrustningen som används för fysisk
lagring av produkter som finns tillgängliga i lagret (Jonsson, 2008). Det finns både
manuella, semi-strukturerade och automatiserade lagersystem men i denna avhandling
kommer endast manuella system presenteras. Valet av hanteringsutrustning som avses
användas i ett lager är av stor betydelse. Olika lagringsalternativ appliceras beroende på
vilken typ av produkt som ska lagras och volymen av denna. Det är flertalet faktorer som
är direkt kopplade till vilken form av utrustning som används. Dessa faktorer är
exempelvis mängden yta, lagerbyggnad, förvaringshyllor och hanteringskostnader samt
kostnader för utrustning (Park och Webster, 1989). Enligt Waters (2003) håller ett
manuellt lager den enklaste formen av materialhanteringsutrustning, eftersom anställda
själva går eller åker och plockar en order. Av den anledningen måste utrustningen vara
anpassad till de anställda och deras arbete.

3.1.2.1 Förvaringsmetod
Vid utformning av en lagerlayout är målet att inneha så hög utnyttjandegrad som möjligt,
samtidigt som plats behövs för hantering av godet. Detta i syfte att inneha en hög
utnyttjandegrad i lagret, vilket gör olika förvaringsmetoder tillgängliga i de fall produkter
ska lagras (Lumsden, 2012; Jonsson, 2008). I och med tillgängligheten av flertalet olika
förvaringsmetoder är det svårt att bedöma vilken som är optimal. Det eftersom det finns
olika fördelar och nackdelar med alla metoder. Användandet av flera eller alla metoder
kan av den anledningen vara fördelaktigt eftersom då utnyttjas varje förvaringmetods
fördelar (Lumsden, 2012).

Djuplagring och fristapling
Den förvaringsmetod som i teorin ger allra största utnyttjandegrad är en metod där
produkterna placeras direkt på golvet efter varandra benämnt för djuplagring, för att sedan
stapla produkterna ovanpå varandra i flera nivåer, vilket kallas för fristapling.
Användandet av denna metod är i praktiken inte optimal då det endast är de yttersta
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produkterna som är enkla att komma åt. I de fall en produkt ska användas som är placerade
längre in krävs en stor mängd hanteringsarbete då produkter behöver flyttas för att hämta
denna produkt. Med anledning av den begränsade åtkomligheten bör denna metod endast
användas vid förvaring av stora volymer av samma vara, där hållbarheten inte spelar
någon roll. Vid implementering av djuplagring och fristapling kan inte FIFU-principen,
först-in-först-ut-principen, användas utan istället används SIFU-principen, sist-in-förstut-principen, då det är de sist inkomna produkterna som är lättillgängliga för
orderplockning (Lumsden, 2012; Jonsson, 2008). En variant av djuplagring och
fristapling illustreras i figur 10.

Figur 10 - Djuplagring och fristapling (Lumsden, 2012, s. 497).

Ställagelagring
Ställagelagring är en förvaringsmetod som förekommer mest i industrilager. Produkterna
är lagrade på lastbärare, vilket i flertalet fall är en europapall som placeras i en speciell
konstruktion som kallas pallställ. Det finns en stor andel varianter av pallställ och de kan
anpassas utifrån olika enhetslaster, varor i lager, hanteringsutrustning och höjder. Med
denna metod är samtliga pallar direkt tillgängliga och nås direkt i transportgångarna. Det
råder då en hög flexibilitet eftersom samtliga produkter är direkt tillgängliga, men
utnyttjandegraden av lagerlokalen är låg eftersom metoden kräver att en stor del av lagret
används som transportgångar. I de fall pallarna placeras in i pallställ utnyttjas inte heller
golvytan lika väl som om djuplagring och fristapling hade använts (Lumsden, 2012;
Jonsson, 2008). En form av ställagelagring illustreras i figur 11.
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Figur 11 - Ställagelagring (Lumsden, 2012, s. 496).

Hyllfackslagring
Hyllfackslagring innebär att produkter lagras i lådor eller fack i en hyllkonstruktion. Den
mest förekommande konstruktionen utgörs av stolpar, nödvändiga stag och hyllplan. Med
denna förvaringsmetod är det enkelt att variera de utrymmen som produkterna ska lagras
i då fästelementen på stolparna och hyllplanen är reglerbara. Av den anledningen kan
hyllplanen flyttas om enkelt och smidigt. Denna metod av lagring är särskilt användbar
vid lagring av insatsvaror för produktion med väldigt låga volymer, reservdelslagring och
verktygslagring, men också i plocklager med en stor andel produkter i små volymer
(Lumsden, 2012; Jonsson, 2008). En form av hyllfackslagring illustreras i figur 12.

Figur 12 - Hyllfackslagring (Lumsden, 2012, s. 499).

Förvaringsbackar och lådor
I de fall när produkter förvaras i ställage och hyllor är vissa produkter för små för en
placering direkt in i hyllplan. Mindre produkter förvaras då i flertalet fall i
förvaringsbackar eller lådor. Generellt är backarna och lådorna utformade så basmåttet
av flera moduler utgör samma mått som en europapall. Det finns både engångs- och
returlådor, en engångslåda är i flertalet fall konstruerad i papp medan en returlåda oftast
är tillverkad i plast. Exempel på lagerlådor och förvaringsbackar illustreras i figur 13. I
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de flesta fallen är det möjligt att stapla både backarna och lådorna på varandra. Skillnaden
mellan en förvaringsback och en lagerlåda är framförallt åtkomsten av de förvarade
produkterna. I de fall förvaringsbackar är staplade på varandra är plockning av
produkterna enkel, då kanten på framsidan är lägre än resterande kanter. I en lagerlåda
krävs det dock vissa staplade lådorna lyfts undan i de fall en produkt ska plockas ur en av
de undre lådorna (TFK, 2002).

Figur 13 - Lagerlådor och förvaringsbackar (Ajprodukter, 2015).

3.1.2.2 Truckar
Vid de tillfällen det sker en förflyttning av gods eller produkter i ett manuellt lager
används framförallt en typ av bemannad palltruck som kan lyfta och transportera gods.
Det finns flertalet olika sorters palltruckar som är mer eller mindre automatiserade och
kan lyfta varierande mängder, de kan därmed hantera varierande former av gods. De olika
varianterna som finns illustreras i figur 14. Med de mer automatiserade truckarna behöver
inte orderplockarna använda sin egen styrka vid förflyttning av produkterna. De truckar
som förekommer mest i de fall man endast ska förflytta en pall är lyfttruck, låglyftare och
ledstaplare (Jonsson, 2008). Dessa truckar brukar kallas för transporttruckar då de lyfter
pallen en liten bit över marken och transporterar dem sedan enkelt till avsedd plats.
Ledstaplaren plockar en pall, som är begränsad en bit över marknivå, och transporterar
sedan pallen i lagret (Stenborgstruckar, 2015). En annan variant av truck kallas för
motviktstruck och hanterar framförallt tyngre gods. Detta är en mer automatiserad truck
som orderplockaren använder (Jonsson, 2008). Karakteristiskt för denna typ av truck är
en stor tyngd i baksidan av trucken för att balansera vikten framme på gafflarna vid
transport av tungt gods (Stenborgstruckar, 2015). Den sista varianten av truckar är lågoch högplockstruck, med dessa kan orderplockaren röra sig både vertikalt samt
horisontellt för att kunna nå de olika pallplatserna och därigenom plocka det beställda
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antalet produkter (Jonsson, 2008). Med en låg plocktruck nås de första nivåerna i
pallställning medan med en hög plocktruck kan en orderplockare plocka uppe på flera
meters höjd (Stenborgstruckar, 2015).

Figur 14 - Lasttruckar som används i lager (Jonsson, 2008, s. 59).
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3.2 Empiri
I detta kapitel presenteras insamlad empiri. I kapitlet kommer den nuvarande
lagerlayouten presenteras samt kommer förvaringsmetoder som används för lagring
delges. Empirin följer samma indelning som föregående teorikapitelt i syfte att underlätta
förståelsen för de empiriska fynd som presenteras. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning av problemen som förekommer med den nuvarande lagerlayouten.

Tabell 7 - Empirisk disposition problemformulering 1.

3.2.1 Lagerlayout
Formacs nuvarande lagerlayout är uppdelad i två lagerområden, färdigvarulager och
råvarulager. I färdigvarulagret lagerhålls de produkter som är redo för direktleverans till
kund, utan extra förädling. Produkter som lagras i färdigvarulagret är exempelvis
skylthållare, övningskörningsskyltar och nyckelringar. I råvarulagret inkluderas
produkter och råmaterial som kräver en viss form av förädling innan leverans till kund
exempelvis dekaler och emballage (Hermansson, Inköps- och logistikchef, 2015-02-04).
Enligt Hermansson, (2015-02-04) är ingen specifik tanke given den nuvarande
lagerlayouten i färdigvarulagret, utan den har till stor del blivit slumpmässigt utformad. I
samband med tillväxten av verksamheten de senaste åren har lagerlayouten därav i liten
mån omarbetats eller reviderats. Hermansson förutspår dock en framtid där Formac
antingen måste kontraktera en tredjepartförhandlare eller expandera den nuvarande
lagerlokalen.

3.2.1.1 Färdigvarulagret
I färdigvarulagret är åtta ställage tillgängliga för lagring av produkter. Formac har
namngett sina ställage i bokstavsordningen A till H, i syfte att underlätta
orderplockningen (Hermansson, 2015-02-12). Ställage A till F är lokaliserade centralt i
lokalen, medan G och H återfinns vid den högra sidan av lagerlokalen. Placeringen av
ställagen i färdigvarulagret illustreras i figur 15. Med den nuvarande lagerlayouten är
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gångarna ”fasta” eftersom ställagen är fastbultade i golvet (Observation, 2015-02-25). I
figur 15 är det möjligt att utläsa en numerisk siffra i samråd med ställagenamnet. Denna
numrering indikerar antal pallplatser tillgängliga på golvnivå i sektionen. I ställage A,
även benämnt A-15, är en placering av 15 europapallar möjlig. I ställage B, B-18, är
placeringsmöjligheterna större och 18 europapallar kan placeras utmed golvnivå.
Identiskt mönster gäller för alla ställage i Formacs lagerlayout (Observation, 2015-0225).

Figur 15 - Formacs färdigvarulager.

Ankommande och avgående godsområde
I den nuvarande lagerlokalen används en gemensam port för ankommande och avgående
gods, vilket illustreras i figur 16 (Observation, 2015-02-25). I detta område sker ingen
specifik indelning av godset utan vid en inleverans placeras gods i det ankommande
godsområdet och denna placering bibehålls fram tills en inregistrering av artiklarna sker
i färdigvarulagret. Under tidsperioden godset är placerat i det ankommande godsområdet
är produkterna inte registrerade som tillgängliga i systemet och kan inte plockas i en order
(Magnusson,

Lagermedarbetare,

2015-02-25).

Denna

inregistrering

sker

via

redovisningssystemet Visma, normalt inom en dag efter inleverans (Magnusson, 201503-16).

Vid de tillfällen då en utgående order placeras i det avgående godsområdet sker det i
vänstra hörnet, närmast lagerporten. Godsområdet fylls på bortåt med varje order
(Observation, 2015, vecka 11). En del av det avgående godsområdet består även av en
avlastningszon bestående av färdiga ordrar som hämtas direkt av kunden. Det består
framförallt av en avlastningsyta. I det ankommande och avgående lagras även tomma
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europapallar. Dessa är placerade i det högra hörnet, närmast lagerporten (Observation,
2015-03-09).

Gångar
Den nuvarande lagerlayouten fastställdes vid expansionen av Formacs lagerfastighet år
2008, vilket även gäller lagergångarna. En omlokalisering är dock möjlig vid behov
(Hermansson, 2015-02-04). I samband med den nuvarande placeringen av linjära ställage
har verksamheten fyra lagergångar i färdigvarulagret. Avståndet är i genomsnitt 280
centimeter, med undantag för lagergång A som endast uppmäts till 70 centimeter.
Majoriteten av lagergångarna är därmed anpassade både för gående personalen samt
säkerställs framkomligheten för plocktruckarna. Undantaget är lagergången vid sidan av
ställage A där endast lagerpersonalen kommer igenom, plocktruckarna kan därmed ej
användas som ett hjälpmedel (Observation, 2015-02-25).

I flertalet gångar förekommer det en viss mån av blockeringar. Dessa blockeringar
förekommer i form av europapallar som antingen är placerade i lagergångarna eller i
kanterna av ställagen (Observation, 2015-02-25). En varierande kvantitet av gods är
nästintill alltid placerat vid kanterna av ställagen, vilket antingen är en effekt av tidsbrist
eller svårigheter vid bestämmandet av artikelplaceringen i lagret. Blockeringarna i lagret
var fler än generellt under mätperioden 9/3-13/3-15, då lagersaldot var högre än någonsin.
Lagersaldots nivå är en bieffekt av inhemska traditioner hos Formacs leverantörer som
en tid framöver innebär mindre levernaser, vilket har inneburit stora inköpskvantiteter
(Magnusson, 2015-03-16). En delvis blockering uppstår i de fall en placering i
lagerhyllorna inte är korrekt utförd. Huvudsakligen innebär det att lastpallar placeras
drygt en decimeter utanför hyllplanen. Det gäller framförallt pallar placerade på golvnivå.
Dessa felaktiga placeringar påverkar därmed lagergångens bredd (Observation, 2015-0225).

I samband med observationer (2015-02-25) kunde en korrigerad version av Formacs
lagerlayout, delgiven i figur 15, fastställas. De aspekter som är illustrerade i figur 16. Det
som tillkommer i den korrigerade versionen är en orderplocksstation som innehåller
packbord och en dator. Vidare tillkommer även ankommande och avgående godsområdet.
Områdena finns i den initiala layouten men är inte utmarkerade. I anslutning till
orderplocksstationen finns ställage N-4 och M-6. N-4 är en mindre konstruktion av M-6
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ställaget och håller framförallt mindre komponenter. Dessa två ställage är avropshyllor
och håller inkommande färdigtryckta reklamlister. Inleverans av dessa sker artiklar sker
två gånger i veckan och utleverans sker dagligen. Dessa produkter har separata ställage i
syfte att underlätta in- och utleveranser då det gäller daglig hantering och eftersom det
överlägset är produkten som efterfrågas mest av kunderna. I dessa hyllor lagras även
förpackningsmaterial eftersom de är placerade i anknytning till orderplocksstationen där
ordrarna paketeras. Området vid orderplocksstationen är inte heller anpassat för lagring
av pallar, vilket begränsar plocktruckarnas framkomlighet. I den reviderade layouten
illustreras även de blockeringar som eventuellt förekommer i kanterna av ställagen,
visade genom en förlängning av ställagen. I den ursprungliga layouten illustreras inte
heller området för skyltproduktion i lagret. Detta produktionsområdet medför en
reducering av yta som skulle kunna användas för lagring samtidigt som framkomligheten
begränsas.

Figur 16 - Korrigerad layout av färdigvarulagret.

3.2.1.2 Ruttplanering
I Formacs fall är ingen bestämd princip tillgänglig för ruttplaneringen i lagret. I den
nuvarande lagerlokalen är det dock möjligt att vända både lågplockstrucken och
motviktstrucken i alla gångarna, med undantag vid plockning i ställage A. Det resulterar
i flertalet fall i en vändning av orderplockaren efter avsedd plockning, de kör därmed inte
genom hela gången. Det är framförallt placeringen av nästa produkt på orderlistan avgör
rutten som orderplockaren tar, vilket i flertalet fall är den väg med kortast avstånd.
Varianter av ruttplanering som skedde under datainsamlingen (2015, vecka 11) illustreras
i figur 17. I de fall orderplockaren återvänder till orderplocksstationen symboliseras det
av olika färger. Ruttplaneringen baseras därmed mestadels utifrån orderplockarens
preferenser av vilken rutt de anser vara mest fördelaktig (Observation, 2015-02-25;
Magnusson, 2015-02-25). En form av ruttplanering sker dock i de fall en större order
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plockas. En större order förekommer i de fall en europapall krävs vid orderplockningen.
I dessa fall plockas större artiklar först och pallen fylls fortsättningsvis med mindre
produkter. Därigenom skapas en indirekt ruttplanering då orderplockaren medvetet
plockar artiklar baserat utifrån deras fysiska karaktär (Magnusson, 2015-03-16).

Figur 17 - Ruttplanering på Formac (Datainsamling, 2015, vecka 11).

3.2.2 Materialhanteringsutrustning
3.2.2.1 Förvaringsmetoder
Ställage
Vid användandet av ställage är det möjligt att hyllplanen utifrån behov. Hyllplanen kan
därmed anpassas efter produkterna som avses lagras, det i syfte att maximera utnyttjandet
i lagret. Konstruktionen av hyllplanen är därav baserad på produkten som avses förvaras
(Hermansson, 2015-02-04). I figur 18 illustreras ett ställage. I genomsnitt är ställagens
maximala kapacitet tre europapallar per hyllplan och en maxhöjd på fyra meter. Det
förekommer dock fall där placeringen av artiklarna överstiger den nivån. I den nuvarande
lagerlokalen är takhöjden relativt låg och aspekter som takfläktar, lampor och balkar
medför restriktioner eftersom de approximativt tar en meter av den tillgängliga takhöjden.
I ställagen är pallarna även i viss mån placerade drygt en decimeter i gången, vilket
påverkar gångarnas bredd (Observation, 2015-02-12). Vid varje ställage finns ett
kantskydd placerat för att inte ställagen ska ta skada vid transport av godset. Kantskydden
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tar 24 centimeter av gångarnas bredd men är betydelsefulla då skador på ställage och gods
reduceras. (Observation, 2015-04-17).

Hyllplan
I Formacs lagerlokal förekommer två former av hyllplan, galler samt balkar. Det är
framförallt i ställage A-15 galler används som hyllplan. De produkterna som placeras i
dessa ställage ställs direkt in i hyllplanen, utan användandet av europapallar. Dessa
artiklar är i majoriteten av fallen placerade i pappkartonger. Den maximala totalvikten för
denna form av hyllplan är 1000 kilo, vilket resulterar i att endast artiklar med låg totalvikt
placeras i ställage A, M-4 och M-6. Resterande ställage nyttjar balkar som hyllplan. Vid
denna form av hyllplan förvaras godset på europapallar som placeras i ställagen. Det
nedersta hyllplanet är golvnivån, vilket medför maximalt utnyttjande av lagerytan
eftersom outnyttjat utrymmet vid golvnivå är minimerat. Vid denna form av hyllplan är
det ställage B till H som är aktuella och den maximala totalvikten är mellan 2800 kg och
3000 kg. Det resulterar i förvaring av artiklar med en högre totalvikt (Observation, 201502-12). I figur 18 illustreras en form av hyllplan. Allokeringen i hyllplanen varierar
eftersom flertalet aspekter påverkar andelen artiklar som förvaras på varje hyllplan. Dessa
aspekter är exempelvis försäljning, säkerhetslager, beställningspunkt, batchstorlek och
säsongsvariationer (Hermansson, 2014-02-04). Allokering var under mätperioden 9/313/3-15 hög, vilket framförallt är en effekt av högt lagersaldo, vilket grundar sig på större
inköpskvantiteter (Hermansson, 2015-03-16).

Figur 18 - Formacs ställage och hyllplan.
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Förvaringsbackar och lådor
Flertalet av Formacs produkter är placerade på europapallar, vilket förenklar lagring i
ställagen. Det förekommer dock en andel produkter som är små och svårhanterliga. Vid
tillfällen dessa placeras på en europapall ökar sannolikheten att de trillar av och skapar
kaos i lagret. Av den anledningen användas förvaringsbackar och lådor som
förvaringsmetod. De produkter som placeras i förvaringsbackar symboliseras framförallt
av mindre komponenter, exempelvis domemärken, som lokaliseras i ställage A
(Hermansson, 2015-02-12). I andra fall används lådor vid förvaring av lösa produkter. En
del lådor placeras på europapallar i ställagen, illustrerat i figur 19 medan andra lådor är
placerade direkt in i ett hyllplan. Formac använder två former av lådor, en hög- och en
lågvariant, illustrerat i figur 19. Denna förvaringsform används framförallt vid placering
av lösa artiklar och gäller generellt för produkter som beställs i singular. I övriga fall
gäller en beställning mestadels en hel kartong av produkten (Observation, 2015-02-25;
Magnusson, 2015-02-25).

I majoriteten av fallen använder Formac pappkartonger som förvaringsmetod av
produkter, illustrerat i figur 19. Vid denna form av förvaring sker plockning av
produkterna mestadels kartongvis. Det förekommer dock fall där enskilda produkter
plockas. Det medför dock sämre staplings- och lagringsmöjligheter då inga kartonger kan
placeras ovanpå den redan öppna kartongen. Vid enstaka tillfällen förvaras produkter
även på rullvagnar och placeras direkt in i ställagen. Produkterna är med denna form av
förvaringsmetod lättillgängliga, dock tas stor yta i anspråk samt ökar sannolikheten för
godsskador. Denna form av förvaringen är framförallt tillfällig och avser ersättas med
permanenta alternativ som exempelvis trälådor (Observation, 2015-02-25).

Figur 19 - Formacs förvaring av små produkter.
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Lagringsmetoder
Formac lagrar framförallt sin produkter på europapallar. Artikellagringen är utformad så
produkter staplas ovanpå varandra i flera nivåer, illustrerat i figur 20. Vid plockning tas
produkterna utifrån mönstret ”utifrån-och-in”. Vid inleverans fylls lagringsplatserna och
samma plockningsmönster upprepas. Det medför direkt tillgänglighet av pallarna och
produkterna (Observation, 2015-02-25). I de fall påfyllnad ej kan ske placeras varorna i
kanterna av ställagen eller i lagergångarna i väntan på tomma pallplatser i hyllplanen. Vid
lagring av produkter som kräver andra mått i hyllplanen är det även möjligt att ändra
dessa utifrån behov. Det gäller då framförallt vid lagring av mindre komponenter
(Magnusson, 2015-02-25).

Figur 20 - Djuplagring och fristapling på Formac.

3.2.2.2 Truckar
Formac använder sig framförallt av två varianter av lasttruckar, vilka illustreras i figur
21. Vid höghöjdsplockning, på hyllplan tre och fyra i ställagen, använder orderplockaren
den låga plocktrucken. Vid orderplockningen placeras då produkterna i en gallerlåda och
transporteras sedan till orderplocksstationen. Med denna form av truck kan dock endast
produkter placerade i ställagen plockas. Det eftersom denna truck inte har lyftgafflar som
möjliggör förflyttningar av pallar (Observation, 2015-02-25). Investeringen i en
högplockstruck har inneburit effektiviseringar i orderplocksprocessen eftersom Formac
tidigare använde traditionella stegar för inhämtning av produkter på högre höjd
(Magnusson, 2015-03-16). Vid förflyttning av pallar använder sig av Formac i stället av
en automatisk gaffeltruck. Med hjälp av denna motvikttruck kör orderplockaren in och ut
pallar i lagerlokalen. Höghöjdsplockning är dock inte möjlig med denna truck
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(Observation, 2015-02-25). Det förekommer även tillfällen då en manuell truck används.
Det gäller då framförallt förflyttning av pallar som står placerade i gångarna (Observation,
2015, vecka 11). Dessa pallar är placerade i gångarna eftersom de väntar på inleverans i
hyllplan eller utleverans till kund (Magnusson, 2015-03-16).

