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Abstract 
 
The inbound process and the picking process for a company’s central warehouse were 
mapped, due to perceived problems with long lead times and insufficient information. The 
purpose of this inquiry was to demonstrate the role mapping have in improvement and 
troubleshooting processes in a company. The method used for the mapping is SCOR-
modelling, in which the processes were split into moments. Several problems were observed, 
including: unnecessary manual input, inefficient warehouse layout and products that weren’t 
sorted properly. The suggested solutions include Auto-ID, a new warehouse layout and order 
picking methods. 
 
The most important drawn conclusions were the following: 
 

- Auto-ID can minimize the manual input of data, which saves time for the company, 
and also reduces the risks for incorrect inputs. Furthermore, Auto-ID can be used to 
show the balance of stock on each storage location, which can be used to optimize the 
picking lists, and by extension the workers’ routing. 

- By making the warehouse layout more efficient the travel distances are reduced and 
the accessibility of the wares increases. An increased accessibility facilitates the usage 
of equipment, such as forklifts. Finally, the searching of products is accomplished 
quicker, which reduces the lead times even further, as searching for products take 
upwards 20% of the workers’ total lead time in a warehouse. 

- An introduction of standardized order picking methods reduces the travel distance, as 
the order in which the goods should be picked can be planed. The routes can be planed 
so traffic reduces and two or more operators don’t pick wares in the same corridors at 
the same time. Finally, an introduction of order picking methods could potentially 
make the operators more specialized in picking certain types of goods in the 
warehouse, and therefore further reduces the time needed to look for goods. 

 
 
 
 
 
Keywords: ABC analysis, Auto-ID, Barcodes, Improvement, Inbound Process, Mapping, 
Picking Process, RFID, SCOR, Warehouse layout 
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Sammanfattning 
 
Inleveransprocessen och plockprocessen på ett företags centrallager har kartlagts, då problem 
med långa ledtider och bristfällig information upplevdes. Syftet med rapporten var att visa på 
hur kartläggningar kan användas vid förbättringsarbete och felsökning i processer. När 
processen kartlades användes SCOR-modellen där processen delades upp i dess 
beståndsdelar. Problem som observerades på företaget inkluderade onödigt mycket manuellt 
arbete, bristande lagerlayout och osorterade varor. De föreslagna lösningarna inkluderar Auto-
ID, en ny lagerlayout och orderplockningsmetoder. 
 
De viktigaste slutsatserna som kunde dras i studien var följande: 
 

-  Auto-ID kan minimera den manuella inmatningen av data, vilket dels är 
tidsbesparande, men även minskar riskerna för att den inmatade datan är felaktig. 
Auto-ID kan även användas för att visa på saldon på olika lagerplatser, vilket kan 
effektivisera plocklistorna, och därmed operatörernas plockrutter. 

 
-  En effektivisering av lagerlayouten minskar färdavstånden, och framkomligheten 

ökar. Med en ökad framkomlighet underlättas användandet av redskap som 
gaffeltruckar. Slutligen utförs sökandet efter produkter utförs snabbare, vilket i sin tur 
även kortar ner ledtiderna, då sökandet står för 20% av arbetarnas totala ledtid. 

 
-  Ett införande av standardiserade orderplockningsmetoder minskar färdavstånden, då 

det kan bestämmas i vilken ordning varorna skall plockas. Rutterna kan planeras så att 
trafiken minskar så att två eller fler operatörer inte plockar varor i samma korridor 
samtidigt. Slutligen medför ett införande av orderplocksmetoder att operatörerna blir 
mer specialiserade på ett visst område i varuhuset, och därmed förbrukar mindre tid 
till att leta efter varor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: ABC-analys, Auto-ID, Förbättringsarbete, Inleveransprocess, Kartläggning, 
Plockprocess, RFID, SCOR, Streckkoder, Varuhus. 
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Förord 
 
Detta examensarbete på 15 högskolepoäng är en studie som utfördes på Verktygsbodens ABs 
centrallager i Borgstena, Borås. Den har genomförts på halvfart under vårterminen år 2016 
och är det avslutande momentet i vår utbildning Industriell Ekonomi-Logistikingenjör (180 
högskolepoäng) på Högskolan i Borås.  
 
Till hjälp för att göra detta examensjobb har personalen på Verktygsboden ställt upp med att 
medverka i intervjuer, så ett stort tack riktas till dem och ett särskilt tack till Verktygsboden 
ABs logistikchef Christian Bengtsson för att han tillät oss att genomföra studien, och för att 
han försåg oss med underlag för att kunna utföra arbetet hos dem. 
 
Tills sist vill vi tacka vår handledare Andreas Hagen för hans stöd och vägledning genom 
arbetets gång.   
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1 Introduktion 
I kapitel 1 introduceras studien för att ge en överblick av vad den kommer handla om och 
vilka frågor som skall besvaras. 

1.1 Introduktion av arbetet 
Detta examensarbete är en fallstudie (case study) av ett importföretag som upplever många 
problem i sitt lager. Studien kommer behandla de problem som är relaterade till inleverans- 
och plockprocesserna, då det är de processerna som är de mest kritiska för företaget. Studien 
kan användas som ett underlag för att visa på hur processer kan kartläggas och effektiviseras i 
ett lager. 
  
Studien har använt sig av SCOR för att kartlägga processerna för att kunna hitta i vilka 
moment de olika problemen uppstår. Utifrån problemen har relevant teori granskats och 
använts för framarbetet av lösningar på dem.  

1.2 Bakgrund 
Förvaring och lagerhållning av material och färdiga produkter är ett vanligt inslag för företag. 
Det finns en trend där företag rör sig mot allt mindre batch-storlekar (De Koster, Le-Duc & 
Roodbergen, 2007), för att snabbt kunna skicka ut sina produkter. Kan företag snabbt svara på 
kunders mindre beställningar finns stora konkurrensfördelar att hämta.   
 
Om ett företag både har en stor variation och kvantitet av artiklar ökar kraven på att företaget 
skall ha effektiva processer för lagerhanteringen, så att operatörerna snabbt och enkelt kan 
plocka de varor som beställts utan att onödiga ledtider tillkommer (Liker, 2009). En ökad 
effektivisering leder till kostnadsminskningar, samt en ökad kundnöjdhet, vilket kan leda till 
ökad försäljning. 
 

1.3 Verktygsboden AB 
Verktygsboden AB är ett importföretag som köper in verktyg med tillbehör ifrån olika delar 
av världen, och i första hand östra Asien och ifrån Tyskland. Centrallagret, där huvudparten 
av verksamheten bedrivs, och som även är huvudfokuset för den här studien, befinner sig i 
Borgstena. En stor del av försäljningen sker genom e-handel. Utöver centrallagret har 
Verktygsboden även en butik i Borås från vilken övrig försäljning sker direkt till 
privatpersoner. 
 
De har ett stort sortment av artiklar – ca 18 000 stycken – och bland dessa finns varor som 
tillhör deras eget varumärke, PELA. PELA-produkter är varor som de valt ut med omsorg och 
som utvecklats specifikt för att passa in på den svenska marknaden. 
Företaget grundades 1985 som en järnhandel som vände sig till 
privatpersoner och mindre företag. Som ett importföretag kunde de 
snabbt etablera sig och erbjuda produkter som deras konkurrenter inte 
hade att erbjuda. Vidare kunde skaffa sig ytterligare konkurrensfördelar 
genom att hålla nere priserna. 
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1.4 Syfte 
Syftet med fallstudien var att studera och kartlägga inleveransprocessen och plockprocessen 
på företaget, och ge förslag på förbättringar över hur de kan effektiviseras. Genom att visa på 
hur de kan förbättras hoppas vi kunna uppmärksamma en metod för hur förbättringsarbete kan 
genomföras. 

1.5 Problembeskrivning 
På ett företag är det viktigt att processerna genomförs på bästa möjliga vis. Genomförs de på 
ett felaktigt vis finns en överhängande risk att problem uppstår. Dessa problem kan på 
företaget upplevas som de verkliga problemen, när de i själva verket är symptom på att 
processerna inte fungerar. I företaget i den här studien är de upplevda problemen på företaget 
en bristande lageryta och långa ledtider. Men är det de verkliga problemen på företaget? 

1.6 Frågeställning 
1. Hur kan inleverans- och plockprocesser kartläggas i ett lager? 

2. Hur kan auto-ID förbättra inleverans- och plockprocesser?  

3. Hur kan en förbättrad lagerlayout effektivisera inleverans- och plockprocesser? 

4. Hur kan en standardisering av orderplockningsprocessen förbättra plockningen? 

  



8 
 

1.7 Avgränsningar 
Studien avgränsas till inleverans- och plockprocesserna då de är merparten av aktiviteterna på 
företaget i fråga. Till detta hör att vissa element som hade kunnat vara intressanta inte 
studeras. Medan det finns andra processer som kan ha en påverkan på de studerade 
processerna, såsom påfyllnad från påfyllnadslagret till huvudlagret, gjordes bedömningen att 
fokus skulle tillägnas huvudämnet, och dessa betraktades som sidospår. 
 
Med inleveransprocess menas de moment som sker från det att varorna anländer vid företaget 
till dess att de är placerade på sin förvaringsplats. Med plockprocess menas de moment från 
dess att en order skrivits ut av en operatör till dess att den färdiga orden ligger på lastpall, redo 
att hämtas upp, som visas i figur 1. Transporterna till och från företaget inkluderas ej då de 
har en marginell påverkan på de upplevda problemen på företaget, vilket även är varför en 
SCM-studie inte genomförs. 
 
