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Förord
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Muhammed Abid för det stöd och råd de bidragit med under arbetets gång.
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Sammanfattning
Strävan efter effektiva materialflöden har alltid haft en stor betydelse för verksamheter.
Genom att påverka hur en order styrs i materialflödet kan materialstyrningen bidra till ökad
lönsamhet och effektivitet. Lagerhållning kräver en viss hanteringstid, därmed har det en stor
betydelse för en orders genomloppstid inom ett materialflöde. Hur ett lager är utformat samt
mängden ordrar har stor påverkan för hur snabbt en order kan flödas genom en verksamhet.
Även orderplockningsprocessen har stort bidragande till lagerkostnaderna.
Det fallföretag som har undersökts i samband med denna studie är Östgöta Papper AB, vilka
är ett grossistföretag etablerat i Linköping. I nuläget har Östgöta Papper en dålig struktur över
artiklarnas lagerplatser i lagret, vilket medför att lagerhanteringsaktiviteterna inte kan
uppfylla full hanteringskapacitet. Därmed är syftet till detta examensarbete att undersöka hur
det befintliga lagret kan effektiviseras utifrån vetenskapliga metoder för lagerhantering och
orderplockning. Det kommer även med hjälp av en kostnadsanalys ta fram underlag för vilka
besparingar som kan göras. Studien är uppbyggd av en fallstudie, där även datainsamling i
form av företagsdokument, intervjuer, observationer samt enkätundersökning har utförts för
att kunna besvara studiens syfte. För att få underlag som kan styrka den insamlade
informationen om företaget gjordes även en litteraturstudie, med fokus på studentlitteratur och
vetenskapliga artiklar tillhörande ämnesområdet.
Utifrån den teoretiska referensramen och det empiriska resultatet har ett antal olika
problemområden identifieras inom fallföretagets lagerverksamhet. De identifierade
problemområdena är: lagerarbetarna vet inte vart alla artiklar är placerade, lagret är
ostrukturerat, måste rensa bland sakerna och göra sig av med det som verksamheten inte
behöver och måste besluta om rutiner för hur arbetarna skall sköta plockning och avslutning
av order.
Den slutsats som framkom var att Östgöta Papper bör fokusera på att strukturera upp i lagret,
alltså städa bort onödiga föremål, tänka på att placera artiklarna så att dem är lätt tillgängliga
samt utifrån en ABC-klassificering. Därefter kan det vara till stor fördel att upprätta mål i
förebyggande syfte, så att samtliga lagerarbetare vet vad som behövs göras.

Abstract
It has always been a great importance for organizations to have an efficient material flow
process. This is accomplished by focusing on the internal material control, which can lead to
increased efficiency and profitability. An inventory has a specific handling time and this also
affects the order process time in the material flow. Two factors that impact on order process
efficiency are: the structure and design of the warehouse and how high the demand on the
products is.
We got the opportunity to execute this study on a whole sales company called Östgöta Papper.
The company is located in Linköping since it was established in 1941. Currently, there are
possibilities for improving the structure of the order picking operation at Östgöta Papper.
Structure of the articles storage location in the warehouse can be improved, which will result
in improved inventory management and handling capacity. Thus, the aim of this thesis is to
investigate how the existing inventory can be made more effective on the basis of scientific
methods of inventory management and order picking. We will also point out how a time- and
cost model can be used as a base for savings. Our study is built up on the basis of a case
study. This included data collection, interviews, observations and questionnaire. Supporting
documents to the collected information includes also literature review, search in textbooks
and scientific papers.
Based on the theoretical framework and observations, a number of areas of improvement were
identified. The problem areas that were identified are: employees do not know where all the
articles are placed in the warehouse, the warehouse is unstructured and the company must
update the inventory and discard old articles, the company must have a set standard of
routines in orders for employees to be efficient in order picking and closing of orders.
The conclusion of the study is that the company has to focus on the structure of the
warehouse, update the inventory and discard old articles, organize the placement of the
articles in the warehouse through an ABC-classification so the company can focus on the
most important articles. There can be a bigger advantage for the warehouse department to
establish goals and remain compliance of our recommendations and do regularly routine
follow-ups.
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1. Inledning
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete i utbildningen Industriell Ekonomi vid
Högskolan i Gävle. I detta inledande kapitlet kommer rapportens bakgrund, syfte och
frågeställningar att presenteras följt av rapportens disposition.

1.1 Bakgrund
Fokuseringen kring effektiva materialflöden har alltid haft en stor betydelse för verksamheter,
och betydelsen har dessutom ökat under de senaste decennierna (Lumsden, 2012). Enligt
Lumsden (2012) kan utvärdering av materialflödes styrning bidra till ökad lönsamhet och
effektivitet, detta genom att påverka hur en order styrs i materialflödet. Därför är det viktigt
för företag att hitta de faktorer i flödet som kan förbättras, detta för att skapa effektiva
processflöden vilket slutligen kan generera i en effektivare verksamhet.

1.2 Problemformulering
Enligt Babai et al. (2009) är lagerstyrning en viktig uppgift, eftersom det kan bidra till
betydande kostnadsreduceringar och/eller högre servicenivå. Arda och Hemnet (2006) anser
att målsättningen med lagerstyrning är att kunna balansera två motsatta mål. Dessa två är att
hålla lager låga för att frigöra kapital till andra syften och samtidigt ha höga lagernivåer för att
kunna tillgodose kunderna med hög servicenivå. Lager är enligt Petersen (2002)
betydelsefulla inom leverantörskedjor. Detta beror på att det är där artiklarna temporärt lagras
innan en order inkommer och talar om att det finns en efterfrågan från kunderna. Enligt
Petersen (2002) kräver lagerhållning generellt en viss hanteringstid. Därför har ett lagers
ordergenomloppstider en stor betydelse för ett företags effektivitet, detta då det är svårt att
uppnå fullt effektiva ordergenomloppstider (Lumsden, 2006). Vid påskyndning av
lagerverksamheter finns det vissa svårigheter som kan uppstå (Petersen, 2002). En av dessa är
ökning av produktspridning, vilket betyder att flera artiklar måste lagras vilket i sig leder till
att en större mängd golvutrymme behövs. Genom en ökning av lagerutrymning leder det till
längre behandlingstid för varje order. Även mängden order har en tendens att öka samtidigt
som antalet artiklar per order kan minska (Petersen, 2002). Fler order med mindre antal
artiklar leder till ökning av arbetsinnehållet för plockning av order, mindre hela pallar plockas
och fler enskilda plock är nödvändiga.
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Lagerhanteringsaktiviteten för att hämta artiklar från angiven plats i lagret, utifrån en order,
utförs oftast manuellt. Plockningsaktiviteten för order är enligt Peterson (2002) den mest
intensiv och tidskrävande aktiviteten av de olika lagerhanteringsaktiviteterna. Vilken Peterson
(2002) anser bidra till en stor del av lagerkostnaderna. Grossist företaget Östgöta Papper AB
som har studerats i detta arbete har genom åren mest fokuserat på att öka försäljningen. Vilket
har medfört att deras lagerlokal inte har hunnit med att utvecklas i samma takt som det
resterande företaget. I nuläget är lagerlokalen inte optimal för deras verksamhet, vilket till stor
del beror på att de använder en gammal lokal som inte är anpassad till deras lagerverksamhet.
De har heller inget tydligt utformat lagersystem som anger vart artiklarna befinner sig i lagret.
Östgöta Papper AB har börjat spekulera i att bygga ett nytt lager, men på grund av tid, pengar
och resurser är detta inte möjligt eller aktuellt i dagsläget. Därför finner de att en
undersökning utav det befintliga lagret för att hitta rätt metoder som kan bidra till ett
effektivare och mer strukturerat lager kan vara till stor fördel.

1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka metoder för att effektivisera och höja
utnyttjandegraden för lagerhantering med fokus mot orderplockning. Detta visualisera med en
effektiviseringsmodell. Modellen tillämpas på ett grossistföretag för att sedan ta fram
förbättringsförslag till framtida arbete.

1.4 Frågeställningar
•

Hur kan utnyttjandegraden höjas i lagret genom att öka användningen av befintliga
resurser?

•

Vilka metoder kan bidra till att effektivisera lagerhanteringsaktiviteterna i lagret?

1.5 Avgränsning
De avgränsningar som har dragits i detta examensarbete är att enbart fokusera på Östgöta
Papper AB:s verksamhet i Linköping. Rapporten kommer därför inte att behandla information
om externlagret i Motala, då arbetets omfattning skulle förstoras och tiden inte skulle räcka
till. Hos fallföretaget upptäcktes många brister inom lagret, därmed valdes arbetet att
avgränsas till att fokusera på hur fallföretaget lageraktivitet ‘orderplockning’ fungerar.
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2. Metod
I detta avsnitt presenteras valet av metod som använts vid undersökning av Östgöta Papper
AB:s verksamhet. I metoden förklaras genomförandet av dessa tillvägagångssätt samt en
förtydligande modell över arbetets disposition.

2.1 Studiens ansats
Enligt Saunders et al. (2009) finns det två olika ansatser som forskaren kan ta hänsyn till vid
utformning av undersökningens genomförande. Dessa två är deduktiv och induktiv. Om
forskaren väljer en deduktiv ansats innebär det att teori och hypoteser framställs för att sedan
filtreras genom den empiriska studien (Saunders et al., 2009). Medan en induktiv ansats
innebär att teori och hypotes framställs som ett resultat av den empiriska studien (Saunders et
al., 2009). Dock omnämns en tredje ansats av Patel och Davidson (2011), vilken kallas för
abduktiv ansats. En abduktiv ansats framställs som en kombination av deduktiv och induktiv
ansats, där teori både presenteras och testas utifrån empirisk data.
I denna studie används det både en deduktiv och induktiv ansats. Då studien behandlar
information i form av tidigare forskningar och även annan relevant litteratur. Olika teorier har
jämförts med det insamlade datamaterialet till nulägesbeskrivningen. Därmed kommer både
en deduktiv och induktiv ansats att kombineras, så den ansats som denna studie kommer att
stödja är en abduktiv.

2.2 Val av Forskningsstrategi
Vilken typ av undersökningsstrategi som ska användas beror mycket på vad syftet till den
valda studien är (Halvorsen, 1992). De olika undersökningsstrategierna som finns enligt
Denscombe (2000) är: surveyundersökningar, experiment, aktionsforskning, etnografi och
fallstudier.
•

Surveyundersökning; utförs när forskaren vill få en bred bild av problemet som
undersöks. Vid val av denna undersökningsstrategi används bland annat
frågeformulär, intervjuer, observationer eller litteraturstudier.
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•

Experiment; genomförs när forskaren vill göra mera kontrollerade undersökningar.
Denna strategi används när forskaren vill se effekter och samband mellan olika
variabler.

•

Aktionsforskning; vid denna strategi använder forskaren sig både av undersökningar
och praktiska handlingar för att lösa praktiska och konkreta problem. Enligt
(Halvorsen, 1992) använder sig forskaren av denna strategi för att kartlägga
människors handlingsmönster, för att kunna bidra till en social förändring.

•

Etnografi; med etnografi menas att forskaren studerar och beskriver olika
människogruppers kulturer, alltså deras sociala och psykologiska beteenden.

•

Fallstudie; en fallstudie utförs när forskaren vill gå mera på djupet i undersökningen. I
denna strategi studeras enbart en undersökningsenhet, till exempel en person, ett
företag eller ett lokalt samhälle. Det som studeras är oftast olika processer, för att få en
djupare förståelse för hur någonting fortlöper.

Fallstudie
En fallstudie definieras enligt Bryman och Bell (2005) som en detaljerad och ingående analys
som avser ett specifikt fall under begränsad tid. En fallstudie passar enligt Yin (2009) bäst att
använda när empiriskt material inte enbart kommer från en källa eller insamlingsmetod.
Genom att använda sig av fallstudie som forskningsstrategi menar Yin (2007) att det bidrar
till att komma forskningsproblemet mera på djupet och få bättre svar på frågor som Hur och
Varför. Vid utförande av en fallstudie kan både kvantitativa och kvalitativa
forskningsmetoder användas (Fisher, 2010).
Då syftet till detta examensarbete är att undersöka hur effektiviteten och utnyttjandegraden i
lagret hos Östgöta Papper AB kan ökas, bidrar en fallstudie till en mera djupgående kunskap
om företagets lagerhantering. Detta i och med att frågor som svarar på hur och varför
processerna och aktiviteterna utförs kan besvaras, för att sedan jämföras mot den teoretiska
referensramen. En surveyundersökning har till viss del tillämpats, dock inte i samma
utsträckning som en surveyundersökning syftar till då det blir för omfattande datamängd att
hantera. Men datainsamling i form av observationer, intervjuer och litteraturstudie har
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användts. Experiment, etnografi och aktionsforskning har inte genomförts, då de strategierna
inte anses vara relevanta för att besvara syftets frågeställningar.

2.3 Kvalitativ och Kvantitativ
Empirisk data kan klassificeras på olika sätt, detta genom kvalitativ och kvantitativa studier
(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011). Kvalitativ och kvantitativ data brukar enligt Olsson
och Sörensen (2001) ofta kombineras, detta för att kunna belysa flera perspektiv i
undersökningen och för att kunna använda de båda metoderna som stöd till varandra. Enligt
Danermark et al. (2003) är fördelen med att genomföra en kvalitativ datainsamling att den
oftast samlar in information från till exempel det undersökta företaget, personen och
processens verkliga fall. Genom detta skapas det större trovärdighet av materialet. Medan en
kvantitativ datainsamling består oftast av en stor mängd sifferdata (Eriksson och
Wiedersheim-Paul, 2011). Fördelen med denna typ av studie är att den informationen som
samlats in kan sammanställas och presenteras med hjälp av olika typer av modeller för att
tydliggöra data (Danermark et al., 2003).
I denna studie har både en kvalitativ och kvantitativ studie genomförts. Detta på grund av att
det datamaterial som använts både har innefattat resultat i form av siffror och information från
fallföretagets personer och processer. De sifferdata som har insamlats har varit från olika
arbetsaktiviteters cykeltider samt företagsdokument som till exempel företagets lagersaldo
och antalet order. Det materialet kunde sedan sammanställas i olika tabeller. Den kvalitativa
studien som har genomförts har varit genom intervjuer, observationer och även en
enkätundersökning. Utifrån detta material gavs en bättre förståelse för hur fallföretagets olika
lageraktiviteter fungerar, eftersom det ger en mer detaljerad och beskrivande bild av
problemet som undersökts. Att undersökningen sedan sker i fallföretagets naturliga miljö
bidrar även till att resultatet blir mera trovärdigt.