Figur 21 - Formacs truckar.

De truckar som Formac använder medför vissa begränsningar när det gäller bredden på
gångarna. Med den låga plocktrucken är det möjligt att både köra framåt och bakåt, då
den inte kräver mer utrymme än sin egen bredd 75 centimeter. Motviktstrucken är dock
bredare och längre, vilket gör att den kräver större yta. Diametern för motviktstrucken är
226 centimeter, vilket är den bredd som krävs för rotation av trucken (Datainsamling,
2015-04-17).
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3.3 Analys
I detta kapitel presenteras analys där diskussion och jämförelse sker mellan teoretiskt
och empiriskt insamlat material. Kapitlet är strukturerat för att besvara avhandlingens
första problemformulering om den nuvarande lagerlayoutens design samt identifiera
vilka problem som förekommer med denna. Det diskussion förs även om vilken
ruttplanering och materialhanteringsutrustning som Formac använder sig.

3.3.1 Lagerlayout
Vid utformning av en lagerlayout är målet en design som möjligliggöra rationella flöden,
samtidigt som det råder en hög utnyttjandegrad av lagerytan. Det råder dock alltid en
konflikt mellan effektiva flöde och utnyttjandet av lagerytan (Jonsson, 2008). Genom en
logisk placering av zonerna ankommande och avgående godsområden, portar samt
plockområde kan det argumenteras att avståndet mellan dessa områden reduceras. I
Formacs nuvarande lagerlayout arbetar de med flödet av sina produkter i två
lagerområden, färdigvarulagret och råvarulagret (Hermansson, Inköps- och logistikchef,
2015-02-04). I Formacs lokaler är det ankommande och avgående godsområdet placerat
på samma sida av lagerlokalen, vilket stämmer överens med Henn et als. (2013)
beskrivning av en modern U-formad layout. Det medför enligt Jonsson (2008) en mer
produktiv hantering av produkterna. I lagret används därmed samma port för
inkommande och avgående gods. Det argumenteras däremot för att innehavet av separata
portar är essentiellt vid reducering av förseningar och ökad flexibilitet eftersom det då
uppstår ett flöde av produker mellan godsområdena (Jonsson, 2008). Detta är ingen aspekt
som Formac anser vara problematisk i nuläget, det kan dock ske förändringar i framtiden
i de fall tillväxttakten inte avtar. Vid en ökning av försäljningsvolymerna kan det faktum
att Formac endast använder en port leda till ökad trafik och resultera i kaos i lagret. Det
är därav en rekommentation att ta i beaktning vid utformning av lagerlayouten.
Lagerlayouten stämmer även in på den traditionella layouten med anledning av
färdigvarulagrets kvadratiska form, där åtta ställage är parallellt placerade med varandra,
vid sidorna av ställagen förekommer lagergångar med varierande bredd. Ställagen
används framförallt till förvaring av färdiga produkter i väntan på leverans till kund.
Formacs nuvarande layout liknar därmed den lagerlayout som Öztürkoglu, Gue och
Meller (2014) beskriver som enkelblockslayout. Med den nuvarande lagerlokalen har
Formac dock inte möjligheten att implementera den moderna layouten, eftersom det
ankommande och avgående godsområdet är placerat på samma sida av lagerlokalen. Det
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går därmed inte skapa ett flöde av inkommande och utgående gods då kontorslokalerna
är placerade på motsatt sida (Observation, 2015-02-25).

De kommande fem åren förväntas Formacs tillväxt vara 20 %, vilket kommer kräva en
expansion av lagerverksamheten. Enligt Öztürkoglu, Gue och Meller (2014) är en
expansion i tre riktningar möjlig med en U-formade layout eftersom Formacs
färdigvarulager är sammanlänkat med råvarulagret, kontoret samt inkommande och
avgående godsområde har de inte den möjligheten. En viss form av expansion krävs dock
eftersom Formacs lagersaldo var högre än någonsin under mätperioden. Lagring av
produkter vid kanterna av ställagen och i gångarna är en följdeffekt av detta (Magnusson,
Lagermedarbetare, 2015-03-16). Formac har i dagsläget förvisso en hög fyllnadsgrad men
detta är en tillfällig fyllnad som beror på bunkring av produkter (Hermansson, 2015-0225). Med anledning av lagersaldot är framkomligheten begränsad eftersom produkter
blockerar den tillgängliga ytan i lagret, vilket påverkar de övriga arbetsuppgifterna som
sker i lagret (Observation, 2015, vecka 11).

3.3.1.1 Ruttplanering
Det finns två ruttplaneringsprinciper för lagerlayouter som använder sig av
enkelblockslayouter, genomlöpande S-formad ruttplanering och ruttplanering med
returfärdsprincip (Pan, Wu och Chang, 2014). Enligt Magnusson (2015-02-25) använder
Formac ingen ruttplaneringsprincip utan lagermedarbetarna utgår mest utifrån känsla och
erfarenhet i de fall en order ska plockas. Vid observationer fastställdes dock att
orderplockaren kör in och ut från samma håll, vilket Henn et al. (2013) definierar som
ruttplanering med returfärdsprincip. Rutten som orderplockaren åker baseras då på
placeringen av nästa produkt som avses plockas och eftersom Formac placerar de mest
frekventa produkterna i början av ställagen erhålls en av de beskrivna fördelarna med
ruttplanering av returfärdsprincip (Hermansson, 2015-02-25; Henn et al., 2013). I de fall
produkter plockas långt in i flera gångar, det vill säga långt ifrån orderplocksstationen,
skulle det dock användandet av den genomlöpande S-formade ruttplaneringen kunna vara
fördelaktigt (Henn et al., 2013)

Formac implementerar en enkelblockslayout, vilket enligt Henn et al., (2013) i de flest
fall innebär en ruttplanering utformad likt den S-formade ruttplaneringen. I Formacs
lagergånger är vändning dock möjlig och därmed är ruttplanering med returfärdsprincip
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ett fördelaktigt alternativ. Jonsson (2008) argumenterar dock att bredare gångar reducerar
den tillgängliga lagerytan. Henn et al. (2013) förklarar samma fenomen med att smalare
gångar betyder ökad utnyttjandegrad av lagerytan. Den genomlöpande S-formade
ruttplaneringen är dock inte implementerbar eftersom det förekommer blockeringar vid
kanterna av ställagen, i form av lagring av produkter, vilket minskar framkomligheten. I
vissa fall skulle dock den S-formade ruttplanering kunna implementeras, även om det
förekommer blockeringar i gångarna, eftersom orderplockning sker både via fot och
truck. Den nuvarande materialhanteringsutrustningen är dock en aspekt som medför att
smalare gångar inte är ett alterativ eftersom lagermedarbetarna då inte kommer åt att
placera in pallarna i ställagen (Observation, 2015-02-25). Slutsatsen kan därmed dras att
en implementering av S-formad ruttplanering skulle innebära stora investeringkostnader
då en investering i ny materialhanteringsutrustning skulle krävas.

3.3.2 Materialhanteringsutrustning
Materialhanteringsutrustning syftar till utrustningen som används för fysisk lagring av
produkter tillgängliga i lagret (Jonsson, 2008). Valet av hanteringsutrustning som avses
användas i ett lager är av stor betydelse. Beroende på typen av produkt som avses lagras
samt volymen av denna, ska olika lagringsalternativ appliceras. Det finns flertalet faktorer
som är direkt kopplade till typen av utrustning som används. Dessa faktorer är exempelvis
mängden yta, lagerbyggnad, förvaringshyllor och hanteringskostnader samt kostnader för
utrustning (Park och Webster, 1989). Den hanteringsutrustning som företag väljer att
använda sig av påverkar bredden av gångarna i lagret och vilken variant av ruttplanering
som går att använda eftersom det behövs utrymme för att ändra riktning på utrustningen
(Henn et al., 2013). Formac använder sig av flertalet olika materialhanteringsutrustningar
för att kunna lagra och förflytta produkter i deras lager (Observation, 2015-02-25). Enligt
Waters

(2003)

håller

ett

manuellt

lager

den

enklaste

formen

av

materialhanteringsutrustning, eftersom anställda själva går eller åker och plockar en
order. Materialhanteringsutrustningen måste därmed anpassas till de anställdas arbete och
en okomplicerad process är av stor betydelse. Formacs lagerlayout påverkar vilken
materialhanteringsutrustning som är möjlig att använda.

3.3.2.1 Förvaringsmetod
Den förvaringsmetod som ger störst utnyttjandegrad i lagret är enligt teorin djuplagring
och fristapling av produkterna (Lumsden, 2012). Formac använder sig dock av
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pallförvaring i syfte att underlätta inflödet och förflyttningen av produkterna, vilket
medför att djuplagring och fristapling inte är en optimal metod för Formac. Det kan
däremot argumenteras för att det förekommer en variant av djuplagring och fristapling på
pallarna. Det eftersom djuplagring innebär placering av produkter efter varandra och
fristapling produkter som placeras på varandra (Jonsson, 2008). Denna lagring
förekommer därmed på Formacs pallar där produkterna placeras efter och ovanpå
varandra (Observation, 2015-02-25). Med djuplagring och fristapling används dock i de
flesta fallen SIFU-principen, men Formac använder istället en FIFU-princip där de
ersätter tomma pallar med nya helpallar. Detta gäller även då Formac arbetar med
produkter som har lång hållbarhet (Magnusson, 2015-02-25).

Formacs lagerhåller framförallt sina produkter på europapallar som placeras in i hyllplan.
Vid inleverans fylls lagringsplatserna och plockningsmönster FIFU upprepas. Det medför
direkt tillgänglighet av pallarna och produkterna (Observation, 2015-02-25). Detta
överensstämmer med den teorin som Lumsdan (2012) och Jonsson (2008) tar upp som
ställagelagring. Formac placerar pallarna utmed golvnivå i syfte att uppnå hög
utnyttjandegrad, eller på hyllplan i de fall lagring sker på högre höjd. Med denna form av
ställagelagring är det ingen större skillnad i utnyttjandet av golvytan jämfört med den
klassiska djuplagringen och fristaplingen. Enligt Lumsden (2012) är ställagelagring en
lämplig förvaringsmetod i de fall höjdlagring sker. I Formacs nuvarande ställage är det
möjligt att lagra uppåt fyra meter men det råder dock en viss problematik gällande denna
begränsning eftersom det förekommer placering av artiklar som överstiger denna nivå. I
den nuvarande lagerlokalen skulle dock ställage med högre höjdkapacitet inte kunna
användas eftersom takhöjden i den nuvarande lagerlokalen är relativt låg. Aspekter som
takfläktar, lampor och balkar medför ytterligare restriktioner eftersom de approximativt
tar en meter av tillgänglig takhöjd (Observation, 2015-02-15).

Inte alla av Formacs produkter lagerhålls på europapallar utan det förekommer även
artiklar som är placerade på hyllplansgaller eller i backar och lådor, vilket enligt Lumsden
(2012) tillhör hyllfackslagring. De produkter som Formac inte förvarar på europapallar
är framförallt små produkter och komponenter samt produkter som i flertalet fall levereras
i ental, vilket Lumsden (2012) även beskriver som kännetecken för hyllfackslagring.
Skillnaden mellan lagring på pallar och hyllplansgaller är framförallt totalvikten som
pallplatsen klarar bära. Hyllplansgallret bär inte lika stor andel totalvikt som ställagen för
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europapallar. Största delen av de produkter som förvaras i enlighet med hyllfackslagring
är de produkter som är lagrade i ställage A (Observation, 2015-02-25).

3.3.3 En sammanställning av Formacs lagerlayout och de problem som förekommer
I Formacs färdigvarulager finns tio ställage placerade, benämnda A till H samt M och N.
Utöver ställagen finns det även områden för orderplockning samt skyltproduktion. Dessa
områden tar upp yta som skulle kunna användas för lagring. Bredden på gångarna skiljer
sig åt, vilket innebär att det endast är i ställage B till H som pallagring kan ske då
utrymmet är för litet vid övriga ställage. I anknytning till färdigvarulagret finns även
området för ankommande och avgående gods.

Figur 22 - Formacs färdigvarulager.

En sammanställning av de problem som identifierat med Formacs nuvarande layout
illustreras i tabell 8.

Tabell 8 - Sammanställning av problem med lagerlayouten baserad på analys 1.
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4 Hur är Formac ABs nuvarande artikelplacering utformad
samt vilka problem förekommer med denna?
4.1 Teori
I avhandlingens andra teorikapitel presenteras relevant teori för att kunna besvara den
andra problemformuleringen. Inledningsvis beskrivs relevant teori för att fastställa
Formacs nuvarande artikelplacering. Vidare beskrivs varierande former av
artikelklassificering i syfte att urskilja vilka valmöjligheter som förekommer.

Tabell 9 - Teoretisk disposition problemformulering 2.

4.1.1 Artikelplacering
Artikelplacering berör var enskilda artiklar placeras i lagret och är en betydelsefull del av
lagerlayouten. Det finns dock inte ett universellt planeringssystem som är användbart i
alla situationer, därmed används flertalet system (Arnold, Chapman och Clive, 2008). Det
finns flertalet principer som ger vägledning om en fördelaktig placering av artiklarna
exempelvis produkttyp, genomströmning samt orderstorlek (Lumsden, 2012). Syftet med
artikelplacering är en reducering i antalet samt avståndet av de förflyttningar som sker,
vilket innebär en ökad genomströmning i lagret. Det betyder en ökad lagerdensiteten och
en minskad outnyttjade lagerkapacitet (Waters, 2003). Oskarsson, Aronsson och Ekdahl
(2013) argumenterar för specifika zoner i syfte att uppnå mer struktur eftersom bristande
datasystem skapar temporära fel i inventariebalansen. Det skapar då produktbrist och ökar
sannolikheten för restordrar.

Enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) överväger en verksamhet sin
nuvarande lagerlayout utifrån flertalet grundläggande rekommendationer gällande
artikelplaceringen.
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Gruppera funktionellt relaterade artiklar. Det betyder att produkter med liknande
funktion lokaliseras på en plats. En positiv effekt blir då att personalen blir mer
bekant med lokaliseringen av produkterna.



Gruppera snabbrörliga produkter. En gruppering av snabbrörliga produkter
minskar

antalet

transporter

då

de

placeras

nära

lossnings-

och

avlastningsområden. Långsammare produkter placeras då längre in i lagret.


Gruppera fysiskt lika produkter. Produkter med liknande attribut placeras då i
anknytning till varandra exempelvis produkter med stor volym vid en
lokaliseringspunkt.

4.1.1.1 Lagerzoner
Zonindelning innebär en uppdelning av verksamheten i mindre lager, även benämnt
zoner. Grundprincipen vid zonindelningen är en förenkling av hanteringsarbetet för
artiklar med högst plockfrekvens. Lagerzoner kan även konstrueras baserat på de
lagerförda artiklarnas fysiska egenskaper exempelvis vikt eller volym. Inom lagerzonerna
finns oftast inga fasta placeringar av produkterna utan de placeras där ledigt utrymme är
tillgängligt (Jonsson och Mattson, 2011). Vid placering av likvärdiga produkter i en zon
kan därigenom hanteringsarbetet minimeras. Denna typ av zonindelning ger störst effekt
om lagret har en U-formad layout då avstånden reduceras i en betydande grad. Det
behandlar då optimeringsproblemet, vilket innebär att det genomsnittliga avståndet på en
rutt minimeras (Le-Duc och de Koster, 2005). I figur 23 illustreras en möjlig zonindelning
i lagret.

Figur 23 - En illustration av en zonindelad lagerutformning (Anpassad från Jonsson och Mattson, 2013).

4.1.1.2 Fasta och flytande lokaliseringssystem
Lokalisering av artiklar kräver en indelning av förrådsutrymmet i volymenheter. Varje
volymenhet tilldelas en unik identitet. Det symboliseras av tydligt definierade
förrådsplatser, pallar, lådor eller dylikt. Denna placering utgör platsen där en artikel
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hanteras och förvaras (TFK, 2002). Vid artikelplacering benämns framförallt två
principer, fast och flytande lokalisering (Arnold, Chapman och Clive, 2013).

Fast lokalisering
Fast lokalisering förekommer när en artikeltyp tillskrivs en förutbestämd placering i
lagret, vilket betyder att andra artiklar inte får placeras på denna plats (Arnold, Chapman
och Clive, 2008). Varje artikelnummer tilldelas därmed ett förutbestämt antal pallplatser.
Antalet platser är dimensionerat för den beräknade förrådsmängden av artikeln och gäller
en relativt långvarig tidsperiod (TFK, 2002). Denna typ av lokalisering möjliggör lagring
av produkter till minimal dokumentation (Arnold, Chapman och Clive, 2008). Ytterligare
en fördel med användandet av denna lagerlayout är en okomplicerad placering av
artiklarna. Det innebär exempelvis att lågfrekventa produkter placeras långt in i lagret och
artiklar med en hög frekvens placeras nära in- och utlastningsområden. Genom denna
lokalisering möjliggörs då en minimering av det totala hanteringsarbetet och
kapacitetsutnyttjandet av lagret ökar (Malmborg, 2012). Denna form av lokalisering ger
en helhetsbild och därigenom minimeras risken för felplacering (TFK, 2002). Den fasta
lokaliseringsmetoden används dock mestadels i små lagerfastigheter, vilka symboliseras
av låg genomströmning och ett fåtal produkter (Arnold, Chapman och Clive, 2008). En
negativ aspekt med denna metod är kravet på större lagringsvolym i jämförelse med
kravet för det flytande lokaliseringssystemet. Det eftersom lagringsutrymmet måste
dimensioneras efter maximal lagringsvolym för respektive artikel (Jonsson och Mattson,
2011).

Flytande lokalisering
Flytande lokaliseringen förekommer i de fall artiklarna inte har givna lagringsplatser utan
placeras i regel där utrymme finns tillgängligt, vilket innebär en positionering baserad på
en slumpvariabel. Enskilda objekt kan därmed dela samma positioner vid olika tidpunkter
(Fukunari och Malmborg, 2008). I jämförelse med fast lokalisering, som är baserad på
objektegenskaper som omsättningshastigheten (Malmborg, 2012). Detta leder i flertalet
fall till ett lägre totalt utrymmesbehov, även om restiden är längre än vid fast
lokaliseringen. Ytterligare en fördel med denna metod är en ökning av kubiknyttjandet,
vilket innebär större kapacitetsutnyttjande av lagret. Denna fördel kräver dock korrekt
och kontinuerligt uppdaterad information gällande placeringen av artiklarna. (Arnold,
Chapman och Clive, 2008).
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4.1.2 Artikelklassificering
Alla artiklar kan inte behandlas lika eftersom vissa lagringsmetoder kräver stor
informationskapacitet. Det är fördelaktigt att dela in artiklarna i samråd med en metod
(Lumsden, 2012). Materialflöden inom en verksamhet styrs enklast av en gemensam
policy för alla artiklar i sortimentet. Alternativet är en differentiering i styrningen, därmed
styrs olika artiklar enligt varierande metoder (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013).
En lösning är särskiljning av produkter, kunder eller leverantörer och utifrån detta styra
varje grupp, vilket optimerar resursfördelningen (Olhager, 2013). En prioritering av
artiklarna, exempelvis genom lönsamhet, särskiljer då vilka artiklar som är mest
betydelsefulla (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013). Vid artikelklassificering beaktas
flertalet grupperingar både ur ett produkt- och ett kundperspektiv. Tanken med dessa
indelningar är en ökning av produktiviteten i orderplocksprocessen (Coimbra, 2013).
Syftet med en artikelklassificering måste därav alltid klargöras. Dessa kan avse
prognostisering, lagerstyrning, inventering och sortimentanalys (Olhager, 2013).

Det traditionella klassificeringssystemet är generellt baserat på ett kriterium,
försäljningsvärdet är måttet som används i flertalet fall, följt av efterfrågevolym.
Beroende på syftet med ABC-klassificeringen är det dock inte alltid lämplig att använda
volymvärde som komponent. Exempelvis skulle omsättning, kapitalbindning,
produktegenskaper, uttag/plock/frekvens samt leverans kunna vara komponenter som
ersätter volymvärdet. En fördel med att använda ett kriterium är enkelheten som
förekommer vid klassificeringen. Flertalet forskare har dock övervägt möjligheten att
använda sig av multikriterium. Faktorer som exempelvis skulle kunna studeras är
säkerheten i försörjning, inkuranstakten, ledtiden, kostnader för översyn och påfyllnad,
design- och tillverkningsprocessteknik samt utbytbarhet. Följaktligen har multikriterie
klassificeringar vuxit fram, exempelvis viktande linjär programmering, analytisk hierarki
processen (AHP) och rörelserelaterade grupper. Alternativt kan multikriterie metoder
använda sig av flertalet tillvägagångssätt för klassificering. Dessa tillvägagångssätt är
exempelvis en tvåvägsklassificering av inköpskostnad samt efterfrågevolym (Teunter,
Zied

Babai

och

Syntetos,

2010).

Nahmias

(2009)

menar

dock

att

alla

inventariekontrollproblem uppstår vid artikelklassificeringen som innehåller flertalet
produkter. Ett problem är då andelen tid och arbete som ska tilldelas varje enskild produkt
då vissa produkter är mer värdefulla än andra för verksamheter (Nahmias, 2009).
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4.1.2.1 ABC-analys
ABC-klassificering är en metod som används av verksamheter i syfte att uppnå
produktivitetsförbättringar i organisationen (Teunter, Babai Zied och Syntetos, 2010). En
ABC-analys är av stor betydelse då flertalet verksamheter har svårigheter att prioritera
vilka produkter som är de mest betydelsefulla. Utöver detta är behovet större att minska
och balansera lagernivåerna, i syfte att reducera det bundna kapitalet och öka kundnyttan
(Lumsden, 2012). ABC-analysen innebär en separering av lagertillgångarna i tre grupper,
därigenom fastställs en lämplig nivå av kontroll över varje artikel (Jacobs, 2011). Den
traditionella ABC-analysen grundar sig enbart på volymvärdet per artikel men nyligen
har studier även tagit andra kritiska aspekter i beaktande som kapacitet, påfyllnadstid,
avstånd och leveranssäkerhet. Dessa aspekter har erhållit större utrymme då de
representerar överväganden som kräver ledningens uppmärksamhet (Hatefi, Torabi och
Bagheri, 2014). Med grund i detta rangordnas artiklarna utifrån kategorierna A, B och C
(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013).

A-artiklar
A-artiklarna definieras som de mest värdefulla produkterna, därmed bör rutinerna vara
noggranna och ske under en kort tidsperiod. Fokus ska därav vara inriktat på produktion,
ökning av frekvenser, reducera orderkostnader och reduktion i osäkerheten för dessa. Allt
i avsikt att öka lageromsättningshastigheten (Lumsden, 2012).

B-artiklar
B-artiklarna är relativt värdefulla men särskiljer sig då ett större antal enheter än Aartiklarna levereras (Jakobs et al., 2011). Av den anledningen bör övervakning av dessa
artiklar ske periodvis. Vidare är en gruppbeställning mer lämplig för dessa artiklar i syfte
att minimera kostnaderna (Nahmias, 2013).