De teorier som resultatet baserades på valdes då de ansågs vara bäst på att lösa de observerade 
problemen i processerna. 
 
 

 
Figur 1: Avgränsningsmodell 

1.7.1 Bortfall av RFID 
RFID var en annan potentiell Auto-ID-lösning, men passade in för företaget, och valdes 
därmed bort som alternativ. RFID automatiserar datainmatningen genom att RFID-chip 
placeras ut på varje exemplar av en produkt. Att placera ut etiketterna är ett tidskrävande 
logistiskt arbete, och för att få ut den maximala vinsten av det behöver de sitta på länge. RFID 
är därmed bättre lämpad för att implementeras som en SCM-lösning, snarare än enbart införa 
systemet på ett enskilt företag. 
 
Vinsterna med ett fungerande RFID-system är dock större än vinsterna hos streckkoder. Kan 
företaget organisera en implementering av RFID tillsammans med sina leverantörer kan 
inleveranserna planeras och förutses, vilket kan skapa en effektivare hantering av ytorna på 
lagret, utöver att fylla rollen som streckkoderna hade fått. Dock har företaget i nuläget inte en 
tillräckligt nära kontakt med sina leverantörer för att en implementering skulle vara effektiv. 
Därför är RFID i nuläget inte en attraktiv lösning (Jonsson & Mattson, 20011). 
 
Artikelnummer på varorna från leverantörerna är inte samma som Verktygsbodens, och i 
många fall måste personalen skriva ut nya artikelnummer och klistra på varorna. För att lösa 
detta problem kräver det att Verktygsboden har ett bättre informationssystem med sina 
leverantörer.   
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1.7.2 Användandet av SCOR som metod 
Orsaken till varför SCOR, och ingen annan förbättringsmetod valdes var då den kan illustrera 
problemområdena i bilder, snarare än att presentera problemområdena i text. SCOR erbjuder 
en snabb och enkel överblick av processen, då mer information kan presenteras samtidigt, 
genom bilderna. Nackdelarna med SCOR är att metoden är beroende av avgränsningarna. 
Processerna kan fortfarande påverkas utifrån, och detta riskerar företaget att missa om 
gränserna är för smala. 
  



10 
 

2 Metod 
I kapitel 2 beskrivs arbetets tillvägagångssätt, genom att beskriva vilka metoder som använts 
och hur dessa har applicerats. 

2.1 Datainsamling 
Data har samlats in från tre huvudområden: kvalitativ information hämtad ifrån intervjuer, 
kvantitativ data företaget lämnat ut, samt ifrån direktobservationer som gjorts på plats i 
verksamheten. Slutligen, för att få en djupare förståelse om processerna från ett vetenskapligt 
perspektiv har litteratur - såsom tidsskrifter och böcker – studerats. 
 

2.1.1 Intervjuer 
Intervjuer är en metod som används för att samla information från folks åsikter och 
erfarenheter. Den kvalitativa datan är värdefull då den kan ta tillvara på information som 
annars inte hade synts om enbart statistik använts. Frågor kan ställas muntligt, eller skriftligt 
som enkäter. I vissa fall får de intervjuade se frågorna före intervjun för att kunna förbereda 
sina svar (Chung, 2003). 
 
Intervjuer kan ha tre generella strukturer. Är den helt strukturerad svarar den intervjuade 
enbart på de ställda frågorna. Semistrukturerade intervjuer utgår ifrån ett frågeformulär, men 
den intervjuade får frihet att gå ur ramen. Slutligen finns helt fria, ostrukturerade intervjuer, 
där den intervjuade talar fritt. 
 
I den här studien har intervjuer genomförts på plats på Verktygsboden med tre av dess 
lagerarbetare, men även med en av deras chefer. De har använts för att få en inblick i hur 
arbetarna uppfattar de olika processerna inom det avgränsade området i figur 1. 
Semistrukturerade intervjuer har använts, där en intervjuguide (se Appendix 1) utformades, 
och de intervjuade tilläts tala fritt. Konversationerna spelades in för att kunna studeras i detalj 
i efterhand. 
 
Frågorna som användes i intervjuerna utformades för att ge en generell bild av företagets 
processer, flöden och rutiner som var relevanta till studien. Frågorna är inte förankrade i 
vetenskapliga teorier, men relevansen hos dem verifierades av handledare före intervjuerna 
genomfördes och de korrigerades utefter angiven feedback. 

2.1.2 Direktobservationer 
Direktobservationer ger en bild över hur företaget fungerar i praktiken, och möjliggör 
identifierande av behov snarare än att söka lösningar på problem (Becker, 1999). Med 
direktobservationer kan de olika momenten i processen kartläggas. Som en utomstående 
tredje part kan problem observeras som annars hade missats av de anställda då de är för vana 
vid rutinerna. Observationer är därmed ett utmärkt komplement till intervjuer ifall information 
saknas. 
 
Det finns olika sätt att göra en observation på; deltagande observationer och observerande 
observationer (Justesen & Mik-Meyer, 2011). I en deltagande observation har undersökaren 
aktiv roll, och kan ställa frågor medan momenten genomförs, och kan även genomföra 
momenten själva. I en observerande observation har forskaren istället en mer passiv roll som 
en åskådare och betraktar enbart det som görs. 
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Deltagande observation valdes istället för en observerande observation för att kunna få 
motiveringar till varför personalen gör det olika momenten i den observerande processen. 
Observationen användes för att kartlägga processen från att en kundorder skrivs ut tills dess 
att ordern låg klar för utleverans. En av de anställda studerades medan den behandlade en 
order. En person förde skriftliga anteckningar på vad som sades och vad som gjordes, medan 
övriga forskare ställde frågor för att få svar på varför de olika momenten genomfördes. 
Observationerna beskrivs mer i detalj i styckena 4.1, 4.2, 4.3. 

2.2 Metod för konstruktion av teoretiskt ramverk 
Litteratur är ett hjälpmedel som använts för att få en förståelse över terminologi, och för att få 
insikt i de metoder och teorier som kan användas för att lösa observerade problem. Litteratur 
har använts för att finna vetenskapligt stöd för analysen och de föreslagna lösningarna, och 
därmed öka validiteten för studien och svara på de krav uppdragsgivaren ställt. Huvudparten 
av den studerade litteraturen bestod av vetenskapliga artiklar insamlade med hjälp av 
Summon och andra sökmotorer. Litteratur har även hämtats ifrån böcker, för att få en generell 
och snabb inblick i problematiken, i kontrast till artiklarnas mer fördjupade studier. 
 
En förstudie genomfördes på tekniska hjälpmedel, orderplocksmetoder, lagerlayout och 
lagerdesign där forskningsämnet studerades mer generellt för att få en bredare förståelse, då 
det var dessa ämnen som var återkommande under de preliminära samtalen med 
kontaktpersonen på företaget. 
 
En undersökning gjordes över vilka tidsskrifter de relevanta artiklarna fanns, och resultatet av 
den var att European Journal of Operational Research, International Journal of Production 
Research och International Journal of Economics var de tre största publikationerna inom 
varuhållning och orderplockning. I förstudien studerades främst artiklar därifrån, samt 
artiklarnas källor. 

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
Studien är i stor grad baserad på beskrivningar från intervjuer och observationer, och är 
därmed kvalitativ. I en kvalitativ studie pågår en insamling av data och analys parallellt i en 
kontinuerlig process (Patel & Davidson, 2003). Fördelarna med en kvalitativ studie är att 
operatörerna tillåts förklara varför ett moment genomförs på ett visst sätt. Det ger en bredare 
förståelse och underlättar kartläggningar och förbättringsarbeten. Det blir även enklare att 
hitta de bakomliggande problemen som orsakar de upplevda problemen. 
 
Problem med förhållningssättet är att det blir svårt att objektivt mäta om förbättringsförslagen 
faktiskt resulterar i en förbättring eller ej, annat till uppenbara förändringar, såsom en minskad 
mängd gods i vägen i passager för operatörerna. Ett annat problem är att vissa av lösningarna 
kräver specifika data, såsom exakt hur en operatör skall förflytta sig med ruttmetoder, men 
utan mätningar går det inte att svara på dessa problem. 

2.4 Verifiering och validering 
SCOR-modellerna som beskriver inleveranserna och plockprocessen har verifierats och 
validerats kontinuerligt, som följt Chungs (2003) lära. Modellen förändrades ett flertal gånger 
innan de involverade parterna var nöjda med hur den var strukturerad och reflekterade de 
problem som fanns på företaget. Modellen delades upp i delar som analyserades individuellt 
för att undersöka och visa på fler faktorer som kan ha påverkat dessa än vad som först 
uppmärksammats enligt Chungs (2003) föreslagna förhållningssätt ”divide-and-conquer”. 
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Det är av största vikt att vara noggrann med att modellerna blir korrekta, eftersom 
lösningsförslagen kommer vara baserade på processens styrkor och svagheter som modellen 
är tänkt att beskriva. Blir modellen felaktig finns en överhängande risk att de föreslagna 
lösningarna kommer leda till en suboptimering. 
 
I modellen har standardsymboler använts i den mån programmet där den gjordes (Microsoft 
Visio 2013) haft möjlighet till det. Figur 2 illustrerar hur en kartläggning kan se ut. Processen 
delas upp i dess beståndsdelar för att visa hur varje moment fungerar i sitt sammanhang. 
 