2.4 Datainsamling
När en undersökning ska genomföras krävs det kunskap om vilka datainsamlingsmetoder som
finns att tillgå. Till att börja med är det viktigt att ta reda på vilken sorts data som kan vara
mest lämpad, då det finns en mängt olika metoder för att samla in information till
undersökningar (Halvorsen, 1992). Enligt Halvorsen (1992) kan det vara genom intervjuer,
frågeformulär, observationer eller skriftliga källor. Den datainsamlingsmetod som väljs bör
vara den som är mest lämpad utifrån hur praktiken ser ut (Denscombe, 2000).
5

Enligt Olsson och Sörensen (2001) finns det två olika varianter av datainsamling, dessa är
primärdata och sekundärdata. Med primärdata menas att det är data som samlas in för första
gången, det kan utföras genom till exempel intervjuer, frågeformulär eller observationer.
Forza (2002) beskriver att primärdata kan innebära att forskaren samlar in information från
privatpersoner som handlar om dem själva eller om den sociala enheten som de tillhör. Medan
sekundärdata betyder material som redan har blivit insamlat vid ett tidigare tillfälle. Det
datamaterialet kan till exempel vara företagsdokument, bokföringsdata eller olika statistiska
dokument (Olsson och Sörensen, 2001). När information samlats in är det viktigt att
avvägningar mellan kostnad, kvalitet och tillgänglighet utförs (Eriksson och WiedersheimPaul 2011).

2.4.1 Primärdata
Här presenteras de metoder som kommer användas för att ta fram primärdata samt hur de har
tillämpats i denna studie.
Intervjuer och Observationer
Enligt Björklund och Paulsson (2012) finns det olika typer av intervjuer. Dessa tre är
strukturerad intervju, semi-strukturerad intervju och ostrukturerad intervju. Vid en
strukturerad intervju är frågorna som skall ställas under intervjun ordagrant nedskrivna och
frågorna ställs systematiskt efter varandra. Vid semi-strukturerade intervjuer använder sig
forskaren utav en lista, där specifika ämnesområden som ska diskuteras under intervjuerna
finns med. Dock behöver inte frågorna ställas i den ordning som står i listan, utan frågorna
fortlöper allt eftersom ämnet har behandlats klart med diverse följdfrågor. En ostrukturerad
intervjuform är mera som ett vanligt samtal, där forskaren innan har ett bestämt tema, med en
eller några öppna frågor. I samband med intervjuer kan forskaren använda sig av
ljudinspelning som hjälpmedel (Yin, 2009). Detta på grund av att en ljudinspelning kan ge en
tydlig och fullständig återgivning av en intervju. Dock kan en ljudinspelning inte utföras i alla
intervjusituationer, ett fenomen kan vara då den intervjuade inte vill bli inspelad på grund av
personliga preferenser (Yin, 2009). Enligt Forza (2002) kan intervjuer utföras face-to-face
eller via telefon.
Observationer utförs när en forskare vill granska olika situationer, vilket oftast sker i den
studerades naturliga miljö för att kunna se dess vanliga handlingar (Halvorsen, 1992). Inom
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observationer finns det tre stycken olika observationsmetoder att tillgå, dessa är direkt
observation, indirekt observation och observation genom deltagande (Olsson och Sörensen,
2001). Direkt observation betyder att informationen studeras under normala förhållanden,
metoden är användbar när informationen inte kan ges från intervjuer på grund av att det kan
vara etiskt opassande (Olsson och Sörensen, 2001). Direkt observation innebär när en forskare
studerar en beslutsprocess samtidigt som den pågår (Hansson, 2007). Vid indirekta
observationer, observeras mätvärden genom användning av olika instrument istället.
Observationer genom deltagande betyder att forskaren är själv med i den situation som
studeras. Syftet med detta är att kunna studera situationen i en förutbestämd miljö samtidigt
som anteckningar genomförs på ett utförligt sätt (Olsson och Sörensen, 2001).
För att få en verklig bild av hur förhållandena i lagret ser ut har både intervjuer och
observationer utförts. Den intervjuform som har använts är ostrukturerade intervjuer och de
personer som deltagit i intervjuerna är lagerchefen och lagerarbetarna. Dessa personer valdes
ut för att ge en tydligare bild om fallföretagets lagerverksamhet. Även för att lagerarbetarna
skall få bidra med sina åsikter om vad som fungerar bra och mindre bra i verksamheten.
Intervjuerna utfördes under arbetstid vilket innebar att lagerarbetarna arbetade samtidigt som
frågorna ställdes. Vid utförande av intervjuerna användes ett frågeformulär (bilaga 3) med ett
fåtal enklare ämnesområden samt några enstaka frågor. Detta bidrog till att fler specifika
frågor kunde ställas angående arbetets struktur. I samband med intervjuerna kunde även
observationer av arbetsprocesserna utföras, därmed valdes observationsmetoden
‘Observationer genom deltagande’. Dessa observationer genomfördes därför genom
noggranna iakttagelser av lagerverksamhetens arbetsprocesser. För att sedan kunna
sammanställa arbetet utfördes anteckningar, som sedan kunde kartläggas i ett
processflödesschema samt bidra till nulägesbeskrivningen.
Enkätundersökning
Vid användning av enkätformulär ombeds de svarande att fylla i frågeformuläret på egen
hand, för att sedan skicka tillbaka enkäten. De fördelar som skapas genom detta sätt är:
kostnadsbesparingar, det finns ingen tidsbegränsning, de kan framställas för att ge ett
professionellt intryck, de kan garantera anonymitet samt minska intervju partiskhet (Forza,
2002).
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Vid formulering av frågorna för en enkätundersökning anser Forza (2002) att forskaren bör se
till att språket i enkäten stämmer överens med den svarandes nivå av förståelse. Detta då
forskaren kan få opålitliga svar på frågorna om den svarande uppfattar och tolkar en fråga på
fel sätt. Forskaren bör också välja mellan en öppen enkätundersökning (där de tillåter de
svarande att svara öppet på en fråga) eller en sluten enkätundersökning (där olika
svarsalternativ ges till den svarande för att begränsa mängden information) (Forza, 2002).
Till studiens enkätundersökning valdes en ‘öppen enkätundersökning’. Detta för att kunna
begränsa mängden information från undersökningen och för att kunna rikta svaren mot
studiens syfte. Metoden valdes även ut för att kunna smalna av den tidigare angivna
informationen som fåtts utifrån intervjuer. Vid enkätundersökningens utformning punkterades
först en mängd frågor upp utifrån dess ämnesområde. Därefter sorterades frågorna ut för att
enbart ta med de frågor som ansågs vara mest viktiga och anpassade. Till vissa av frågorna
angavs även olika svarsalternativ för att enkelt kunna sammanställa och tolka resultatet. För
övrigt lämnades det även plats för de svarande att själva kunna kommentera under frågorna.
Om de svarande skulle missuppfatta frågorna eller vilja lämna egna kommentarer angående
frågan. Enkäten (se bilaga 2) lämnades ut till sex personer som arbetar inom eller delvis i
lagret. Personerna fick sedan under 30 minuter svara på de 17 stycken angivna frågorna. Efter
att enkäten lämnats in sammanställdes resultatet i tre olika diagram, ett diagram för alla frågor
och sedan två stycken diagram för de frågorna med svarsalternativ. Detta för att på ett tydligt
sätt synliggöra hur de svarande ansåg om dessa två frågorna. Utifrån enkätundersökningens
resultat har svaren kunnat granskas för att bidra till studiens slutsats.
2.4.2 Sekundärdata
Här beskrivs de metoder som används för att ta fram sekundärdata samt hur de har tillämpats i
denna studie.

Litteraturstudie
En litteraturstudie genomförs enligt Saunders et al. (2009) för att läsaren ska få en större
förståelse för syftet med studien. Det är även för att ge svar på frågeställningar och för att
lättare kunna jämföra litteraturen mot den fallstudie som eventuellt ska genomföras (Saunders
et al., 2009). Enligt Denscome (2000) bör all forskning ha en litteraturstudie, på grund av att
det visar läsaren att forskaren har kunskap om tidigare undersökningar. Olsson och Sörensen
(2001) antyder att en litteraturundersökning borde utföras efter att datainsamlingen är gjord,
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för att inte påverkas av tidigare forskning om ämnet. Vilket kan begränsa forskaren till att
hitta egna lösningar till problemet, dock kan detta vara svårt att undvika om forskaren är i
behov av att förstå vissa områden (Olsson och Sörensen, 2001).
Litteraturstudien utgör en övervägande del av arbetet, detta eftersom den kommer ange
bakgrunden till problemet av undersökningen. Litteraturstudien tillger även nödvändig och
beskrivande teori angående hur lager och lagerhanteringsaktiviteter fungerar i praktiken.
Eftersom en abduktiv ansats har använts, kommer det att innebära att den insamlade
litteraturstudien kommer att kunna jämföras mot fallstudien som utförts hos Östgöta Papper
AB. Litteraturen som använts är i form av skriftliga källor, så som böcker och vetenskapliga
artiklar. För att hitta lämpliga böcker inom ämnesområdet gjordes en sökning hos biblioteket
på Högskolan i Gävle. De vetenskapliga artiklarna hittades genom en databassökning hos
bland annat databaserna Google Scholar och Emerald. Genom att använda sökord som till
exempel ‘effective warehouse design’, ‘orderpicking process in warehouse’ och ‘cost model
for warehouse’ kunde lämpliga artiklar urskiljas. Fokuserings området för att hitta lämpliga
böcker och artiklar var framförallt ’effektivisering av lager’.
Dokument
Enligt Abnor och Bjerke (1994) innebär sekundärdata material som tidigare samlats in för ett
annat ändamål. Enligt Denscombe (2000) kan dokument i form av arkiverade dokument,
företagsrapporter och olika statistiska dokument vara en viktig källa för forskningen.
Eftersom det kan ge en systematisk bild över situationen. Halvorsen (1992) antyder att om ett
fallföretag undersöks i studien kan dokumenten innehålla värdefull sekundärdata.
Till den här studien har sekundärdata använts i form av dokument som företaget kan tillge för
att öka forskarens kunskap om verksamheten. De dokument som har använts är datamaterial
om fallföretagets lagerrapporter, leverantör samt kundinformation, det vill säga tidigare
orderhistorik, lagersaldo, varukostnader och företagets lagervärde. Informationen har använts
för att beskriva fallföretagets nulägesbeskrivning, men då en kostnadsanalys har
informationen främst använts i syfte för att utföra beräkningar.

2.5 Tillvägagångssätt
Efter att syftet fastställts kunde valet av studiens ansats, forskningsstrategi och metod för
datainsamling bestämmas. Därefter påbörjades arbetet för insamling av materialet. Den
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primärdata som insamlades var främst i form intervjuer och observationer. Intervjuerna
utfördes sedan med de anställda på lagret, samt med företagets VD och en försäljare med
logistik-bakgrund. Det insamlade materialet kunde sedan undersökas genom observationer för
att hitta passande förbättringsförslag.
Observationerna genomfördes genom att studera arbetssättet samtidigt som intervjufrågorna
ställdes. Med hjälp av tidtagning av arbetsprocesserna samt anteckningar över hur
arbetsprocesserna utfördes kunde information till nulägesbeskrivningen sammanställas. De
moment som studerades var processerna från det att en leverans kom in till att en leverans
skickades iväg. Utifrån nulägesbeskrivningen kunde de processer som var ’ickevärdeskapande’ tillsynliggöras och med hjälp av den teoretiska referensramen filtreras och
hitta lämpliga åtgärder. Den sekundärdata som användes var i form av företagsbeskrivning,
ritning över företagets lokaler samt dokument om tidigare orderhistorik, lagersaldo,
varukostnader och företagets lagervärde. Detta material var till stor fördel vid undersökning
och beräkning av hur företaget kan effektivisera sina arbetsprocesser och vad
kostnadsbesparingen skulle kunna uppgå till.
Den teori som valdes ut till studien var tillhörande information om hur lager och
lagerhanteringsaktiviteter fungerar, med fokus på hur verksamheter med hjälp av metoder kan
effektivisera dessa hanteringar. Utifrån teorin om lagerhanteringsaktiviteter var
‘orderplockning’ den aktivitet som ansågs vara den största, mest intensiva och tidskrävande
aktiviteten i ett lager. Därmed valdes denna aktivitet ut för att tydligare redovisa och
synliggöra, då det enligt teorin finns många olika sätt att utföra orderplockning på. Utifrån
fallföretagets nuläge samt befintliga resurser valdes den teoretiska referensramen angående
effektiviseringsmetoder ut. Dessa med hänsyn till studiens bakgrund och fallföretagets
problemformulering. ABC-klassificering och 5S valdes ut som effektiviseringsmetoder
eftersom det är metoder för att strukturera, städa och standardisera ett företags arbetssätt.
För att styrka betydelsen av orderplockning gjordes en tids- och kostnadsanalys utifrån
fallföretagets uppgifter om arbetstid, kostnader och diverse insamlad lagerdata. Tids-och
kostnadsanalysen är uppbyggd av den teoretiska referensramen, för att sedan visualiseras med
hjälp av tabeller för att öka förståelsen för läsaren. Enligt den teoretiska referensramen är det
ofta nödvändigt att involvera både ledningen och medarbete vid införande av nya
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förbättringar. Därmed ansågs det vara betydelsefullt att utföra en tids- och kostnadsanalys för
att visa samtliga inom verksamheten vilka tidsbesparingar som kan uppnås.
För att kartlägga fallföretagets nuläge utfördes flödesanalyser i form av processflödesanalys
och materialflödesschema. I dessa analyser beskrivs och visualiseras de olika aktiviteterna
inom Östgöta Papper AB:s lagerverksamhet. För att beskriva hur de olika
lagerhanteringsaktiviteterna fungerar utfördes först observationer och intervjuer för att
därefter kunna sammanställa informationen till nulägesbeskrivningen. Denna information
utgör sedan grunden för studiens analys och diskussion.