C-artiklar
C-artiklarna är med hänsyn till den stora kvantiteten inte speciellt värdefulla. Varje
enskild artikel har en liten betydelse, vilket innebär minimal kontroll. Därmed står en
stor del av den totala mängden produkter för en liten del av det totala beloppet (Jakobs et
al., 2011). Därigenom uppnås en acceptabel leveransservice och minimal kostnad genom
enklare beställningsprinciper och styrtekniker (Lumsden, 2012). En rekommendation är
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då stora zoner av C-artiklar, vilket innebär en låg beställningsfrekvens av lågvärdiga
produkter (Nahmias, 2013).

I figur 24 illustreras indelningen i kategorierna A, B och C. Med grund i denna går det
urskilja att cirka 20 % av artiklarna står för 80 % av volymvärdet. Detta benämns Paretoprincipen (80/20-regeln) och betyder att en liten andel av artiklarna står för en stor del av
det totala beloppet. Det är de produkter som benämns A-artiklar. B-artiklarna står för 20
% av produkterna men bidrar med endast 15 % av volymvärdet. De sämst rankade
produkterna är C-artiklar då de håller 60 % av produkterna men bidrar med mindre än 5
% av volymvärdet, vilket gör dessa produkter de minst effektiva (Oskarsson, Aronsson
och Ekdahl, 2013).

Figur 24 - En illustration av ABC-klassificering (Anpassad från Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013).

Vid klassificering av artiklar i enlighet med en ABC-analys bör enligt Oskarsson,
Aronsson och Ekdahl (2013) följande steg följas;


Bestäm syftet med klassificeringen



Välj klassificeringskriterium



Rangordna artiklarna efter fallande värde



Beräkna den procentuella andelen av valt kritiskt område



Beräkna den ackumulerade procentuella andelen av valt kritiskt område



Beräkna varje artikels procentuella andel av totala antalet artiklar



Beräkna artiklarnas ackumulerade procentuella andel



Bestäm klassificering av artiklarna
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Vid det tillfälle då en verksamhet har implementerat en ABC-analys är en fördel dess
identifieringsförmåga av produkter som medför störst påverkan på en organisations
inventariekostnad (Jakobs, 2011). Det förekommer dock även negativa aspekter. En av
dessa är en ABC-klassificering som grundar sig på ett kriterium. En segmentering som
baseras på mer än en aspekt resulterar i flertalet fall i en bättre styrning. Det eftersom det
förekommer C-artiklar som egentligen borde styras som A-artiklar. Det innebär en analys
av ytterligare kritiska aspekter som kan påverka artikelklassificeringen exempelvis en
produkts hållbarhet (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013).

4.1.2.2 XYZ-analys
En XYZ-analys särskiljer objekt utifrån deras fluktuationer i konsumtionen. Denna form
av analys karakteriseras av statistisk mätning av standardavvikelsen under en viss
tidsperiod och den genomsnittliga förbrukningen. Med anledning av det breda spektrumet
tillämpas ABC-analysen i flertalet fall som primär analys och XYZ-analysen används
som stöd (Scholz-Reiter et al., 2012). Det eftersom det även behövs ett komplement som
segmenterar artiklar baserat på deras försäljningskvantitet. I en XYZ-analys delas då
artiklarna in i tre klasser definierade som X, Y och Z (Bulinski, Waszkiewisc och
Buraczewski, 2013).

X-artiklar
X-artiklar är produkter som i viss mån symboliseras av konstant förbrukning, med andra
ord artiklar med liten variation (Scholz-Reiter et al., 2012). Vidare har dessa artiklar en
hög säljkurs (Bulinski, Waszkiewisc och Buraczewski, 2013).

Y-artiklar
I jämförelse med X-artikeln har Y-artikeln starkare fluktuationer i konsumtionen, vilket
innebär en viss mån av variation. Dessa fluktuationer är oftast beroende av trender eller
säsongsmässiga förändringar (Scholz-Reiter et al., 2012). Det betyder att dessa artiklar
har en genomsnittlig säljkurs (Bulinski, Waszkiewisc och Buraczewski, 2013).

Z-artiklar
Z-artiklar symboliseras av helt oregelbunden förbrukning, vilket innebär störst andel
variation (Scholz-Reiter et al., 2012) Det är därav artiklar med låg säljkurs, med andra
ord låg försäljningsfrekvens (Bulinski, Waszkiewisc och Buraczewski, 2013).
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Den största negativa aspekten med en XYZ-analys är kategoriseringen av nya produkter.
Flertalet artiklar är klassificerade som Z-artiklar eftersom deras efterfrågemönster inte är
etablerade. En enklare metod vore en uteslutning av alla nya artiklar i XYZ-analysen.
Med denna metod är det dock inte möjligt att studera artiklarnas bidrag till
lagerkostnaderna och försäljningsprocentsatserna är betydande, då detta är ett
tillvägagångssätt för att kvantifiera den volatilitet som skapas av nya objekt. Ytterligare
en negativ aspekt med XYZ-analysen är dess oförmåga att definiera förutsägbarheten i
efterfrågan av artiklarna. Det medför en avsaknad av riktmärken eller standardvariabler,
med andra ord saknas normer (Dhokal och Choudary, 2013).

4.1.2.3 ABC-klassificering med flertalet kriterier
En klassificering som använder mer än ett kriterium säkerställer i flertalet fall mer
fördelaktiga resultat än en traditionell ABC-klassificering. Vid användandet av fler
kriterier ökar möjligheten att styra artiklarna på ett strategiskt korrekt vis, vilket ökar det
förväntade resultatet. I analysen kan andra betydelsefulla aspekter inkluderas, vilket ger
utslag vid klassificeringen av artiklarna. Det medför en större andel grupper som
artiklarna kan placeras i, vilket leder till en mer korrekt indelning. Denna indelning av
artiklarna följer ungefärligen samma arbetsgång och steg som presenteras av Oskarsson,
Aronsson och Ekdahl (2013) för den traditionella ABC-klassificeringen. Den aspekt som
särskiljer arbetsgången åt är en artikelklassificeringen som baseras på ytterligare ett
kriterium (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013).

En endimensionell ABC-klassificering kritiseras då den medför att två produkter med
olika karaktär kan delas in i samma klassificeringsgrupp. Vid en ABC-klassificering, med
hänsyn till volymvärdet, är det då möjligt att artiklar med högt volymvärde och låg
uttagfrekvens grupperas med artiklar med lågt volymvärde och hög uttagsfrekvens. Den
endimensionella ABC-analysen som baseras på volymvärde eller liknande innebär stora
problem då hänsyn inte visas till produkternas försäljningsfrekvens, uttag eller
plockfrekvens. Ytterligare problematik kan uppstå i de fall artiklarna har lika värde med
varierande efterfrågemönster. Det är då möjligt att en artikel med jämn efterfrågan och
en artikel med varierande efterfrågan håller samma volymvärde över tid. Liknande
problem är möjliga att undvika i de fall en andra dimension i artikelklassificeringen
införs. I flertalet fall används då en form av frekvensmått exempelvis försäljning, uttag
eller plock som den andra dimensionen i en ABC-analys (Rudberg, 2009).
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I de fall ytterligare en dimension införs benämns den en dubbel ABC-klassificering.
Denna klassificering består av nio former av grupperingar, vilka illustreras i figur 25. En
dubbel ABC-klassificering minimerar då sannolikheten för sammanslagning av artiklar
med skilda egenskaper. Vid en dubbel ABC-analys som utgår ifrån dimensionerna
volymvärde och uttagsfrekvens motsvarar AA-klassen produkter med stort volymvärde
och med en frekvent försäljning. Produkter i CC-klassen motsvara motsatsen och
symboliseras av produkter med lågt volymvärde samt sker försäljning vid få tillfällen och
oregelbundet (Rudberg, 2009).

Figur 25 - En dubbel ABC-analys (Rudberg, 2009, s.5).

Vid bedömning av ABC-klassificering med fler kriterier används i stor utsträckning
matematiska modeller. Denna form av bedömning innebär en utvärdering av valda
kriterium, vilka därefter summeras för respektive artikel. Utifrån denna bedömning sker
sedan artikelklassificeringen baserat på artikelns totala poäng. Artiklar med högsta
värderingen placeras då i A-klassen och så vidare. Den totala värderingen aggregeras i
flertalet fall till en skala mellan 0-1. Generellt bör hänsyn tas till två kriterier, antingen en
fix eller en variabel vikt. Vid den fixa vikten fastställs ett specifikt kriterium gällande för
alla artiklar och med en variabel vikt kan denna förändra sig beroende på artikeln (Jiang
och Yuan, 2008).

4.1.2.4 Övriga artikelklassificeringsmetoder
I praktiken besitter den traditionella ABC-klassificeringen en viss problematik då endast
ett kriterium används och därmed beaktas inte faktorer som fluktuationer av produkten,
vinstbidrag och ensidighet vid klassificeringen. Traditionell klassificering måste av den
anledningen utvecklas. Nya varianten av ABC-klassificering är baserad på AHP
(Analytic Hiearachy Process) metoden, vilket är en systemprogrammeringsmetod som
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introducerades på 1970-talet. AHP-metoden är en kombination av en kvantitativ och
kvalitativ analys och baseras på matematik samt psykologi. Metoden bryter ner komplexa
problem i olika komponenter. Denna metod kan appliceras på klassificeringsproblemet
som råder i en lagerverksamhet (Zhang och CI, 2009).

I de fall komponenter är identifierade viktas de, därmed sker det en sammanföring av
dessa i en bedömningsmatris och därigenom beräknas indikatorernas relativa värde.
Utifrån denna bedömning graderas sedan indikatorerna baserat på deras betydelse,
multiplicerat med den relativa vikten. Indikatorerna summeras sedan slutningen i ett
“resultat”. Genom denna process får då varje artikel en procentuell poäng, högre
gradering innebär en mer betydelsefull artikel. Utifrån denna process kan
artikelklassificeringens gränser sättas. Indikatorer som valts ut av Zhang och CI (2009),
vilket motsvarar ABC-klassificeringens analyskriterier är;


Artikelns värde



Effektivitet (i den takt artikeln förlorar värde över tid)



Artikelns täckningsbidrag



Efterfrågevariationer

Med denna metod hävdar upphovspersonerna att en ABC-klassificering med flertalet
kriterier kan genomföras. Resultaten av metoden går även bekräfta via ett stabilitetstest,
speciellt vid de tillfällen ett stort antal artiklar klassificeras, eftersom vid små kvantiteter
uppnås liknande förhållanden som råder vid en endimensionell klassificering (Zhang och
CI, 2009). AHP är den mest förekommande metoden som används vid en ABCklassificering med fix vikt. Denna metod rekommenderas dock inte vid en utveckling av
ABC-analys då den innehåller subjektiva bedömningar och parvis bedömningar (Jiang
och Yuan, 2008).

4.1.3 Artikelklassificeringens påverkan på artikelplaceringen
I de fall företag ska ta beslut om artikelplacering i lagret kan användandet av en form av
artikelklassificering underlätta. Klassificeringsmetoder som företag generellt använder
sig av, utan installation av avancerade datasystem, är en ABC-klassificering och
lagerzoner.

Dessa

metoder

är

mindre

kostsamma

att

använda

men

implementeringsprocessen kan vara tidskrävande eftersom det krävs en stor andel
hanteringsarbete för förflyttning av produkterna (Bragg, 2004). Med hjälp av
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artikelklassificering delas företagets produkter upp utifrån olika förutsättningar för att
kunna bestämma deras placering i lagret. En möjlig indelning är produktgrupper, liknande
produkter tillhör då samma produktgrupp och placeras sedan på samma plats i lagret (De
Koster, Le-Duc och Roodberg, 2007).

Utifrån vald klassificering placeras sedan artiklarna i lagret. I de fall en ABCklassificering används är huvudfokus på A-artiklarna, som är placerade för att säkerställa
en smidig orderplockning. I syfte att förenkla lokaliseringen är placering av samma
produkt på en plats en god idé, istället för att inneha en uppdelning där en produkt kan
placeras på flertalet ställen. Hjälpmedel som lokaliseringskoder förenklar lokaliseringen
av varje produkt då de talar om var produkterna är placerade i lagerlokalen (Bragg, 2004).
Klassificeringstänk är ett fördelaktigt hjälpmedel för artikelplacering både för att kunna
reducera transportsträckan till, mellan och från de olika pallplatserna samt
orderplockstiden (Hassan, 2002). Likaså Glock och Grosse (2012) diskuterar
artikelplacering som en god metod för bestämmandet av artikelplaceringen i syfte att
minska transportsträcka och orderplockstid. De lyfter även fram att artikelklassificering
och artikelplacering hjälper företag erhålla en hög utnyttjandegrad av lagringsutrymmet.
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4.2 Empiri
I detta kapitel presenteras insamlad empiri. I kapitlet kommer den nuvarande
artikelplaceringen samt artikelklassificeringen delges. Empirin följer samma indelning
som det föregående teorikapitlet för att underlätta förståelsen det presenterade
materialet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de problem som förekommer med
artikelplacering och artikelklassificering.

Tabell 10 - Empirisk disposition problemformulering 2.

4.2.1 Artikelplacering
Formac placerar inte sina produkter utifrån en speciell princip, utan baserar den på känsla
och uppskattning av de artiklar som plockas mest. Produkterna är indelade i olika
produktkategorier och produkter som tillhör samma produktkategori är i största mån
placerade på samma plats. Utifrån känsla och plockfrekvens placeras sedan de mest
frekventa produkterna närmst orderplocksstationen. Ställage B och C definieras som
närmst orderplocksstationen eftersom det inte går att köra in med plocktruckarna vid
ställage M och N. Det området där Formac placerar de mest frekventa produkterna finns
illustrerat i figur 26 (Hermansson, Inköps- och logistikchef, v 2015-02-25).

Figur 26 - Området närmast orderplocksstationen.
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4.2.1.1 Lagerzoner
Formacs lager är uppdelat i tre zoner. De produkter som placeras i ställage A, M och N
hanteras manuellt, de produkter som plockas frekvent placeras i området närmst
orderplocksstationen samt placeras resterande produkter på övriga förvaringsplatser i
lagerlokalen. Formac försöker placera in produkter som tillhör småplock i ställage B och
C, zonen närmst orderplocksstationen, medan större gods lagras i ställage D till H. Denna
placering påverkas inte endast av vikt och volym eftersom Formac använder sig av
ställage med reglerbara hyllplan som enkelt kan förflyttas uppåt eller neråt. De hyllplan
som används för förvaring i ställage B till H klarar upp emot 3000 kg, vilket medför
minimalt med begränsningar gällande vikt vid artikelplacering. Vid hämtning av
produkter är höghöjdslagring inte heller en aspekt nödvändig att beakta eftersom
orderplockarna använder motvikstrucken. Det tar dock 32 extra sekunderad för
orderplockaren att ta sig upp fjärde hyllplanet i ett ställage i jämförelse med de nedre
hyllplanen som nås från golvet. Exempelvis om en produkt plockas från ställade C1, golv
är transporttiden endast 7 sekunder. I de fall en produkt istället är lokaliserad på översta
hyllplanet är den totala transporttiden istället 39 sekunder. (Datainsamling, 2015, vecka
11) Därmed är variationen i restid en aspekt som bör beaktas.

4.2.1.2 Fasta och flytande lokaliseringssystem
Formac har ett manuellt lager, utan ett orderplockssystem som anger placeringen av de
produkter som avses plockas, därmed använder de delvis ett fast lokaliseringssystem.
Produkter placeras då ungefärligen på samma pallplats när de kommer in i lagret. Det
medför en enklare lokalisering av produkterna, vilket resulterar i att artiklar som placeras
i ställage E är de produkter som vanligtvis placeras här, men den exakta platsen kan
variera. Formac har vissa produkter som har helt fasta platser, vilket innebär att de måste
placeras på samma förutbestämda lagerplats varje gång. De fasta lagringsplatserna har
skyltar på kanten av hyllplanen med kodning som visar vad det är för lagerplats,
artikelnamn samt artikelnummer. Enda zonen av lagret där fast lokalisering används är
den närmst orderplocksstationen då det är dessa produkter som plockas mest frekvent
(Datainsamling, 2015, vecka 11)

Formac använder sig både av en fast och en flytande lokalisering av artiklarna, därmed
uppkommer det vissa situationer där det saknas utrymme att placera produkten vid avsedd
plats. Det kan innebära att produkterna inte placeras på tomma pallplatser, som är
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lokaliserade längre bort från orderplockstationen, utan istället placeras nedanför de
ställage de generellt placeras i. Det betyder att flertalet europapallar placeras vid kanten
av varje ställage. Det förekommer även tillfällig förvaring mitt i gångarna, vilket
försvårar både framkomligheten och orderplockningen. Av den anledningen försöker
Formac undvika denna förvaring och i de fall det inte går, påskyndas processen att
förflytta pallen till en mer fördelaktig placering. Detta är en bieffekt som uppkommer då
pallar i det ankommande och avgående godsområdet inte kan registreras i datasystemet,
vilket ger ett felaktigt lagersaldo. I figur 27 nedan visas två varianter av tillfällig placering
och lagring i gångarna.

Figur 27 - Placering i gången.

4.2.2 Artikelklassificering
Formac har delat in sina produkter i olika produktkategorier och produkterna som tillhör
samma produktkategori är placerade i samma område i lagret. Formac har tidigare använt
ett klassificeringstänk gällande artikelplacering men detta har blivit bortglömt och istället
sker den i nuläget utifrån känsla. De studerar även vilka produkter som plockas mest
frekvent och placerar dessa närmast orderplocksstationen. I dessa produktkategorier kan
flertalet artikelnummer inkluderas men då produkterna är likvärdiga särskiljer de sig
genom storlek eller tryck, vilket underlättar både in- och utprocessen på lagret i
jämförelse med om varje artikelnummer placeras på en enskild plats (Hermansson, 201502-25).

Formac har i dagsläget artikelstatistik inriktat på levererade enheter samt
försäljningsbelopp, som de kontinuerligt följer upp. I excel-filen där denna data är
tillgänglig är artiklarna uppdelade på artikelnummer och inte i produktkategorier, vilket
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försvårar beräkningen av vilka produktkategorier som mest frekventa. De som arbetar
dagligen med dessa produktkategorier kan enkelt utläsa vilka artiklar som tillhör varje
specifik produktkategori, men för en individ som inte är insatt är denna process mer
komplicerad. I tabell 11 illustreras de femton artikelnummer som Formac under år 2014
levererat flest antal av.

Tabell 11 - Formacs 15 produkter som levereras mest år 2014.

Utöver levererat antal studerar Formac även vilka produkter som ger störst
försäljningsvärden. I tabell 12 illustreras de 15 artikelnummer som under år 2014 stod för
de största försäljningsbeloppen.

Tabell 12 - Formacs 15 produkter som ger mest inkomst år 2014.

Genom datainsamlingen har det kunnat konstateras vilka artiklar som plockades flest
gånger under insamlingsperioden. Prioriteringen av artiklarna kan ske antingen utifrån
mest frekvent plockade artikelnummer, vilket visas i tabell 13, eller utifrån de pallplatser
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det plockas mest frekvent av, illustrerat i tabell 14 (Datainsamling, 2015, vecka 11). I
bilaga B finns den fullständiga plockfrekvensen för alla plockade artiklar under
datainsamlingen.

Tabell 13 - De mest frekventa plockade artikelnumrena.

Tabell 14 - De pallplatser där artiklar plockades mest frekvent.

4.2.2.1 Artikelklassificering baserat på extra data
Insamlad data har kunnat kompletteras med extra data som består av följesedlar från
perioden 9 mars till 31 mars. Därmed har ytterligare 930 stycken ordrar kunnat analyseras
istället för de 101 ordrar som samlades in under datainsamlingsperioden. I tabell 15
illustreras de 15 artikelnummer som plockades mest frekvent under denna perioden. I
bilaga B finns den fullständiga plockfrekvensen för alla plockade artiklar under perioden
för 9 mars och 31 mars.
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Tabell 15 - De mest frekventa plockade artikelnumrena baserat på perioden 9 mars och 31 mars.

4.2.3 Artikelklassificeringens påverkan på artikelplaceringen
Vid de tillfällen då Formacs nuvarande lagerlokal utformades använde de sig av ett
traditionellt klassificeringstänk vid artikelplaceringen (Hermansson, 2015-02-25). Det
finns fortfarande vissa artiklar som är placerade på samma pallplats som i den
ursprungliga klassificeringen, men Formac har övergått till en artikelplaceringen mer
baserad på erfarenhet (Magnusson, Lagermedarbetare, 2015-03-16). Vid tillfällen då det
kommer in en ny artikel som inte tidigare har funnits i lagret råder det delade meningar
om vem som bestämmer var produkten ska placeras. Enligt Hermansson (2015-03-16) är
det han och lagermedarbetarna som i grunden bestämmer var produkterna ska placeras
men enligt Magnusson (2015-03-16) endast är lagermedarbetarna som väljer placeringen
av produkterna. De placeras då där tomma pallplatser återfinns. Tänket om
produktkategorier och klassificering finns delvis med i tankarna när produkterna ska
placeras, men ledigt utrymme har högre prioritering.
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4.3 Analys
I detta kapitel presenteras analys där diskussion och jämförelse sker mellan teoretiskt
och empiriskt insamlat material. Kapitlet är strukturerat för att besvara avhandlingens
andra problemformulering. Artikelklassificering diskuteras för att kunna genomföra en
komplett dubbel ABC-analys utifrån de framtagna produktkategorierna.

4.3.1 Artikelplacering
4.3.1.1 Lagerzoner
Enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) överväger en verksamhet sin
nuvarande lagerlayout utifrån flertalet grundläggande rekommendationer gällande
artikelplaceringen. Utifrån observationer (2015, vecka 11) gäller ingen specifik princip
vid artikelplacering utan den sker mestadels utifrån rutin och känsla. I Formacs fall är
artiklarna indelade baserat på produktkategori, därmed tillhör produkter inom liknande
områden samma kategori. Enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) sker i
flertalet fall en gruppering av funktionellt relaterade artiklar, snabbrörliga produkter och
fysiskt lika produkter. Produktkategorierna är enligt Magnusson, lagermedarbetare,
(2015-03-15) dock inte alltid placerade i samma område i lagret, utan tillhör olika zoner.
Produkter som tillhör småplock, vilka är fystiskt lika, placeras vanligtvis i samma zon, i
ställage B och C. Vidare placeras större produkter i nästkommande zon som är placerad
längre bort från orderplockstationen, i ställage D till H. Detta stämmer överens med Le
Duc och De Koster (2005) förklaring där hanteringsarbetet kan minimeras vid placering
av likvärdiga produkter i en zon. Formac arbetar i dagsläget med att försöka placera ut
sina produkter i färdigvarulagret så att de mest frekventa produkterna, vilka kan ses som
snabbrörliga produkter, är placerade närmst orderplocksområdet (Hermansson, Inköpsoch logistikchef, 2015-02-25).