 
Figur 2: Typisk processkartläggning (Ha & Hagen, 2008) 

2.4.1 Verifiering 
När en modell verifieras undersöks hur bra processen är strukturerad. Enligt Chung (2003) 
kan uppbyggnaden av modeller liknas vid programmering. Enligt forskaren är det viktigt att 
modellen, eller ”programmet” fungerar som en modell (att jämföra med att programmet 
startar över huvudtaget). Genomförs kontinuerliga verifieringar kan risken för misstag. 
  
Dessa kan dels resultera dubbelarbeten i forskningsprocessen om valideringen görs före 
verifieringen. Passerar modellen valderingen men inte verifieringen och behöver ändras kan 
ändringarna i sig innebära att valideringen behöver göras om. 
 
Dessutom kan felaktiga lösningar minimeras, eftersom modellen kan bli tydligare när delar 
inkluderas som annars kunde tagits för givet. Därför är det viktigt att de som verifierar 
modellen inte är en del av processen när den byggs upp, så att de har ett perspektiv av en icke-
insatt tredje part. Verifieringen har gått till på följande vis: 
 

1. Processkartläggningen gjordes enligt SCOR för att tydligt beskriva, istället för att 
använda ord för att ge en tydlig överblick över processen. 

2. Modellen visades upp för en utomstående part i form av handledaren för att få 
feedback. 

3. Modellen uppdateras enligt den respons som fåtts av handledaren. 

4. Steg 1 till 3 upprepades fram till dess att alla parterna var nöjda. När modellen var klar 
skickades den vidare för validering. 

Arbetsuppgi,	  
3	  

Arbetsuppgi,	  
2	  

Arbetsuppgi,	  
1	  

Ak1vitet	  

Ak1vitet	  

Ak1vitet	  

Ak1vitet	  

Ak1vitet	  
Ak1vitet	  
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2.4.2 Validering 
Enligt Chung (2003) är det vanligt att antaganden och förbiseenden görs, orsakade av bland 
annat bristande information, och i synnerhet om informationen inte är tillgänglig eller finns 
dokumenterad över huvudtaget. I valideringen undersöks det huruvida modellen ger en 
korrekt avspegling av verkligheten och är relevant till frågeställningen, eller om något 
förbisetts eller antagits fel. 
 
I studien kontaktades varuhusets logistikansvarige för valideringen pga. hans omfattande 
insikt i hur processerna fungerar på företaget, och därmed kan ge korrektare respons. Vidare 
har han i egenskap av sin ställning på företaget haft tillgång till dokumentation som en 
lagerarbetare inte har tillgång till, såsom ritningar. Med tillgång till den informationen blir det 
möjligt för honom att kunna ger mer korrekt feedback, så att modellen blir så 
verklighetstrogen som möjligt. 
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3 Teori och vetenskaplig referensram 
I det tredje kapitlet beskrivs de teorier som kommer användas senare i kapitlen 4 och 5. 
Teorierna beskrivs i detalj, så att läsaren skall få en tydlig inblick i hur de kommer att 
användas 

3.1 Supply Chain 
Orderplockning påverkar företagets försörjningskedja direkt då det är den som förser 
transportbolagen med det gods som skall fraktas till nästa part i försörjningskedjan. Är 
plockprocesserna ineffektiva ökar risken för felplock, icke fullständiga leveranser, och 
förseningar, vilket leder till missnöjda kunder och förluster för företaget (De Koster, Le-Duc 
& Roodbergen, 2007). 

3.1.1 Orderplockning 
Med orderplockning menas ansamlingen och tidsplaneringen av kundorderna, påfyllnaden av 
komponenter för operatörer på arbetsstationer, tilldelning av ordrar till operatörerna, 
plockande av artiklar från förvaringsutrymmen, samt förvaltningen av de plockade 
produkterna. Det finns två olika metoder för orderplockning enligt figur 3 nedan. Den första 
metoden är arbetande människor, denna metod är uppdelad i tre olika plockningssystem 
picker-to-parts, put system och parts-to-picker. Den andra metoden inom orderplockning är 
arbetande maskiner som är uppdelad i två delar automated picking och picking robots (De 
Koster, Le-Duc & Roodbergen, 2007). 
 
Att ha arbetande människor som arbetar i lagret är den mest vanliga metoden inom 
orderplockning. Inom de tre olika plockningssystem är picker-to-parts det mest kända 
systemet, och innebär att orderplockaren går eller kör mellan korridorerna för att plocka 
ordern (De Koster 2004). Picker-to-parts kan delas upp i två nivåer - låg och hög nivå. Den 
flesta litteraturen och forskningen handlar om hög nivå som används främst i stora lager. Den 
låga nivån används mest till små eller medelstora lager och innebär att personalen plockar den 
efterfrågade ordern från förvaringsplatser. Picker-to-parts genomförs på två olika sätt, batch 
picking som innebär att man plockar enligt artikel och discrete picking när man plockar enligt 
order (De Koster, Le-Duc & Roodbergen, 2007). 
  
Orderplockningssystem är komplext och många faktorer inverkar för att skapa ett optimalt 
plockningssystem enligt figur 4, som visar de olika faktorerna. 
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 Figur 3: Orderplocknings metoder (De Koster 2004) 
 
 
 

                  
Figur 4: Komplexiteten i orderplockssystemet (De Koster, Le-Duc & Roodbergen, 2007) 
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3.1.1.1 Orderplockningens tidskomponenter  
I ett lager är förflyttningstiden en kritisk faktor då den är ett slöseri av resurser och pengar för 
företaget. Förflyttningen i lager är den mest dominanta slöseriet enligt Bartholdi och 
Hackman (2005).  Förflyttningen korrelerar med färdavståndet, och när man designar 
lagerlayouten är oftast det främsta målet att optimera avstånden inom lagret. I figur 5 beskrivs 
hur stor andel av tiden som varje arbetare använder på varje aktivitet. 50 procent av den 
förbrukade tiden för orderplockaren används på transporter inom varuhuset (Tompkins et al., 
2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Hur operatörer använder sin tid inne på ett varuhus. (Tompkins et al., 2003).  
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3.1.1.2 Produktförvaring (Storage) 
Produkter måste placeras i förvaringssystem innan de kan plockas och skickas till kunderna. 
Beslut måste tas om hur metoden ska se ut för produktförvaringen. Fyra vanligt 
förekommande förvaringssystem är, slumpartad förvaring, klass-baserad förvaring, dedikerad-
förvaring och familjegruppering (De Koster, Le-Duc & Roodbergen, 2007). 
 
I en slumpartad förvaring placeras artiklarna osystematiskt och oregelbundet omkring i ett 
varuhus, och är en ineffektiv lösning. 
 
En klass-baserad metod innebär att man gör en ABC-klassificering för att visa de 
lönsammaste produkterna i lagret och placera de på olika områden på lagret som visas i figur 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6: Illustration av två generella metoder för klass-baserad förvaring (De Koster, Le-Duc 
& Roodbergen, 2007) 

 

Familjegruppering är också en metod för förvaring av produkter i lagret, som innebär att 
liknade produkter och/eller besläktade artiklar placeras i samma område eftersom de oftast 
säljs ihop. Denna metod kan också med fördel kombineras med ABC klassificeringen (De 
Koster, Le-Duc & Roodbergen, 2007), då vissa artiklar ofta kan vara en komponent till den 
andra artikeln, såsom bits till skruvdragare. 
 
För att kunna öka hastigheten i plockningsprocessen behöver man ha två olika 
förvaringsområden en av dem är reservområde och den andra är plockningsområde. Mindre 
plockningsområde än reservområde innebär kortare färdtider, då operatörerna snabbare kan ta 
sig till nästa artikel som behöver plockas. Det är viktigt att bestämma hur många produkter 
och hur de ska placeras i plockningsområdet. För att plockningsprocessen ska fungera fullt ut 
måste plockningsområdet alltid vara påfyllt av produkter som hämtas från reservlagret, så att 
operatörerna inte behöver använda extra tid till påfyllningarna av plocklagret. Därmed finns 
det tid att spara på att ha en person som har som ansvar att plocklagret fylls på. Genom att ha 
en dedikerad ansvarig för påfyllnaden kan även den processen optimeras bättre då turerna 
mellan lagren kan minimeras om flera påfyllnader sker samtidigt (De Koster, Le-Duc & 
Roodbergen, 2007). 
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3.1.1.3 Zonplockning (Zoning) 
Zonplockning är en plockningsmetod som är ett alternativ till singelorderplockning. Metoden 
innebär att lagret delas upp i zoner och att personalen plockar i sin bestämda zon. Fördelen 
med zonplockning är att personalen bara behöver täcka sitt område, och det bidrar till att det 
blir mindre trafik av transporter i lagret och att personalen blir vana med artikelplaceringen i 
sin zon. Nackdelen är att ordern måste samlas ihop inför utleverans till kunden. Det finns två 
olika metoder för plockning i zoner; progressiv sammansättning och parallellplockning (De 
Koster, Le-Duc & Roodbergen, 2007). 
 