2.6 Validitet och Reliabilitet
Validitet har definitionen att vara förmågan för mätinstrument att mäta det som den är skapad
till för att mäta (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011). Det finns två olika aspekter av
validitet som är bra att skilja på, dessa är inre och yttre validitet. Inre validitet syftar på hur
begrepp överensstämmer med deras mätbara definition. Vilket innebär att den inre validiteten
kan undersökas utan att empirisk data samlats in. Den yttre validiteten gäller mellan
verkligheten och hur det överensstämmer med mätvärdet som erhålls av definitionen
(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011). För att kontrollera att de metoder och modeller som
använts ger en bra validitet, kan resultatet kontrolleras om den svarar på frågan: “Är
resultaten motsvarande det som studien behandlar?” (Saunders et al., 2009, s. 157-158 och
Yin, 2009) utföras.
För att styrka validiteten i arbetet har jämförelser och analyser mellan resultatet och den
teoretiska referensramen att utförts. Intervjuerna genomfördes med både lagerchefen och
lagerarbetarna för att samla in ett bredare perspektiv och hur processerna går till i nuläget.
Den teoretiska referensramen jämförs även med empirin för att ge tydliga exempel på hur
frågeställningarna kan lösas med hjälp av metoder och principer. Validiteten stärks även av att
flera olika empiriska källor används och resultaten skall försöka generaliseras (Yin, 2009).
Enligt Yin (2009) finns det svårigheter med att utföra en generaliserbar studie då det ofta
finns specifika fallurval. Trotts detta går det att uppnå genom att den befintliga teorin utgör
grunden för studien (Yin, 2009). I och med detta kan denna studie enbart användas i liknande
situationer och miljöer som grundar sig på samma teorier.
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Reliabilitet
Reliabilitet går ut på att mätinstrumenten ger trovärdig och pålitliga beslut (Eriksson och
Wiedersheim-Paul, 2011). Resultaten skall bli de samma om någon annan utfört
undersökningen under samma förutsättningar. Undersökningarna bör vara oberoende av vem
som utför dem och även grad av generalisering (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011). För
att stärka reliabiliteten kommer tydliga beskrivningar av tillvägagångssätt i metodavsnittet,
sammanställningar av intervjuerna samt användning av arkiverade dokument vid
datainsamling placerats i bilagorna. Detta är viktiga kriterier för reliabiliteten enligt Yin
(2009) då det måste finnas en möjlighet för andra att utföra undersökningen och få fram
samma resultat och slutsatser.

2.7 Källkritik
I denna studie har användningen av böcker förekommit vid behov av tydliga definitioner och
förklaringar av olika begrepp, till exempel vid förklaring av ’lagerhantering’,‘orderplockning’
och ‘logistik’. Dessa böcker anses vara trovärdiga källor, då de är skrivna av omtalade
författare. De vetenskapliga artiklar som har använts anses vara trovärdiga då de har blivit
granskade av andra vetenskapliga forskare.
Då viss information har erhållits hos fallföretagets hemsida har det hafts i åtanke att
informationen kan vara vinklad till fallföretagets fördel. Vid bearbetning av samtlig
information om fallföretaget har ett neutralt perspektiv anammats.
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2.8 Arbetets disposition

Bild 1. Beskrivande modell över hur arbetstiden har disponerats.
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3. Teoretisk referensram
I detta avsnitt kommer den teori som anses vara relevant för denna studie att presenteras. För
att tydliggöra kommer en inledande presentation utav nyckelkategorierna som studerats att
presenteras. Följt av en mer ingående beskrivning av de olika begreppen som använts.

3.1 Supply Chain Management
Supply Chain Management grundas enligt Christopher (2011) i en organisations förmåga att
skapa en effektiv och lönsam försörjningskedja. Med en lönsam försörjningskedja handlar det
till exempel om frågor gällande val av pris på en produkt/tjänst, kvalitén hos en
produkt/tjänst, hur snabb leveransförmåga ett företag har, flexibiliteten och
innovationsförmågan (Christopher, 2011). Enligt Hilletofth och Ericsson (2007) är målet för
företag att försöka öka mottagligheten för specifika kundbehov, samtidigt som de vill uppnå
kostnadseffektivitet genom att bli mera specialiserade, standardiserade och centraliserade.
Christopher (2011) ansåg att med hjälp av bättre hantering av logistik samt bättre vård av
försörjningskedjan skulle det bidra till stora konkurrensfördelar för företag. En metod för att
skapa dessa fördelar var genom differentiering av det egna företaget gentemot konkurrensen.
Detta kan till exempel uppnås genom ökning av kostnadsfördelar och värdefördelar,
mottaglighet och pålitlighet samt att skapa relationer med kunder och leverantörer
(Christopher, 2011).

3.2 Logistik
Logistik handlar enligt Lumsden (2006) att göra saker rätt i alla avseenden som berör en
verksamhet, vilket menas med att kunna styra materialflödet på ett effektivt sätt. Lumsden
(2006) beskriver att begreppet logistik innefattar två olika aspekter av materialflödet, vilka är
strategiska och operativa aspekter. Med de strategiska aspekterna menas att företag kan
genom ett materialorienterat synsätt nå en högre yttre effektivitet, vilket betyder att göra rätt
saker. Medan de operativa aspekterna innebär att med hjälp av olika metoder nå en hög inre
effektivitet, att göra saker rätt (Lumsden, 2006).
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3.3 Lager och lagerställe
Det motiv som finns för företag att bygga upp ett lager grundar sig i vilken slags verksamhet
som bedrivs (Lumsden, 2006). Motivet till att ha ett lager är den samma för alla verksamheter,
vilket är att ha kapacitet för att kunna lagra de produkter som lageranläggningen avser att
lagra (Biswas och Narahari, 2004). Samt att säkerställa att processen mellan in- och
utleverans i företaget inte blir påverkade av materialbrist (Lumsden, 2006). Då kunders
efterfrågan av produkter kan variera med tiden behövs lager för att kunna hantera dessa
variationer. Ett lager definieras enligt Mattson (2004):
”Med lager avses ett upplag av varor avsedda för framtida försäljning, distribution eller
förbrukning i tillverkningen”. (Mattson, 2004, s. 91)
Medan ett lagerställe definieras som ett fysiskt lager, vilket kan vara separata lokalenheter
inom samma fabriksområde, till exempel ett råmateriallager, reservdelslager eller ett
färdigvarulager. Det kan även vara separata lokalenheter som är placerade på olika orter inom
samma företag, dessa kan då vara både regionala och lokala distributionslager (Mattsson,
2004). Enligt Lumsden (2006) ger alla sorters lager upphov till ett antal olika kostnader, detta
genom att ett lager binder kapital i de varor som förvaras, det krävs yta och personal.
Många verksamheter har ett stort engagemang till teknik, kapital, marknadsföring men ger
nästan ingen omtanke till lagerhållningen. Detta har resulterat i att lagerhållningen hamnat
efter i utvecklingen om en jämförelse utförs med andra delar av verksamheten som har
utvecklats (Ackerman, 1997).

3.3.1 Utformning av lager
Ett företags lagersystem är enligt (Choy et al., 2014) en utav de viktigaste resurserna ett
företag har för att konkurrera mot andra verksamheter. En lagerlokal består av flera olika
områden, in- och utlastning, lagringsutrymme och områden för orderplockning (De Koster et
al., 2006). Definitionen av ett lagersystem är enligt Berg och Zijm (1999) en kombination av
lagrets utrustning av maskiner och hjälpredskap samt den valda driftprincip som används.
Med driftprincip menas hur ett objekt plockar, lagrar och hämtar produkterna. Lumsdens
(2006) teori om hur ett lager skall utformas för att uppnå den bästa effekten, utifrån de
förutsättningar som finns baseras på tre olika aspekter:
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•

Hög fyllnadsgrad; i ett lager är det omöjligt att uppnå 100 % fyllnadsgrad, detta
eftersom det måste finnas utrymme för att hantera godset och det måste finnas gångar
för truckar att transporteras i. Därmed eftersträvas så hög utnyttjandegrad som möjligt
av den tillgängliga lokalvolymen, så länge detta inte försvårar och fördyrar
hanteringen och förflyttning av godset.

•

Transportarbetet nedbringas; för att bidra till att transportarbetet inte ska nedbringas,
är placering av de olika arbetsområdena i lagret en viktig aspekt att ta hänsyn till.
Genom detta kan onödiga förflyttningar av material och resurser undvikas och
förflyttningssträckorna av godset förkortas.

•

Lätt att hitta och att komma åt; då artiklarna är svåra att hitta i lagret förlängs
hanteringsarbetet, vilket bidrar till höga kostnader. Att artiklarna är lätta att komma åt
betyder att artikeln enkelt kan plockas från dess lagringsplats utan att övriga föremål
först måste flyttas på.

De Koster et al. (2007) hävdar att det är svårt för ett företag att tillämpa metoder som tidigare
utvecklats och förekommit för ett annat företags syfte. Författarna poängterar trots allt vikten
av att utforma ett lagersystem vars strategi baseras på företagets tillgängliga resurser,
lagerutformning och kundkrav.

3.3.2. Fast och flytande placering i lager
Enligt Jonsson och Mattson (2005) finns det två viktiga principer som styr hur artiklar
placeras i lagret. Dessa två principer är fast placering och flytande placering.
Med fast placering menas att varje artikel alltid lagerhålls på samma plats, därmed kräver fast
placering att lagrets storlek är samma som summan av samtliga artiklars säkerhetslager plus
hemtagningskvantitet (Lumsden, 2006). Flytande placering innebär att artiklarna lagras där
det för tillfället finns ledigt utrymme, artiklarna är därmed inte bundna till en specifik plats i
lagerstället (Jonsson och Mattsson, 2005). Ett administrativt lagersystem håller därmed reda
på var i lagret varje artikelnummer är placerat. Detta bidrar till att utrymmesbehovet i lagret
minskar om flytande placering tillämpas (Lumsden, 2006).
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3.3.3 Lagerkostnader
Att företag är i stort behov av att lagra deras artiklar är enligt Lumsden (2006) någonting som
är ofrånkomligt. Dock hävdar han att det finns olika kriterier att ta hänsyn till för att göra
förvaringen av artiklarna optimal, detta för att minska de olika kostnaderna som lager ger
upphov till. Lagerhållningskostnad innebär enligt Olhager (2013) den kostnad för att hålla
lager, vilket betyder den kostnad för att varor ska komma till och från en lagerplats inom
företaget. I lagerhållningskostnaden ingår även lagerföringskostnader, vilket menas med den
kostnad för lagerpersonal och den lagrings- och hanteringsutrustning som krävs. Till
lagerföringskostnad räknas även kostnader för kapitalbindning, försäkring, svinn och
inkuransen (Krajewski och Ritzman, 2002). Därmed anser Lumsden (2006) att det är viktigt
att identifiera alla de produkter, aktiviteter som befinner sig i flödet för att kunna minska det
kapital som binds.
Kapitalbindning
Med kapitalbindning menas det material som lagerhålls i förråd eller färdigvarulager
(Olhager, 2013). Genom att mäta ett företags kapitalbindning ges en tydlig bild av hur mycket
kapital som är bundet i logistikkedjan (Jonsson och Mattson, 2005). Enligt Olhager (2013)
beror den kostnad som uppstår huvudsakligen av kapitalkostnaden, det vill säga kostnaden för
inköp av insatsvarorna. Därefter är det kostnader för lageryta, materialhanterings- utrusning,
personal, försäkring av lagerförda varor samt inkuransen. För att mäta ett företags
kapitalbindning i ett lager är lageromsättningshastigheten en viktig parameter.
Lageromsättningshastighet (LOH) betyder hur snabbt produkterna flödas igenom
verksamheten, till exempel hur många gånger per år ett genomsnittligt lager omsätts (Olhager,
2013). Ju högre omsättningshastighet ett företag har på dess produkter desto effektivare är
verksamheten ur ett kapitalbindningsperspektiv. LOH beräknas genom:
Omsättningshastighet = Omsättningen under perioden/Lagervärde

3.4 Lagerhanteringsaktiviteter
Lagerhantering består enligt Sharp (2001) av mycket strategiska, taktiska och operativa
faktorer, som alla kräver bra information för att beslut angående valet av teknik för lagring
och hämtning ska kunna fattas. Även information om tilldelning av inkommande produkter
till lagringsplatser, hämtning av produkter för kundorder, förpackning och lastning av order är
viktiga faktorer som påverkar effektiviteten och arbetsinsatsen på ett lagerställe. Ett
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lagerställe kan behöva uppfylla olika funktioner för olika verksamheter i en försörjningskedja,
vissa lagerställen kan ha till uppgift att konsolidera produkter från flera tillverkningsenheter
för att sedan distribuera dessa vidare till andra återförsäljare (Frazelle, 2001). Andra
lagerställen kan ha som uppgift att ta emot gods, plocka och leverera ut detta till enskilda
kunder. I vissa fall behövs det även lagerställen för att hålla nere transportavståndet till
kunder, detta för att minska transportkostnader och även för att vara flexibla och leverera
omedelbart vid efterfrågan från kunder. För att visualisera de aktiviteter som förekommer vid
ett lagerställe har Frazelle (2001) och Sharp (2001) kartlagt 8 stycken aktiviteter som
förekommer hos lager. Dessa 8 aktiviteter är:
Godsmottagning: Vid godsmottagningen tas det gods som anländer till lagerstället emot, det
kontrolleras för att säkerställa att rätt varor, rätt antal varor har anlänt samt att godset inte är
skadat. Sedan sänds godset vidare för inlagring alternativt till den avdelning som behandlar
mottaget gods.
Ompaketering: Ifall godset anländer från leverantören till godsmottagningen i stora batcher,
stora förpackningar eller om det är staplat på pall kan det i vissa fall behöva ompaketeras till
mindre enheter för att enklare kunna hanteras i de övriga processerna.
Inlagring: Den process när artiklarna ska placeras i lagret kallas för inlagring. Vid hantering
av denna process behövs lagerplatserna verifieras så att rätt artikel hamnar på rätt plats i
lagret.
Lagring: När en artikel lagras innebär det att artikeln är placerad i lagret och inte kommer att
förflyttas förens kund efterfrågar artikeln.
Orderplockning: Vid orderplockning har en order av det kunden efterfrågar sänds ut till
lagerstället, därefter plockas artiklarna utifrån orderlistan ut från lagret. Denna uppgift är vital
och de flesta lagerställen är anpassade efter denna uppgift i fokus.
Paketering och/eller prismärkning: Denna aktivitet utförs efter att ordern har plockats klart,
vissa artiklar paketeras om i lämpliga förpackningar annars paketeras/plastas samtliga artiklar
och märks upp.
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Sortering och/eller ackumulering: I denna aktivitet sorteras/ackumuleras de plockade
artiklarna ordervis till individuella ordrar.
Konsolidering och utleverans: Vid konsolidering och utleverans kontrolleras ordern för att
säkerställa att den är korrekt. Godset vägs, fraktsedlar och tulldokument skrivs ut och sedan
paketeras godset för att placeras vid dess angivna plats vid utleverans. Val av placering kan
vara uppdelat beroende på vilken region godset ska skickas till.
Enligt Sharp (2001) finns det planeringsfunktioner att ta hänsyn till innan hämtning av
produkter för kundorder kan påbörjas. Den första faktorn är att kontrollera den nuvarande
lagernivån i de främre plockområdena och skapa en rapport om att påfyllning krävs. Detta då
de flesta lagerarbetare föredrar att fylla på lagerhyllorna innan de påbörjar en order, av
säkerhetsskäl och effektivitet. Vissa påfyllningar kan även inträffa under plockprocessen,
vanligtvis då det saknas information om en order eller om en order är ofullständig. En annan
viktig faktor är att det affärssystem som används vid orderplockning måste innehålla
information angående vart produktens lagerplats är, i vilken zon, produktens lagersaldo,
förpackningskvantitet, förpackningsmetod och leveransmetod (Sharp, 2001). Samtidigt
hävdar författaren att med hjälp av modern utrustning för lagring, hantering, datainsamling
och kommunikation möjliggör det att lagerchefer kan ha god kontroll över lagret och att order
levererats. Detta för att kunna uppnå korta svarstider till kundorder (Sharp, 2001).