Le Duc och De Koster (2005) förklarar vidare att zonindelning ger störst effekt om lagret
har en U-formad layout, vilket till viss del gäller i Formac fall. Det styrker
användbarheten av zonindelning i Formacs lager. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl
(2013) poängterar vikten av olika zoner i lagret, exempelvis är en zon tillgänglig för det
ingående godset efter registreringen i datasystemet. Formac har i nuläget ingen speciell
zon där det inkommande gods kan placeras efter registrering i datasystemet, utan de
placeras på första tomma pallplats i lagret (Datainsamling, 2015, vecka 11). Enligt
Magnusson (2015-02-25) kan det symboliseras av en pallplats men det finns även
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tillfällen när pallarna placeras vid kanterna av ställagen eller ute i gångarna, i väntan på
leverans till kund eller placering på pallplats. Vid vissa tillfällen får pallarna stå kvar ute
i det ankommande och avgående godsområdet och därmed registreras de inte i
datasystemet. Däremot uppkommer inte den problematiken som Oskarsson, Aronsson
och Ekdahl (2013) beskriver som produktbrister och restordrar eftersom de anställda är
medvetna om vilket gods som är placerat ute i det ankommande och avgående
godsområdet.

4.3.1.2 Fast och flytande lokalisering
Vid placering av produkter i lagret är zonindelning inte den enda metoden som används.
Fast och flytande lokalisering är två principer som även används. Fast lokalisering
förekommer i de fall en artikeltyp tillskrivs en förutbestämd placering i lagret, därmed
placeras inte andra artiklar på denna plats (Arnold, Chapman och Clive, 2008). Av den
anledningen går det dra slutsatsen att riskvariablen ökar. Det eftersom sannolikheten är
stor att en del av ytan går förlorad då varje produkt har en avsatta plats. Även om det finns
tomma pallplatser nära orderplocksstationen får inte andra produkter placeras där
eftersom den är reserverad till en speciell produkt. Enligt Fukunari och Malmborg (2008)
förekommer flytande lokalisering när artiklarna inte har givna lagringsplatser utan
placeras i regel där utrymme finns tillgängligt. Positionerna är baserade på en
slumpvariabel. Enligt Magnusson (2015-03-16) använder Formac båda dessa principer.
Fast placering används i syfte att underlätta orderplockning och undvika tidskrävande
lokalisering av produkterna. En del av de fasta placeringarna bestämdes av den strategiska
personalen vid utformningen av lagret och en annan del bestäms av operativ personal
löpande.

En

fast

placeringen

tilldelas

framförallt

produkter

med

en

hög

försäljningsfrekvens, dessa placeras nära orderplockstationen (Hermansson, 2015-0225). Denna form av placering menar Malmborg (2012) möjliggör en minimering av det
totala hanteringsarbetet samt ökar kapacitetsutnyttjandet av lagret. Utifrån insamlad data
går det utläsa att flertalet av de produkter som plockas ofta är placerade i zonen för
småplock samt längst fram i zonen för större gods.

Bragg (2004) rekommenderar att produkter med hög plockfrekvens ska placeras i enlighet
med fast lokalisering, därmed kan personalen memorera placering av artiklarna och finna
produkterna snabbare. TFK (2002) rekommenderar däremot att produkter med låg
frekvens tilldelas en fast placering. Det är då en placering som är avlägsen från
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orderplockstationen och portarna i lagret. Det ställningstagandet styrks av Oskarsson,
Aronsson och Ekdahl (2013) som påstår att produkter med låg plockfrekvens ska placeras
högre upp i hyllorna och långt ifrån det ankommande och avgående godsområdet.
Högfrekventa produkter ska därmed prioriteras, i form av yta och lokaliseringsmetod,
eftersom det reducerar flaskhalsar och förbättrar flödet i laget. Vid implementering av
flytande lokalisering skulle dock en stor negativ aspekt vara Formacs avsaknad av ett
uppdaterat informationssystem där information om tomma pallplatser delges
(Hermansson, 2015-02-04). Enligt Arnold, Chapman och Clive (2008) är ett
välfungerande informationssystem kritiskt för att implementeringen av flytande
lokalisering ska bli framgångsrik. Det skulle då kräva en investering, vilket skulle
resultera i stora kostnader.

4.3.1.3 Formacs nuvarande artikelplacering
Formacs mest frekventa artiklar är i dagsläget placerade nära orderplocksstationen, som
i sin tur är placerad parallellt med det ankommande och avgående godsområdet. Denna
form av artikelplacering styrks av De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) som menar
att produkter som är snabbrörliga ska placeras i anslutning till godsområdet. Utifrån data
som samlades in vecka 11 går det utläsa vilken produkt som plockades flest gånger.
Artikeln som under insamlingsperioden som plockades flest gång är däcketikett, vit,
blank som plockades elva gånger på pallplats B10 golv (Datainsamling, 2015, vecka 11).
De 14 artiklar som plockades mest frekvent under insamlingsperioden finns illustrerade i
figur 28, samt visas de pallplatser där artiklarna är placerade.
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Figur 28 - Formacs mest frekvent plockade artiklar baserat på artikelnummer.

Den artikel som uppnår högst plockfrekvens är beroende av det frekvensmått som
används. I de fall frekvensindelningen sker baserat på pallplats gäller inte samma ordning
som när den baseras på artikelnummer, eftersom vissa artiklar placeras på flertalet
pallplatser. Det gör att de får lägre placering på frekvenslistan. En indelning baserad på
pallplats illustreras i figur 29.
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Figur 29 - Formacs mest frekvent plockade artiklar baserat på pallplats.

En artikelplacering baserad på frekvensindelningen artikelnummer är mer fördelaktigt för
Formac, eftersom en stor del av artiklarna är placerade på flertalet platser. Det innebär att
frekvensindelningen pallplatser blir missvisande eftersom vissa artiklar som plockas mest
frekvent men inte är med i topp 15. Vissa artiklar med hög frekvens placeras då långt
ifrån orderplocksstationen och utspritt i lagret. Det kan argumenteras för att det är mer
betydelsefullt att veta vilka artiklar som plockas flest gånger istället för placeringen i
lagret (Datainsamling, 2015, vecka 11). Figur 29 visar de pallplatser som orderplockarna
plockar mest frekvent av medan figur 28 visar artiklarna som plockas mest frekvent. Det
visar

att
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mest

frekventa

produkterna
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alltid

är
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orderplocksområdet, vilket inte överrensstämmer med det De Koster, Le-Duc och
Roodbergen (2007) tar upp om snabbrörliga produkter samt Formacs mål.

67

4.3.2 Artikelklassificering
Vid artikelklassificering bör flertalet grupperingar beaktas, både ur ett produkt- och ett
kundperspektiv. Tanken med dessa indelningar är att uppnå en ökning av produktiviteten
i orderplocksprocessen (Coimbra, 2013). Det traditionella klassificeringssystemet är
generellt baserat på ett kriterium (Teunter, Zied Babai och Syntetos, 2010). Formac
använde förr ett mer traditionellt klassificeringstänk vid artikelplaceringen, men har
ersatts av en artikelplacering baserad på erfarenhet istället för en klassificeringsmetod
(Magnusson, 2015-03-16). Hermansson (2015-02-25) menar däremot att Formac
använder produktgrupper vid klassificering av produkterna. Detta är dock denna enda
form av klassificering som förekommer. En svårighet som förekommer vid skapandet av
produktkategorier eller artikelklassificering är den artikelstatistik som används, då
artikelstatistiken inte endast inkluderar fysiska produkter lagrade i Formacs
färdigvarulager. I tabell 11 går det utläsa att nummer 13 i tabellen är ”Extrafärg på
isskrapa” med levererat antal på 61310 stycken. Detta är ett extra tillval till produkten
isskrapa och används redan i produktion och därför kan data bli missvisande för
artikelplaceringen i de fall artikelklassificeringen endast sker baserat på artikelstatistiken.

4.3.3 Artikelklassificeringens påverkan på artikelplaceringen
Vid artikelklassificering är det möjligt att dela upp företagets produkter utifrån olika
förutsättningar och utifrån detta bestämma var i lagret de ska placeras. En möjlig
förutsättning är då indelning i produktgrupper, liknande produkter tillhör då samma
produktgrupp, för att sedan placeras på en plats i lagret (De Koster, Le-Duc och
Roodberg, 2007). Formacs artiklar är indelade efter funktionellt liknande egenskaper där
alla produkter som tillhör en och samma produktkategori bör vara placerade tillsammans
i samma zon (Hermansson, 2015-02-25). Formacs mål är att produkter som tillhör samma
produktkategori ska placeras i samma zon med det finns flertalet fall där produkter som
tillhör samma kategori är skilda från varandra. Produkter i samma produktkategori
placeras då på olika pallplatser, vilket framförallt är en effekt av variationen i
plockfrekvens (Magnusson, 2015-03-16). Med zonindelning i lagret skulle därmed
produkter blir enklare att lokalisera i lagret, eftersom de tillskrivs en fast lokalisering.
Metoden indikerar dock att produkter med olika plockfrekvenser skulle tilldelas olika
platser i dessa zoner. Ett värdefullt alternativ är då Arnold, Chapman och Clive (2008)
råd om gruppering där produkter grupperas baserat på plockfrekvensen efter zonindelning
av lagret.
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4.3.4 Sammanställning av Formacs artikelplacering samt de problem som
förekommer
En sammanställning av de problem som identifierat med Formacs nuvarande
artikelplacering illustreras i tabell 16.

Tabell 16 - Sammanställning av problem med artikelplacering baserad på analys 2.
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5 Hur ska Formac AB designa lagerlayouten och
artikelplaceringen

för

att

öka

produktiviteten

i

orderplocksprocessen?
5.1 Teori
I avhandlingens tredje teorikapitel presenteras relevant teori för att kunna besvara den
tredje problemformuleringen. Inledningsvis beskrivs orderplocksprocessen samt
presenteras produktivitet och den mänskliga påverkan i laget. Detta i syfte att kunna
presentera vilka produktivitetsförbättringar som kan ske i orderplocksprocessen genom
förändringar i lagerlayoutsdesign och artikelplacering.

Tabell 17 - Teoretisk disposition problemformulering 3.

5.1.1 Orderplocksprocessen
Orderplockning är i synnerhet en process som inkluderar plockning och montering av
objekt i lager, därigenom säkerställs kundernas behov och krav (Bottani et al., 2012).
Generellt

används

ett

plocklagersystem

som

en

bas

för

lossnings-

och

lastningsverksamhet, vilket är en central del i lagerverksamheten. Det innebär en
överföring av produkter genom aktiviteter som lagring, sortering och hantering (Hwang
och Cho, 2006). Orderplocksprocessen har en stor inverkan på produktiviteten i supply
chain (Pan, Wu och Chang, 2014). En verksamhets orderplockning har därmed en direkt
inverkan på prestandan i hela leveranskedjan. Det resulterar i en kortare vistelse i lager
för respektive artikel, vilket minskar ledtiden i motsvarande grad (Bottani et al., 2012).

Den traditionella utformningen av orderplockssystem avser fastställa en maximal
prestanda i termer av handläggningstid (Bottani et al., 2012). Orderplockning kan
benämnas som en aktivitet som innebär hämtning av produkter i syfte att tillfredsställa
oberoende kundordrar (Dallari, Marchet och Melacini, 2009). Artiklar som efterfrågas
både av intena och externa kunder samlas därigenom in (Henn et al., 2013). I regel innebär

70

det hantering av ett stort antal produkter, vilka lagras under korta tidsperioder. En order
består oftas av flertalet produkter som enskilt inte står för en hel enhetslast (Hwang och
Cho, 2006). Utformningen av en plockorder kräver därav visad hänsyn till flertalet
aspekter (Dallari, Marchet och Melacini, 2009). Dessa aspekter påverkar prestandan som
ett orderplockssystem uppnår (Hwang och Cho, 2004). De aspekter som hänsyn bör riktas
mot är lagerlayout, materialhanteringssystem, lagringspolicy samt driftförhållanden.
Dessa förhållanden illustreras i figur 30.

Figur 30 - Faktorer som påverkar optimeringen av orderplocksprocessen (Anpassad från Bottani et al., 2012).

Optimeringen av ett orderplockssystem sker mestadels genom minimering av den totala
tid som krävs för att uppfylla en kunds order. Hänsyn tas därmed till begränsningar i
tillgängliga resurser, exempelvis i form av arbetskraft och materialhanteringssystem. Alla
faktorer i figur 30 bidrar till reducerad transportsträcka inom lagerområdet, både enskilt
och gemensamt med avseende på deras beroende av varandra. Det framgår dock att alla
dessa faktorer inte kan hanteras och sedan optimeras samtidigt. Av den anledningen läggs
i flertalet fall fokus på specifika ämnen som beaktas och optimeras. De mest framstående
aspekterna är då lagerlayout, artikelplacering och orderplock (Bottani et al., 2012).
Layout design
Vid utformningen av en lagerlayout kan hänsyn tas till flertalet aspekter. En aspekt som
i stor mån påverkar är uppdelningen av ankommande och avgående godsområden. Likväl
är antal och bredden på lagergångar en betydelsefull aspekt. Dessa aspekter påverkas i sin
tur av lagringssystemkonfiguration.

71

Ruttplanering
Det finns flertalet metoder för ruttplanering i lager exempelvis genomlöpande S-formad
ruttplanering och ruttplanering med returfärdsprincip.

Materialhantering
I materialhanteringen behandlas antalet och typen av hantering som sker i lager. I denna
punkt undersöks även vilken utrustning samt automatiserade system som ska användas
vid lagerhållningen.

Plockningspolicy
Vid orderplockning förekommer flertalet metoder som kan användas. Former av metoder
är diskret plockning, dosering eller zonindelning. Dessa faktorer påverkar i sin tur rutinen
som orderplockaren följer vid plockning av en order.

Lagringspolicy
Vid lagring av artiklarna kan det ske enligt ett antal olika principer. Produkterna skulle
kunna delas in i en slumpmässig-, klassbaserad-, volymbaserad- eller familjebaserad
grupp (Bottani et al., 2012).

5.1.1.1 Manuella orderplocksprocessen
Det manuella lagersystemet är generellt indelat i lager av råvaror, komponenter,
reservdelar och slutprodukter i industriella organisationer. Vid implementering av ett
manuellt systemet bör hänsyn tas till de grundläggande steg som inverkar på utförandet.
Dessa

aspekter

är

artikelfunktion,

fysisk

konfiguration

av

lagerutrymme,

lagringsutrustning samt systemdriftsregler (Manzini et al., 2007). Vid denna form av
lagerdesign förekommer dock två mål som är i konflikt med varandra, maximerat
utnyttjade av lagerytan och minimering av de interna transporterna. Onyttjad lageryta
innebär höga lagerkostnader samtidigt som en minimering av transporter innebär stora
arbetskraftskostnader och låg kundnöjdhet. Uppfyllandet av dessa mål är beroende av
lagrets layout (Henn et al., 2013).

Enligt Henn et al., (2013) delas den manuella orderplocksprocessen framförallt in i två
delar, plockare-till-produkt som är en mer manuell anordning och produkt-till-plockare
som är en mer automatiserad anordning.
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Plockare-till-produkt
Plockare-till-produkt är en form av manuellt orderplockssystem

som representerar

majoriteten av alla plocksystem och betraktas som det grundläggande systemet för
plockning (Dallari, Marchet, och Melacini, 2009). Systemet förekommer när en
orderplockare går eller åker genom laget och plockar de efterfrågade artiklarna. Det kan
gälla plockning av antingen en hel order i taget eller endast plockning av ett parti av en
order, beroende på plockpolitiken (Pan, Shih och Wu, 2012). Denna typ av system delas
in i två kategorier; låg- och högnivåsplockning. Vid en lågnivåsplockning hämtas artiklar
i förrådsutrymmen som är utmed golvnivån i lagret. Högnivåsplockning innebär
plockning som kräver hjälpmedel som lyftkranar och lasttruckar för åtkomst av artiklarna
(Dallari, Marchet och Melacini, 2009).

5.1.2 Produktivitet
Det är av stor betydelse att företag använder tillgängliga resurser så optimalt som möjligt.
Av den anledningen är det betydelsefullt att göra rätt saker samt göra saker på rätt sätt,
även benämnt effektivitet och produktivitet (Ax, Johansson och Kullvén, 2009).
Produktivitet speglar en viss ekonomisk prestation på företaget, en mätvariabel som
företag vill uppnå höga värden av. Det eftersom ett högt värde på produktivitetsvariabeln
betyder att en verksamhet genomför sina aktiviteter korrekt, i form av andelen resurser
som krävs för en viss aktivitet (Eliasson och Samuelson, 1991). Produktiviteten kan
beskrivas som förhållandet mellan real output, företagets produktion eller tillverkning och
reala inputen, företagets konsumtion. Produktivitet symboliseras exempelvis av antal
kundjusteringar som en anställd hanterar var timme eller antal ordrar de anställda hanterar
varje dag (NCPDM, 1984). I syfte att uppnå maximal logistisk effektivitet behöver varje
process i logistiksystemet arbeta på optimal nivå. Höga nivåer av produktivitet måste
därmed uppnås inom företaget, speciellt inne i lagerverksamheten. Produktivitetsvinster
i lagerverksamheten är av stor betydelse för företag vid reducering av kostnader samt vid
förbättring av kundservicenivån (Gant et al., 2006).

Genom aktivitetsbaserad kalkylering kan logistikcheferna planera, administrera och
kontrollera de olika aktiviteterna i ett lager (Grant et al., 2006). Eftersom
orderplocksprocessen är en väsentlig del av framgången för en verksamhet behöver denna
process vara i fokus vid förbättringar av produktiviteten i lager. Desto kortare orderledtid
företaget har desto större är sannolikheten att verksamheten är framgångsrik, då ledtiden
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är en betydelsefull aspekt för kunden (Chan och Chan, 2011). Produktiviteten i lager kan
möjligen öka om produkterna delas in i klasser utifrån olika utvärderingsalternativ. Det
kan vara efter storlek, vikt samt hög- eller lågfrekventa produkter. Det är svårt att
generalisera aspekter som ökar produktiviteten i ett lager, då det som är framgångsrikt på
stora lager kan vara mindre framgångsrikt för mindre verksamheter. (Chan och Chan,
2011).

5.1.2.1 Produktivitet i lager
Med anledning av lagets betydelsefulla del i logistikprocessen, i termer av dess påverkan
av

både

kostnader

och

service,

är

logistikpersonal

medvetna

om

de

produktivitetsförbättringar som behöver göras i lagret. Produktivitetsförbättringar kan ske
på flertalet olika vis, exempelvis metodrelaterade och systemrelaterade program (Grant
et al., 2006)

Metodrelaterade program är enligt Lambert och Stock (1992) de som hanterar lagrets
utnyttjandegrad, layout och design, analys av metod och procedurer, batchplockning,
omsättningshastigheten

samt

lagerkonsolidering.

Metodrelaterade

program

kan

exempelvis förbättra produktiviteten genom;


Expansion av det existerande lagrets kapacitet genom installation av utrustning
och ställningar för smala gångar istället för standardgångar och dess tillhörande
utrustning.



Höjdlagring genom tillämpling av ställningar möjliggör lagring av ytterligare
pallar för större kubikutnyttjande.



Placering av högfrekventa produkter nära ankommande och avgående
godsområde för att minimera transporttiden i lagret.

Systemrelaterade program är enligt Lambert och Stock (1992) de som inkluderar
användandet av lokaliseringssystem, geografisk- eller zonplockning och slumpmässig
produktion av produkter i lagret. Systemrelaterade program kan exempelvis förbättra
produktiviteten genom;


Använda lokaliseringsprogram för att öka företagets effektivitets- och
produktivitetsnivå.
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Plockning av produkter i speciella områden av lagret och konsolidera dem på en
gemensamt centraliserad plats.



Använda datorisering för att slumpmässigt kunna placera produkter på ledigt
utrymme och därigenom öka utnyttjandegraden av lagret.

Orderplocksproduktivitet i lager
Orderplocksproduktivitet definieras av Chan och Chan (2011) som andelen
lagerhållningsenheter som plockas per person var timme. Yu och De Koster (2012)
definierar orderplocksproduktivitet som antalet ordrar som plockas under bestämd
tidsperiod och kan exempelvis mätas genom tiden det tar för de individuella
orderplockarna att hämta alla produkter inkluderade i en order. Varje produkt är placerad
på en enskild pallplats, vilket medför ett stort orderplocksområde. En stor del av
orderplockarnas tid spenderas därmed till transporter mellan de olika pallplatserna. I de
fall frekventa produkter placeras nära orderplocksstationen är det då möjligt att reducera
sträckan för rutterna vid orderplockningen (Yu och De Koster, 2010). Den reducerade
transportsträckan täcks inte av tiden som krävs vid sortering av en order, vilket betyder
att batchplockning inte är en effektiv metod. Detta gäller framförallt för stora
verksamheter men skulle även kunna vara implementerbart på mindre verksamheter som
har en liten andel ordrar. Istället är det plocka-i-samråd-med-order som är metoden som
föredras i lagerverksamheter, det vill säga när orderplockaren plockar produkter till en
order i taget. Detta ger dock längre transportsträcka och plocktid än batchplockning, men
det är adderas ingen tid för sortering av produkter (Chan och Chan, 2011).

En aspekt som påverkar produktiviteten negativt är metoden plockare-till-produkt där
orderplockaren åker runt och samlar in alla produkterna till en order, vilket betyder att de
spenderar en stor andel av sin tid på transporter genom gångarna (Yu och De Koster,
2010). Ytterligare en aspekt som sänker produktiviteten i lager är slumpmässig placering
av produkter, baserat på produktkategorier och koder genom antingen en alfabetisk eller
numerisk kod. Låg-, mellan- och högfrekventa produkter placeras gemensamt och på
samma höjd. Det medför en lång orderplockstid och transportsträcka för de högfrekventa
produkterna då de vid vissa tillfällen är placerade långt bort och högt upp. I figur 31
illustreras en procentuell tidsindelning av den generella tid varje aktivitet i en
orderplocksprocess tar i anspråk. Det går utifrån denna utläsa att restid för hämtning av
produkterna är den aktivitet som tar störst andel tid i anspråk för en orderplockare. Hela
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50 % av dess tid spenderas i på resor fram och tillbaka från de olika lagerplatserna (Chan
och Chan, 2011).

Figur 31 - Genomsnittlig tid för en orderplockares aktiviteter (Chan och Chan, 2011. s. 2689).
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5.2 Empiri
I detta kapitel presenteras insamlad empiri. I kapitlet kommer den nuvarande
orderplocksprocessen delges samt presenteras Formacs arbetsmetod med produktivitet
och dennas påverkan av den mänskliga aspekten. Empirin följer samma indelning som
det föregående teorikapitlet i syfte att underlätta förståelsen för det presenterade ämnet.
Kapitlet avslutas med förslag på förändringar i lagerlayout och artikelplacering som kan
ske i syfte att öka produktiviteten i orderplocksprocessen.

Tabell 18 - Empirisk disposition problemformulering 3.

5.2.1 Orderplocksprocessen
En order som innehåller produkter från färdigvarulagret plockas samma dag som en order
inkommer, om beställningen sker innan klockan tolv (Hermansson, Inköps- och
logistikchef, 2015-02-04). Med Formacs nuvarande plockningspolicy sker en stor andel
manuell hantering då orderplockarna endast använder en utskriven följesedel som
hjälpmedel vid orderplockningen. Följesedeln anger i bokstavsordning kvantiteten av de
produkter som beställts men anger varken vilket ställage eller hyllplats som produkten är
placerad. Orderplockarna måste därmed lära sig placeringen av artiklarna utantill. Det är
då enkelt att glömma bort eller missa var produkter är placerade i lagret, speciellt i de fall
de nyligen erhållit en ny placering i lagret. Lokaliseringen av produkterna underlättas
dock med erfarenhet (Magnusson och Högström, Lagermedarbetare, 2015-03-16).