Progressiv sammansättning av order innebär att en operatör börjar plocka en order i sin zon 
för att sedan skicka vidare ordern till en annan zon för vidareplockning tills det att den är klar. 
Parallellplockning innebär att olika plockare börjar samtidigt och plockar för samma order i 
sina egna zoner. Zonindelningen baseras oftast på produktspecifikationer så som vikt, storlek 
eller temperatur (De Koster, Le-Duc & Roodbergen, 2007). Enligt Mellema & Smith (1988) 
kan en kombination av batching (se 3.1.4) och zoning kan signifikant öka produktiviteten 
(artikel per arbetstimma). Enligt Petersen (2002) kan utformingen av zonerna (antal korridorer 
per zon, korridorens längd, antal produkter i orderlistan och lagringspolicy) ha en signifikant 
effekt på genomsnittligt färdavstånd. 

3.1.1.4 Batching 
Batching är en plockmetod där en operatör skriver ut flera ordrar och plockar dem under 
samma rutt istället för att behandla dem en och en. Detta kan minska färdavstånden inom 
varuhuset ifall ett flertal kunder beställt samma typ av produkter. Metoden fungerar bäst när 
företaget får många mindre ordrar istället för ett fåtal ordrar där många varor beställs. I ett 
sådant skede är singelorder-plock bättre lämpad. Enligt Choe och Sharp (1991) finns det två 
kriterier som behöver uppfyllas för att batching ska kunna genomföras. 
 
Det första är proximity batching; d.v.s. att operatören vet eller får information om avstånden 
mellan produkterna i orden för att veta den optimala rutten. Målet är att minimera den 
maximala ledtiden för varje batch. 
 
Det andra kravet är time window batching, där ordrar delas in i olika batcher beroende på i 
vilket tidsfönster den anlände hos företaget. Dessa sorteras sedan inbördes för att få fram den 
optimala rutten för operatören att röra sig inom varuhuset. När ordrarna sorteras kan de 
antingen delas upp och behandlas från start till slut (sort-while-picking strategy), eller 
optimera rutten sett till vilken produkt som är närmst (pick-and-sort strategy) (De Koster, Le-
Duc & Roodbergen, 2007). 

3.1.1.5 Ruttmetoder (routing) 
Ruttmetoder kan delas upp i sex olika metoder, s-shape, return, mid-point, largest gap, 
combined, och optimal. Metoder utvecklades till singel-block lager men funkar även i 
multipla-block lager. Målet med ruttmetoder är att plockarens orderlista ska ha en bra rutt 
genom lagret för att minimera avstånden och bli effektivare. (De Koster, Le-Duc & 
Roodbergen, 2007). 
 
• För att använda s-shape-metoden måste varje korridor innehålla minst en vara för att 

plocka. Korridorer utan plock behandlas inte, och plockaren går igenom korridorerna i s-
form.  

• Return metoden innebär att orderplockaren går in och ut från samma sida av korridoren. 
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• Mid-point metoden delar upp lagret på två delar främre och bakre. Plockaren plockar först 
varorna från ena halvan och när alla varor är plockade, plockar han från andra halvan. 

• Largest gap metoden är lik mitt-punkt metoden förutom att orderplockaren plockar 
produkterna mellan korridorerna utifrån det minsta mellanrummet.  

• Combined metod innebär att orderplockarna antingen går igenom hela korridoren eller så 
går de in och ut genom samma sida av korridoren. 

• Optimal metoden innebär att plockaren plockar efter det totala minsta avståndet Ratliff 
och Rosenthal (1983).  

 

Figur 7: Sex olika ruttmetoder för orderplocknings ett singel-block lager (Roodbergen, 
2001) 
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3.1.2 SCOR 
 
SCOR är en metod som introducerades 1997 av Supply-Chain Council (Georgise, Thoben & 
Seifert, 2012). Genom att observera företaget och dess försörjningskedja i fyra olika nivåer av 
detalj kan dess olika flöden enklare kartläggas och förbättras. Det här arbetet kommer 
använda sig av nivåerna tre och fyra för att kartlägga de olika processerna inne på 
Verktygsboden i detalj i kapitel 4. 
 

 
Figur 8: 11e versionen av SCOR-modellen (Peter Bolstorff, 2015) 

3.1.2.1 Nivå 1 
I nivå 1 kartläggs en allmän bild över processerna och flödena mellan leverantör och kund, 
där de olika nyckelstegen i företagets SC identifieras. Dessa nyckelsteg är Planering (P), 
Sourcing (S), Tillverkning (M), Leverans (D), Returer (R) (tillkom i version 4) och Enable (E) 
(tillkom i version 11). 

En viktig gränsdragning som görs i samma steg är hur långt i SC studien ska gå, och hur 
många företag och kunder som ska omfattas. 

3.1.2.2 Nivå 2 
I den andra nivån kategoriseras de olika huvudprocesserna från nivå 1 för att identifiera vilka 
kategorier de olika processerna tillhör (Hwang, Lin & Lyu 2008). Exempelvis kan Sourcing 
delas in i sourcing för Make-To-Stock-produkt (S₁), sourcing för Make-To-Order-produkt 
(S₂) etc. Alla tillgängliga kategorier behöver inte vara relevanta för företaget i sig, utan 
företaget beskriver enbart sin produktion med de kategorier som är relevanta. 
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3.1.2.3 Nivå 3 
Efter att huvudprocesserna kategoriserats i nivå 2 delas dessa upp vidare i nivå 3. I nivå tre 
undersöks och beskrivs de olika momenten och del-processer, och hur dessa utförs. Hela 
processen kartläggs först och delas sedan upp i sina beståndsdelar. Genom att göra en 
uppdelning möjliggör det en enklare identifiering av eventuella problemområden och en 
enklare att upptäcka bättre och effektivare sätt att bedriva produktionen på. 

3.1.2.4 Nivå 4 
I nivå 4 implementeras förbättringsförslagen som tagits fram med materialet som hämtades i 
nivå tre. Hur detta genomförs mer i detalj varierar från fall till fall, då dessa är anpassade 
utefter de specifika förbättringarna som införs. Därmed finns ingen generell metod för 
implementering. 

3.2 Materialflödet 
Materialflödet är en av logistikens primära fokusområde, och innebär det fysiska flödet av 
varor inom och utanför företaget. Materialflödet kan skapa kostnader för företaget pga. av att 
materialflödet kostar att upprätthålla i form av resurser. Förflyttningar av fysiskt material har 
även en miljöpåverkan, och genom att skapa ett bra materialflöde kan miljöutsläppen 
minskas. Detta kan göras genom att minska avstånden mellan de olika förflyttningarna eller 
reducera antalet förflyttningar. För att kunna ha ett bra materialflöde krävs det också att 
företaget har ett effektivt informationsflöde eftersom informationsflödet ligger till grund för 
ett effektivt materialflöde. (Jonsson & Mattsson, 2005). 
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3.3 ABC-analys 
En ABC-analys är en metod som studien använder för att effektivisera lagerlayouten i 
Verktygsboden. Metoden har sitt ursprung i 80-20-regeln (Middaugh 2015), där 20% av 
varorna ofta står för 80% av företagets omsättning (Jonsson & Mattson 2011). 
 
I en ABC-analys delas produkter upp i A- B- och C-produkter där varje grupp motsvarar en 
viss mängd av företagets omsättning.  En produkt brukar kallas för A-produkt om den tillhör 
de 20% som står för 80% av omsättningen. Av den orsaken är den finansiellt sett viktig för 
företaget, och bör därmed prioriteras över B- och C-artiklarna. 
 
Klassificeringen av artiklarna har skett efter volymvärde, vilket beräknas genom att styckpris 
multipliceras med antal sålda produkter. Produkten divideras sedan med det totala 
volymvärdet för att hur stor procent artikeln står för. Figur 9 visar ett typexempel på hur en 
ABC-indelning kan se ut. 

 
Figur 9: Typexempel på hur en ABC-indelning kan gå till. 
(Forskarna skapade originalet självt på fiktionella siffror.) 

 

3.3.1 Artikelplacering 
Artikelplaceringen i lagret kan vara fast eller flyttande. En fast lagerplacering innebär att 
artiklarna har sin bestämda plats i lagret då kan man placera A-produkterna nära 
utlastningsplatsen och B- och C-produkterna längre bort. Man kan även skapa strategiska 
zonindelningar genom produktplaceringen. 
 
Fast placering innebär att man behöver ha mer yta i lagret men att man förenklar 
lagerhanteringen. Ett flytande lager innebär att man placerar produkterna där det finns fria 
utrymmen och därmed krävs det inte lika mycket yta men det medför att lagerlayouten blir 
mer komplicerad. 
 
Det är även möjligt att kombinera dessa till en kombinerad placering. Den kombinerade 
placeringen kräver mindre yta samt att det är enkelt att anpassa lagerlayouten. Det finns också 
olika sätt att placera varorna bredvid varandra för att kunna minimera transport avstånd och 
hanteringsarbete. Liknande varor som placeras precis bredvid varandra kan öka risken för 
felplock, och bör därmed undvikas i den mån det är möjligt, då målet med artikelplaceringen 
även inkluderar att riskerna för att fel produkter plockas ska minimeras (Jonsson, 2008).  
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3.4 Lagerlayout 
En lagerlayout kan utformas på många olika sätt men målet är att utforma en så effektiv 
layout som möjligt samt hög utnyttjandegrad. För att kunna skapa en effektiv layout måste 
man tänka på många aspekter, såsom vart varorna placeras i lagret, att varorna är enkla att 
hitta och komma åt och att de mest sålda produkterna ligger på strategiska platser. Layouten 
kan designas utifrån två olika generella flöden: ett linjärt flöde eller ett U-format flöde. Valet 
baseras på vad som är bäst för företaget och deras strategi, men även på hur byggnaden är 
konstruerad (Jonsson, 2008). 