3.5 Orderplockningssystem
Plockning av kundorder har blivit en allt viktigare process inom försörjningskedjan (Fabrizio
et al., 2008). Orderplockning klassas (De Koster et al., 2007 och Tomkins et al., 2003) som
den mest arbetsintensiva och tidskrävande processen bland lagerverksamhetens samtliga
aktiviteter. Drury (1988) och De Koster et al. (2007) uppskattar att denna process står för mer
än 50 % av den totala lagerkostnaden. Målet med orderplockning är enligt Roodbergen och
Vis (2006) att maximera servicenivån till kund, vilket kan förtydligas av Lam et al. (2014)
med kortare ledtider, lägre kostnader och bättre kundservice. Målet är även att minimera
kostnaderna för resurser såsom arbetskraft, maskiner och kapital (Roodbergen och Vis, 2006).
Genom ett tydligt orderplockningssystem, där fokus på att minska hanteringstiden av ordrar,
har flexibiliteten av sena ändringar i ordrar ökat (Lam et al., 2014).
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Orderplockning kan beskrivas som den process där produkter hämtas från lagring för att
slutligen tillgodose kundernas efterfrågan (Roodbergen och Vis, 2006 och Ashayeri et al.,
1989). Denna process kan enligt Roodbergen och Vis (2006) enkelt förklaras genom att en
order anländer till företaget, plockordern sänds i sin tur till lagret med kundens samtliga
artiklar. Slutligen hämtas de begärda objekten från lagring och transporteras ut till kunden.
Fabrizio et al. (2008) anser att det finns svårigheter med att välja rätt orderplockningssystem
(OPS) då det finns många kostnads- och design parametrar med oändligt stor variation av
utrustningstyper som skall kombineras. Idag är majoriteten av orderplocksystemen utformade
från grundval av insikter, erfarenhet och ibland även av en detaljerad simulering (Fabrizio et
al., 2008). Enligt Goetschalckx et al. (2001) studeras inte designen av OPS, trots att det är en
viktig del av logistiksystemets utformning. De Koster et al. (2007) antyder att forskningen av
OPS är mer inriktad på specifika OPS och att det saknas hur det fullständiga
tillvägagångssättet för orderplockning skall gå till (De Koster et al., 2007).
3.5.1 Val av orderplockningsmetod
Allt fler företag strävar efter att sänka kostnaderna och öka produktiviteten inom deras lager,
detta har medfört att plockning av order hamnat under ökad kontroll (De Koster et al., 2007).
En viktig del mellan orderplockning och servicenivån är enligt De Koster et al. (2007) att
desto fortare en order kan plockas ju tidigare är ordern redo för att levereras till kunden.
Servicenivån är en kombination av faktorer för olika verktyg såsom genomsnittlig och
variation för leveranstiden, för integritet och noggrannhet (De Koster et al., 2007). Om en
order missar sin leveranstid kan den behöva vänta tills att nästa sändning skall ske. Korta
ledtider för orderplockning är ett bevis på en hög flexibilitet vid hantering av ändringar i
order. Att minimera plocktiden för order är därmed i behov av ett orderplocksystem (De
Koster et al., 2007). Utförandet av OPS är därför en betydande uppgift och det finns flera
olika faktorer som kommer att påverka valet av system. Några exempel av dessa är: produkter
(t. ex förpackning och lagernivå), kundorder (t. ex storlek och antal) och funktionella områden
(t. ex område för snabbrörliga produkter) (Fabrizio et al., 2008). I en lagerlokal kan flera olika
orderplocksystem hittas, för att kunna identifiera de olika områdena för orderplocksystemen
föreslår Fabrizio et al. (2008) att fokusen skall riktas på den effektiva policyn istället för den
utrustning som används. Fabrizio et al. (2008) har tagit fram fem stycken huvudgrupper för
klassificering av order plocksystem, dessa är:
•

“Picker-to-parts” system

•

“Pick-to-box” system
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•

“Pick-and-sort” system

•

“Parts-to-picker” system

•

“Completely automated picking” system

Enligt detta förslag delas OPS upp utifrån fyra beslut: Vem är det som plockar varorna,
människor eller maskiner? Vad är det som rör sig i plockområdet, plockare eller gods? Vid
användning av transportörer används de för att ansluta plockzoner? Vilken plock policy finns
det (plockar de efter order eller efter post)? Hur klassificeringen av orderplocksystem är
uppbyggd enligt Fabrizio et al. (2008) visas i bild 2.

Bild 2. Klassificering av orderplockningssystem. (Dallari et al., 2009)
“Picker-to-parts” system”
Detta system representerar den största delen av plocksystem i lager (De Koster et al., 2007).
Det betraktas som ett grundläggande system för plockningsaktiviteten. Plockare går eller kör
längs gångarna för att hämta artiklar för att fylla en eller flera order, beroende på
verksamhetens policy för att plocka order. Fabrizio et al. (2008) kan urskilja två olika typer av
”Picker-to-parts” systemet. Den ena för låga nivåer av plock och den andra för höga nivåer. I
den låga nivån av orderplocksystem hämtas artiklarna från sina lagerplatser under tiden som
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de går längs lagergångarna. I den höga nivån av orderplock hämtas artiklar från höga lager
hyllor med hjälp av en truck (Caron et al., 2000; Hwang et al., 2004; Dallari et al., 2009).
Arbetares plockningsområde separeras ofta utifrån lagringsområden.
”Pick-to-box” system
I detta system delas plocklagrets område upp i olika zoner, som en eller flera arbetare blir
tilldelade (Fabrizio et al., 2008). De olika zonerna kollas samman med hjälp av transportörer
som tar hand om de färdig packade lådorna som skall skickas vidare till kunden. Fördelarna
med detta system är att restiden för de individuella plockarna minskar (Fabrizio et al., 2008).
Arbetsbelastningen blir av detta system jämnare fördelat, vilket då kan relateras med
kostnaderna. Detta system är att föredra när det finns stora antal mindre artiklar i medelstora
flöden och få ordrar (Fabrizio et al., 2008).
”Pick-and-sort” system
Innebär att de plockare som vistas i plockområderna hämtar en artikel i taget i rätt mängd
(Fabrizio et al., 2008). Artiklarna placeras sedan på ett transportband och förs framåt till
sorteringsområdet. Detta system är liksom “Pick-to-box”-systemet till för att minska
plockarnas restid. Vid utformning av detta system läggs det mycket uppmärksamhet på
avvägningar mellan plockning och packning (Russel och Meller, 2003). Detta system är att
föredra när det finns en hög nivå med överlappande orderrader, stort utflöde samt frånvaro
från uteblivande och ömtåliga produkter (Fabrizio et al., 2008).
”Parts-to-picker” system
Detta system är ett automatiskt tillvägagångssätt, enhetslasterna förs till plockningsstationen
där plockaren kan ta det rätta antalet av varje artikel (Fabrizio et al., 2008). Fördelen med
detta system är att det ger minskade plockningskostnader, det vill säga arbetskraft och
utrymme. Medan nackdelarna enligt Fabrizio et al. (2008) kan vara att risken för hinder kan
öka, vilket kan minska produktiviteten i plockningen. Detta system lämpar sig bäst när det
finns ett stort antal artiklar medan utflödena är små.
“Completely automated picking”
Detta system är helt automatiserat, vilket betyder att verksamheten använder sig av robotar
eller fördelare (dispensers) vid plockning från lagret (Fabrizio et al., 2008).
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3.6 Metoder vid effektivisering av orderplockningssystem
Enligt Ackerman (1997) har den turbulenta eran som varade under 90-talet haft en stor
påverkan för hur människor hanterar, arbetar och använder sig av lager. Fyra
påverkansfaktorer som skapade under denna tidsperiod är: Tid, kvalitet, produktivitet och
utveckling (Ackerman, 1997). Tid anses vara det viktigaste för effektivisering inom lagring.
De främsta lagerverksamheterna är de som utformats för att försöka minska tiden för varje
aspekt i en orders cykeltid. Även kvalitet är viktigt, de som använder sig av lagertjänster
förväntar sig en prestanda som är nära till perfektion. Huvudpunkten för användningen av
lager är att förbättra fördelen med produktivitet. De viktiga funktionerna för att lyckas med
detta är att återvinna, återanvända och minska den totala kostnaden. För att hänga med i
utvecklingen måste managers under tidens gång utveckla nya typer av arbetssätt och krav
(Ackerman, 1997).
Enligt Dekker et al. (2004) finns det många aktiviteter som bidrar till den totala
orderplockningstiden, men restiden är enligt De Koster et al. (2006) den dominerande
aspekten. Detta eftersom restiden kostar pengar i form av arbetstimmar, men tillför inget
värde i sig, är det den aspekt som De Koster et al. (2007) anser vara den främsta faktorn som
behöver förbättras. Bild 3 visar hur en orderplockningstid distribueras i en typisk
lagerverksamhet.

Bild 3. Distribution för orderplockning. (Tomkins et al., 2003)
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3.6.1 Öka produktiviteten i lagersystem
Enligt Ackerman (1997) finns det fem stycken kritiska faktorer för hur produktiviteten inom
lagerverksamheter ska kunna öka, dessa fem är:
Upprätta mål för förbättringar: Det är svårare att införa en arbetsstandard inom
lagerverksamheter jämfört med verksamheter inom tillverkning. Produktivitets mål som
baseras på tekniska standarder som bestämts i förväg är dock möjligt att införa i
lagerverksamheter.
Minska res sträckor: Hur kan plocklistor utformas för att få ut maximal effektivitet i lagret?
Om plocklistan eller dokumentet för en order, har samma ordningsföljd som artiklarna är
placerade i lagret, blir det lättare för plockaren att börja högst upp på listan och plocka i tur
och ordning tills orden är klar. Minskning av färdavstånd är enligt Ackerman (1997) en
funktion av databearbetning, materialhantering och planering. Med hjälp av databearbetning
kan ett lokaliseringssystem utformas för att på ett effektivt sätt ordnar orderplocklistor som
stämmer med den fysiska layouten. Layouten över hur lagergångarna ser ut bör hela tiden
finjusteras för att uppnå samma mål, att minska reseavståndet. Inom vissa lager hamnar
ansvaret för placering av inkommande gods i lagret på personen som tar emot varorna. Om
det saknas tydliga instruktioner vart de skall placera dem, blir de utplacerade till den första
tomma platsen. Detta leder i sin tur till en onödig spridning av samma artiklar på olika
lagerplatser.
Öka den genomsnittliga storleken av varje lasthantering: När en underökning av lagret
utförs kan frågan om den genomsnittliga storleken på artiklarna som hanteras ökas. En ökad
enhetslast skulle innebära mindre uppdelning av förpackningar av produkter. Då vissa kunder
bara beställer enstaka burkar eller förpackningar av varor, innebär det att enhetslasterna måste
delas upp och antalet hanteringar ökar.
Eftersträva tur- och returhantering inom lagret: De flesta truckar bär oftast bara nyttolast
i en riktning, detta innebär att trucken kör tom hälften av tiden. Stora anläggningar utrustas
därför oftast med en datorstyrd minnesenhet som har avseende att maximera resmöjligheter
både tur och retur. Minnet talar om vart produkterna skall vid inlastning och på tillbaka vägen
har den redan bestämt att trucken kan hämta upp en annan produkt som ligger på samma hylla
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som skall till utlastningen. Att flytta laster i två riktningar kräver en effektiv kommunikation,
för att underlätta detta kan truckarna utrustas med radio.
Förbättra lagerutnyttjandet: Ett lagers billigaste utrymme är det som finns närmast taket.
Det finns alltid en avvägning (tradeoff) med att använda sig av lagring på höjden. Att placera
och hämta artiklar i takhöjd tar tid. Det lagringsutrymme som påverkar de ekonomiska
aspekterna mest är omsättningshastigheten. De populäraste produkterna bör lagras närmast
golvet och även dörren. Maximalt utnyttjande av lagerplatser på höjd kan ge intrycket av att
vara det billigaste sättet. Men nyckel till en effektiv lagerhållning är att hitta avvägningen
(tradeoff) mellan hanteringskostnader och lagringskostnader.
3.6.2 Mål för att effektivisera lagersystem
Enligt De Koster et al. (2007) anses reseavståndet vara det första målet vid effektivisering av
lagersystemet. Författaren beskriver två olika typer av reseavstånd: den genomsnittliga
rörelsesträckan för en plock tur (eller genomsnittlig turlängd) och det totala reseavståndet. Att
minska den genomsnittliga reslängden är en av många möjligheter. Ännu ett viktigt mål är att
minimera den totala kostnaden, vilket kan bestå av både kapitalsatsning och driftkostnader.
Andra mål som De Koster et al. (2007) anser kan uppmärksammas är:
•

minimera genomloppstid av en order

•

minimera den totala genomloppstiden

•

maximera användningen av utrymmet

•

maximera användningen av utrustning

•

maximera användningen av arbetskraft

•

maximera tillgängligheten för alla objekt

3.6.3 Öka effektiviteten vid orderplockning
Roodbergen och Vis (2006) samt De Koster et al. (2007) beskriver tre stycken
strategier/policys som företag använder när de strävar efter att öka och förbättra effektiviteten
av orderplockning. Samtliga tre punkter fokuserar på att minska restiderna mellan artiklarna,
då det är enligt författarna den enklaste faktorn som går att påverka hos ett lagerställe
(Roodbergen och Vis, 2006; De Koster et al., 2007).
Dessa tre strategier/policys är:
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Routing (Att flytta objekt): menas det som berör förflyttningarna mellan de olika
plockplatserna, den tid det tar att hämta de olika artiklarna. Vanligen går den mesta tiden åt
till att förflytta sig mellan artiklarna i lokalen.
Batching (Att plocka artiklar): beskriver sättet som personalen använder för att plocka sina
ordrar, att flera ordrar kan kombineras för att skapa en eller flera plockvägar. Om en
orderplockare hämtar flera beställningar samtidigt, finns det två möjligheter:
1. Antingen sortera produkterna allt eftersom plockning sker (sortera medan plockning).
2. Plockar alla ordrar först och återställer ordrar efter att plockningen är klar (plocka och
sortera).
Storage Assignment (Lagringstilldelning): används för att bestämma vilken plats en
produkt ska placeras på. Inom lagringstilldelning finns det riktlinjer för hur produkter ska
placeras, vilket kan vara utifrån slumpmässig lagring till efterfrågans frekvens. Slumpmässig
lagring är en vanligt förekommande strategi, denna strategi används är när en produkts
livslängd är kort eller när omorganisering av lagringsplatser är för kostsamt för att utföra.