Formacs orderplocksprocess innehåller fem steg som följs i de fall produkter som är
beställda ska hämtats ur färdigvarulagret (Datainsamling, 2015, vecka 11). En illustration
av Formacs orderplocksprocess sker i figur 32.

Figur 32 - Formacs orderplocksprocess.
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De aktiviteter som framförallt påverkar orderplockstiden är transport, plock och
paketering (Magnusson, 2015-03-16). I tabell 19 sker en sammanställning av
genomsnittliga tider och sträckor under datainsamlingsperioden 9 mars till 13 mars.
Mätningen är gjord utifrån stegen inkluderade i Formacs orderplocksprocess, det vill säga
från det att orderplockaren tar en följesedel fram tills den sista etiketten är påklistrad.
Tabellen visar att det arbetsmoment som tar mest tid i anspråk i orderplocksprocessen är
paketeringen av ordrar. Den påvisar även en genomsnittlig plockning vid två pallplatser
per order och en genomsnittlig körd sträcka på 33 meter.

Tabell 19 - Genomsnittlig tid och sträcka körd under datainsamlingsperioden.

5.2.2 Produktivitet
I dagsläget mäter Formac produktivitet i lagret genom nyckeltalet ordrar per mantimma,
vilket betyder att de mäter antalet ordrar per vecka i förhållande till antal mantimmar per
vecka och därigenom erhålls genomsnittligt antal ordrar per mantimma. Under år 2014
låg produktiviteten på fem ordrar per mantimma, målet är en ökning av produktiviteten
under år 2015 som innebär sex ordrar per mantimma. Formac hade under år 2014, 11187
stycken ordrar som de skickade ut från sitt lager. Det ger ett genomsnitt på 932,25 stycken
ordrar per månad, men det skiljer sig stort mellan de olika månaderna beroende på
arbetsbördan. Det är möjligt att det dela in Formacs verksamhetsår i två perioder med en
stor andel ordrar, två perioder med lite ordrar och ett antal månader däremellan som
definieras som genomsnittet. I tabell 20 visas antalet ordrar som Formac hade varje månad
under år 2014 (Hermansson, 2015-02-12).
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Tabell 20 - Antalet ordrar per månad under år 2014.

Behovet av antal mantimmar som krävs skiljer sig åt beroende på belastningen i lagret,
som då antingen kräver en eller två anställda för att hantera in- och utflödet. En hög
belastning kräver högre andel mantimmar då arbetsbördan är stor. I tabell 21 illustreras
antalet mantimmar som användes under datainsamlingens fem dagar, samt hur många
ordrar som plockades.

Tabell 21 - Antal mantimmar under datainsamlingsperioden.

Det finns tre olika varianter av antal arbetade timmar – arbetade timmar fast anställd,
arbetade timmar praktikant och planerade arbetstimmar. Antal mantimmar mellan 9 mars
och 31 mars illustreras i tabell 22. I de fall det endast skulle vara Formacs fast anställda
som arbetade i lagret skulle det krävas cirka 65 timmar per vecka. Vid
datainsamlingsperioden var det totala antalet timmar per vecka större eftersom Formac
utöver sin egen personal hade tillgång till en praktikant som räknas som gratis arbetskraft.
Vid beräkning av produktivitet beaktar Formac endast sina egna anställdas timmar och
inte praktikantens eftersom han inte utgör en kostnad för Formac (Hermansson, 2015-0331).

Tabell 22 - Antal mantimmar mellan 9 mars och 31 mars.
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Enligt Hermansson (2015-02-12) är Formacs produktivitetsmått missvisande eftersom tid
spenderas till andra uppgifter än orderplock. Det utgör ett problem då ingen order
innehåller samma antal produkter, vilket gör att orderplockstiden kan variera från gång
till gång. Antal orderrader per mantimme hade givit en mer fördelaktig beskrivning av
verkligheten, men tyvärr är inte denna information tillgänglig med det nuvarande
datasystemet. De arbetsuppgifter som orderplockarna har utöver plockning är exempelvis
inplacering av produkter i lagret, paketera mindre komponenter, beställa extra transporter
samt paktera och ettikettera leveranser. (Datainsamling, 2015, vecka 11). I och med att
orderplockarna spenderar en stor andel av sin tid på aktiviteter som inte tillhör
orderplocksprocessen, är det svårt att avgöra andelen tid som spenderas till varje
arbetsuppgift. Det är då enklare att prioritera de aktiviteter där orderplockarna spenderar
störst andel tid, med prioriteringen orderplock, resor, annat, setup och sist lokalisering.
Minst tid spenderas på lokalisering i lagret eftersom orderplockaren lär sig lokalisera
korrekt plats efter fåtal veckor i tjänsten (Magnusson, 2015-03-16).
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5.3 Analys
I detta kapitel presenteras analys där diskussion och jämförelse sker mellan teoretiskt
och empiriskt insamlat material. Kapitlet är strukturerat för att besvara avhandlingens
tredje problemformulering. Orderplocksprocessen, produktiviteten samt den mänskliga
påverkan diskuteras för att besluta vilken lagerlayout och artikelplacering som Formac
borde använda sig av.

5.3.1 Orderplocksprocessen
Orderplockning är en aktivitet som innebär hämtning av produkter i syfte att tillfredsställa
oberoende

kundordrar

(Dallari,

Marchet

och

Melacini,

2009).

Formacs

orderplocksprocess innehåller fem steg som följs vid plockning av produkter i
färdigvarulagret, vilka visas i figur 33 (Datainsamling, 2015, vecka 11).

Figur 33 - Formacs orderplocksprocess.

I en orderplocksprocess finns det inga givna steg som bör följas utan det skiljer sig åt
mellan olika verksamheter. Bottanis et al. (2012) nämner dock ställningstaganden som en
verksamhet behöver ta ställning till vid orderplockning. I det första steget måste Formac
bestämma designen av lagrets layout, i syfte för kunna ta de övriga besluten. Vad för
layout förateg väljer att ha påverkar vilken form av lagringspolicy som väljs. I Formacs
fall innebär vad för princip de använder vid indelning av produkterna, exempelvis i
produktkategorier. Därefter måste ställning tas till vilken materialhanteringsutrustning
som avses användas vid hantering av produkterna. Enligt Jonsson (2008) innefattar
materialhanteringsutrustning de förvaringsmetoder en verksamhet använd samt vilka
hjälpmedel, utöver den mänskliga aspekten, som behövs vid hantering av produkterna. I
Formans fall används förvaringsmetoden ställagelagring och hjälpmedel så som olika
varianter av truckar (Hermansson, Inköps- och logistikchef, 2015-02-04). Vid tidpunkten
då layouten är bestämd, produkterna är utplacerade och hanteringsutrustning som avses
användas är utsedd

bör tillvägagångssättet samt ordningen för plockningen av

produkterna fastställas (Bottanis et al., 2012). Formacs plockningspolicy skulle kunna
presenteras som de steg identifierade som deras orderplocksprocess, då dessa beskriver
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rutinsteg orderplockaren följer vid plockning av en order. Vid datainsamlingen kunde det
observeras att i de fall en order ska plockas går eller kör orderplockarna mellan
orderplocksstationen och pallplatserna. (Datainsamling, 2015, vecka 11) Denna variant
av plockning beskriver Pan, Shih och Wu (2012) som den manuella orderplocksprocessen
plockare-till-produkt. Vidare plockas produkter från olika nivåer, vilket enligt Dallari,
Marchet och Melacini (2009) stämmer överrens med den manuella orderplocksprocessen.

5.3.2 Produktivitet
En verksamhet fokuserar och beaktar i flertalet fall specifika områden som optimeras för
en ökning av produktiviteten. De mest framstående aspekterna som då studeras är
lagerlayout, artikelplacering och orderplockning (Bottani et al., 2012).

5.3.2.1 Produktivitetsförbättringar i en lagerlayout
Formac

mäter

inte

produktiviteten

som

utnyttjandegrad

eller

omsättningssättningshastighet vilka är de mått som förekommer oftast i de
metodrelaterade program som Lambert och Stock (1992) presenterar. Formac använder
istället ett produktivitetsmått som mäter antal ordrar per mantimme (Hermansson, 201502-12). Enligt det metodrelaterade programmet är det möjligt att uppnå förbättringar av
produktiviteten i lagret enligt tre metoder. En av förbättringarna är expansion av det
existerande lagrets kapacitet (Lambert och Stock, 1992). Denna förbättringsåtgärd är
dock inte implementerbar eftersom Formac har en enkelblockslayout och därav endast
kan expandera lagerlokalen i en riktning (Observation, 2015, vecka 11). Vidare skulle en
investering i ett automatiserat lager kunna ge en produktivitetsförbättring enligt Lambert
och Stock (1992). Det skulle dock innebär en stor investering och sannolikheten är stor
att kostnaderna skulle bli större än nyttan eftersom Formacs lagerlokaler har begränsad
yta.

Ytterligare en produktivitetsförbättring är högre kubikutnyttjande (Lambert och Stock,
1992). Det råder dock vissa begränsningar med Formacs nuvarande lagerlayout då högre
höghöjdlagring inte är möjlig eftersom lokalen och dess takhöjd begränsar lagringen
enligt Hermansson (2015-02-25). Däremot går det fastställa att Formac använder
kubikutnyttjandet i den nuvarande lagerlokalen på maximalt vis då de implementerat
ställagelagring. Denna lagring är en sämre förvaringsmetod än djuplagring och fristapling
enligt Lumsden (2012) eftersom golvytan i lagret inte utnyttjas lika väl. Det är dock
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möjligt att argumentera ställagelagring som en god förvaringsmetod i Formacs fall
eftersom pallar placeras nerifrån golvnivå och uppåt tills takbjälkarna begränsar högre
lagring (Observation, 2015-02-25). I sin artikelplacering använder Formac även en metod
där placering av de mest högfrekventa produkterna sker i närheten av deras
orderplocksstation (Magnusson, Lagermedarbetare, 2015-02-25). Orderplocksstationen i
sin tur är placerad i anknytning till ankommande och avgående godsområde, vilket
innebär reducerade avstånd i lagret (Observation, 2015-02-25). Av den anledningen
överensstämmer

denna

layout

med

en

av

Lambert

och

Stocks

(1992)

produktivitetsförbättringar som avser reducera avstånd i lagret. Datainsamling (2015,
vecka 11) visar dock att Formacs mest högfrekventa artiklarna inte alltid placeras närmst
orderplocksstationen i enlighet med deras uttalade mål och därmed är en högre
produktivitet möjlig genom förändringar i artikelplaceringen i lagret.

Den

andra

metoden

som

Lambert

och

Stock

(1992)

presenterar

för

produktivitetsförbättringar är systemrelaterade program som inkluderar lokalisering,
plockning och slumpmässig produktion av produkter i lagret. Enligt Magnusson och
Högström (2015-03-16) sker en stor andel av lokaliseringen i lagret baserat på inlärning
och erfarenhet. En aspekt som därmed är värd att studera är tillvägagångssättet som
förekommer vid artikelplacering, då endast en anställd bär huvudansvaret i lagret. Vid
denna medarbetares frånvaro skulle då problem kunna uppkomma eftersom övriga
anställda saknar tillräcklig kunskap om placeringen av artiklarna vid inleverans. En
investering i ett lokaliseringsprogram skulle kunna innebära stora kostnader, men ett
billigare alternativ som Magnusson och Högström anser förenkla lokaliseringen är en
form av skylt vid varje plockplats. Denna märkning skulle dock innebära en mer fast
placering av produkterna, även om en delvis flytande placering är möjlig eftersom
skyltarna enkelt kan byta plats.

En form av lagerindelning som Formac däremot använder sig av är småplock och större
gods (Magnusson, 2015-03-16). Det överensstämmer med Lambert och Stocks (1992)
förespråkande av plockning av produkter i speciella områden. Exempelvis utifrån
klassificeringen som görs i en ABC-analys skulle det innebära att produkter som tillhör
samma produktkategori delas in i småplock eller större gods och placeras utifrån detta.
Den sista metoden för produktivitetsförbättring som Lambert och Stock (1992) behandlar
är användandet av datorisering för slumpmässig placering i lagret. Formac har inget
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datoriseringssystem som de använder sig av, i de fall det inte förekommer en fast
placering för produkten placeras denna på en slumpmässigt vald lagerplats (Magnusson,
2015-03-16). Den slumpmässiga placeringen, en placering på första lediga pallplats, har
möjligen en god inverkan på produktiviteten och utnyttjandegraden men påverkar
däremot lokaliseringen negativt då produkter placeras på olika pallplatser vid olika
tillfällen.

5.3.2.2 Förslag på lagerlayouter
Genom en logisk placering av ankommande och avgående godsområden, portar samt
plockområde reduceras avståndet mellan dessa områden. Med anledning av detta antas
dessa områden i denna avhandling bibehålla sin nuvarande placering. Den begränsade
lagerlokalen medför att inga större förändringar kan genomföras som exempelvis
förflyttningar av det ankommande och avgående godsområdet. I de fall förslag på nya
layouter

ges

kommer

det

ske

under

antagandet

att

den

nuvarande

materialhanteringsutrustningen används. Det eftersom Formac förvarar den största delen
av sina produkter på pallar, vilket gör ställagelagring till den mest fördelaktiga
förvaringsmetoden enligt Jonsson (2008). Vid förslag på nya lagerlayouter kommer
ställage M och N inte att inkluderas eftersom de är placerade där andra ställage inte kan
placeras med anledning av det smala utrymmet. I dessa två ställagen placeras kundunika
reklamlister, vilket enligt Hermansson (2015-02-25) är de produkter som inkommer mest
frekvent då inleverans sker två gånger i veckan samt sker utleverans dagligen. Av den
anledningen kommer endast ställage A bibehållas vid förslag gällande lagerlayout och
artikelplacering. Varken ställage M eller N kommer finnas med i beräkningar. Det gäller
då även de produkter produkter som placeras i dessa ställage.

Lagerlayout med korsgång
Enligt Öztürkoglu, Gue och Meller (2014) är en fördel med den traditionella layouten
användandet av korsgångar, i de fall mer än en produkt ska plockas, eftersom det kan ge
en snabbare förflyttning mellan orderplocksplatserna. Korsgångar är en aspekt som
Formac inte implementerar i sitt lager men som skulle kunna vara fördelaktigt eftersom
de i flertalet fall plockar mer än en produkt per order, vilket tyder på en enkelblockslayout
enligt Öztürkoglu, Gue och Meller (2014). I de fall en korsgång skulle implementeras i
Formacs lager skulle lagret i sin helhet se likadant ut som i nuläget, men tre pallplatser i
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ställage A till F försvinner och ersätts istället med korsgången. En illustration av Formacs
layout med korsgång visas i figur 34.

Figur 34 - Formacs lagerlayout med korsgång.

I denna form av layout frigörs 270 centimeter av borttagna pallplatser, där korsgången
blir endast 222 centimeter eftersom 48 centimeter tas upp av kantskydden som utifrån
observation (2015-04-17) sticker ut 24 centimeter vid varje ställagekant. Korsgången
placeras vertikalt och stämmer överens med den dubbelblockslayout som Henn et al.
(2013) presenterar där enkelblockslayouten delas av med en korsgång. Enligt Henn et al.
(2013) ger korsgången störst nytta om den placeras i mitten av lagerlayouten, vilket
innebär en ersättning av pallplats nummer sju, åtta och nio i ställagen A till F. Denna
korsgång skulle innebära en reducerad transporttid och sträcka i de fall när produkter i
olika ställage ska hämtas. Med denna form av layout är en betydelsfull observation
försvinnandet av 18 pallplatser, vilket utgör 15.5 % av Formacs totala antal pallplatser.
Med hänsyn till Formacs medelstora storlek är dock den vertikala korsgången den variant
av korsgång som är mest fördelaktig, eftersom korsgången då går genom tre
ställageblock. Vid tillfällen en mer V-formad layout, som Gue, Ivanovic och Meller
(2012) presenterar, skulle användas hade det inneburit att det mittersta ställageblocket
skulle få sin gång placerad längre ifrån eller närmre orderplocksstationen. Det ger ingen
större förändring, vilket innebär att Formacs nuvarande lageryta inte är tillräcklig stor för
att uppnå den nytta som V-formad layout skulle kunna bidra med.

U-formad layout
Det finns flertalet fördelar med användandet av en U-fomad layout enligt Frazelle (2001).
Mest fördelaktigt för Formac skulle enligt Jonsson (2008) då vara en mer produktiv
hantering av produkterna. I de fall Formac skulle implementera en mer U-formad layout,
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utifrån den teori som Henn et al. (2013) presenterar, skulle layouten kunna se ut som i
figur 35. Vid kanterna av lokalen är då två horisontella block placerade samt placeras ett
centralt block i mitten. Längst ner i lagerlokalen finns dörrar som ej får blockeras och
därför placeras det centrala blocket så nära godsområdet som möjligt, istället för ett
vertikalt block överst i lokalen, då det ger utrymme för fler pallplatser. U-layouten är
utformad utifrån andelen yta varje ställage kräver samt storleken av de befintliga
gångarna, vilket innebär en gång på 280 centimeter mellan varje ställage. I de gångar som
endast används som transportgångar är gången 202 centimeter eftersom platsen mellan
ställagekanterna är 250 centimeter, men 48 centimeter av dessa tas upp av kantskydden,
som utifrån observation (2015-04-17) tar upp 24 centimeter per ställagekant. Med dessa
gångar förekommer dock inga problem med att köra fram, tillbaka och vända med alla
Formacs truckar. Med den U-formade layouten är dock endast 86 stycken pallplatser
tillgängliga, vilket är 30 pallplatser mindre än med den nuvarande layouten, det är en
minskning med 25.9 % av Formacs totala antal pallplatser.

Figur 35 - Formacs U-formade lagerlayout.

Nyttan som är möjlig att uppnåmed en U-formad layout som Frazelle (2001) beskriver
försvinner eftersom expantionsmöjligheterna inte är applicerbara hos Formac då
områdena runt lagerlokalen är okuperade av ankommande och avgående godsområdet,
råvarulagret samt kontorslokaler. Det minskade antalet pallplatser indikerar även att
denna layout inte är fördelaktig för Formac då deras mål är en tillväxt på 20 %
(Hermansson, 2015-01-31).

Lagerlayout med ett extra ställage
De senaste åren har Formac expanderat och målet är en tillväxt på 20 % per år, vilket
troligen kommer kräva en expansion av lagerlokalerna (Hermansson, 2014-12-19). En
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möjlig expansion som inte kräver en utbyggnad av lagerlokalen är en ökning av antalet
pallplatser, på den nuvarande lagerytan. En illustration av denna form av layout sker i
figur 36. I de fall två ställage med 18 pallplatser var adderas skulle Formac erhålla 36
stycken extra pallplatser, vilket är en ökning med 31 % jämfört med det befintliga antalet
pallplatser. Bredden i varje gång skulle då bli 134 centimeter, vilket inte skulle innebära
större problem för orderplockningen eftersom orderplockarna till största del går eller kör
den låga plocktrucken som endast kräver en bredd på 75 centimeter (Datainsamling,
2015-04-17).

Figur 36 - Formacs lagerlayout med ett extra ställage.

Med denna layout är det möjligt att använda båda de ruttplaneringsprinciper som Pan,
Wu och Chang (2014) tar upp. I alla gångar förutom vid ställage A går det att använda
den genomlöpande S-formade ruttplaneringen, det eftersom området för skyltproduktion
hindrar genomfart vid ställage A. Vid tillfällen när orderplockaren går är det då möjligt
att vända och gå tillbaka i gångarna. Vidare kan Formacs låga plocktruck backa i
gångarna, vilket även gör användandet av returfärdsprincipen är möjlig. Det är dock inte
möjligt att placera ytterligare ett ställageblock i lagerlokalen eftersom det skulle innebära
att bredden på gångarna blir 72 centimeter, vilket hindrar framkomligheten för den låga
plocktrucken och artiklarna på de övre nivåerna kan inte nås. Detta är dock inte en möjlig
layout i praktiken eftersom det har kunnat konstateras att det krävs minst 226 centimeter
breda gångar för kunna placera in pallarna med hjälp av motviktstrucken. I de fall denna
truck inte används måste alla produkter placeras in manuellt vilket inte är optimalt då det,
förutom den tunga belastningen för de anställda, skulle kräva en stor andel tid för in- och
utprocessen i lagret.
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Lagerlayout med lika breda gångar
I Formacs nuvarande layout är inte alla gångar lika breda, gången vid ställage A är endast
70 centimeter medan de resterande gångarna är 280 centimeter. I de fall layouten skulle
revideras så alla gångar är lika breda, skulle det innebära 227 centimeter breda gångar
mellan alla ställage. En illustration av denna layout sker i figur 37. Det skulle innebära få
problem för orderplockningen eftersom orderplockarna går eller kör låg plockstrucken
som endast kräver en bredd på 75 centimeter (Datainsamling, 2015-04-17). Teoretiskt
sett går det även placera in produkterna med hjälp av motviktstrucken i ställagen eftersom
den har en diameter på 226 centimeter, med endast en centimeters marginal är dock
sannolikheten för godsskador stor. Det är endast gångarna som förändras med denna
layout och därmed bevaras alla pallplatser jämfört med den nuvarande layouten. Likväl
med denna layout är det möjligt att använda båda de ruttplaneringsprinciper som Pan, Wu
och Chang (2014) tar upp. Det råder samma princip som vid layouten med ett extra
ställage där det är möjligt att använda den genomlöpande S-formade ruttplaneringen i alla
gångar förutom vid ställage A, då området för skyltproduktion begränsar
framkomligheten. I övriga gångar kan orderplockarna välja om de vill gå igenom
gångarna, backa eller vända för att ta sig till nästa plockplats eller tillbaka till
orderplocksstationen.

Figur 37 - Formacs layout med lika breda gångar.

Val av lagerlayout
I de fall artikelplacering ska ske med hjälp av den valda artikelklassificeringen är första
steget att fastställa vilken lagerlayout som bör användas för att erhålla information om
tillgänglig yta och utrustning. Olika varianter av lagerlayouter presenterades i avsnitt
3.3.1 där det uppkom för- och nackdelar med varje layout. Vid val av lagerlayout är det
viktigt att hänsyn tas till den förväntade tillväxten och framtida expansionen som Formac
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står inför (Hermansson, 2014-12-19). Det är inte fördelaktigt att välja en layout som har
färre pallplatser än den nuvarande. Det innebär att de layouter med korsgång och en Uformad layout inte är fördelaktiga alternativ för Formac eftersom båda de layouterna har
färre pallplatser än den nuvarande. Likväl kan layouten med fler ställage även förkastas
eftersom gångarna endast blir 134 centimeter breda, vilket innebär att det inte går att
placera in pallarna i ställagen med hjälp av motviktstrucken. Det extra hanteringsarbetet
som hade uppkommit med manuell inplacering av artiklarna är inte optimalt och därför
är det ingen lämplig layout för Formac. Kvar finns då endast Formacs nuvarande layout
samt den layouten där alla gångar är lika breda, båda layouterna är teoretiskt möjliga.
Med layouten då alla gångar är lika breda finns endast en centimeter tillgodo för
motviktstrucken och då det är en svårmanövrerad truck är inte en centimeters marginal
tillräckligt, även om det är teoretiskt möjligt (Observation, 2015, vecka 11).
Sannolikheten för uppkomsten av skador på gods och ställage är stor med layouten där
alla gångar är lika breda och därför kommer den layout som är mest fördelaktig för
Formac att använda sig av vara den nuvarande layouten.