3.4.1 Lagerdesign för orderplockning 
Med avseende på orderplockningen finns två underliggande problem i med lagerlayouten. Det 
första problemet är designen av lagret vilket innebär var de olika avdelningarna (inleverans, 
plockning, förvaring, sortering och utleverans etc.) är placerade inne i lagret för att optimera 
plockningsprocessen. En viktig aspekt när beslutet tas är att veta relationen mellan de olika 
avdelningarna. Målet med designen är att minimera hanteringskostnaderna vilket oftast 
representerar färdavstånden. 
 
Det andra problemet är den interna lagerdesignen eller korridorskonfigurationsproblemet. 
Problemet beskriver hur beslutsprocessen för antalet lagerhyllor och var de är utsatta i lagret 
sett till avstånd mellan de olika hyllorna för att minimera plockningstiden.  
 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10: Typiskt lagerlayout beslut i ett orderplockningssystem (överskådlig 
bild på lagerytan).(De Koster, Le-Duc & Roodbergen, 2007). 
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3.4.2 Linjärt flöde 
Det linjära flödet se figur 11 innebär att godsmottagningen och utleveransen ligger på motsatt 
riktning i lagret, denna typ av lager passar bättre till stora volymer och liten variation av 
artiklar. Nackdelen med denna med linjärt flöde är att varorna måste transporteras genom hela 
lagret, och detta kan resultera i högre hanteringskostnader för företaget (Jonsson, 2008). 

3.4.3 U-format flöde 
I ett U-format lager ligger godsmottagningen och utleveransen på samma sida av byggnaden 
detta skapar ett u-format flöde och en effektiv hantering av varorna som färdas igenom lagret 
enligt bilden nedan (Jonsson, 2008). 

 
 
Figur 11: Lagerlayout linjärt respektive u-format flöde. Pilarna visar hur materialflödet går. 

(Jonsson & Mattsson 2005) 
 

3.5 Ergonomi 
Ergonomi är den tillämpade vetenskapen som beskriver anpassningen av arbete och miljö till 
människans behov och förutsättningar. År 2014 var belastningsfaktorer den vanligaste 
orsaken till anmälda arbetssjukdomar (Bengtsson, Hugosson, Ivarsson & Webstedt, 2015). 
Enligt Arbetsmiljöverket (2015) är de vanligast förekommande orsakerna till belastningen 
tunga lyft, förflyttning av tungt gods för hand, ensidigt och monotont arbete, samt slitsamma 
arbetsställningar. 
 
Vid hög belastning och hög utmattning minskar koncentrationen och precisionsförmågan hos 
operatörerna, vilket avspeglas i en minskad produktivitet och effektivitet. Plock beräknas stå 
för upp till 55% av driftkostnaderna för ett varuhus (de Koster, Le-Duc & Roodbergen, 2007) 
och därför är det viktigt att ergonomin fungerar för operatörerna som ansvarar för plock.  

3.6 Förvaringssystem 
Förvaringssystem är diverse olika metoder som kan användas för att förvara material i ett 
lager. Jonsson & Mattsson (2011) listar fem vanligt förekommande förvaringssystem (varav 
tre som är relevanta i studien): 
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• Djup- och fristapling 

• Hyllfackslagring 

• Karusellagring 
Djuplagring och fristapling är en princip där plats utnyttjas effektivt genom att varor lastas 
direkt på golvet. Lastningen sker dels i djupled men även i höjdled. Detta innebär att enbart de 
yttersta exemplaren av en viss vara är tillgängliga, vilket innebär att de sist inplacerade 
varorna väljs först medan de äldre, inre produkterna riskerar att bli liggande. Detta kan på sikt 
leda till att de äldre produkterna riskerar att bli obrukbara och måste kasseras. 
 
Inom hyllfackslagring förvaras diverse olika produkter i fack i en större hyllkonstruktion. 
Förvaringsmetoden är effektiv om många olika typer av varor i mindre kvantiteter förvaras, 
eller för effektiv lagring av små produkter. Extra ledtider uppstår om operatörerna inte vet i 
vilket fack vart en viss produkt ligger, vilket ställer krav på märkning och identifikation. 
 
Karusellagring löser problemet hyllfackslagring har genom att med ett automatiserat system 
rotera fram de fack som operatören behöver. Detta innebär dels att operatörerna enklare hittar 
de varor de letar efter, men även att förflyttningar kan minimeras, vilket ökar effektiviteten på 
lagret. Dock kan karusellagringen vara en kostsam lösning (Jonsson & Mattson 2011) 

3.7 Auto-ID 
Automatiskta indentifikationssystem (Auto-ID) används i lager och andra miljöer för att 
kunna registrera och identifiera varor eller objekt. Det kan även innehålla information om 
produkten, såsom exempelvis mått för bultar. Informationen som lagras med Auto-ID kopplas 
till en databank, företagets ERP-system, där den förvaras och kan användas. Det finns olika 
typer av Auto-ID med olika prisklasser som passar bättre till olika situationer. 
 
Den främsta fördelen med automatisk registrering är att det manuella arbetet kan minskas. 
Manuellt arbete tar mycket längre tid och risken att fel uppstår blir betydligt större. I vissa fall 
med att använda Auto-ID kan man avlasta personalen från att göra registreringsarbete. De 
olika Auto-ID detta kapitel kommer ta upp är RFID och streckkoder (Jonsson, 2008). 

3.7.1 Streckkoder 
Det mest vanliga systemet för att kunna identifiera och registrera objekt är att använda sig av 
streckkoder. Streckkoderna innehåller information om produkten. För att kunna använda 
streckkoder behöver objekten märkas med en streckkod (se figur 12). För att kunna läsa koden 
behövs en streckkodsläsare som läser av informationen från koden. Det finns många olika 
typer av streckkoder, de vanligaste är EAN(European article Numbering), och UPC 
(Universal Product Code).  
 
Behöver det lagras mycket information i streckkoden finns det en tvådimensionell streckkod, 
som kan innehålla information till upp emot en hel A4 sida. Informationen som kan lagras kan 
bestå av arbetsbeskrivningar, transportmeddelanden, foton m.m. 
 
En simpel streckkod består av vertikala linjer medan en tvådimensionell har vertikala och 
horisontella linjer. PDF 417 är den mest vanliga tvådimensionella streckkoden och den har 
egenskaper i att kunna själv-verifiera och själ- korrigering vilket innebär att den genom en 
algoritm kan korrigera vissa felaktiga koder. Med andra ord är det möjligt att läsa av koden, 
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även om den är delvis förstörd. Detta minskar risken att information går förlorad om koden 
går sönder, som är en risk med de endimensionella streckkoderna. 
 
De endimensionella streckkoderna avläses vanligen med en laserstreckkodsläsare. Medan de 
tvådimensionella streckkoderna avläses med en specialdesignad kamera som fotograferar 
streckkoden, är det också möjligt att använda en lasterstreckkodsläsare till vissa streckkoder 
(Jonsson, 2008). 
 
 

 
Figur 12: Olika streckkodssymboler (www.data-net.com)  
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4 Nulägesbeskrivning 
I kapitel 4 redovisas inleverans- och plockprocesserna vilket ligger till grund för analysen i 
nästa kapitel. Insamlingen av materialet har skett med de metoder som presenterades i kapitel 
2. Modellerna bygger på data ifrån intervjuer och observationer. 

4.1 Inleverans processkartläggning 
I denna del beskrivs verktygsboden inleveransprocess där de olika momenten kartläggs enligt 
SCOR-modellen nivå 3. Kartläggningen visar de olika fysiska och informationsförflyttningar 
mellan de olika momenten. Först illustreras modellen i sin helhet, och sedan delas den upp i 
dess beståndsdelar där de beskrivs i detalj. 
För att förtydliga arbetsmomenten i kartläggningen finns en beskrivande text för att ge en mer 
detaljerad förklaring av vad de olika arbetsuppgifterna innefattar och hur de utförs. SCOR har 
används för att få en visuell bild över processerna och de är kopplade till varandra. 
Kartläggningen är enbart baserad på intervjuer. 
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Figur 13: Kartläggning av inleveransprocessen, bild 1. 
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Figur 15: Kartläggning av inleveransprocessen, bild 3. 
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4.1.1  Lastbil ankommer  
Lastbil från butik körs av operatör 4 och anländer dagligen varje morgon från Borås. Lastbilen 
kommer med produkter från butikslagret, och produkterna som anländer är redan sålda till en 
kundorder. Butikslagret har små produkter som inte finns i Verktygsbodens centrallager, men 
som kunden ändå önskade ha med i sin beställning. Dessa varor inkluderar handskruvmejslar, 
måttband, med mera. 
 
Lastbilen som kommer med varor från utlandet anländer och chauffören informerar lagret om 
leverans över telefon innan ankomst.  
 

  

Figur 17: Gods anländer. 
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4.1.2 Godsmottagning  
Lagerpersonalen lastar av produkterna från lastbilen i godsmottagingen och placerar de på en 
pall för att sedan köras in med truck till avlastning/kontrollzonen. I godsmottagningen har 
lagerpersonalen möjlighet att avvisa leveransen om den visar sig vara felaktig. Accepteras 
leveransen bestämmer de vilken avlastnings- och kontrollzon varorna ska placeras i beroende 
på om de kommer från butik eller leverantör från utlandet. 