3.6.4 5S
Vid införande av nya metoder i verksamheter är det vanligt med motstånd, detta eftersom
verksamhetens framtid påverkas av hur implementeringen och hanteringen går till (Gupta och
Jain, 2015). Enligt Gupta och Jain’s (2015) undersökning är de tre största hindren vid
införandet av nya system att tiden inte räcker till, brist på stöd från ledningen och motstånd
mot förändringar. Även Narasimhan (2009) styrker att det är en viktig förutsättning att
införandet uppnås genom samarbete mellan medarbetare och ledningen, detta för att stärka
fördelarna med det nya systemet. 5S beskrivs enligt Gupta och Jain (2015):
Sorting (sortera): Syftar på att rensa bort onödiga föremål på arbetsplatsen. Detta kan göras
på olika sätt, bland annat genom uppmärkning av de föremål och artiklar som inte behövs.
Med hjälp av sortering kan arbetarna röra sig och arbeta på ett lättare sätt.
Set in order (placera i ordning): Denna aktivitet innefattar uppmärkning av alla artiklar så
att de är lätta att identifiera. Även att sortera artiklarna utifrån deras likheter genom att
använda namn eller siffror, använda de hyllor och väggar som finns för att underlätta letandet
efter artiklar.
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Shine (städa): Innebär att det kan skapas bättre arbetsytor om arbetarna städar på
arbetsplatsen. Om det utförs kan arbetsplatsen blir säkrare och mer trivsam att vistas i och
även kvalitén på arbetet som utförs kan stärkas. Städning på arbetsplatsen måste göras till en
vana, som utförs utan att arbetarna behöver bli tillsagda om det. För att underlätta städning
kan ansvaret delas upp i zoner där en person ansvarar för att ett visst område är städat.
Standardize (standardisering): På arbetsplatser uppnås olika standarder som ser till att bra
arbetssätt underhålls (Peterson och Smith, 2001). Arbetet till att utveckla dessa standarder
görs till stor del tillsammans med medarbetarna. Detta eftersom arbetarna ofta har stor insikt
över deras eget ansvar och vet hur de kan utföra arbetsuppgiften på bästa sätt. Genom att
kombinera olika medarbetares synsätt av arbetsuppgifter kan de optimala arbetssätten
standardiseras.
Sustain (upprätthålla): Är något som Gupta och Sanjiv (2015) anser är det svåraste. De
ändringar som införs utförs ofta under en kortare period vilket gör det svår att upprätthålla
verksamheten under en längre tid (Peterson och Smith, 2001). För att kunna upprätthålla
standarder är det bra att rådgivning utförs med de anställda regelbundet. Det är även viktigt att
behålla disciplinen och hittar ett sätt att belöna medarbetarna för att motivera dem.
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Bild 4. Illustrerande bild över 5S-processens olika steg (egen bild).
Det kan vara svårt att övertyga medarbetare att det inte blir mer arbete för dem att inför 5S,
men genom utbildning och genom att visa medarbetarna de fördelar och den framgång som
kan uppnås med 5S lyckades Gupta och Jain (2015) övertyga både medarbetare och
ledningen. Genom implementering av 5S skapas ordning och struktur, vilket kan leda till ett
effektivare arbete (Narasimhan, 2009). Efter införandet av 5S har förståelsen för värdet av 5Sprocessen ökat, hur varje steg i processen kan leda till förbättringar. Det har bland annat hjälpt
till att visualisera andra tydliga problem som behöver ändras (Gupta och Jain, 2015).
Mycket av aktivisterna för att förbättra verksamhetens prestanda är kopplat med städning,
därför läggs den primära fokusen på lager områden, verkstadsgolvet och gårdsplanen
(O’hEocha, 2000). Dessa innehåller ofta onödiga avfall/ skrot, oanvända verktyg eller annan
utrustning som verksamheten inte behöver. Förändringar inom dessa områden kräver alla full
medverkan från alla medarbetare i hela verksamheten. I O’hEochas (2000) studie ansåg alla
anställda på olika nivåer att 5S är en bra teknik för att göra ändringar. Med hjälp av 5S
förbättrades lagersystem, bidrog till att utföra saker rätt första gången, snyggare
arbetsområden och minskade pappersavfallet i kontor och administrations områden
(O’hEocha, 2000).
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3.6.5 Klassificering
ABC-klassificering
Det är vanligt att sortimentet delas in i en så kallad ABC-klassificering (Oskarsson et al.,
2006). Detta innebär att artiklarna delas upp utifrån deras volymvärde (förbrukningen under
ett år multiplicerat med värdet per enhet). De artiklarna som tillhör A-gruppen är de viktigaste
och består ofta endast av en liten del. B-gruppen är något större och C-gruppen är störst, den
består av de minst viktiga artiklarna.
Fördelningen mellan artiklarna hamnar ofta kring fördelningen 80-20- regeln. Denna regel
står för att 80 % av omsättningen kommer från 20 % av artiklarna (Oskarsson et al., 2006;
Olhager, 2013; Lumsden, 2012). Klassificeringen utförs för att styra lagrets olika delar på ett
differentierat sätt (Lumsden, 2012). Användning av ABC-klassificering kan bidra till lägre
kapitalbindning. För att få en uppfattning om detta har Mattsson (2008) utfört en analys där
han studerade orderkvantiteter studerades. Resultaten från analysen visade att:
”Volymvärdes klassificeringen för det studerade artikelsortimentet medför en minskning av
kapitalbindning i omsättningslager med storleksordningen 25 %. Av resultaten framgår även
att det blir en större minskning av kapitalbindningen om skillnaderna i antal inleveranser per
år mellan de olika volym- värdeklasserna görs större”
(Mattsson, 2008, s.2).

3.7 Flödesanalyser
I flödesanalyser undersöks flöden mellan kund och producent. Flöden från leverantörer och
producenter kan även tas med för att täcka en längre försörjningskedja (Olhager, 2013).

3.7.1 Materialflödesschema
Ett materialflödesschema är en analys för att identifiera potentiella förbättringsområden
(Olhager, 2013). Materialflödesschemat ger en övergripande bild av hur material flödas
genom verksamheten. I schemat kan flera olika flödesvägar illustreras samtidigt, där de även
beskrivs hur de flödas tillsammans för att skapa den totala processen (Olhager, 2013).
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3.7.2 Processflödesanalys
Processflödesanalys är en metod som gör det lättare att förstå processer genom att
dokumentera de olika aktiviteterna på ett detaljerat och grafiskt sätt (Olhager, 2013). Med
denna metod erhålls en tydligare förståelse för hur processen fungerar och det blir även lättare
att tydliggöra potentiella processförbättringar. Enligt Olhager (2013) använder verksamheter
olika diagram och scheman för att beskriva och analysera processer. De analyser som utförs
kan variera i detaljeringsgrad samt vilken information som finns med då de ofta uppfyller
olika syften. De grundläggande stegen i en processflödesanalys är enligt Olhager (2013):
”Identifiera och kategorisera process aktiviteterna
Dokumentera processen som helhet
Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar
Rekommendera lämpliga processförändringar
Genomföra beslutade förändringar”
(Olhager, 2013, s.136)

I scheman och diagram används olika symboler för de olika aktivitetskategorierna.

Bild 5. Beskriver de olika symbolerna för aktivitetskategorier. (Olhager, 2013).

3.7.3 Processflödesschema
I detta schema följs en vara eller tjänsts produktion (Olhager, 2013). Antalet operationer och
kontroller summeras och även transportlängden samt aktivitetstiderna. Tiden kan anges i olika
mått exempel timmar eller minuter. Vid närmare analyser av ett processflödesschema kan
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leda till att antalet aktiviteter och antalet transporter minskar. Genom att planera bättre och
synkronisera olika steg kan lagringstider minskas (Olhager, 2013).

3.8 Materialförsörjning
Materialförsörjning innebär enligt Oskarsson et al. (2006):
”Hemtagning av material i syfte att försörja produktionen med de insatsvaror som behövs”.
(Oskarsson et al., 2006, s.90)
Grossist
Grossistens roll är att tillhandahålla en större mängd produkter från olika leverantörer. Detta
skapar värde för kunden, då de slipper vända sig till många olika leverantörer för att köpa nya
produkter (Oskarsson et al., 2006).

3.9 Kostnadsanalys
För att på ett enkelt sätt kunna visualisera förbättringar kan en tids- och kostnadsanalys
utföras (Gupta och Jain, 2015). Det är inte alltid lätt att räkna ut besparingar och därmed kan
detta vara ett sätt för att få med ledningen i ett förändringsarbete. För att visualisera vilka
besparingar som kan göras utifrån 5S utförde Gupta och Jain (2015) en tids- och
kostnadsanalys.
Det konstaterades att arbetarna spenderar i genomsnitt 30 minuter/dag på jakt efter ett verktyg
när det fanns specifika platser för dem. Efter att verktygen fått en specifik placering,
uppskattades den genomsnittliga tiden för letandet bara ta fem minuter/dag, vilket sparar
massor av pengar. I analysen räknades den genomsnittliga kostnaden ut med hjälp av
arbetarnas lön per månad och genomsnittliga arbetstimmar per dag. Resultatet för den
genomsnittliga kostnaden per minut multiplicerade med antalet minuter som skulle sparas per
dag efter förbättringarna. Dessa uträkningar beskrivs tydligt i tabell 1 nedan.
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Tabell1. Representerar tiden för verktygssökning (Gupta och Jain, 2015, s.79)

3.10 Effektiviseringsmodell för lagerhantering med fokus på
orderplockning
I bild 5 presenteras den sammanfattande modellen som tagits fram över de metoder och
principer som har använts för att effektivisera lagerverksamheten. Dessa övergripande
faktorer har på grund av deras viktiga komponenter valts ut, då de tillsammans bildar en
struktur som leder till effektivare lagerhantering.

Bild 6. Effektiviseringsmodell (egen bild).
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Mål för effektivisering: För att effektivisera ett lagersystem är det till en fördel att upprätta
mål för hur arbetet ska fortlöpa. Detta kan göras genom att minska en orders genomloppstid,
öka utnyttjandegraden av lager, utrustning och arbetskraft samt öka tillgängligheten för alla
artiklar.
Öka effektiviteten: För att öka effektiviseringen inom ett lagersystem finns det fem stycken
övergripande faktorer som teorin tar upp. Dessa fem är att upprätta mål för förbättringar,
minska ressträckorna, öka varje lasthantering, eftersträva tur och turhantering samt förbättra
lagerutnyttjandet.
Metoder vid orderplockning: Vid utförandet av orderplockning finns det metoder som kan
bidra till att aktiviteterna inom orderplockning effektiviseras. Dessa tre metoder är att flytta
objekt, att plocka artiklar samt lagringstilldelning. Samtliga tre metoder syftar till att minska
restiderna mellan artiklarna för att på såsätt utvinna mera tid.
5S: Genom att en verksamhet strävar efter att implementera förbättringsarbetet 5S bidrar det
till att arbetsplatsen blir mera strukturerad och tillämpar mera rutiner. Detta då 5S innehåller
arbetssätt så som sortering, placera i ordning, städa, standardisera och upprätthålla standard.
Klassificiering: För att strukturera upp artiklarna inom ett lager kan en så kallad ABCklassificering utföras, vilket innebär att artiklarna delas upp på lagerplatserna utifrån dess
volymvärde samt artikelns omsättningshastighet.
Kostnadsanalys: En kostnadsanalys kan upprättas för att lättare visualisera de förbättringar
som kan bidra till besparingar inom en verksamhet.
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4. Lagerhantering och orderplockning hos Östgöta Papper AB
4.1 Nulägesbeskrivning Östgöta Papper AB
I detta kapitel presenteras Östgöta Papper AB verksamhet, lagrets utformning samt hur
lagerhanteringsaktiviteterna utfärdas.
Nyblomsgruppen
Östgöta Papper AB tillhör koncernen ‘Nyblomsgruppen’, som består av 13 stycken etablerade
familjeföretag (nyblomsgruppen, u.å.). Nyblomsgruppen är delägare i ‘International Partner
for Cleaning and Hygienic Supply’ vilket är sju stycken europeiska distributionsgrupper som
tillsammans omsätter cirka 30 miljoner kronor. Något som samtliga av företagen inom denna
grupp har gemensamt är en lång historia och starka lokala förankringar (nyblomsgruppen,
u.å.). Personlig kontakt och hög kvalitet är grundläggande riktlinjer för verksamheten, vilket
ska gälla för allt från service till produkter (nyblomsgruppen, u.å.).
Östgöta Papper AB grundades år 1941 och har sedan uppstarten varit placerade i Linköping
(ostgotapapper, u.å.). Deras verksamhet började med att sälja papperspåsar och
omslagspapper via beställningar från torghandlare och marknadsknallare. Med tiden har deras
sortiment expanderat och stommen består nu av emballage och förpackningsmaterial,
kontorsmaterial, städ- och hygien- produkter.
Företaget består i nuläget av 17 stycken medarbetare som arbetar på plats i Linköping.
Organisationsstrukturen utgörs av en VD, sex stycken säljare, fem stycken lagerarbetare, två
butiksarbetare, fyra stycken personer som arbetar inom kundtjänst/inköp och sedan en person
som arbetar inom ekonomi och personal. Målet för Östgöta Papper AB är att verka som det
lilla bolaget som vill arbeta nära sina kunder. Detta uppnås genom att hela tiden eftersträva att
skapa mervärde för sina kunder vid försäljning av produkterna. Nedan i bild 7 har en
förtydligande bild skapats, av hur Östgöta Papper AB:s verksamhet ser ut med
Nyblomsgruppen högst upp följt av Östgöta Papper AB:s organisationsstruktur.
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Bild 7. Illustrerande bild som visar organisationsstrukturen hos Östgöta Papper AB
(egen bild).
Östgöta Papper AB består av ca 6000-7000 kvm, där företagets lager för produkterna står för
den största delen av verksamheten. Därefter finns det kontorslokaler med 10-11 stycken
kontorsrum, fikarum och receptionsdisk. De har även två stycken butikslokaler som kunder
kan besöka och handla ifrån. Företaget har även en butik och ett lager i Motala där tre stycken
personer arbetar.
Produkter
Östgöta Papper AB har ca 4.800 olika artiklar i deras nuvarande lager, men den totala
summan artiklar som de säljer uppgår till 20.000 stycken. Den främsta produkten som säljs
hos Östgöta Papper AB är industriemballage, dessa uppgår till 60 % av deras totala
försäljning. Därefter kommer hygien och torkpapper samt städ produkter som består av 25 %
och sist kommer butiksemballage, kontorsmaterial och skyddsprodukter som består av 15 %
av försäljningen. En del av produkterna har större efterfrågan än andra, det innebär att de
flödas genom lagret snabbare medan andra produkter som köptes in för flera år sedan har
sedan dess legat kvar i lagret.
Kunder och Leverantörer
Östgöta papper AB har en stor blandning av kunder allt från stora till små, de som beställer
för 1.000 kronor om året till de som beställer för 10 miljoner kronor om året. Dessa består av
allt från städfirmor, gårdsbutiker till mindre restauranger. I dagsläget har de runt 2.500 olika
kunder, men en kund kan ha flera olika leverans adresser, vilket gör att det är fler än så som
35