5.3.2.3 Artikelplaceringens påverkan på produktiviteten
Artikelplacering syftar att reducera antalet samt avståndet av de förflyttningar som sker i
lagret för att kunna uppnå en ökad genomströmning av produkterna (Waters, 2003).
Genomströmningen i lagret påverkas av lagerhållna enheter som plockas per person varje
timme, vilket definieras av Chan och Chan (2011) som orderplocksproduktivitet. Enligt
Yu och De Koster (2012) kan även orderplocksproduktivitet definieras som antal ordrar
som plockas per bestämd tidsperiod. En produktivitetsökning i orderplocksprocessen är
möjlig i Formacs situation om antalet ordrar plockade per mantimma ökar. Formacs
produktivitet var under år 2014 fem ordrar per mantimma och målet under år 2015 är en
ökning till sex ordrar per mantimma (Hermansson, 2015-02-04).

Formacs nuvarande produktivitet
Enligt Hermansson (2015-02-12) finns det två faktorer som påverkar varför Formacs
produktivitet inte speglar verkliga händelser i lagret. En argumentation är variationen av
antal produkter som inkluderas per order. Det innebär att olika ordrar tar olika lång tid att
plocka, vilket skulle kunna ge en missvisande bild av produktiviteten. Vidare spenderas
en stor andel av orderplockarnas tid till utförandet av arbetsuppgifter som inte tillhör
orderplocksprocessen. En beräkning av Formacs produktivitet har skett utifrån antal
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observerade ordrar samt antal timmar som mätningen pågick, vilket går att utläsa från
tabell 21. En sammanställning av produktiviteten ordrar per mantimma under
mätperioden 9 mars till 13 mars, vecka 11 finns illusterat i tabell 23 . I tabellen visas
genomsnittliga produktiviteten i orderplockning som är högre än 2015 års mål, vilket
antingen innebär låga målsättningar eller en felaktig produktivitsmätning (Datainsamling,
2015, vecka 11; Observationer, 2015, vecka 11).

Tabell 23 - Produktivitet i orderplocksprocessen under datainsamlingsperioden.

Enligt Hermansson (2015-02-25) mäts produktiviteten i nuläget som antal plockade
ordrar per mantimma, vilket skulle kunna förklara den höga produktiviteten som råder
eftersom antalet ordrar i flertalet fall är som störst under de två timmar som mätningar
skedde. Det resulterar i en högre genomsnittlig produktivitet under mätperioden än
generellt. Det är dock argumenterbart utifrån observationer (2015, vecka 11) att
produktiviteten är lägre över det totala antalet mantimmar under en arbetsvecka eller
månad eftersom en stor andel av tiden spenderas på arbetsuppgifter som inte gäller
orderplocksprocessen. En illustration över fördelningen av tiden spenderad på
arbetsuppgifter i lagret visas i figur 38.

Figur 38 - Genomsnittlig tid för en orderplockares aktiviteter.

Vid analys av figur 38 går det utläsa att approximativt 50 % av en orderplockares tid ej
spenderas på paketering, plockning eller transport som tillhör orderplocksprocessen.
Detta medför svårigheter i genomförandet av produktivitsmätningar, eftersom Chan och
Chan (2011) menar att vid beräkning av produktiviteten är en variabel antal aktiva
mantimmar. En möjlig argumentation är därför att endast inkludera de timmar som
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spenderas till orderplockning, vilket innebär att 50 % av mantimmarna i lagret ska
exkluderas då de gäller andra arbetsuppgifter. En produktivitetsmätning baserad på totala
antalet mantimmar spenderade på orderplockning ger därmed en mer rättvisande bild av
den rådande orderplocksproduktiviteten. Utifrån extra data är det möjligt att beräkna
produktiviteten på flertalet vis eftersom valet av antal mantimmar kan variera. Denna
svårighet uppkommer då mätperioden inte endast innefattar ordinarie personal utan även
en praktikant. Praktikantens timmar ger ett totalt värde som är större än det allokerade
antalet timmar, vilket ger Formac en lägre produktivitet vid inräkning av dessa timmar. I
de fall endast den ordinarie personalens timmar inkluderas blir detta mått missvisande
eftersom det inte går att särskilja vilka av de 930 ordrarna som ordinarie personal och
praktikanten plockat. I tabell 24 illustreras de olika produktivitetsmåtten, beroende av vad
för antal mantimmar som används.

Tabell 24 - Produktivitet baserat på antal mantimmar.

Enligt Chan och Chan (2011) kan orderplocksproduktiviteten mätas genom tiden det tar
för de individuella orderplockarna att hämta alla produkter som är inkluderade i en order.
I Formacs fall hade det möjligtvis varit mer fördelaktigt att utgå antal timmar som krävs
för orderplockningen istället för antal ordrar som plockas per mantimma. Vid beräkning
av andel tid som krävs vid orderplockning är utgångspunkten antal ordrar som generellt
hanteras. Under perioden 9 mars till 31 mars, år 2015, hanterade Formac totalt 930
stycken ordrar och under hela år 2014, 11187 ordrar. I tabell 19 går det utläsa att den
genomsnittliga tiden för orderplockning är 277 sekunder. Antalet genomsnittliga ordrar
per dag multipliceras sedan med den genomsnittliga tiden för orderplockning och
därigenom fastställs den genomsnittliga tid som orderplockning behöver varje dag. Enligt
tabell 25 är mars en av de mest högfrekventa månaderna, vilket innebär att det i
genomsnitt krävs längre tid under en högfrekvent månad jämfört med det årliga
genomsnittet. Däremot är produktiviteten densamma oberoende av period eftersom den
endast beräknas utifrån de aktiva timmarna som används i orderplocksprocessen. I de fall
produktiviteten endast beräknas utifrån antal aktiva mantimmar för orderplocksprocessen
har Formac en produktivitet på cirka 13 ordrar per mantimma. I denna beräkning har det
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dock ingen betydelse om de arbetstimmar som används tillhör ordinarie personal eller
praktikanten.

Tabell 25 - Uträkning för tidsbehov och produktivitet.

5.3.3 Artikelklassificering
5.3.3.1 Artikelklassificering baserat på ett bedömningskriterie
Teunter, Babai Zied och Syntetos (2010) beskriver en traditionell klassificering som en
ABC-klassificering, vilket är en metod som används av verksamheter i syfte att uppnå
produktivitetsförbättringar i organisationen. Vid artikelplacering i Formacs fall är det
första steget att dela in produkterna i produktkategorier, sedan rangordnas dessa
kategorier in utifrån levererat antal och sist sker en indelning i småplock och större gods
(Hermansson, 2015-02-12). I de fall en klassificering med A-, B- och C-artiklar används,
skulle då grupperna symboliseras av produkter som tillhör samma produktkategori. Aartiklar skulle enligt Formacs definition då inneha ett högt levererat antal och i de fall det
gäller småplock är de placerade långt fram i ställage B eller C, i de fall det handlar om
större gods placeras de i ställage D eller E. Detta skiljer sig ifrån Teunter, Babai Zied och
Syntetos (2012) beskrivning av en traditionell ABC-klassificering eftersom då skulle alla
produkter som tillhör samma klassificering vara placerade i ett område. Det är en metod
som Formac inte implementerar eftersom de särskiljer sin produkter med hänsyn till om
de tillhör småplock eller större gods.

Enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) innebär en ABC-analys att A-artiklarna
innefattar 20 % av artiklarna och står för 80 % av det totala beloppet. I figur 39 illustreras
dock att cirka 20 % av de artiklar som tillhör A-artiklarna endast står för 30 % av det
totala beloppet. Vidare bör B-artiklarna stå för 15 % av det totala beloppet men står här
för 53 % och C-artiklarna ska stå för 5 % men står här för 17 %. Formacs produkter är
inte klassificerade i enlighet med en korrekt ABC-metod eftersom B-artiklarna har större
totalt belopp än A-artiklarna, vilket gör att B-artiklarna borde vara placerade närmre
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orderplocksstationen än A-artiklarna. Det skulle då innebära att produkterna placeras
närmst orderplocksstationen utifrån B, A och C klasserna.

Figur 39 - ABC-analys baserat på datainsamling vecka 11, 2015.

Med anledning av det breda spektrumet tillämpas ABC-analysen i flertalet fall som
primär analys och XYZ-analysen används som stöd (Scholz-Reiter et al., 2012). Det
eftersom det även krävs komplement som segmenterar artiklar baserat på deras
försäljningskvantitet (Bulinski, Waszkiewisc och Buraczewski, 2013). Tanken med en
XYZ-analys är en utgångspunkt baserad på företagets försäljningskvantitet, vilket
Formac gör då de baserar sin artikelplacering utifrån levererat antal (Datainsamling,
2015, vecka 11). En X-artikel symboliseras av konstant förbrukning, med andra ord
produkter med liten variation (Scholz-Reiter et al., 2012). Det är produkter som i Formacs
fall har högt levererat antal och symboliseras av en konstant plockning. Vid en
prioritering av produktkategorierna går det utifrån tabell 11 och 12 utläsa att de artiklar
som har högt levererat antal ofta är samma som de med ett högt totalt belopp.

5.3.3.2 Artikelklassificering baserat på flertalet bedömningskriterier.
En endimensionell ABC-klassificering kritiseras av Rudberg (2009) då den kan resultera
i att två produkter men olika karaktär delas in i samma klassificeringsgrupp. Användandet
av mer än ett kriterium säkerställer då i flertalet fall mer fördelaktiga resultat än en
traditionell ABC-klassificering (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013). Det kriterie
som förekommer i flertalet fall är en ABC-klassificering som tar hänsyn till totalt belopp,
men i de fall det används flera kriterium används då en form av frekvensmått exempelvis
försäljning, uttag eller plock som den andra dimensionen (Rudberg, 2009). Det skulle då
innebära en dubbel ABC-klassificering och i Formacs fall skulle fördelaktiga
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klassificeringskriterier kunna vara plockfrekvens och totalt belopp. Det kan argumenteras
för att plockfrekvens är ett potentiellt huvudkriterium med anledning av Bottani et als.
(2012) beskrivning av lovande produktivitetsförbättringar i orderplocksprocessen. Det
styrks dessutom av Formacs målsättning att optimera orderplockningen (Hermansson,
2015-02-04. Vid val av det andra kriteriumet finns två valmöjligheter, levererat antal och
totalt belopp. I en order är ett varierande antal möjligt, vilket ger en missvisande bild av
antal enheter som plockas. Totalt belopp skulle kunna vara ett fördelaktigt alternativ som
underkriterie eftersom det utgå från de produkter som ger verksamheten störst andel
intäkter (Datainsamling, 2015, vecka 11).

En dubbel ABC-analys
Vid en klassificering av artiklar i enlighet med en dubbel ABC-analys ett antal steg som
bör följas (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013.) Dessa steg har legat till grund vid
den dubbla ABC-analysen av Formacs artiklar, med hänsyn till vissa egna antaganden.
Den dubbla ABC-analysen sker inte på artikelnivå, utan utgår från produktkategorier
baserade på delaktiga artiklarna under mätperioden. Formac använder sig i nuläget av
produktkategorier men varje kategoris innehåll är svårt att utläsa. Därav har beslutet tagits
att konstruera egna produktkategorier i syfte att säkerställa kategorier av produkter som
har samma funktion. Det överensstämmer med De Koster, Le-Duc och Roodbergen
(2007) som menar att funktionellt lika produkter ska grupperas tillsammans. Även Bragg
(2004) tar upp fördelarna med artikelplacering baserad på produktkategorier, i de fall
dessa hålls i stora lager. Grupperingen bör då ske utifrån funktion eller design, vilket
delvis sker i lagret idag. Det är inte effektivt att applicera zonindelning för varje
artikelnummer med anledning av den omfattande mängden.

Av de 73 olika

artikelnummer som plockades under mätperioden, delades dessa in i 18 stycken
produktkategorier. De olika produktkategorierna finns presenterade i tabell 26, en
fullständig beskrivning av varje produktkategori finns bifogad i bilaga C. Valet att inte
dela in produkterna i fler än 18 produktkategorier har tagits eftersom det då skulle innebär
en mer invecklad lokalisering av produkterna i lagret. Det skulle då motverka den enklare
lokalisering som Högström (2015-03-16) efterfrågar.
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Tabell 26 - Indelning av artikelnummer i produktkategorier.

I en dubbel ABC-analys är första steget att bestämma syftet med klassificeringen, samt
klassificeringskriterium (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013). Syftet med den dubbla
ABC-analysen är att fastställa vilka produktkategorier som tillhör de olika klasserna. I
avhandlingen genomfördes sedan två ABC-analyser, en med kriterierna plockfrekvens
och totalt belopp och en med kriterierna plockfrekvens och levererat antal, därigenom
fastställdes de mest fördelaktiga klassificeringskriteriumen. Därefter rangordnades
kategorierna utifrån plockfrekvens och sedan det totala beloppet eller levererat antal.
Genom denna rangordning kunde produkterna delas in i procentuella andelar. Enligt
Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) håller A-artiklar 20 %, B-artiklar 20 % samt Cartiklar 60 % av de totala antalet. I denna avhandling tillhör fyra produktkategorier Aartiklar, fyra B-artiklar samt tio C-artiklar, vilket är baserat på en procentuell andel av det
totala antalet produktkategorier som är 18 stycken. Den dubbla ABC-analysen utgår från
två

kriterier,

vilket

kommer

innebär

att

varje

produktkategori

får

två

klassificeringsbokstäver, en för varje kriterium. Plockfrekvens är huvudkriterium och
därmed kommer denna bokstav vara konstant medan den andra bokstaven kommer
variera beronde på det andrakriterium som används. I bilaga D finns den fullständiga
uträkningen av de dubbla ABC-analyserna. Varje kategori blir sedan indelad i en av de
nio grupperingarna som Rudberg (2009) tagit fram.

Dubbel ABC-analys från insamlad data
I de fall det sker en prioritering om artikelplacering används den dubbla ABC-analysen
där vissa grupperingar har högre värdering än andra. I fallet för Formac innebär det
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ordningen, AA, AB, BA, BB, BC, CB och CC. Den främsta motiveringen till denna
ordning är produkternas plockfrekvens men de påverkas även av produkternas totala
värde. Placeringen av produkter sker utifrån klassificering och prioritering vilket Rudberg
(2009) tagit fram som en dubbel ABC. Enligt Rudberg (2009) används i flertalet fall både
en första och andra dimension vid klassificering av artiklar. Första dimensionen är
plockfrekvens och den andra totalt belopp och därmed är en hög plockfrekvens mer
fördelaktigt än totalt belopp. De produktkategorier som blev klassificerade som AAprodukter blev etiketter och övningskör, båda kategorierna hade en hög plockfrekvens
och högt totalt belopp. Dessa är de kategorier som ska placeras närmst
orderplocksstationen, vilket styrks av Waters (2003) som menar att produkter som
plockas mest frekvent ska vara placerade nära orderplocksstationen eftersom det ökar
genomströmningen i lagret.

Figur 40 - Dubbel ABC-analys baserat på insamlad data, totalt belopp.

Vid utformandet av en dubbel ABC-analys finns det fler kriterium att utgå från än
plockfrekvens och totalt belopp. Levererat antal skulle likväl kunna vara ett
andrakriterium till plockfrekvens. Det kan argumenteras för att högt levererat antal gör
produkten attraktiv och plockfrekvensen visar i de fall artikeln plockas i flertal eller i
ental. Det är flertalet som missuppfattar att levererat antal och plockfrekvens är samma
sak men det finns en stor skillnad. Plockfrekvensen visar endast antal gånger
orderplockaren varit på plockplatsen medan levererat antal endast visar på totalt sålda
enheter. I figur 41 visas en dubbel ABC baserad på kriterierna plockfrekvens och levererat
antal, i enlighet med Rudbergs (2009) förklaring.
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Figur 41 - Dubbel ABC-analys baserat på insamlad data, levererat antal.

I jämförelse med när det andra kriteriet var totalt belopp är produktkategorierna
övningskör och backspegel AA-produkter. Det förekommer ingen större skillnad oavsett
valt andrakriterium, detta eftersom plockfrekvensen är huvudkriteriet i båda ABCanalyserna. Däremot är inte produkterna prioriterade samma utifrån totalt belopp och
levererat antal, exempelvis hade lister med totalt belopp en BA klassificering och med
levererat antal en BC klassificering. Valda klassificeringskriterium påverkar därmed
artikelplaceringen i lagret, vilket innebär att produkterna placeras nära eller långt ifrån
orderplocksstationen.

Dubbel ABC-analys från extra data
Det har genomförts en dubbel ABC-analys på data för perioden 9 mars till 31 mars. I
jämförelse med föregående analys studeras fler ordrar och artikelnummer, däremot har
samma process som i en dubbel ABC-analys följts. Den enda skillnaden är indelningen
av artiklarna i 23 produktkategorier, då det under denna period plockades fler
artikelnummer. Klassificeringen av vissa produktkategorier har därmed ändrats med
anledning av större mängd data. Exempelvis klassificerades produktkategorin keytag
initiellt som en BA-artikel men en ökning av plockfrekvens och en reducering av det totalt
belopp resulterade i en omklassificering till en AB-artikel. De produktkategorier som blev
klassificerade som AA-produkter är lister, etiketter och hållare. Alla kategorierna hade en
hög plockfrekvens och högt totalt belopp. Denna ABC-analys skiljer sig från den
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föregående eftersom kvantiteten data är större, vilket ger en mer rättvisande bild i
jämförelse med ett mindre urval.

Figur 42 - Dubbel ABC-analys baserat på extra data, totalt belopp.

I likhet med perioden för insamlad data har det även gjorts en dubbel ABC-analys med
den givna extra data utifrån andrakriteriumet levererat antal. I jämförelse med totalt
belopp är produktkategorierna lister, hållare och övningskörning AA-produkter. Ingen
större förändring går att urskilja oavsett vilket andrakriterium som väljs, eftersom det
utifrån de dubbla ABC-analyserna går utläsa att lister och hållare är AA-produkter oavsett
klassificeringskriterium.

Figur 43 - Dubbel ABC-analys baserat på extra data, levererat antal.
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En förändring i klassificeringen kan dock ske om vissa artiklar är mer säsongsbaserade,
vilket gör att vissa produktkategorier kan klassificeras olika beroende på månaden som
mätningen sker, medan vissa artiklar håller en mer jämn försäljning under året och därför
bibehåller samma klassificering. Utifrån tabell 20 går det utläsa att det finns vissa perioder
då försäljningen markant ökar, vilket Hermansson (2015-02-12) förklarar som en
följdeffekt av däckbytarperioden. Ytterligare en anledning till skiftningar i
klassificeringen är i de fall försäljningen av en produkt tillfälligt ökar genom exempelvis
en kampanj. Formac väljer själva sina kampanjer och därmed går det utforma en speciell
klassificeringen och placeringen av artiklarna under det tillfället (Hermansson, 2015-0212).

5.3.3.3 Övrig artikelklassificering
Ytterligare en metod för artikelklassificering är en kombination av en kvantitativ- och en
kvalitativ analys som riktar fokus mot både matematik och psykologi. Metoden bryter ner
komplexa problem i olika komponenter (Zhang och CI, 2009). Denna form av
klassificering motverkar problematiken som råder vid användandet av endast ett kriterium
vid artikelklassificering, vilket är aktuellt i Formacs fall (Hermansson, 2015-02-04).
Metoden säkerställer en klassificering som är baserad på flertalet kriterium men eftersom
denna metod inte är lika testad kommer en dubbel ABC-analys användas. Dessutom
menar Jiang och Yuan (2008) att denna metod inte bör väljas vid en utveckling av ABCanalys då den innehåller subjektiva och parvisa bedömningar, vilket styrker användandet
av en dubbel ABC.

5.3.4 Artikelplacering
5.3.4.1 Förutsättningar vid artikelplacering
Enligt Hermansson (2015-02-25) placeras de produkter med högst frekvens närmast
orderplocksstationen. Baserat på insamlade data går det däremot utläsa att de produkter
som plockas vid flest tillfällen inte är placerade i nära anslutning till orderplocksstationen.
I figur 14 illustreras att de fem mest plockade produkterna är placerade på B10 golv, E1
golv, D6 golv, B5 golv och B10 andra. Det stämmer därmed inte med Formacs filosofi
gällande artikelplacering. En aspekt värd att beakta vid denna diskussion är dock längden
på mätperioden. Vidare skedde mätningen under en period då vissa artiklar plockades mer
frekvent än generellt, med anledning av däckbytarsäsongen. I de fall längden på
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mätperioden bortses går det revidera artikelplaceringen så artiklar som plockas frekvent
placeras i nära anslutning till orderplockstationen (Datainsamling, 2015, vecka 11).

I de fall Formac placerar produkter i lagret utgår de från produktkategorier samt levererat
antal, därmed skiljer sig deras artikelplacering mot den som datainsamlingen ger. Det är
möjligt att produkter med varierat antal levererade enheter inkluderas i samma
produktkategori (Hermansson, 2015-02-15). Det kan då argumenteras för att produkter
med låg plockfrekvens felaktigt placeras nära orderplocksstationen, i jämförelse med om
artikelplaceringen sker baserat på artikelnummer. Övningskör röd, magnet standard och
övningskör grön, sugpropp är exempelvis två artiklar som tillhör samma produktkategori
och är placerade nära orderplocksstationen. Däremot har övningskör röd cirka 2.500 i
levererat antal medan övningskör grön förser cirka 38.000 stycken. Såvida Formac vill
följa

filosofin

att

produkter

med

högt

levererat

antal

ska

placeras

nära

orderplocksstationen borde övningskör grön placeras närmre orderplocksstationen än
övningskör röd, vilket inte sker i dagsläget då övningskör röd är placerad på C2 och
övningskör grön på C7. En artikelplacering baserad på Formacs indelning av
produktkategorier överensstämmer inte fullkomligt med Formacs mål (Datainsamling,
2015, vecka 11).