 

 
 

 

4.2 Avlastning/kontrollzon  
När varorna befinner sig på pallar inne i avlastnings- och kontrollzonen kontrolleras antalet 
och om det finns skadade varor med hjälp av följesedel som operatörerna skriver ut med hjälp 
av ERP-systemet Kassanova (intervju 2). Kontrollen på om varorna är skadade sker bara 
visuellt, och främst undersökes kartongen om den är skadad. Om kartongen är skadad görs en 
djupare undersökning för att se om även produkterna är skadade. Skulle allt se bra ut körs det 
direkt till dess bestämda lagerplats. Om varorna är skadade skrivs en avvikelserapport. Även 
om produkterna kan vara fel eller skadade görs en utredning för att se om de fortfarande är i 
acceptabelt skick. Accepteras varorna bestäms vilken lagerplats de ska köras till. Accepteras 
varorna inte skrivs en avvikelserapport. Efter att varorna godkänts och fått en bestämd 
lagerplats körs de med truck eller vagn. 
 
Den dagliga leveransen från butiken körs in av en lagerarbetare, eftersom det för det mesta 
bara består av små produkter är det uppställda på en stor hylla på hjul som förflyttas manuellt. 
När hyllan står på avlastning/kontrollzonen checkar man av vilka produkter som anlänt på en 
utskriven lista och kontrollerar avvikelser och fel, utifrån denna lista uppdateras 
affärssystemet. 

Figur 18: Gods packas ur. 
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Figur 19: Avlastningszon och kontrollzon 

4.2.1 Truck/vagn 
Från avlastning/kontrollzonen hämtas pallarna med produkterna med truck eller vagn och körs 
till sin angivna lagerplats. Skulle utrymmet inte räcka till körs de vidare till buffertzoner. 
Buffertzoner är temporära lagerplatser inne i lagret som används när inte utrymmet räcker till.   

 
Figur 20: Transport till lagerplats  
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4.2.2 Lagringsplats   
När den nya leveransen är transporterad till sin lagerplats uppdateras antal och lagerplats 
manuellt in i systemet (intervju 3). Flyttas förvaringen av varorna till en annan lagerplats 
uppdateras ”post it”-lapparna. 

 
Figur 21: Lagring 

4.3 Plockprocesskartläggning 

4.3.1 Plockprocess 
Lagerpersonalen skriver ut kundorderlistor från Kassanova. När de har skrivit ut 
kundorderlistan tar det beslutet om det behövs en gaffeltruck eller inte (observation 1). Om 
den behövs hämtar de en pall för att kunna lägga varorna på. Om den inte behövs går 
operatören till fots och ser om varan ligger på sin plats. Finns varan på sin plats plockas den 
om varan inte ligger på sin plats måste den hämtas från reservlagret. Hämtas varor därifrån 
korrigeras lagersaldot på ” post it” lappen. När ordern är plockad paketteras varor in i paket 
och kvitteras manuellt i deras affärssystem. Beslut tas över vilken utleveranszon (DHL eller 
postnord) som skall användas, och baseras på paketets längd och vikt. De varor som ska till 
deras butik läggs på en tredje plats för utleverans.  
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4.3.2 Transport, utleverans 
Utleveransen från lagret till butiken sker vid kl.16.00 varje dag i en av Verktygsbodens egna 
lastbilar och körs av operatör 4. 
 
Utleveransen av godset sker varje dag, de stora produkterna som transporteras med DHL 
hämtas upp mellan kl.14.00–15.00. De mindre paketen ställs på pallar med galler 
transporteras med Postnord och de hämtas vid samma tidpunkt. 
  

Figur 22: Kartläggning av plockprocessen. 
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4.4 Nuvarande lagerlayout på Verktygsboden 
Lagerlayouten på Verktygsboden har ett U-format flöde för transporterna av varorna inom 
varuhuset enligt figurerna 23 och 24. Det största och otympligaste godset förvaras på 
övervåningen och följer istället ett linjärt flöde, där de lastas in genom en port som leder 
direkt till lagringsplatserna. Därifrån kan de sedan fraktas till samma utlastningszon för som 
övriga produkter. 

 
Figur 23: Befintlig planritning över markplan på varuhuset med lagerlayout utritad 
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Figur 24: Befintlig planritning över övervåningen på varuhuset med lagerlayout utritad  

Godsmottagning 
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5 Analys 
I kapitel 5 analyseras det problem och brister som observerades i nulägesbeskrivningen av 
företaget. Analysen är grundad på det teoretiska ramverket och nulägesbeskrivningen. De 
upptäckta problemen presenteras sedan i kartläggningen med en röd markering över 
problemområdena. Numren på de röda markeringarna motsvarar numret på respektive 
problem. Vissa av problemen påverkar mer än enbart ett moment i en av processerna. 

5.1 Nuvarande brister och problem med lagerlayout 
1. Vissa varor säljs i minimal mängd eller inte alls. ”Det finns ju mycket som finns på 

lagret som inte säljs” (intervju 1). Bokföringen visar på varor som har ett högt saldo i 
lagret, men som förblir stående där och enbart tar plats. Dessa varor ligger 
orättfärdigat på förvaringsplatser som har attraktivt färdavstånd. Varor som säljs mer 
ofta står längre bort, vilket innebär att färdavstånden blir längre för operatörerna 
(Observation 2). Enligt Bartholdi & Hackman (2005) står färdtiden på lager för den 
största delen av tidsförbrukningen på lager, och ska därmed minimeras. Vidare leder 
de osålda varorna till en platsbrist, då fler varor kommer in i varuhuset än vad som 
lämnar det. Platsbristen var ett återkommande problem som nämndes under samtliga 
intervjuer. 

2. Som visas i stycke 4.4 är avdelningarna för förvaring utspridda som kan tvinga 
operatörerna att färdas genom hela varuhuset för att plocka varor. Operatör 4 
upplevde problem där leveranserna tar onödigt lång tid då varorna är utspridda på två 
våningar. Som beskrivs i stycke 3.4.1 ska avdelningarna designas för att minimera 
hanteringskostnaderna, vilket inte verkar vara fallet på Verktygsboden. Vidare innebär 
det att lagret blir mindre u-format (se 3.4.3) vilket saktar ner plockprocessen. 

3. Korridorkonfigurationsproblem, likt de som beskrivs i stycke 3.4.1, förekommer, där 
varor står tätt och blockerar passager (intervju 3), då produkterna fristaplas längs med 
väggarna (3.6). Detta visas i minskad framkomlighet för gaffeltruckar, men även för 
personal. Detta innebär i sin tur att operatörerna tvingas ta omvägar för att nå 
produkterna, att de behöver vänta på att korridorerna ska bli lediga, samt att 
pålastningarna på gaffeltruckarna tar extra tid. Totalt sett leder det till en ökning i 
ledtiderna. Den begränsade framkomligheten har även visat sig i bristande ergonomi 
och tvingar operatörerna till tunga lyft för hand. Detta skapar förslitningar och ökar 
riskerna för skador (se 3.5). Operatör 4 och 2 nämner slitningar i kroppen och kan inte 
prestera fullt ut. 

4. De mindre varorna förvaras genom hyllfackslagring (se 3.6). På varje sida i en hylla 
kan det finnas upp emot ett dussin olika typer av produkter. Till följd av det har 
operatörerna ibland svårt att hitta produkterna som de ska plocka för ordern (intervju 
2). 

5.2 Nuvarande problem och brister med hantering av information 
5. Företaget matar in data i sitt ERP-system manuellt när saldo uppdateras (intervju 3 & 
4). Enligt Jonsson (2008) kan manuell inmatning av data öka ledtiderna och öka 
riskerna för felinmatningar. 
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6. Information saknas som beskriver hur många varor som finns på en förvaringsplats, 
vilket innebär att en operatör kan gå för att plocka en vara enbart för att hitta att den 
inte finns på sin designerade plats (intervju 1&4)(observation 1 & 2). I ERP-systemet 
beskrivs istället det totala antalet varor av en viss typ (intervju 3). Detta resulterar i 
sub-optimerade rutter som operatörerna färdas när de ska plocka varor (se 3.1.1.5). 

5.3 Problem med orderplockningsmetoder 
7. När en operatör skrivit ut en lista med ordrar plockar de varorna i den ordningen de 

vill, istället för att använda sig av ruttmetoder, batching eller zoning (se 3.1.1.3-
3.1.1.5)(observation 1 & 2). Det finns en risk för att plockandet blir ineffektivt, och 
ökar färdavstånden. 

5.4 Kartläggning med problem utritade 

Figur 25: Problemområden i processen, bild 1. 
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Figur 27: Problemområden i processen, bild 3. 
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6 Resultat 
I kapitel 6 presenteras förbättringsförslag på de problem som beskrevs i kapitel 5. De 
föreslagna lösningarna matchar motsvarande problem i analysen i kronologisk ordning. 

6.1 Lösningsförslag på problem med lagerlayouten 
1. En ABC-analys (se 3.3) ska genomföras som kan visa vilka varor som skall placeras 

vart i varuhuset. Med ABC-analysen vet företaget vilka produkter som är de mest 
lönsamma och därmed ska prioriteras i form av att placera A-produkterna så att 
färdavståndet kan minimeras (De Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007). ABC-
analysen kan kompletteras med en familjegruppering (se 3.1.1.2), eftersom 
Verktygsboden har många produkter som är besläktade, likt det scenario (De Koster, 
Le-Duc, & Roodbergen, 2007) nämner. Tankar om den här typen av grupperingar 
verkade redan vara etablerad i företaget: Operatör 2 föreslog familjegruppering under 
intervju 2, där svettsartiklar skall ligga tillsammans på en hylla, istället för att vara 
utspridda i lagret. 