skall levereras till. Östgöta papper AB vill göra det så enkelt som möjligt för kunderna att
beställa nya produkter, därför tar de emot orderbeställningar via e-handel, telefon, fax,
muntligt och e-mail.
Östgöta Papper AB har ca 200 stycken leverantörer, små som stora. De arbetar till stor del
med att ha nära relationer med sina leverantörer, men i vissa fall kan artiklar beställas från
nya leverantörer. Då priset styr valet av leverantör för att kunna ge kunden de bästa priserna.
Det förekommer även specialbeställningar av artiklar som ska levereras direkt till kund. Dessa
artiklar har då specifika egenskaper som inköparen måste uppfylla, därmed styrs valet av
leverantör utifrån dessa egenskaper.

4.2 Flödesanalyser av nuläget
För att få en tydlig överblick hur verksamheten är utformad hos Östgöta Papper AB, samt hur
aktiviteterna påverkas av de olika faktorerna har ett processflödesschema och ett
materialflödesschema utförts.
4.2.1 Processflödesschema
De beställningar som kommer in till Östgöta Papper AB är genom e-handel, fax, mail,
telefonsamtal och även muntligt via chaufförerna. Ordrarna dokumenteras och förs in i
företagets affärssystem. De ordrar som ska behandlas under dagen skrivs ut i pappersform av
lagerchefen varje morgon, dessa fördelas sedan ut mellan lagerarbetarna efter respektive
angivna område. Ordrarna behandlas olika beroende på om artiklarna finns i lagerhyllan, i
buffertlager eller om artiklarna är helt slut. När artiklarna har tagit helt slut innebär det att
dessa måste beställas hem och en restorder lämnas till kund. Finns artiklarna i lagerhyllan
plockas dessa och placeras direkt på EU-pall. Om inte artiklarna finns i lagerhyllan hämtas
dessa vid buffertlagret annars meddelas detta vidare till en annan lagerarbetare som fyller på i
mån om tid. Innan pallarna kan plastas in och märkas upp måste lagerarbetarna kontrollera att
dessa är stabilt byggda, vilket innebär att tunga saker bör placeras längst ner och artiklarna
bör hållas inom EU-pallens ramar. Därefter lagras utleveranserna intill utlastningskajen och
inväntar att få transporteras ut till kund. Utleveranser sker dagligen via budfirman
Emanuelsson, som både lastar på och av leveranserna själva. Alla ordrar som har utförts under
dagen avslutas varje eftermiddag kl. 15.30- 16.00 vid två datorer som är placerade i
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kontorsdelen. Bild 8 nedan illustrerar arbetsprocesserna, tiden de tar samt om de är
värdeskapande eller icke-värdeskapande.

Bild 8. Illustrerande bild över Östgöta Papper AB:s lageraktiviteter (egen bild).

4.2.2 Materialflödesschema
För att kunna identifiera potentiella förbättringsområden har ett materialflödesschema utförts.
Detta för att få en övergripande bild av hur materialet flödas genom Östgöta Papper AB:s
verksamhet.

37

Bild 9. Materialflödesschema över Östgöta Papper AB (egen bild).

Bild 10. Figurbeskrivning samt aktivitetsbeskrivning för bild 9 (egen bild).
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4.3 Lagerhantering
Under år 2015 hade Östgöta Papper AB en omsättning på 79 000 000 kronor och lagervärdet
låg på ca 10 000 000 kr. Vilket medför att fallföretaget har en lageromsättningshastighet som
är 7,9 gånger under ett år. En hög lageromsättningshastighet innebär att de flesta produkterna
flödas genom verksamheten under en kort tidsperiod. Detta gäller dock inte för alla produkter
hos fallföretaget, vissa produkter flödar snabbare och vissa har lagrats sedan fler år tillbaka.
Lagret hos Östgöta Papper AB består av ca 5.300 kvm, vilket är uppdelat på fem stycken
sammanhängande lokaler där vissa även är uppdelade i olika rum (se bild 11) . Lokalernas
utformning är även olika uppbyggda, vilket synliggörs av dess olika storlekar,
rumsfördelning, våningar och takhöjd. Tidigare har lagret använts av ett tillverkande företag,
vilket medför att planlösningen av dessa lokaler inte är fullt optimalt för Östgöta Papper AB:s
lagerhållning. I lagret finns det fortfarande gamla föremål kvar sedan den förra verksamheten,
till exempel gamla hyllor med diverse föremål på, maskiner, anslagstavlor och
arbetsscheman. Bild 11 visar hur Östgöta Papper AB:s lokaler är utformade, samt ges en
bättre överblick hur lagret är uppdelat.

Bild 11. Överblickande bild över Östgöta Papper AB:s verksamhet (Östgöta Papper AB)
Tabell 2 nedan föreställer en sammanställning av bild 11utifrån lokalernas olika
uppbyggnader och funktioner.
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Tabell 2. Tabellen visar de olika lagerlokalernas funktion, storlek och övrig information.
Lager

Kvm

Pallställ

Friplacering

Övrig information

(st)
Lager 3

912

11 st

Nej

Högt i tak, på/-avlastningsansats för en lastbil

Lager 4

240

15 st

Nej

Lågt i tak, lättare hygienartiklar

Lager 4 (J)

285

0 st

Ja

Lågt/högt i tak, lagring av bubbelplast

Lager 5

1073

8 st

Ja

Högt i tak, kontor, paketering, lagring av
utleverans

Lager 5 (J)

49

7 st

Nej

Lagring av städartiklar, t.ex. tvålar,

Lager 6

-

0 st

Ja

Lagring av EU-pallar

Lager 7

1247

4 st

Ja

Högt i tak, friplacering av kartong, etc.

Lager 7

161

0 st

Ja

Lastkaj (In/utleverans)

Lager 8

1296

0 st

Ja

Tillhörande tältbyggnad, kall-lager,

Summa

5263

45 st

3 Nej/5 Ja

Övergripande för samtliga lagerlokaler är det många ej uppmärkta lagerplatser. Dock har ett
arbete för att märka ut dessa platser påbörjats utifrån ett bokstavs- och siffersystem, men det
är ännu inte fullständigt. I de pallställage som brukas förekommer det många halvfulla
pallplatser och det finns även ett fåtal pallplatser vars användningsområde är ämnat åt andra
föremål. I de lokaler där fri-placering sker, lokal 5,7,8, förvaras det stora volymer av diverse
kartongartiklar, där visst överhäng på pallen finns. Dessa pallar är placerade längst med
väggarna, i olika rader och staplade ovanpå varandra.
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Truckar och pallar
De truckar som används är en ståtruck, en sittruck, sex stycken handtruckar, två stycken
stapeltruckar och två stycken motviktstruckar. På grund av lagrets utformning kan inte alla
truckar transporteras genom lagerlokal 4, detta beror på att det är för lågt i taket så truckarna
kommer inte igenom passagegången. Därför har Östgöta Papper AB gjort en temporär lösning
för dessa truckar genom att tillsätta två stycken nya portar, så att truckarna kan transporteras
mellan lagerlokal 3 och 5 istället. När det behövs hämtas artiklar i lagerlokal 4 är det enbart
handtruckar som kan användas.
De pallar som används för lagring och orderplockning är Europa-pallar, vilka har
standardiserade mått. EU-pallarna finns placerade på olika ställen i lagerlokalerna, men de
största lagringarna av pallarna är vid lastkajen och utanför byggnaden (där den temporära
genomfarten för truckarna gjorts).
Samtliga bilder nedan är tagna från Östgöta Papper AB:s lagerlokal i Linköping.

Bild 12: Lager 5, kontor och förpackningsstation.

41

Bild 13. Lager 5, oanvändbara föremål.

Bild 14. Lager 5, oanvändbara föremål.

Bild 15. Lager 7, fri placering av emballage. Bild 16. Lager 8, fri placering av emballage

Bild 17. Lager 4(J) ostrukturerat. Bild 18 och 19. Lager 7 Friplacering av pallar och stora
tomma ytor.
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4.4 Lagerhanteringsaktiviteter
I lagret arbetar det fem stycken lagerarbetare, vilka ansvarar för skilda geografiska
försäljningsområden vid plockning av ordrar. Vid behandling av inlagring och plockning av
ordrar används inga specifika rutiner eller metoder, utan var och en av lagerarbetarna
strukturerar sitt arbete efter egna värderingar. Samtliga arbetare i lagret strävar efter att utgå
från först in och först ut vid inlagring av artiklar, men oftast placeras artiklarna längst fram i
pallstället eller där det finns en ledig plats.

4.4.1 Godsmottagning
När en leverans anländer till lastkajen tas den emot utav en lagerarbetare som skriver under på
fraktsedeln att leveransen har tagits emot. Storleken på de leveranser som anländer varierar,
det kan vara allt från 1 pall till 120 pallar som levereras om dagen. Efter att leveransen har
inkommit, återgår personen till dess tidigare syssla. Sedan meddelas den person som är
ansvarig över leveranserna att en leverans har tagits emot och meddelar även om mängden
som har tagits emot. Detta för att få en uppfattning ifall denna leverans bör prioriteras och
påbörja upplockning direkt eller om den kan vänta tills det finns tid.

4.4.2 Ompaketering och inlagring
När en leverans anländer till lastkajen omplaceras dessa direkt, detta för att de inte ska stå i
vägen när nya leveranser ska lastas av vid kajen. Omplaceringsarbetet sköts av samtliga
personer som arbetar i lagret. Den personen som tar sig an att omplacera artiklarna åker då
och placerar ut de olika artiklarna på respektive plats. Enligt personalen är det en fördel att
packa upp alla varor samma dag som de kommer in, detta eftersom vissa saker kanske skall
skickas iväg till kund samma dag eller dagen efter. Om de då inte vet att artikeln/ varan har
kommit in och packats upp vet de inte att den finns. Detta kan leda till att kunden får vänta
några dagar extra eller upp till en vecka innan de få artikeln. Vid extrema dagar kan det
komma in upp mot 120 stycken pallar med artiklar, det kan då bli stressigt att hinna med att
packa upp dem samtidigt som ordrarna ska plockas. De vanligaste artiklarna i detta fall är
stora laster av kartonger och papper som kommer i stora mängder och tar mycket plats i
kajen. När dessa laster har placerats ut återgår denna person antingen till att fortsätta leverera
in alla leveranser eller till att fortsätta med sina ordrar.
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När inlagring av en leverans påbörjas hämtas en EU-pall upp av ett hanteringsverktyg och
transporteras till lagerlokal 5 där en kontroll utförs för att se ifall rätt antal artiklar på pallen
stämmer överens med orden. Efter att denna kontrollräkning har utförts ska en inleverans
göras i affärssystemet Jeeves. Först kontrolleras fraktsedeln med ordern som finns i Jeeves, att
alla artiklarna finns och att rätt antal av dessa har mottagits. Denna process är noggrann att
utföra rätt, då informationen om det antal som inlevereras går direkt till respektive artikels
lagersaldo. Ett av de problem som kan uppstå är när inleverans av lådor ska utföras. Detta
eftersom att i affärssystemet kan antalet artiklar anges i olika mått. I affärssystemet kan det
anges hur många stycken det är, medan på följesedeln som kommer med artiklarna kan det
anges antalet lådor och hur många det är i respektive låda. Förs fel antal artiklar in är det stor
risk att artiklarna inte finns när de väl ska plockas. Ett annat problem som kan uppstå är att
artiklarna hos leverantörerna inte har samma artikelnummer som Östgöta Papper AB, vilket
medför att det blir svårt för medarbetarna att veta om artikeln stämmer. I vissa fall avgörs
problemet genom att jämföra artikelns namn och storlek men i vissa fall måste detta
dubbelkollas med inköparna utifall att de är en ny artikel eller om leverantören har bytt
artikelnummer.
När artiklarna sedan har levererats in i affärssystemet ska etiketter för varje artikel skrivas ut,
vilket sker genom att först kopiera alla artiklar till en Excelfil. För att sedan få rätt antal
etiketter för varje artikel måste det kopieras upp lika många artiklar i Excelfilen som skall
skrivas ut. På varje artikellapp finns information om artikelnummer, både leverantörens och
Östgöta Papper AB:s egna, en beskrivning av vad det är för vara och vilken lagerplats den ska
stå på. När etiketterna skrivits ut placeras de på rätt artikel. Innan de började fästa etiketter på
artiklarna skrev de förhand med en tuschpenna. Detta gjorde det svårt för Östgöta Papper AB
att sälja varorna vidare vid returer från kund. Efter att alla artiklar är införda i lagersaldot och
fått en varsin etikett kan de placeras ut i lagret. Tabell 3 visar ett utförande av en
inlagringsaktivitet, dess moment, uppskattade tiden samt avståndet.
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Tabell 3. Inlagring av leverans (mängd 15 st rader, 36 st artiklar)
Moment

Uppskattad tid

Avstånd sammanlagt (meter)

Leveranskontroll

8 min

Fr. lastkaj - kontrollstation: 35-40m

Inleverans i Jeeves

20 min

Fr. Kontrollstation - Datastation: 5m

Klistra på etiketter

9 min

Fr. Datastation - Kontrollstation: 5m

Utplock till lagerhyllor

15 min

Fr. Kontrollstation - utplock: 40m

Summa tid:

52 min

127m

4.4.4 Lagring
I deras nuvarande affärssystem är det dåligt angivet vart artiklarna skall placeras, i de flesta
fallen finns det enbart angivet till vilken av lokalerna som artikeln ska till, inte till den exakta
lagerplatsen. I lagerlokalerna har artiklarna delats upp utifrån dess användningsområde, detta
för att förenkla inlagring/lagringsaktiviteten. Artiklarna är även i vissa lokaler uppdelade
utifrån vilken leverantören är, detta för att snabbt och enkelt kunna urskilja till vilken
hylla/plats artikeln ska till. Östgöta Papper AB erbjuder sina kunder korta ledtider genom
deras lager. Kunderna behöver inte heller ett eget lager för att kunna köpa in större partier av
artiklar utan Östgöta Papper AB kan lagra det åt dem. Detta är ett sätt för kunden att inte
behöva binda eget kapital vid köp av kundspecifika saker. Mindre partier av artiklar kostar
ofta mer än vad större mängder gör.
4.4.5 Orderplockning
Vid orderplockning fördelas ordrarna upp mellan de anställda, det kan vara utifrån område
eller storlek på ordern. Till exempel om det är små-plock eller hela pallar. Hos lagerarbetarna
förekommer det olika orderplockningsrutiner. Varje person utgår från sin pappersbunt av
order och strukturerar därifrån upp artiklarna utifrån vad som lämpar sig bäst från arbetarens
perspektiv. Det finns inget tydligt system för detta, utan det utförs utifrån vad plockaren
tycker fungerar bäst. Samtliga arbetare försöker tänka på hur de kan minska reseavståndet
mellan artiklarna, därför försöker de att plocka alla artiklar som finns i den lokal som de
befinner sig i innan de går vidare.