Vid placering av artiklar måste även en prioritering ske av hyllnivåerna i ställaget där
produkten avses lagras, eftersom orderplockning vid C1, golv resulterar i kortare
orderplockstid än plockning vid C1, fjärde nivån (Datainsamling, 2015, vecka 11).
Orderplockarna upplever dock inte att det är mer komplicerat att plocka en produkt från
högre höjder eftersom de har utrustning som hjälper dem nå alla produkter oavsett höjd
(Magnusson, 2015-03-16). Det har utifrån observationer varit möjligt att studera de
skillnader som finns om produkter är lagrade på golvnivå eller högre hyllplan. Den största
skillnaden är de 32 extra sekunderna det tar orderplockaren att ta sig upp till fjärde
våningen i jämförelse med golvnivån, vilket innebär att det även inom samma ställage
finns pallplatser som är mer fördelaktiga än andra (Datainsamling, 2015, vecka 11). Av
den anledningen bör produkter inom en produktgrupp prioriteras så artiklar med högst
plockfrekvens placeras på första eller andra våningen, medan övriga placeras på tredje
eller fjärde våningen, i de fall de förekommer flertalet våningsplan.
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Antal pallplatser per produktkategori
Lambert och Stock (2000) förklarar att företag ofta behandlar alla produkter lika, vilket
är ett misstag. Av den anledningen har en dubbel ABC-analys genomförts i syfte att
undersöka

fördelarna

med

artikelplacering

baserad

på

plockfrekvens

som

huvudkriterium. Valet har därmed gjorts att ge ett varierat antal pallplatser till
produktkateogorierna. Fastställande av antal pallplatser varje produktkategori behöver
gjordes genom beräkning utifrån given extra data. Utifrån följesedlarna, för perioden 9
mars till 31 mars år 2015, har 279 av 688 artikelnummer kunnat bekräftas. Av de totalt
279 artikelnumrena var 22 stycken av dem inte fysiskt lagrade hos Formac samt förekom
37 artikelnummer som tillhör det avgränsade området eftersom de inte förvarades i
ställage A till H. Det resulterar i att 220 artikelnummer ska placeras ut i färdigvarulagret.
För dessa artikelnummer krävs 76 pallplatser, från golvnivå till översta nivån. Formac har
totalt 116 pallplatser i ställage A till H vilket gör att det kommer bli 40 pallplatser över
eftersom det finns vissa produkter som ej kan placeras ut i lagret då de inte har plockats
under den insamlade perioden. Det går däremot att anta att de produkterna är lågfrekventa
då de inte plockades under de 17 dagar som data samlades in. Möjligheten finns dock att
dessa produkter tillhör en av produktkategorierna, vilket innebär att det kan behövas mer
utrymme för varje produktkategori än i dagsläget. Utifrån antalet artikelnummer som
ingår i varje produktkategori har antalet pallplatser varje produktkategori behöver
beräknats, hänsyn har även tagits till om produkter klassas som småplock eller större
produkter. En fullständig beräkningen för antal pallplatser alla produktkategorier behöver
finns bifogat i bilaga D.

Prioritering av pallplatser
Syftet med artikelplacering är en reducering av antalet samt avståndet av de förflyttningar
som sker, vilket innebär en ökad genomströmning i lagret. Det betyder en ökad
lagerdensitet och minskad outnyttjade lagerkapacitet (Waters, 2003). Enligt Hermansson
(2015-02-25) är artiklar med högt levererat antal placerade nära orderplocksstationen, i
ställage B och C. Utifrån insamlad data kan däremot slutsatsen dras att avståndet till en
del artiklar skulle kunna reduceras i de fall produkten placeras i ett annat ställage än B
och C. I tabell 27 påvisas det att vissa pallplatser har samma avstånd och därmed är
likvärdiga.

101

Tabell 27 - Likvärdiga pallplatser baserat på avstånd från orderplocksstationen.

Utifrån tabell 27 går det fastställa att det finns flertalet pallplatser som är placerade på
samma avstånd från orderplocksstationen. Det är möjligt att fastställa att de mest
fördelaktiga pallplatserna inte bara är placerade i ställade B och C, i de fall hänsyn tas till
avståndet till orderplocksstationen. Vid tillfällen när en produkt placeras längre ner än B5
eller C5 är det lika fördelaktigt att placera produkten i en likvärdig pallplats i ställage D
eller E. I figur 44 ges exempel på pallplatser som är likvärdiga med varandra. En placering
långt in i ställage B eller C, som B11/C11 är exempelvis likvärdig med D6/E6, G1 och
G3 (Datainsamling, 2015, vecka 11). I de fall produktplaceringen utgår från plockning av
endast en produkt i varje order är det möjligt att enbart utgå ifrån avståndet till den berörda
pallplatsen vid artikelplacering. Däremot i de fall flertalet produkter plockas i varje order
måste hänsyn tas till placeringen av nästkommande produkt, vilket skulle kunna medföra
vissa svårigheter.

Figur 44 - Exempel på pallplatser som är likvärdiga baserat på avståndet från orderplocksstationen.
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5.3.4.2 Formacs artikelplacering
I de fall en lagerlayouten är bestämd ska artiklarna placeras utifrån den valda
artikelklassificeringen. I avsnitt 4.3.2 fastställdes plockfrekvens som huvudkriterium
samt analyserades fördelaktiga andrakriterium. Totalt belopp och levererat antal används
båda som andrakriterium i den genomförda dubbla ABC-analysen. Utifrån de dubbla
ABC-analyserna kommer därefter två förslag på artikelplacering ges, en baserad på totalt
belopp samt en utifrån levererat antal. Det första steget är en beräkning av antal
pallplatser som varje kategori kräver, utifrån antalet artikelnummer som ingår i varje
produktkategori. Hänsyn har även tagits till om artiklarna klassas som småplock eller
större produkter. Beräkningen för antal pallplatser produktkategorier kräver finns bifogat
i bilaga D. I bilagan går det utläsa att exempelvis lister behöver åtta pallplatser medan
backspeglar behöver tre. Artiklarna kommer även prioriteras inom varje produktkategori
för att kunna avgöra vilka produkter som bör vara placerade på golvet och andra
hyllplanet samt vilka som bör placeras högre upp, på hyllplan tre och fyra. Produkterna
delades inte in i fler än 23 stycken kategorier eftersom det då skulle innebär mer invecklad
lokalisering av produkterna i lagret, vilket skulle försvåra för de anställda. Det skulle då
motverka tydliga system vid lokalisering vilket Högström (2015-03-16) efterfrågar.
Ytterligare en aspekt är genomsnittligt plcok vid 1.85 pallplatser per order, vilket visas i
tabell 19. Däremot kommer inte det tas i beaktning när artikelplaceringen ska ske. Av den
anledning kommer endast förslag ges på rutter som innebär stopp vid en pallplats per
order eftersom det annars skulle kunna finnas en stor andel möjliga kombinationer av
rutter.

I del fall artikelplacering sker utifrån den gjorda ABC-analys med plockfrekvens samt
totalt belopp som kriterier ser artikelplaceringen ut som i figur 45. En fullständig
beskrivning av prioriteringarna ges i bilaga D.
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Figur 45 - Förslag till artikelplacering baserat på plockfrekvens och totalt belopp.

Det som påverkar artikelplaceringen är klassificeringen som artiklarna erhållit i den
dubbla ABC-analysen, om det är småplock eller större gods samt prioriteringen av
pallplatser som är likvärdiga med varandra. I största möjliga mån har smågods placerats
in i ställage B och C eftersom det är denna variant av gods som orderplockarna oftast
plockar gående. Större gods placeras i ställage D till H och mindre gods, som inte är
placerade på pallar, placeras i ställage A. Enligt Waters (2003) är syftet med
artikelplacering är att reducera antalet samt avståndet av de förflyttningar som sker. Av
den anledningen placeras de produktkategorier som plockas mest frekvent så avstånden i
lagret reduceras. I figur 45 har alla produktkategorier erhållit fasta pallplatser, vilket
stämmer överens med TFK (2002) beskrivning av fast lokalisering där varje
artikelnummer, eller som i Formacs fall produktkategori, har ett visst antal bestämda
pallplatser.

Istället för att använda de fasta pallplatserna är det möjligt att implementera zonindelning
av lagret, vilket Jonsson och Mattson (2011) tar upp som en fördelaktig metod för
hantering av de artiklarna med högst plockfrekvens. Artiklarna kan delas in i A, B och C
artiklar som sedan placeras ut i zoner för A, B och C artiklar. Inom dessa zoner har inte
artiklarna givna pallplatser, vilket stämmer överens med den flytande lokaliseringen som
Fukunari och Malmborg (2008) presenterar. Formacs artikelplacering utifrån den dubbla
ABC-analysen samt zonindelning illustreras i figur 46.
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Figur 46 - Förslag till zonindelad artikelplacering baserat på plockfrekvens och totalt belopp.

Vid tillfällen när artikelplacering sker utifrån en ABC-analys med kriterierna
plockfrekvens samt levererat antal ser artikelplaceringen ut som i figur 47. Det går utläsa
att det är flertalet produkter som inte är allokerade på den identiska pallplatsen som vid
tillfället när totalt belopp användes som andrakriterium. Däremot är produktkategorierna
allokerade på likvärdiga platser, vilket innebär att sträckan till dem är ungefär densamma.

Figur 47 - Förslag till artikelplacering baserat på plockfrekvens och levererat antal.

Det har även skett en zonindelning utifrån levererat antal som andrakriterie i den dubbla
ABC-analysen. Det förtydligar att artikelplaceringen inte skiljer sig åt oberoende av
andrakriteriumet som väljs. En illustration av Formacs zonindelning baserat på
plockfrekvens och levererat antal återfinns i figur 48. Det som skiljer de två
zonindelningarna åt är placeringen av C-artiklarna vid pallplats F4 till G7 som byter plats.
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Däremot gör det ingen större skillnad, då det utifrån tabell 27 går utläsa att dessa två
pallplatser kan prioriteras som likvärdiga.

Figur 48 - Förslag till zonindelad artikelplacering baserat på plockfrekvens och levererat antal.
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6 Slutsats
6.1 Problemformuleringar
6.1.1 Hur är Formac ABs nuvarande lagerlayout utformad samt vilka problem
förekommer med denna?
Formacs nuvarande lagerlayout är inte möjlig att beskriva genom en av de i teorin
presenterade lagerlayouterna. Detta eftersom Formacs lagerlokal varken är en traditionell
eller en moderna layout, utan en kombination av de båda. De delar som tillhör den
traditionella layouten är ställagens placering, vilket utgör en enkelblockslayout. I
färdigvarulagret finns tio ställage placerade, vilka är benämnda A till H samt M och N,
illustrerade i figur 49. Gångarnas bredd mellan ställagen skiljer sig åt, vilket innebär att
det endast är i ställage B till H som pallagring kan ske eftersom utrymmet är för litet för
övriga ställage. Det finns även områden för orderplockning samt skyltproduktion. De
delar av lagerlayouten som tillhör den modena layouten är det gemensamma området för
ankommande och avgående gods i anknytning till färdigvarulagret. Detta medför att
produkterna inte flödar genom lagret utan körs in och ut från samma sida av lokalen.

Figur 49 - Formacs färdigvarulager.

Identifierande problem med Formacs nuvarande lagerlayout presenteras i tabell 28.
Åtgärder mot dessa problem skulle kunna ge mer effektivt och produktivt lagerarbete,
men vissa problem är begränsade av lagerlokalens planlösning och därmed finns inga
enkla lösningar.
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Tabell 28 - Sammanställning av problem med lagerlayouten.

6.1.2 Hur är Formac ABs nuvarande artikelplacering utformad samt vilka
problem förekommer med denna?
I nuläget har Formac ingen uttalad policy för placering av artiklar i lagret men målet är
att de mest frekventa produkterna ska vara placerade i nära anslutning till
orderplocksstationen. Formacs produkter är indelade i olika produktkategorier som är
indelade i tre zoner i färdigvarulagret. De zonerna utgörs av produkter som placeras i
ställage A, M och N, småplock som placeras i ställage B och C samt större och övrigt
gods i ställage D till H. Inom den första zonen har alla produkterna en fast lokalisering
medan det i de två andra zonerna både används en fast och flytande lokalisering. De
produkter som är placerade nära till orderplocksstationen har då oftast en fast lokalisering
medan den övriga placeringen är flytande. Utifrån mätningar går det däremot utläsa att
de produkter med högst plockfrekvens inte alltid är de produkter som är placerade närmst
orderplocksstationen.

Det har identifierats flertalet problem med Formacs nuvarande artikelplacering, vilka
presenteras i tabell 29. Arbete med dessa problem skulle kunna ge en mer effektiv
artikelplacering, vilket är en aspekt som påverkar produktiviteten i orderplocksprocessen.
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Tabell 29 - Sammanställning av problem med artikelplacering.

6.1.3 Hur ska Formac AB designa lagerlayouten och artikelplaceringen för att öka
produktiviteten i orderplocksprocessen?
6.1.3.1 Lagerlayout
Den nuvarande lagerlayouten som Formac använder sig av är den mest fördelaktiga,
baserat på utformningen av deras nuvarande lagerlokal. Det finns flertalet fördelar med
andra layouter, vilket presenterats i tidigare analys om korsgångar och extra ställage.
Problemet med dessa layouter är en reducering av antalet pallplatser samt en avsmalning
av gångarna i lagret. Rekommendationen är därmed att Formac ska bibehålla samma
lagerlayout som i dagsläget, illustrerat i figur 50.

Figur 50 - Formacs färdigvarulager.
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6.1.3.2 Artikelplacering
Alla förslag som ges i för att öka produktiviteten i orderplocksprocessen kommer vara
inriktade på artikelplaceringen då det inte kommer ske en förändring av lagerlayoutens
design. Det eftersom placeringen av artiklar påverkar avståndet och därigenom tiden det
tar fram och tillbaka från en pallplats. Vidare förekommer det svårigheter att ändra
processen för plockning och paktering, därav är artikelplaceringen i huvudfokus vid
förslag på produktivitetsförbättringar. Utifrån gjorda analyser har det kunnat konstateras
att den mest fördelaktiga artikelplaceringen är baserad på produktgrupper och
artikelklassificering. Det innebär då att alla produkter som tillhör en speciell
produktkategori

ska

placeras

tillsammans.

I denna

klassificeringsprocess

är

plockfrekvens och totalt belopp betydelsefulla klassificeringskriterium. Plockfrekvens är
valt som huvudkriterium eftersom en produktiv orderplockning innebär en reducering av
sträckan och tiden det tar att plocka en produkt. Av den anledningen ska de produkter
som plockas mest frekvent vara placerade i nära anslutning till orderplocksstationen. En
artikelplacering som utgår från klassificeringskriteriet plockfrekvens kommer då innebära
mindre transportavstånd, vilket i sin tur innebär en kortare transporttid. I de fall
transporttiden reduceras kommer även den totala tiden för en order att minska och
orderplockaren kommer kunna plocka fler ordrar under samma tidsperiod, vilket ökar
produktiviteten. Genom den dubbla ABC-analysen har produktkategorierna kunnat
placerats ut i lagret. Baserat på klassificeringskriterierna har de produkter med högst
plockfrekvens placerats närmst orderplocksstationen. Den genomförda ABC-analysen
visas i figur 51.

Figur 51 - Dubbel ABC-analys baserat på extra data, totalt belopp.
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I dagsläget har Formac både en fast och flytande lokalisering av sina produkter och en
rekommendation för framtiden är zonindelning som kombinerar en fast och flytande
placering. Zonerna där produktkategorierna ska vara placerade är fasta men produkterna
inom zonerna har en flytande lokalisering, vilket gör att de kan placeras på varierande
pallplatser vid olika tillfällen. Placeringen baseras då på ledigt utrymme i lagret.
Prioritering inom produktkategorierna är dock en aspekt som måste beaktas. Detta för att
placering på olika hyllplan innebär olika långa plocktider. Den dubbla ABC-analysen
används som utgångspunkt för att veta var produkterna ska placeras inom de olika
zonerna där A-artiklar står för de 20 % som har en hög plockfrekvens och ska därför
placeras så nära orderplocksstationen som möjligt. B-artiklar utgör de 20 % med en medel
plockfrekvens och ska av den anledningen placeras efter A-artiklarna. Sist kommer Cartiklarna som står för 60 % av produkterna, de med en låg plockfrekvens, och ska därför
placeras längst bort från orderplocksstationen. Artikelplacering som är närmst
orderplocksstationen har kortast transportsträcka, vilket gör att vissa produkter inte
placeras i ställage B eller C utan istället i ställage G, eftersom det ger kortare avstånd som
innebär en kortare transporttid.

Utöver indelningen i A-, B- och C-artiklar är produkterna även indelade i småplock och
större gods, där vissa av produkterna som tillhör småplock även kan delas in i mindre
gods. Mindre gods utgör då av artiklar som inte kan placeras på pallar. Småplock och
större gods kan placeras överrallt i lagret, men i första hand placeras småplock i ställage
B och C medan större gods placeras i D och E, mindre gods som placeras på hyllor
återfinns i ställage A. Mindre gods placeras i ställage A eftersom större gods ej kan lagras
i detta ställage eftersom gången endast är 70 centimeter bred och därav är det inte möjligt
att placera in pallar. Lokaliseingen av produkterna kommer förenklas eftersom
produkterna placeras inom samma zon vid varje tillfälle de inkommer. Det ger även
positiv inverkan på produktiviteten eftersom det inte adderas tid för lokalisering av
produkterna. Givet den dubbla ABC-analysen och den valda lokaliseringsprincipen
kommer Formacs artikelplacering med zonindelning se ut som illustrerat i figur 52 och
53.
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Figur 52 - Zonindelad artikelplacering baserat på plockfrekvens och totalt belopp.

Figur 53 - Artikelplacering baserat på plockfrekvens och totalt belopp.

6.2 Generalisering
6.2.1 Lagerlayout
I avhandlingen jämfördes olika lagerlayout och de effekter som dessa skulle resultera i
för Formac. Tillvägagångssättet för denna form av jämförelse är applicerbar i alla former
av verksamheter oavsett bransch eller storlek. Det går däremot argumentera att detta
tillvägagångssätt inte är fördelaktigt att använda i större verksamheter, då det är svårare
att urskilja vilka effekter de olika layouterna ger. En del i denna avhandling är dock att
testa olika lagerlayouter och fastställa deras påverkan på antal pallplatser, sträckor i lagret
samt den hanteringsutrustning som används. Hänsyn visas då till dessa aspekter och deras
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inverkan på produktiviteten i lager. Mätningar av denna karaktär blir dock mer
missvisande desto större yta som hanteras.

I denna avhandling ges fallföretaget en enkelblockslayout, fördelaktigt för verksamheter
med mindre lagerlokaler. En rekommendation är därmed, i enlighet med teoretiska rön,
att mindre verksamheter implementerar en enkel layout. Det är möjligt att generalisera
och hävda att det krävs större verksamheter för att implementera korsgångar eller en Uformad layout.

6.2.2 Artikelklassificering
I denna avhandling är artikelklassificering baserad på en teoretisk välgrundad metod, den
dubbla ABC-analysen. Detta är en metod som alla företag kan använda sig av.
Tillvägagångssättet som användes för den dubbla ABC-analysen, baserat på Oskarsson,
Aronsson och Ekdahl (2013) förklaring, är generaliserbart eftersom studien utgick från
de givna stegen. De klassificeringskriterium som valdes för Formac är möjliga att ersätta
med kriterium som respektive verksamhet upplever är betydelsefulla för sin verksamhet.

6.2.3 Artikelplacering
Den artikelplacering som verksamheter erhåller påverkas av gjorda val gällande
lagerlayouten och artikelklassificeringen. Det finns ställningstaganden som varje företag
måste ta ställning till innan artikelplaceringen kan påbörjas - fast lokalisering, flytande
lokalisering eller zonindelning. Dessa skiljer sig åt beroende på sortens verksamhet samt
dess storlek. Ställningstaganden är generaliserbara eftersom det finns teori som förklarar
vilken artikelplaceringsmetod som är mer föredelaktiga för det specifika företaget. I
denna avhandling är artikelplaceringen direkt företagsinriktad eftersom det är Formacs
produkter som är utgångspunkten. Med en studie som däremot följer samma steg som i
denna avhandling är det möjligt att utifrån lagerlayout, artikelklassificering och
prioritering av pallplatser utforma en unik artikelplacering för den verksamheten.

6.3 Samhällsetiska aspekter
I denna studie är slutsatserna framförallt baserade på de interna processerna hos Formac,
vilket innebär att utgångspunkten inte var i de samhällsetiska aspekterna. Däremot kan
samhället påverkas av de förbättringsåtgärder som presenterats eftersom de ger Formac
möjligheten att växa. Med en hög produktivitet ökar leveranssäkerheten eftersom Formac
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i högre mån tillmötesgår sina kunder, vilket stärker Formacs varumärke. Ett starkt
varumärke bibehåller, samt skapar nya, kundrelationer. Stabila kundrelationer är
gynnsamt eftersom det innebär en tillväxt som skapar möjlighet för expansion. Växjö
Kommun hade gynnats av en tillväxt samt hade en expansion varit fördelaktigt eftersom
det hade inneburit fler arbetstillfällen samt hade behovet av lokala transportörer ökat.

Denna studie kan användas av verksamheter i liknande branscher som utgångspunkt för
att förbättra sin lagerlayout och artikelplacering, vilket är en effekt av avhandlingens
generaliserbarhet. En förbättring av lagerlayouten och artikelplaceringen kan innebära
kortare avstånd och en reducerad plocktid som ger en mer produktiv orderplocksprocess.
Detta medför att orderplockarna kan plocka fler ordrar per mantimme. En reducering i
oproduktiv tid tillför mervärde för kund då produktiv hantering kan medföra kortare
ledtider. Endast en reducering i avstånd och plocktid medför ingen direkt samhällig
effekt, utan det är produktiviteten som påverkar kund och samhället.

6.3.1 Den mänskliga aspekten
Det argumenteras för att mänskligt beteende är en kritisk aspekt i en verksamhets framtida
utveckling (Kauppi, 2012). I de fall den sociala dimensionen inte beaktas vid en
organisatorisk förändring kan det medföra missnöje och sabotage i verksamheten som
beror på den sociala och personliga betydelsen (Strannegård och Styhre, 2013). Det är
framförallt de anställdas arbetsuppgifter samt kunskapen som de besitter som avgör
hanteringsmetoderna i Formacs lager. Det innebär att Formac helt förlitar sig på de
anställdas erfarenhet och rutin vid lokalisering av produkter då de inte använder något
datasystem. Det medför att det inte möjligt att förutse vilken prestanda en verksamhet kan
uppnå. Det beror på förekomsten av olika beteendemässig egenskaper hos de anställda
(Vanpoucke och Vereecke, 2010). Vidare är sättet som kunskap hanteras betydelsfullt
och i företag som arbetar med människor ges en kunskapsbas (Da Silva Goncalves
Zangiski, De Lima och Goaveade De Costa, 2013). Svårigheter skulle kunna uppkomma
om ny operativ personal anställs eftersom det då måste memorera placering av artiklarna.
Det kan även med lång erfarenhet förekomma misstag antingen vid lokaliseringen av
produkter eller plocka och skicka fel produkt. En betydelsefull aspekt är dock att de
anställda är delaktiga i de beslut som tas. Vid interaktion av det faktiska arbetet motverkas
missnöje och motstånd i den faktiska verksamheten (Strannegård och Styhre, 2013).
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6.3.2 Avhandlingens reliabilitet och valditet
Studien uppfyller kraven för reliabilitet och validitet eftersom flertalet empiriska och
teoretiska källor används. De intevjuer som genomförts med strategisk, taktisk och
operationell personal, väl insatta i verksamheten, styrker detta ytterligare. Under hela
processen har avhandlingen processen granskats av examinator, handledare samt
opponentgrupp och därigenom säkerställdes att det material som presenteras är korrekt
och rättvisande. Varje steg i avhandlingen dokumenterades, vilket säkerställde
reliabiliteten och därmed kan samma undersökning rekonstruktionernas vid ett senare
tillfälle.

6.3.3 Avhandlingens forskningsetiska överväganden
Forskningsetik anger etiska principer som behandlar fördelaktigt beteende vid en studie
och är enligt Bryman och Bell (2013) indelade fem principer. Hänsyn har tagit till alla
dessa principer. Avhandlingens respondenter informerades inför varje intervju om
studiens syfte och området studien avsåg beröra. De informerades även om att deras
deltagande var frivilligt och anonymitet var möjligt. Vid behandling av material har det
säkerställts att ingen känslig informaion om fallföretaget har publicerats, vilket styrks då
Formac gavs möjligheten att läsa avhandlingen innan publikation.