2. För att minska färdavstånden i den nuvarande byggnaden ska transportrutterna för 
operatörerna bli mer u-formade (se 3.4.3) istället för linjära (3.4.2), så att operatörerna 
inte behöver färdas genom hela byggnaden för att plocka en order. Medan det är 
platseffektivt att sortera varor efter typ och storlek (Jonsson & Mattson, 2011) är 
plockprocessen mer effektiv om varorna istället sorteras efter hur lönsamma 
produkterna är, då det kan minimera färdavståndet för operatörerna och därmed 
effektiviseras materialflödet (se 3.2) i företaget. 

3. När förvaringsplatser placeras ut skall hänsyn tas till framkomligheten för att 
operatörna skall kunna plocka varor (se 3.4.1). Beslut behöver fattas om hur många 
förvaringsplatser som skall finnas, vart de ska finnas i lagret och avstånden mellan 
dem. Genom att göra det kan ruttmetoderna planeras (se 3.1.1.5), så att operatörerna 
inte är i vägen för varandra, har tillräckligt med utrymme för att vid behov använda 
redskap för att plocka varor, och därmed korta ner den totala ledtiden (Tompkins et al., 
2003). Ökar framkomligheten för personalen och för truckarna skulle även de 
ergonomiska problemen som personalen upplevde (intervju 2 & 4) kunna lösas, då 
färre tunga lyft behöver göras med händerna. 

4. Sökandet efter produkterna är den näst största tidsslöseriet i plockningsprocessen 
(Tompkins et al., 2003). Därför är det viktigt att operatörerna snabbt kan hitta de 
produkter de letar efter. Karusellagring effektiviserar plockningsprocessen genom att 
enbart göra de hyllfack tillgängliga som har de varorna operatören efterfrågat (se 3.6). 
Övriga döljs inuti systemet. Genom att dölja produkter operatörerna inte letar efter 
kommer det ta kortare tid för dem att hitta produkterna de letar efter, vilket kortar 
ledtiderna.  

6.2 Lösningsförslag på problem med informationshanteringen 
5. Införs Auto-ID och streckkoder (se 3.7.1) kan inmatningen av data ske 
halvautomatiskt vid inleverans- och plockprocessen, snarare än att mata in datan 
manuellt i efterhand, och därmed korta ner hanteringstiden. Med streckkoder minskar 
även risken för felinmatning (se 3.7). Medan RFID till synes kan vara att föredra över 
streckkoder var den lösningen inte tillämpbar på Verktygsboden (se 1.7.1). De 
minskade riskerna för felinmatningar skulle även kunna förbättra inventeringen, enligt 
operatör 1, som såg många fördelar med systemet.  
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6. Med Auto-ID kan datahanteringen effektiviseras på företaget genom att det kan 
signalera ERP-systemet om hur många varor som finns på varje förvaringsplats (se 
3.7). Informationen kan användas för att nå målet att ruttmetoder ska baseras på 
plockarens orderlista (se 3.1.1.5), så att operatörens rutt kan planeras effektivare. 
Scenarion där operatören går till en plats för att hämta en vara som inte finns på den 
platsen kan därmed undvikas helt. 

6.3 Lösningsförslag på problem med orderplockningsmetoderna 
7. Det finns ett flertal olika strategier och tillvägagångssätt för att bestämma i vilken 

ordning varor skall plockas. Ruttmetoder kan införas där operatörerna har en bestämd 
rutt för hur de ska färdas. Dessa kan bland annat innebära om de ska fortsätta framåt 
till andra sidan av en gång, eller gå tillbaka samma väg som de kom (se 3.1.1.5). 

Zoning är en annan metod där varuhuset delas upp i olika zoner, och operatörerna 
ansvarar för all plock på sin specifika zon. Fördelar inkluderar att det blir mindre trafik 
i lagret, och att varje operatör blir mer bekanta med artiklarna i sin zon, och därmed 
kan hitta varorna där snabbare (se 3.1.1.3). 

Batching är en metod där flera ordrar skrivs ut samtidigt, och operatören plockar för 
dem under samma rutt. I fall där två eller fler ordrar har beställt samma produkt kan 
artiklarna plockas samtidigt, och därmed minimera upprepad förflyttning (se 3.1.1.4). 
Metoden används redan i begränsad utstreckning av operatörerna på Verktygsboden 
(observation 2), då de själva insett tidsbesparingarna som den medför. 

6.4 Exempelscenario på ABC-klassificering på Verktygsboden 
Verktygsbodens sortiment av artiklar delas upp i tre huvudkategoriseringar med en ABC-
analys. Generellt sett används enbart en beräkning på det totala lagret, men på företagets 
begäran gjordes enbart kalkyler på de små produkterna. Kalkylerna är baserade på 
försäljningssiffror från perioden oktober 2015 till februari 2016. För ökad noggrannhet skall 
framtida analyser baseras på samma period under flera år i rad, samt under längre perioder för 
att se om försäljningen har en säsongsbetingad variation. Den här kalkylen tar inte hänsyn till 
den aspekten. Dokumentet skall vara levande och uppdateras i takt med att försäljningen 
förändras.  
 
ABC-analysen är baserad på de små varorna som förvaras i Verktygsbodens H-hall. I 
kalkylen användes den klassiska 80-20-regeln då den är tillämpbar. I studien ingick 2520 
produkter. Enligt 80–20-regeln förväntas då ca 504 produkter stå för 80% av värdet. 
Försäljningssiffrorna angav att 654 varor (ca 26%) stod för 80%, vilket är något i överkant i 
jämförelse med det klassiska scenariot. 
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Figur 29. Volymvärdet fördelat per 
grupp av produkterna i H-hallen 

Figur 30 ABC-klassificering i H-hallen 
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7 Diskussion 
I diskussionen analyseras resultatet för att visa på hur studien är tillämpbar på andra 
företag, och hur det kan återkopplas till syftet. Vidare diskuteras extra avgränsningar som 
tillkommit i efterhand, och hur de kan kopplas till studien. Slutligen lämnas förslag på hur 
företaget kan fortsätta förbättringsarbetet i framtiden. 
 

7.1 Diskussion om studiens utfall 
Lösningsförslagen som presenterats i studien har en gemensam nämnare, att det kortar ner 
ledtiderna i processerna. Detta innebär att tiden varorna finns i lagret minskar och därmed 
skickas leveranserna snabbare ut till kunderna vilket ger konkurrensfördelar.   
 
Metoderna och teorierna som resultatet är baserade på är i sin tur baserade på de problem som 
finns på Verktygsboden. Problemen på lager varierar från företag till företag eftersom de 
aldrig är helt samma finns det ingen universell lösning för alla problem. Om ett annat företag 
introducerar samma lösningar utan att ha samma problem finns risken att ingenting förbättras. 
Metoderna och teorierna är dock generella i den meningen att de skulle kunna tillämpas om 
liknande problem observeras på andra företag. Dessutom är det möjligt för företagen att 
använda samma analysverktyg – SCOR – för att genomföra en egen kartläggning på sitt 
företag. Att visa på hur det var möjligt var en stor del i studiens syfte. 

7.2 Anknytning till det sociala perspektivet i hållbar utveckling 
Om konfigurationerna om lagerplatserna och bredd på gångarna genomförs korrekt blir 
gångarna inte lika klaustrofobiska, och de tunga lyften minskar vilket ger operatörerna bättre 
ergonomi på arbetsplatsen. En omstrukturering av lagerlayouten förbättrar därmed hälsan hos 
operatörerna, och deras produktivitet (se 3.5), utöver de potentiella finansiella vinsterna. 
 

7.3 Nästa steg för Verktygsboden AB 
Efter att de rekommenderade förslagen implementerats behöver företaget tänka på nästa steg. 
Vitsen med att använda SCOR i studien var att visa på ett enkelt förbättrings- och 
kartläggningsverktyg som kan användas för många olika typer av processer. 
 
Som diskuterats i lösningsförslag 6 i Resultatet kan streckkoder användas för att signalera om 
att varor behöver fyllas på i en plockplats från påfyllnadslagret. Dock beskrivs inte hur 
påfyllnaden ska gå till. För att plockningen ska fungera optimalt krävs det att även 
påfyllnaden fungerar optimalt. Därmed är studiens första rekommendation för framtida 
förbättringar på Verktygsboden att påfyllnadsprocessen kartläggs och studeras. 
 
Planeringen av lagerplatser kan underlättas om det lämnas mer framförhållning av 
leverantören till företaget. Detta kan uppnås genom ett ökat samarbete med leverantören där 
information kan utbytas om varornas position när de transporteras. En möjlig lösning är 
RFID, men för att RFID ska fungera krävs integrerad kommunikation, (Jonsson & Mattson, 
2011). 
 
Vidare underlättar lagerarbetarnas arbete om de blir informerade om vart varorna är 
placerade. Något som återkom i intervjuerna var att de anställda inte blev insatta i händelser 
kring lagret, och att samtliga anställda på företaget inte agerade som en enhet. Enligt 
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Tompkins et al. (2003) används 20% av orderplockarnas tid enbart till att leta efter varor. 
Förbättras den interna kommunikationen kommer tiden att minska.  
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8 Rekommendationer 
Kortfattade rekommendationer till företaget om vad som vi anser behöver implementeras för 
att lösa den nuvarande problematiken. 
 