45

Det är lätt för lagerarbetarna att hitta varorna i lagret då de lärt sig på ett ungefär vart de är
placerade. Men om ny personal skall lära sig hitta kommer det att ta tid att lära sig vart saker
har sin plats när det inte finns tydliga uppmärkningar var artikeln är placerad. Hos
lagerarbetarna finns det inga ordentliga riktlinjer över hur arbetet ska utföras, dock
förekommer det en oskriven prioriteringslista över vilken ordning arbetet ska utföras i:
1. Plocka order
2. Packa upp varor
3. Fylla på lagerplatserna
4. Städa i lagret
Det är inte ofta arbetarna har tid över till att städa i lagret. De försöker ta med sig mindre
skräp som till exempel plast som suttit runt en pall, på vägen när de går mellan artiklar och
om de har en hand som är ledig. Skisser över hur transportvägarna ser ut under
orderplockningar vid tre olika tillfällen visualiseras i bilaga 1. I dessa skisser visas det att
lagerarbetarnas transportvägar korsar varandra och att det förekommer mycket spring fram
och tillbaka mellan olika platser i lagret.

4.4.6 Förpackning och utleverans
Vid utleveranser kontrollerar/dubbelkollar chaufförerna att alla varor/att rätt antal kollin

och pallar finns med till alla kunder som ska med just den turen.

4.7 Kostnadsanalys
Utifrån Gupta och Jain’s (2015, s.79) kostnadsanalys för tidsbesparingar vid verktygssökning
har en kostnadsanalys genomförts utifrån insamlad data från Östgöta Papper AB. Med hjälp
av denna modell har uträkningar verkställts, för att visa den tid som kan frigöras med hjälp av
5S verktygen och vad dessa motsvara i verksamhetens personalkostnader för medarbetarna i
lagerverksamheten. De uppgifter som använts för att utföra Tids- och kostnadsanalysen är
genomsnittliga lönekostnader för 4 stycken lagerarbetare per månad (där den genomsnittliga
lönen tillsammans med sociala avgifter på 31,4% angavs vara 28 908 kr per arbetare),
genomsnittliga order/dag och antal arbetstimmar/dag. För att beräkna den icke-värdeskapande
tiden som Östgöta Papper AB skulle kunna frigöra till andra lageraktiviteter, har uppgiften om
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deras tidsslöseri per order tagits hänsyn till. Denna tid uppgår enligt observationer till minst 1
min/order. Minuten av icke- värdeskapande tid anses bestå av slöseri i form av bristande
rutiner och ostrukturerade vägar för plockning. De genomsnittliga ordrarna som utförs per dag
uppkommer till 117,3 stycken vilket leder till att fallföretaget skulle kunna spara 117,3
minuter per dag. Från denna information kunde beräkningarna göras och redovisa att Östgöta
Papper AB skulle frigöra tid som motsvarar 337 824 kr på ett år, om denna minut skulle
frigöras.
Skulle Östgöta Papper AB frigöra den tid som läggs på icke- värdeskapande tid i alla
processer i lagerverksamheten och istället spara in 10 minuter skulle kostnaderna motsvara 3
378 249 kr per år. Detta är mycket pengar och denna tid skulle kunna utnyttjas bättre på
aktiviteter som tillför värde inom verksamheten. I tabell 4 redogörs kostnadsanalysen följt av
en förklaring av de uppgifter som använts.
Tabell 4. Tabellen visar förslag på den frigörande tid samt motsvarande kostnader hos
fallföretaget.

4.8 Sammanställning av enkätsvar
Nedan presenteras sammanställningen av enkätundersökningen som besvarades av Östgöta
Papper AB:s lagerarbetare samt lagerchef. Där fråga 1-15 redovisas i bild 21 och fråga 16 och
17 redovisas separat då dessa frågor hade specifika svars alternativ.
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Bild 20. Stapeldiagram över enkätsvar för fråga 1-15.

Bild 21. Stapeldiagram över enkätsvar fråga 16.

Bild 23. Stapeldiagram över enkätsvar fråga 17.

Bild 22. Cirkeldiagram över enkätsvar fråga 16.

Bild 24. Cirkeldiagram över enkätsvar fråga 17.
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5. Analys och Diskussion
Enligt Christopher (2011) handlar en lönsam försörjningskedja om att kunna vara flexibel mot
kund och ha en hög leveransförmåga. Utifrån det fallföretag som har studerats visas tydliga
tecken av att dessa två faktorer är någonting som eftersträvas. Detta då de verkar flexibelt mot
deras kunder genom att de kan beställa artiklar genom e-handel, telefonsamtal, mail, fax och
muntligt genom chaufförerna. Det finns alltså många sätt för kunderna att göra sina ordrar på.
De visar hög leveransförmåga, då de erbjuder kunder att komplettera deras ordrar fram tills
klockan tre på dagen och att det ibland även förekommer privata utkörningar av artiklarna
från försäljarna. Även Hilletofth och Ericsson (2007) anser att målet för företag är att öka
mottagligheten för specifika kundbehov samtidigt som behovet av att uppnå hög
kostnadseffektivitet är viktigt. Specifika kundbehov uppnås av Östgöta Papper AB genom att
de arbetar nära och personligt med sina kunder. Detta uppnås även genom att de hela tiden
eftersträvar att skapa mervärde för sina kunder vid försäljning av artiklarna.
Ackerman (1997) anser att det är många verksamheter som har ett stort engagemang till att
utveckla ny teknik, öka omsättningen och marknadsandelarna. Men att det är få verksamheter
som lägger stor vikt till att utveckla lagerhållningen. Detta har resulterat i att lagerhållningen
har hamnat efter i utvecklingen. För Östgöta Papper AB:s del har försäljning av artiklarna
legat i framkant samt fokuseringen kring att ständigt öka omsättningen och följa
marknadsutvecklingen. Detta har bidragit till att lagerhållningen har halkat efter, på grund av
att det tidigare inte har ansetts haft lika stor betydelse som själva försäljningen. Resultatet av
det visades därmed tydligt vid granskning av företagets lager. Detta på grund av utformning
av lagret, det vill säga lagrets olika lokaler, artiklarnas placering, lagerplatser samt andra
påverkansfaktorer. Det finns även fortfarande gamla föremål kvar efter verksamheten som
fanns i lokalerna tidigare, till exempel gamla hyllor med diverse föremål på, maskiner,
anslagstavlor och arbetsscheman.

5.1 Användningen av befintliga resurser
Enligt Ackerman (1997) är det viktigt att verksamheters chefer/ledare hela tiden utvecklar nya
typer av arbetssätt och krav för att hänga med i utvecklingen. De Koster et al. (2007) anser att
det är svårt för ett företag att tillämpa metoder som tidigare utvecklats och förekommit för ett
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annat företags syfte. Därför anser författaren att det är viktigt att företag utformar ett
lagersystem som är baserat på företagets tillgängliga resurser, lagerutformning och kundkrav.
Genom att granska Lumsden’s (2006) teori angående hur ett lager bör vara utformat för att få
den bästa effekten i lagret, utifrån de förutsättningar som redan finns, har paralleller kunnat
dras med det undersökta fallföretaget. De aspekter som Lumsden (2006) anser vara viktiga att
ta hänsyn till vid ett företags utformning av lager är dess förmåga att ha en hög fyllnadsgrad,
minska transportarbetet och öka tillgängligheten av artiklarna. Gällande den första aspekten,
som är fyllnadsgrad, eftersträvar företag att nå hög fyllnadsgrad. Dock är det omöjligt enligt
Lumsden (2006) att nå 100 % fyllnadsgrad. För Östgöta Papper AB:s del utnyttjas inte
samtliga lokaler fullt ut, detta eftersom det är många pallplatser som nyttjas till annat bruk,
många pallplatser som är lediga men inte används då de tillhör en annan artikel. Östgöta
Papper AB har även mycket fri-placering av sina artiklar i sina lagerlokaler, dessa tar upp stor
yta då de i många fall inte kan staplas ovanpå varandra.
Vid granskning av den andra aspekten, som är att minska transportarbetet syftar Lumsden
(2006) till att undvika onödiga förflyttningar av material och resurser för att minska
transportsträckorna. I Östgöta Papper AB:s fall är det i nuläget svårt att korta ner resvägarna,
detta eftersom deras lagerlokaler har olika utformningar, det är varierande med pallställ och
fri-placering i lokalerna och det finns inga direkta angivna platser åt respektive artikel.
Därmed uppstår det i vissa fall onödiga ressträckor, just för att lagerarbetarna inte kan hitta
den angivna pallplatsen eller för att de måste ta en omväg för att komma till den angivna
platsen. Dekker et al. (2004) påpekar att det är många aktiviteter som bidrar till den totala
orderplockningstiden i ett lager, men De Koster et al. (2006) menar att den dominerande
aspekten är själva restiden. Den främsta anledningen är på grund av att restiden kostar pengar
i form av arbetstimmar, men tillför inget värde i sig, därmed är det enligt De Koster et al.
(2006) den främsta faktorn som behöver förbättras.
Den tredje och sista aspekten i Lumsden’s (2006) teori är artiklarnas tillgänglighet, vilket
innebär hur lätt det är att hitta och komma åt artiklarna i lagret. Då artiklarna är svåra att hitta
i lagret förlängs hanteringsarbetet, och detta innebär att kostnaderna ökar (Lumsden, 2006).
Åtkomligheten av artiklarna hos Östgöta Papper AB:s lager är i nuläget inte optimalt, då det
förekommer mycket fri-placering av olika artiklar ovanpå varandra och det saknas
information i affärssystemet om vart artikelns exakta plats är. I och med att olika artiklar
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placeras ovanpå varandra ökar hanteringsarbetet av dessa vid efterfrågan av den artikel som
befinner sig längst ner och bakom resterande i fri-placeringsledet. Detta är även en fråga om
brist på information om artiklarnas placering och strukturen i lagret. Då Östgöta Papper AB
säljer stora mängder av industriemballage, vilket är svårt att placera i pallställ då det oftast
finns överhäng på EU-pallen hos dessa, är det till stor fördel att märka upp dessa platser efter
respektive artikelnummer. Sharp (2001) anser att en viktig faktor vid orderplockning är hur
väl anpassat ett företags affärssystem är i ett lager. Det vill säga hur mycket information som
finns tillgänglig i affärssystemet och hur väl informationen används. Vid förbättringsarbete
vid orderplockning är bland annat information angående vart artikelns lagerplats är, i vilken
zon artikeln befinner sig i, artikelns lagersaldo, förpackningskvantitet, förpackningsmetod och
leveransmetod viktiga faktorer att ta hänsyn till (Sharp, 2001). Denna slags information
möjliggör även för lagerchefer att ha bättre kontroll över lagret och att ordrar har levererats,
vilket bidrar till att kortare svarstider kan uppnås till kundorder (Sharp, 2001).