6.4 Egna reflektioner
Vid utformningen av denna avhandling följde författarna en tydlig struktur och arbetade
utifrån en rimlig tidsplan, vilket förenklade processen av denna studie. Den tydliga
strukturen säkerställde att information och data presenterades korrekt. I det inledande
skedet av projektet konstruerades därmed en dispositionsmodell som förklarar
avhandlingens uppbyggnad. Likväl utformades en modell som förklarar sambandet
mellan de olika avsnitten i studien. Därigenom styrks den interna validiteten i
avhandlingen.

Insamling av teori påbörjades i det inledande skedet av projektet och den teori som
presenteras, en kombination av litteratur och vetenskapliga artiklar, anses vara aktuell och
i hög grad relevant. Den teoretiska bredden säkerställer därmed avhandlingens validitet.
Under hela projektet tillkom och avlägsnades teori eftersom det inledningsvis var svårt
att bestämma all relevant teori. Hade samma projekt genomförts igen skulle
förhoppningen vara att all teori som presenterades är relevant för studiens syfte. Detta
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anser författarna inte vara realistiskt då en avhandling är en process och därigenom måste
en stor mängd information bearbetas, vilket medför att information som i slutändan är
irrelevant även sammanställas.

En stor del i denna avhandling bestod dock i att samla in empiriskt material. De anställdas
engagemang och positiva inställning medföra att den nödvändiga empiriska
informationen enkelt kunde samlas in. De sammanställda resultaten presenterades sedan
för respondenterna och därigenom säkerställdes att en korrekt tolkning av informationen
hade skett, vilket resulterar i validitet. Det nämndes inledningsvis att denna process tog
en stor andel tid i anspråk men det är dock inget som upplevdes problematiskt eftersom
projektet alltid följde den förutbestämda tidsplanen. En problematisk aspekt som
författarna dock tvingades hantera är artikelplaceringens detaljnivå. Författarna insåg
därmed att en gräns behövde dras gällande detaljnivån av artikelplaceringen. En
artikelplacering baserad på artikelnummer skulle exempelvis innebära att artiklar som ej
ingick under mätperioden placerades slumpmässigt i lagret. Denna problematik
upptäcktes dock i ett tidigt skede och därmed påverkade det inte studien negativt.

Det har även genomlöpande skett en detaljerad dokumentation av processen och
resultaten som avhandlingen uppnått. Genom modeller och dispositioner har en detaljerad
förklaring av alla steg processen gjorts och den bakomliggande orsaken till utförandet av
dessa. Därigenom är det möjligt för andra att upprepa denna process vid en senare
tidpunkt, vilket säkerställer reliabilitet. Denna avhandling skulle även kunna användas
som ett verktyg för andra verksamheter som överväger att revidera sin lagerlayout och
artikelplacering. Studien ger också vägledning om åtgärder som kan vidtas inom dessa
områden i syfte att öka produktiviteten. Dessa åtgärder illustreras både genom teoretiska
och empiriska analyser. Avhandlingen är därmed analytiskt generaliserbar och uppnår
extern validitet.

6.5 Kritik till eget arbete
I denna avhandling antas vissa aspekter vara givna och inga förbättringsåtgärder
behandlas, vilket är en aspekt som skulle kunna kritiseras. Den rekommenderade
artikelplaceringen kan likaså kritiseras eftersom den inte är direkt applicerbar då den i
praktiken inte kommer utformas exakt som illustrerat i figur 52. Denna situation
uppkommer eftersom alla produkter i Formacs sortiment inte förekom under
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mätperioden, vilket är en effekt av den korta tid som mätningar genomfördes. Vidare
kräver vissa produktkategorier större utrymme än andra, dock har antal pallplatser endast
bestämts med avseende på antal produkter i varje produktkategori. Denna form av
beräkning ger en missvisande antal pallplatser, däremot ger det en förståelse för
utförandet av en artikelplacering baserad på prioriteringar som givits av den dubbla ABCanalysen. Av den anledning kommer inte de modeller som presenterar förslag på
artikelplacering inte vara applicerbara utan ytterligare bearbetning av alla artikelnummer
samt en korrekt fördelning av pallplatser varje produktkategori behöver. Det hade stärks
validiteten i studien.

De förslag som ges i denna avhandling har endast teoretisk anknytning eftersom de inte
testas empiriskt, vilket skulle kunna kritiseras. Likväl är det inte möjligt att säkerställa att
de förslag som ges är genomförbara då flertalet aspekter påverkar utfallet, exempelvis
den mänskliga aspekten. Kritik måste även riktas mot den information som
respondenterna delgivit eftersom det är svårt att säkerställa om den är riktad och
innehåller egna värderingar. Möjligheterna finns att de undanhåller viss information
eftersom anställda inte vill framställa sig i dåliga dager. Sammanfattningsvis är denna
avhandling endast baserad på en enfallsstudie, resultatet skulle därigenom kunna styrkas
mer genom en flerfallsstudie. Denna avhandling visar därmed på ett bidrag men skulle
fler fall inkluderas ökar generaliserbarheten.

6.6 Förslag till vidare forskning
I denna avhandling antas vissa delar av den nuvarande lagerlokalen vara givna, vilket är
en aspekt som skulle kunna studeras i framtida studier. Detta är en studie som skulle bidra
med värde då Formacs förväntade tillväxt antingen kommer kräva en utbyggnad av den
nuvarande lagerlokalen eller en helt ny lokal. Det skulle då även vara intressant att studera
den lagerlayout och artikelplacering Formac skulle behöva i framtiden. Ytterligare en
aspekt som skulle kunna studers är de kostnader som dessa förändringar skulle innebära.
Det

skulle

kunna

inkludera

kostnader

för

ny

materialhanteringsutrustning,

byggnadsmaterial samt implementering av datasystem i lagret. Med den nuvarande
tillväxttakten skulle implementeringen av ett datasystem gynna Formac eftersom kunskap
och erfarenhet inte kommer vara tillräckligt vid lokalisering av produkter i lagret. I
samband med Formacs tillväxt hade de då behövt en enklare indelning av
produktkategorier samt en fördelaktig kodning av artiklarna. Utformningen av dessa
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system, exempelvis enligt European Article Number (EAN), skulle kunna vara vidare
forskning. Vidare sker artikelklassificeringen i denna avhandling endast i enlighet med
en metod och av den anledningen skulle en framtida studie kunna innefatta en jämförelse
mellan olika klassificeringsmetoder och dess inverkan på Formac. Vid en sådan studie
skulle en längre tidsperiod krävas för datainsamlingen, så alla Formacs produkter
inkluderas och placeras ut i lagret. En korrekt artikelplacering skulle då kräva
plockfrekvensen för artiklarna under exempelvis ett helt år.
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Bilagor
Bilaga A Intervjufrågor
Intervjufrågor 2015-03-16
Lagerlayout


Vilken bredd behöver gångarna hålla för att inplacering av produkterna ska vara
möjlig?

Artikelklassificering


Vilka produktkategorier använder ni er av? Hur ser ni på de produktkategorier
som ni har, är indelning av dem logiska?



Vilken indelning/klassificering av artiklarn hade enligt er varit mest fördelaktig?
Varför?



Hur påverkar artikelklassificeringen er artikelplacering?

Artikelplacering


Hur vet ni var produkterna ska placeras när de kommer in? Vet ni var de ska
placeras exempelvis baserat på frekvens?



Finns det specifika områden där vissa produkter ska placera? Ska exempelvis
artikel X vara placerad i ställage E?



Hur länge är produkter i genomsnitt placerade vid kanterna av ställagen? I de fall
en hel pall ska levereras varför kan den inte bibehålla sin placering i det
ankommande och avgående godsområdet?



Vid tillfällen en produkter är utplacerad i lagret får den då bibehålla samma
pallplats tills utleverans? Händer det att artiklar byter pallplats i lagret efter
inleverans?



I de fall en helt ny produkter inkommer vem bestämmer då var denna ska
placeras?



Händer det att ni lagrar produkter på platser som inte utgör av avsedda pallplatser?
Hur ofta inträffar det i så fall?



Förekommer det att produkter ni plockar placeras på andra pallplatser än i
färdigvarulagret? Hur ofta inträffar det i så fall?



Uppkommer det problem om vissa produkter skulle byta artikelplacering i lagret?



Hur stor andel av er tid går ut på omlokalisering av produkter i lagret?

VIII

Orderplocksprocessen


Skulle ni kunna förklara alla stegen som finns i orderplocksprocessen?



Finns det någon årgärd som hade förbättrat/underlättat den nuvarande
orderplocksprocessen?



Hur ser lokaliseringen av produkterna ut i lagret? Hur vet ni var produkterna är
placerade vid orderplockningen?



Hur stor andel av orderplockstiden spenderas på lokalisering av produkterna? Det
vill säga då ni letar efter de produkterna som ska plockas?



Händer det att ni kör fel vid orderplockningen?



Är lagret uppdelat i olika orderplocksområden? Plockar allt i hela lagret eller är
det uppdelat i egna områden?



Plockas ordrar gemensamt eller individuellt?



I de fall en order plockas förekommer det då en speciellt ordning som bör följas
exempelvis ruttplaneringsprinciper?



Plockas ordrarna i den ordningen de inkommer eller prioriteras vissa ordrar?



Hur stor andel av de ordrar som plockas har en produkt i ställage A?



Vilka skillnader förekommer vid orderplockning från hyllplan 3 och 4, jämfört
med hyllplan 1 och 2?

Övrigt


I de fall en uppdelning sker av de aktiviteter ni utför, hur mycket av er tid i %
skulle ni säga går åt för: Resor, Leta, Plocka, Setup, Annat?



Har ni uppmärksammat om det finns åtgärder som skulle kunna förbättras för att
kunna underlätta ert arbete exempelvis lagerlayout och artikelplacering?



Vilka arbetsuppgifter ingår i er arbetsbeskrivning?

IX

Bilaga B Fullständig data för plockfrekvens
Fullständig data för insamlat material under datainsamlingsperioden.

X

Fullständig data för extra data från Formac

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

Bilaga C Produktkategorier
Här presenteras de produktkategorier som artiklarna har delats in i utifrån mätperioden
ute på Formac.
Produktkategori

Benämning

Skydd

"2 in 1" Sittskydd & Mattskydd
4 i 1, Sitt-Matt-Växel-Handbroms
MATTSKYDD, standard
RATTSKYDD
SITTSKYDD, "Anti-slip"
SKYDDSFILM
VÄXELSPAKS SKYDD, transparant

Backspegel

BACKSPEGEL, Liten
BACKSPEGEL, Stor
BACKSPEGEL, Yttre

Bultpåse

BULTPÅSE i plast, 1-gångs
BULTPÅSE RÖD
BULTPÅSE SVART

Dammborste

DAMMBORSTE med vax, Trähandtag

Etiketter

DÄCKETIKETT GRÖN BLANK
DÄCKETIKETT GRÖN, textad
DÄCKETIKETT GUL, Blank
DÄCKETIKETT ORANGE BLANK
DÄCKETIKETT RÖD, Blank
DÄCKETIKETT VIT, Blank
DÄCKETIKETT VIT, textad
REMINDER - Efterdra bultar
VENTILMÄRKNING
VENTILMÄRKNING Stor, 100st

Färgband

FÄRGBAND till HJULIUS

Grönplåtshållare

GRÖNPLÅTSHÅLLARE m. sugproppar
GRÖNPLÅTSHÅLLARE med remmar

Hållare

Hållare 480
Hållare EU
Hållare EU, Lätt
HÅLLARE Finland (ej reklam)
SKYLTHÅLLARE MC (NY 2014)

Keytag

KEYTAG BLÅ
KEYTAG GRÅ
KEYTAG GUL
KEYTAG RÖD

Keytag special

KEYTAG Blå, KVD Kvarndammen.se

Lister

LÅSLIST Sverige utan reklam
TÄCKLIST Finland

XVII

Mappar

MAPP för arbetsorder BLÅ
MAPP för arbetsorder SVART

Nyckelmärkning

NYCKELKVITTENS BLÅ
NYCKELMÄRKNING BLÅ m öljett
NYCKELMÄRKNING I PAPP

Nyckelmärkning special

NYCKELKVITTENS - DinBil AUDI

Nyckelring

NYCKELRING i plast, OTRYCKT

Nyckelskåp

NYCKELSKÅP GOLV litet
NYCKELSKÅP VÄGG Litet

Produkthållare

PRISHÅLLARE A4-format för ruta
PRODUKTSTÄLL mattskydd
PRODUKTSTÄLL Special

Övningskör

Nödbroms
ÖVNINGSKÖR GRÖN Mag. Premium
ÖVNINGSKÖR GRÖN Mag. Standard
ÖVNINGSKÖR GRÖN, Sugpropp
ÖVNINGSKÖR On-Off endast SKYLT
ÖVNINGSKÖR On-Off, STR-tryck
ÖVNINGSKÖR RÖD Magnet Reflex
ÖVNINGSKÖR RÖD Magnet Standard
ÖVNINGSKÖR RÖD,Sugpropp
ÖVNINGSKÖR, Reflexväst GRÖN
Reflexväst, MC-Lärare, Premium
Exponeringstavla ÖVNINGSKÖR

Produktkategorier utifrån extra data från Formac
Produktkategori
Skydd

Benämning
"2 in 1" Sittskydd & Mattskydd
3 i 1, Sitt- Matt- & Rattskydd
4 i 1, Sitt-Matt-Växel-Handbro
4 i 1, Sitt-Matt-Växel-Handbroms
VÄXELSPAKS SKYDD, transparant
SÄTESSKYDD NYLON, Mörkgrå
SÄTESSKYDD NYLON, Röd
MATTSKYDD, 1-färgstryck
MATTSKYDD, 2-färgstryck
MATTSKYDD, 4-färgstryck
MATTSKYDD, standard
MATTSKYDD, standard
SITTSKYDD, "Anti-slip"
SKYDDSFILM
RATTSKYDD
RATTSKYDD handtag + 4 rullar
RATTSKYDD med resårkant

XVIII

Kliché Kulskydd
Kulskydd KVD, ABS vit
Kulskydd SVART, tryck 1 sida
Backspegel

BACKSPEGEL, Liten
BACKSPEGEL, Stor
BACKSPEGEL, Yttre

Bultpåse

BULTPÅSE i plast, 1-gångs
BULTPÅSE RÖD
BULTPÅSE SVART
BULTPÅSE Svart, med tryck

Dammborste
Domemärke

DAMMBORSTE med vax, Trähandtag
DOMEMÄRKE
DOMEMÄRKE Bensin
DOMEMÄRKE Diesel
DOMEMÄRKE Djur
DOMEMÄRKE Rökning
Dommärke 28mm

Etiketter

DÄCKETIKETT GRÖN BLANK
DÄCKETIKETT GRÖN, textad
DÄCKETIKETT GUL, Blank
DÄCKETIKETT GUL, Blank
DÄCKETIKETT GUL, textad
DÄCKETIKETT ORANGE BLANK
DÄCKETIKETT ORANGE, textad
DÄCKETIKETT RÖD, Blank
DÄCKETIKETT RÖD, Blank
DÄCKETIKETT VIT, Blank
DÄCKETIKETT VIT, Blank
DÄCKETIKETT VIT, textad
DÄCKETIKETT VIT, textad
Etikett nr 3.

250 x 250 mm

Etikett nr 8.

250 x 250 mm

Etikett nr 9

300 x 300 mm

ETIKETTSKRIVARE HJULIUS
VENTILMÄRKNING
VENTILMÄRKNING Stor, 100st
LAMINERAD DEKAL
REMINDER - Efterdra bultar
Färgband

FÄRGBAND till HJULIUS
FÄRGBAND till HJULIUS

Grönplåtshållare

GRÖNPLÅTSHÅLLARE m gummimagnet
GRÖNPLÅTSHÅLLARE m. sugproppar
GRÖNPLÅTSHÅLLARE med remmar

Hållare

Hållare 480
Hållare EU

XIX

Hållare EU, Bred ram, Svart
Hållare EU, fast list
Hållare EU, fast list
Hållare EU, Lätt
HÅLLARE Finland (ej reklam)
HÅLLARE Finland (för reklam)
Hållare USA
Hållare USA, med fast list
Nr.Skyltshållare MC, (Ny 2014)
Nr.Skyltshållare, EU, Svart
Nr.Skyltshållare, EU, Svart
Nr.Skyltshållare, ej EU, Svart
Nr.Skyltshållare, ej EU, Svart
Nr.Skyltshållare, EU, KROM
Nr.Skyltshållare, EU, ROSTFRI
Nr.Skyltshållare, USA, Svart
SKYLTHÅLLARE för Alum./PlastSKYLTHÅLLARE MC (NY 2014)
Skylthållare till EU-reg.skylt
Keytag

KEYTAG BEIGE
Keytag MED RING, GUL
KEYTAG BLÅ
Kliché Keytag
KEYTAG GRÅ
KEYTAG GRÖN
KEYTAG GUL
KEYTAG RÖD

Keytag special

KEYTAG BEIGE, Eget tryck,2sid.
KEYTAG GUL, Eget tryck, 1 sid.
KEYTAG GUL, Eget tryck, 2 sid.
Keytag Blå, KVD Kvarndammen.se

Lister

LÅSLIST "USA", Otryckt
LÅSLIST Sverige utan reklam
LÅSLIST Sverige utan reklam
REKLAMLIST "USA" med 1-färgstr
REKLAMLIST FIN 1-färgst. KORT
REKLAMLIST FIN m 1-färgstryck
REKLAMLIST MC med 1-färgstryck
REKLAMLIST MC, Otryckt
REKLAMLIST med 1-färgstryck
REKLAMLIST med 2-färgstryck
REKLAMLIST med 2-färgstryck
REKLAMLIST med 3-färgstryck
REKLAMLIST Otryckt
TÄCKLIST FINLAND Monteringsset

XX

FÄSTNIT Finland (LD-Polyten)
LGF-skylt

LGF -Dekal, Reflex 365 x 365 m
LGF-Skylt i Aluminium
LGF-Skylt i Aluminium

Mappar

MAPP för arbetsorder BLÅ
MAPP för arbetsorder GRÅ
MAPP för arbetsorder GRÖN
MAPP för arbetsorder GUL
MAPP för arbetsorder RÖD
MAPP för arbetsorder SVART
SERVICEMAPP A4, Transparant
Servicemapp A4, VIT
SERVICEMAPP i textil
Fordonsmapp A5, VIT
FORDONSMAPP i textil
Servicemapp A4, Transparant
BILDISPLAY RÖD med tryck
BILDISPLAY VIT med tryck

Nyckelmärkning

NYCKELKVITTENS BLÅ
NYCKELKVITTENS KUNDTRYCK, 1+0
NYCKELKVITTENS KUNDTRYCK, 1+1
NYCKELMÄRKNING BLANK
NYCKELMÄRKNING BLÅ m öljett
NYCKELMÄRKNING I PAPP
NYCKELMÄRKNING KUNDTRYCK, 3+3
NYCKELMÄRKNING PLAST, VIT
Extra PAPPLAPP, 500st/förp

Nyckelmärkning special

NYCKELKVITTENS-Europeiska Moto
NYCKELKVITTENS - DinBil SKODA
NYCKELKVITTENS - Möller Bil
NYCKELKVITTENS - Toveks

Nyckelring

Nyckelring Akryl, Diamant
NYCKELRING I LÄDER Brun, 1+0
NYCKELRING i plast, OTRYCKT
NYCKELRING LÄDER 1+0 (Avlång)
NYCKELRING plast STOR, Otryckt
NYCKELRING plast, tryck 2 sid.
NYCKELRING RUND Metall & Läder
NYCKELRING Rund, Metall
Lädernyckelring med guld tryck
NYCKELRING, krom exklusiv
NYCKELRING, metall exklusiv
LÄDERNYCKELRING SVART
LÄDERNYCKELRING SVART 2-sidig

Nyckelring special

Nyckelring, Hedin IA

XXI

Nyckelring, Hedin MERCEDES
NYCKELRING, Huzells ALFA ROMEO
NYCKELRING, Huzells AUDI
NYCKELRING, Huzells BMW
NYCKELRING, Huzells CHEVROLET
NYCKELRING, Huzells CITROEN
NYCKELRING, Huzells HONDA
NYCKELRING, Huzells MERCEDES
NYCKELRING, Huzells RENAULT
NYCKELRING, Huzells SAAB
NYCKELRING, Huzells SKODA
NYCKELRING, Huzells SUBARU
NYCKELRING, Huzells TOYOTA
NYCKELRING, Huzells VOLVO
NYCKELRING, Huzells VW
Nyckelring, Hedin CITROEN
NYCKELRING Möller
Nyckelskåp

NYCKELSKÅP GOLV litet
NYCKELSKÅP GOLV Stort
NYCKELSKÅP VÄGG Litet
NYCKELSKÅP VÄGG Stort
EXTRANYCKEL SUPRA Nyckelbox
BEN till Golvskåp Litet

Produkthållare

PRODUKTSTÄLL Litet
PRODUKTSTÄLL mattskydd
PRODUKTSTÄLL Special
PRODUKTSTÄLL Stort
PRISHÅLLARE A3-format för ruta
PRISHÅLLARE A4-format för ruta
Displayställ A3

Planeringstavla

PLANERINGSTAVLA Liten
PLANERINGSTAVLA Mellan

Övningskör

ÖVNINGSKÖR "Learn", Sugpropp
ÖVNINGSKÖR GRÖN Mag. Premium
ÖVNINGSKÖR GRÖN Mag. Standard
ÖVNINGSKÖR GRÖN Mag. Standard
ÖVNINGSKÖR GRÖN, Sugpropp
ÖVNINGSKÖR GRÖN, Sugpropp
ÖVNINGSKÖR On-Off endast SKYLT
ÖVNINGSKÖR On-Off, STR-tryck
ÖVNINGSKÖR RÖD Magnet Reflex
ÖVNINGSKÖR RÖD Magnet Standard
ÖVNINGSKÖR RÖD,Sugpropp
ÖVNINGSKÖR, Reflexväst GRÖN
ÖVNINGSKÖR, Reflexväst Premium

XXII

ÖVNINGSKÖR, Reflexväst RÖD
ÖVNINGSKÖRNINGSKIT, LITET
Nödbroms
Reflexväst, MC-Lärare, Premium
Exponeringstavla ÖVNINGSKÖR
TRAFIKKON I GUMMI 320mm
Övrigt småplock

PENNA extra till Keytag
PENNA till Däcketiketter
PENNOR extra till Keytag
Däckkrita MARKAL B Paintstik
MASKERINGSFILM Aquafit, 4M
STENSKOTTSPLÅSTER m. kundtryck
TEJP, DUBBELHÄFTANDE
Vindrutepenna Posterman BIGGIE
PRODUKTKATALOG Formac AB
HJULIUS Business
HJULIUS Standard
P-skiva, STANDARD, 150 x 108mm
BILJETTHÅLLARE Transp. m tryck
BILJETTHÅLLARE Transparant
NAMNBRICKA Rektangulär, Magnet
INFOKLÄMMA medium m. klämma
INFOKLÄMMA Stor, SVART
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