• Undersök Kassanovas kompabilitet med Auto-ID. Saknas kompabilitet behöver ett 
beslut fattas kring huruvida Kassanova ska uppdateras, eller om det ska ersättas helt.  

• Inför streckkoder på varor och lagerplatser. 

• Genomför en ABC-analys för att veta vilka produkter som är viktiga. Placera ut 
produkterna så att operatörerna behöver gå så kort som möjligt för de viktigare 
produkterna. 

• Organisera plocklistorna så att färdavstånden kan minimeras. 

• Se till att det finns framkomlighet för operatörerna. 

• Titta på möjligheterna för karusellagring.   
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9 Slutsats 
I kapitel 9 diskuteras examensarbetets forskningsfrågor som introducerades i kapitel 1, och 
hur dessa har besvarats i rapporten. 
 

9.1 Den första frågeställningen 
Hur kan inleverans- och plockprocesser kartläggas i ett lager? 
 
En kartläggning är tänkt att avspegla verkligheten, och måste därmed baseras på data, som 
kan samlas in ifrån intervjuer och genom observationer. Därför är det även viktigt att datan 
bearbetas och granskas innan den kartläggs. Granskningen kan effektivt ske genom verifiering 
och validering, där dels utomstående parter och representanter från företaget reflekterar över 
informationen. 
 
När datan är bearbetad kan den kartläggas genom SCOR (se 3.1.2). I figur 8 beskrivs hur nivå 
3 används för att beskriva de olika processerna på ett företag. Dessa kan sedan visualiseras 
med hjälp av standardsymboler, och studeras mer i detalj för att tydligare kunna hitta samtliga 
moment i processen som annars hade kunnat förbises. I slutändan syns ett flöde med en tydlig 
början och ett tydligt slut där material och information kan följas. 
 
När processerna observerades och kartlagdes i detalj kan problem ha noterats. 
Kartläggningsmodellen kan därmed användas för att kartlägga potentiella problemområden i 
en process. Kartläggningen är därmed en viktig komponent för att påbörja ett 
förbättringsarbete. 
 

9.2 Den andra frågeställningen 
Hur kan auto-ID förbättra inleverans- och plockprocesser?  
 
Auto-ID är ett hjälpmedel som kan koppla ihop olika processer på ett företag. Detta kan dels 
ske halvautomatiskt med streckkoder, eller helautomatiskt med RFID. RFID faller dock 
utanför avgränsningarna, och diskuteras därmed inte. 
 
Auto-ID kan minimera den manuella inmatningen av data, vilket dels är tidsbesparande, men 
även minskar riskerna för att den inmatade datan är felaktig. Auto-ID kan även användas för 
att visa på saldon på olika lagerplatser, vilket kan effektivisera plocklistorna, och därmed 
operatörernas plockrutter. 
 
Streckkoder är ett halvautomatiskt system som används för inmatning av information. Dessa 
kräver fortfarande att operatören använder en avläsare, och är därmed inte fullt lika 
tidsbesparande som RFID, men de minskar fortfarande den manuella inmatningen av data och 
minskar risken för fel. Totalt sett är streckkoder tidsbesparande, då de är en så pass stor del i 
processerna. Lagersaldot ändras när varor anländer och när varor skickas ut. Det används även 
för att visa varornas platser i varuhuset. 
 
Därmed påverkar streckkoder inte enbart inmatningarna av data i ERP-systemet; att ha 
korrekt information förhindrar även att operatörerna går till en hylla där varor inte finns, och 
därmed effektiviserar operatörernas rutter. 
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9.3 Den tredje frågeställningen 
Hur kan en förbättrad lagerlayout effektivisera inleverans- och plockprocesser? 
 
Hyllplaceringen i lagret möjliggör en utökad framkomlighet för operatörer och gaffeltruckar, 
vilket medför ett effektivare samspel mellan operatörer, och det kan minimera tunga och 
skadliga lyft för hand. En bra hyllplacering inne i ett lager ökar den ergonomiska standarden, 
och därmed operatörernas prestanda, samt är tidsbesparande. 
 
Varor ska placeras på ett sådant vis att operatörerna kan minimera sina färdavstånd, och 
därmed korta ner tiden per leverans. Detta kan göras genom familjegruppering, där varor som 
är besläktade med varandra placeras nära varandra. Det kan även göras genom en ABC-
analys, där produkter som säljs ofta placeras nära ingångarna och utgångarna, så att ett mer 
distinkt u-format flöde bildas i lagret. Rutterna kan styrkas ytterligare med hur hyllorna är 
placerade, så att de lämnar öppningar i korridorerna så att operatörerna kan ta sig fram 
snabbare. 
 
Valet av förvaringsplatser kan antingen förbättra eller försämra effektiviteten på ett lager, då 
de optimerar efter olika parametrar. Vissa metoder, som djuplagring, är yteffektiva, och 
strävar efter att maximera den tillgängliga kapaciteten i ett lager. För lager som har ont om yta 
är det en bra lösning. Det finns även andra metoder, som karusellagring, som gör det enkelt att 
hitta varor och optimerar efter sortering. Företag som har många olika typer av produkter kan 
med fördel använda karusellagring, då det minimerar tiden som används för att leta efter 
varor. 
 

 
Figur 31: Sambandet mellan lagerlayout, artikelplacering och orderplockningsprocess (Lööf 

& Schelin, 2015) 
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9.4 Den fjärde frågeställningen 
Hur kan en standardisering av orderplockningsprocessen förbättra plockningen? 
 
Genom att skapa standarder för vilken ruttmetod operatören skall använda sig utav kan 
färdavstånden minimeras. För att kunna möjliggöra en optimering av färdavstånden behöver 
operatören skriva ut en orderlista, så att de kan undvika att röra sig igenom områden där 
produkterna de söker inte är lagrade. 
 
En annan standard är batching. Batching innebär att en operatör behandlar flera ordrar 
samtidigt, och försöker minimera det totala färdavståndet genom att plocka för alla samtidigt, 
jämfört med att behandla varje order för sig. Fördelarna finns att hitta om företaget får många 
mindre beställningar på snarlika varor, alternativt på varor som förvaras på vägen till andra 
varor. Minskningarna i färdavståndet minskar även den totala ledtiden för processen. 
 
En tredje standard är zoning, där varje operatör utses som ansvarig för plockning i olika delar 
i lagret, så att de blir mer bekanta med den avdelningen, och därmed behöver spendera mindre 
tid på att leta efter varor. Vidare minskar trafiken på lagret, då varje operatör rör sig på sin 
avdelning, snarare än att röra sig igenom hela varuhuset. 
 

9.5 Uppfyllande av studiens syfte 
Syftet med fallstudien var att studera och kartlägga inleveransprocessen och plockprocessen 
på företaget, och ge förslag på förbättringar över hur de kan effektiviseras. Genom att visa på 
hur de kan förbättras hoppas vi kunna uppmärksamma en metod för hur förbättringsarbete 
kan genomföras. 
 
SCOR har använts för att kartlägga processerna i ett företag, och dela upp dem i dess 
beståndsdelar. Genom att göra det har det blivit möjligt att studera problemområden i detalj 
och bryta ner problemen i orsak och verkan (Georgise, Thoben & Seifert, 2012). Studien 
utgick ifrån problemen på företaget och undersökte relevant litteratur för att hitta 
lösningsförslag. Därefter presenterades de bästa lösningarna, sett till företaget som helhet, 
inom de begränsningar som gjorts. 
 
Studien uppfyller syftet, men enbart till ett minimum. Det är för lite data ifrån företaget och 
mycket ”data” från litteratur, även om en litteraturstudie inte utfördes. Detta har påverkat 
studien genom att de problem som hittades i kartläggningen inte var de bakomliggande 
problemen. Hade mer data samlats in hade metoder som Toyotas ”5 varför” (Liker 2009) 
kunnat användas för att konkritisera problemen. Det hade kunnat styrkas vidare om fler i 
ledningen hade kunnat intervjuas. I studien observerades fenomenen, men inte vad 
resonomangen var som ledde till dem. 
 
Mer direktobservationer i inleveransprocessen hade kunnat leda till fler upptäckta problem 
där. På grund av att den är så pass oregelbunden kartlades den helt utifrån data ifrån 
intervjuer. 
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10 Appendix 1 – Intervjufrågor 
Frågorna ställdes i semistrukturerade intervjuer där följdfrågor ställdes och förtydliganden 
bads om när den intervjuade svarade. Tre lagerarbetare och företagets logistikchef 
intervjuades. 
 

 
1. Vad är dina uppgifter på arbetet, och vilka problem finns inom lagret? 

2. Hur fungerar utleveransprocessen? 

3. Hur fungerar inleveransprocessen? 

4. Hur fungerar det interna informationsflödet? 

5. Hur fördelas arbetsuppgifterna i lagret och hur många arbetar i lagret? 

6. Hur fungerar produktplaceringen i lagret? 

7. Hur används tekniska hjälpmedel? 

8. Hur ofta undersöks det att informationen i datasystemet matchar verkligheten? 
(produktplacering, produktkvantititet, påfyllnadnivån med mera)  

9. Finns det rutiner som (5S)? 
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