5.2 Metoder för att effektivisera lagerhanteringsaktiviteterna i lagret
För att öka och förbättra effektiviteten vid lagerhanteringsaktiviteten orderplockning
beskriver Roodbergen och Vis (2006) samt De Koster et al. (2007) tre stycken strategier som
företag kan sträva efter. Dessa tre är routing, batching och storage assignment. Liksom
Ackermans (1997) teori, beskriver även dessa strategier vikten av att minska ressträckorna,
öka lasthanteringen, öka tillgängligheten i lagret och vikten av artiklarnas placering.
Östgöta Papper AB har idag inga standardiserade rutiner över deras lagerhanteringsaktiviteter
inom lagret som alla följer, utan alla som arbetar där utgår från sina egna arbetsmetoder. För
att underlätta plockningen och säkerställa att alla artiklar finns på lagerhyllan kan det vara bra
att påfyllningen i lagret har utförs innan dagens alla order börjar plockas (Sharp, 2001). Detta
leder inte bara till förbättrad säkerhet i lagret utan det bidrar även till effektivare arbetstid. Om
alla varor finns på sin plats går det fortare för plockarna att slutföra order och börja på nästa.
Det minskar väntetiden av påfyllning och den tid som tidigare lades ner på att fylla upp kan
användas till andra saker som att hjälpa de övriga med plockning av order (De Koster et al.,
2007; Tomkins et al., 2003).
I ett lager finns det enligt Jonsson och Mattson (2005) två viktiga principer som styr hur
artiklarna ska placeras, dessa två är fast- och flytandeplacering. För fallföretaget som har
studerats liknar deras val av placering för artiklar den flytandeprincipen. Denna princip
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innebär att artiklar placeras där det finns utrymme för dem, vilket bidrar till att lagret
utrymmesbehov minskar (Lumsden, 2006). Dock följer inte Östgöta Papper AB denna princip
till fullo, då de har vissa artiklar som har en utvald plats i lagret. Eftersom fallföretaget har en
hög lageromsättningshastighet betyder det att det är till stor fördel för dem att använda sig av
‘flytande placering’ av artiklarna (Lumsden, 2006). Detta eftersom det skulle krävas allt större
lagerhållningsutrymmen för att de ska kunna använda sig av fast placering (Lumsden, 2006).
En annan anledning som bidrar till att flytande placering är en bättre metod för Östgöta
Papper AB att använda sig av är för att de inte har ett fullt utvecklat system för
lagerhållningen. Då lagerplatserna ännu inte är fullt uppmärkta på alla platser i lagret, skulle
flytande placering vara till deras fördel. Om alla platserna blir uppmärkta samt att det finns
hjälpmedel för hanteringen av platserna, skulle Östgöta Papper AB kunna koppla en artikel
till en lagerplats. När den artikeln sedan tar slut eller utgår från lagret kan de enkelt koppla en
annan artikel till den lagerplatsen.
Ett lättare sätt för att bestämma placering av artiklar i lagret kan utföras med hjälp av ABCklassificering (Oskarsson et al., 2006). Östgöta Papper AB har idag påbörjat processen att
märka upp alla lagerplatser utifrån ett bokstavs- och siffersystem. När denna process är
färdigställd kan ett införande av ABC-klassificering träda i kraft. För att placera de mest
efterfrågade artiklarna på den mest effektiva platsen i förhållande till artikelns storlek och
antal. Vid klassificering bör lagrets utformning finnas i åtanke. De artiklar som är mest
eftertraktade men som inte kräver stort lagringsutrymme bör därmed inte ta upp plats för de
artiklar som behöver mer yta. De artiklar som kan lagras på varandra bör göra det och inte ta
upp plats i pallställen.
Östgöta Papper AB arbetar mycket med att erbjuda kunden lösningar på deras behov på ett så
effektivt sätt som möjligt. En av de viktigaste sakerna för dem är att kunderna får rätt varor i
rätt tid och till rätt plats. För att erbjuda något extra har de öppen order för deras kunder fram
till klockan tre på eftermiddagen, det innebär att kunderna kan göra ändringar eller tillägg i
deras order. Vid införandet av tydliga orderplocksystem ökar flexibiliteten av dessa tillägg
och ändringar (Lam et al., 2014). Men valet av orderplocksystem är inte alltid lätt (Fabrizio et
al., 2008). Enlig klassificering av orderplocksystem av De Koster el al., (2007) använder sig
fallföretaget Östgöta Papper AB av orderplocksystem som mest liknar ”Picker-to-parts”
systemet. Detta system innebär att plockaren åker eller går längs lagergångarna och hämtar
artiklar.
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5.2.1 Effektivisering av orderplockningssystem
Tid, kvalitet, produktivitet och utveckling är fyra stycken faktorer som Ackerman (1997)
anser påverkar hur människor hanterar, arbetar och använder sig av lagerställen. Detta
återspeglas även i De Koster et al. (2007), Roodbergen och Vis (2006) samt Ackermans
(1997) olika teorier om hur lageraktiviteter ska kunna öka effektiviteten och produktiviteten.
Samtliga av dessa teorier fokuserar på att minska restiderna mellan artiklarna, då det är den
enklaste faktorn som går att påverka hos ett lagerställe.
Utifrån teorin om hur produktiviteten kan öka i ett lagersystem, beskriver Ackerman (1997)
fem stycken kritiska faktorer. Dessa fem är; upprätta mål för förbättringar, minska
ressträckor, öka varje lasthantering, eftersträva tur- och retur-hantering inom lagret och
förbättra lagerutnyttjandet. Östgöta Papper AB arbetar någorlunda med att försöka minska
ressträckorna och öka lasthanteringen. Detta då de vid plockning av ordrar samplockar flera
ordrar och även försöker plocka alla artiklar från samma lokal. Däremot finns det i nuläget
inget arbete för tur- och returhantering, det förekommer många ressträckor där
hanteringsutrustningen transporteras tomma. I lagret finns det ännu inget arbete på att
upprätta mål för förbättringar, anledningen till det beror mycket på tidsbrist hos
lagerarbetarna.

5.3 Effektiviseringsmodell för lagerhantering med fokus på orderplockning
Med hjälp av de olika faktorerna i modellen har ett förslag till ett tillvägagångssätt för hur de
olika metoderna och principer kan användas i fallföretaget.
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Bild 25. Effektiviseringsmodell (egen bild).

5.3.1 Mål för effektivisering:
För att kunna förbättra de befintliga resurserna och metoderna är det viktigt att ta reda på vad
det är för problem som finns och hur de kan lösas. Problemställningen i detta arbete var att
fallföretagets lagerverksamhet inte har följt med i företagets utveckling och har nu hamnat
efter. Ett antal olika problem kunde utifrån teorin identifieras:
•

Lagerarbetarna vet inte vart alla saker/artiklar finns, Ostrukturerat i lagret

•

Måste rensa bland sakerna och göra sig av med det som verksamheten inte behöver

•

Måste besluta om rutiner för hur arbetarna skall sköta plockning och avslutning av
order.

Genom att identifiera dessa problem kan det bli tydligare för verksamheten vilka ytterligare
förbättringar som kan införas, då nya problem förväntas att visa sig som tidigare varit dolda.
Enligt De Koster et al. (2007) finns det olika mål för hur effektiviteten i lagret kan öka:
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Maximera användningen av utrymmet: Företaget använder redan den maximala höjden i
det nuvarande lagret. Men det finns utrymmen som det idag inte finns någon användning för,
eller som inte används optimalt. Två av dessa utrymmen är lagerlokal nummer 7 och 5. Här
finns det möjlighet för att minska de tomma ytorna och strukturera upp lagerföringen. I
Lagerlokalen nummer 5 finns det ytor längs ena kortsidan utan kontorsdel som skulle kunna
rustas upp eller rivas för att skapa fler/ större lagringsytor. Ett hinder här är att utrymmet idag
nås via två trappor, en till våningen nedåt och en till våningen upp. Men detta bör inte hindra
dem för att utnyttja dessa ytor för att lagra artiklar. I lagerlokal nummer 7 finns det stora ytor
för fri-placering som kan struktureras upp med hjälp av målade linjer på marken och tydliga
skyltar för områdena. Ytorna mellan pallställen skulle kunna minskas för att utnyttja ytorna
och eventuellt inför ett till pallstellage.
Maximera användningen av utrustning: För att använda den utrustning som finns optimalt
kan det vara bra om truckarna som kör blir uppdaterade men någon slags elektronik för att
kunna planera upp turer som minskar det tomma körandet. De bör även utrusta kontoret med
etikettskrivare som är ihopkopplat med affärssystemet Jeeves så de på ett enkelt sätt kan
skriva ut etiketter. En dator för orderavslutning bör placeras i kontoret för att arbetarna ska
kunna avsluta order direkt när det har slutfört den och inte vänta tills i slutet av arbetsdagen.
Dessa förbättringar kräver att det nya systemet Jeeves uppdateras och att den information som
behövs för olika funktioner förs in.
Maximera användningen av arbetskraft: Kan ske genom att strukturera upp hur och när
arbetarna skall göra saker som tillexempel avsluta order, fylla upp lager platser eller städa.
Detta gör att det blir enklare för arbetarna i lagret att hinna med allt som skall göras. Det kan
vara bra att sätta upp en tidigare tid för när beställningar som skall packas samma dag får tas
emot. Det skulle då minska stressen och även skapa mer tid till viktigare saker.
Maximera tillgängligheten för alla objekt: Strukturera upp så allt har en plats som går att
hitta. Använd ABC-klassificering för att få de mest betydande eller de artiklar som säljs mest,
närmast och längst ner för enklare åtkomst.
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5.3.2 Metoder för orderplockning
Orderplockning är enligt De Koster et al. (2007) samt Tomkins et al. (2003) den viktigaste
funktionen i lagret, det är här artiklarna som kund önskar blir hanterade. För att minska risken
att fel artiklar skickas till kunden, är det viktigt att alla artiklar kopplas till en lagerplats. Detta
gör att plockaren vet vilken artikel som ska ställas var vid påfyllning, när artikel sedan ska
skickas till kunden vet plockaren vilken plats i lagret som just denna artikel finns på. För att
minska att fel artikel placeras på fel plats kan det vara bra om alla lager platser har
streckkoder som kan läsas av. Systemet som hanterar dessa koder kan då säga till i förväg när
fel artikel har plockats. Men detta kräver även att de ständigt uppdaterat systemet med vilka
produkter som finns i lagret. Hur arbetarna plockar artiklar i lagret liknar vad De Koster et al.
(2007) kallar ’Picker-to-parts’ system. Detta system fungerar utmärkt vid manuell hantering i
lagret och är något som fallföretaget borde fortsätta att arbeta med och även utveckla i takt
med verksamheten. Det är viktigt att de får in struktur för hur orderplockningen skall gå till
och vart alla artiklar skall placeras. Finns det ingen struktur är det svårt för lagerarbetarna att
arbeta effektivare. För att öka strukturen kan ett andra steg efter organisering av artiklarnas
placering vara att organisera ordersedlarna som talar om vad kunden vill ha för artiklar. För
att underlätta orderplockningen bör ordningen följa den ordning som artiklarna är placerade i
lagret för att minska springandet fram och tillbaka mellan de olika lagerlokalerna.

5.3.3 Öka effektiviteten
För att öka effektiviteten i en verksamhet är det viktigt att utgå från tid, kvalitet, produktivitet
och utveckling (Ackerman, 1997). Tid är något av de viktigaste i lagerverksamheter, det är
inte bara att få ut produkter till kund i rätt tid, utan även minska hanteringstiderna. Detta kan
göras på olika sätt, med hjälp av de metoder och principer som vi tidigare nämnt kommer
företaget kunna utveckla sin lagerverksamhet samtidigt som de sparar tid och därmed pengar.
Det är viktigt att inte glömma bort andra aspekter som kvalitet och produktivitet när de
arbetar med att minska onödiga aktiviteter och korta ner hanteringstider. De som använder sig
av lagertjänster förväntar sig en hög prestanda. Produkterna som levereras skall vara hela, rätt
mängd och sort. Andra viktiga saker som inte får glömmas är att alltid erbjuda de där extra
små sakerna som i längden inte kostar företaget så mycket men det ger ett bättre intryck för
kunden. Exempel på det kan vara att adresslapparna på varorna inte är handskrivna, lagret är
städat och prydligt så när kunden går in där ser de hur ordningsamma och strukturerade
företaget är. Andra saker kan vara att få medarbetarna att må bra på arbetet och vara stolta
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över sina arbetsuppgifter så de känner att de är viktiga och bidrar till en bättre
verksamhet. För att göra detta måste managers hela tiden utveckla nya typer av arbetssätt och
krav (Ackerman, 1997).

5.3.4 Klassificering
Användning av ABC-klassificering kan bidra till lägre kapitalbindning (Mattsson, 2008).
Klassificering av artiklar skulle kunna innebära att Östgöta Papper AB hittar de artiklar som
har befunnit sig i lagret en längre tid och som de inte har någon användning för eller inte
kommer kunna sälja. Genom att rensa bort dessa har de mer plats för de artiklarna som bidrar
med värde för verksamheten. Fördelningen mellan artiklarna hamnar ofta kring fördelningen
80-20- regeln. De 20 procenten av artiklarna som bidrar med mest bör även få de lämpligaste
placeringarna, nära in- och utlastning och lättillgängligt.

5.3.5 5S
När nya metoder ska implementeras i verksamheter antyder Gupta och Jain (2015) att det är
vanligt med motstånd från den utsatta personalen. Det beror på att hela verksamheten eller
den utsatta avdelningen påverkas av hur implementeringen och hanteringen vid införandet går
till. Gupta och Jain (2015) har undersökt vilka de tre största hindren är vid en implementering,
dessa är att tiden inte räcker till, brist på stöd från ledningen och motstånd mot förändringar.
Om Östgöta Papper AB skulle börja arbeta mer efter 5S skulle det innebära stora förändringar
av lagrets utformning. Det skulle bli mer städat och strukturerat i lagret och lättare att hitta
artiklar. Då det i nuläget inte finns standardiserade arbetsprocesser/rutiner vid inlagring och
lagring av artiklar skapar det oreda och ineffektivitet vid orderplockning. Ett införande av 5S
skulle betyda att Östgöta Papper AB måste sortera upp det befintliga lagret, upprätta ett
hållbart system för vart artiklarna ska vara placerade i lagerhyllorna.
Lagerhanteringsaktiviteterna skulle behöva bli mera standardiserade, så att varje lagerarbetare
utför inlagring, lagring och orderplockning på samma sätt. Det skulle då medföra att det
skapas bättre ordning och struktur för lagret, att varje medarbetare vet vart artiklarna kan
hittas och hur arbetet ska utföras. Genom att städa och göra sig av med oanvändbara föremål,
som i nuläget tar upp ett fåtal pallplatser, skulle de även få mer/flera lagerplatser.
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5.3.6 Kostnadsanalys
Tids- och kostnadsanalysen visar tydligt vad ineffektiv tid kan motsvara i pengar i from av
arbetstid. Genom att en minut av ineffektiv tid frigöras kan företaget använda arbetstid för
337 824 kr om året till att arbeta med effektivisering av sin lagerverksamhet. Skulle de införa
förändringar i fler aktiviteter än endast orderplockningen och lyckas minska den ineffektiva
tiden med tio minuter skulle det leda till att kostnaderna för arbetstiden kan hjälpa dem att
utöka orderplockningen, få ett behagligare arbetstempo eller mer utrymme till volymökningar.
Då lagerverksamhetens aktiviteter går snabbare kan de utföra fler saker på samma tid som
idag läggs på enbart orderplockning.
Det finns många saker som företaget kan göra för att frigöra den ineffektiva tiden med en
minut. Det första de kan göra är att strukturera upp placeringen av artiklar, detta minskar
letandet och orderplockningen går snabbare. Det andra de kan göra är att avsluta varje order
när den är färdigplockad. Finns det även en dator tillgänglig bredvid plastmaskinen kan
lagerarbetaren avsluta ordern och skriva ut en etikett samtidigt som han plastar in den
färdigpackade pallen. Detta gör att den sista halvtimmen på dagen inte behöver gå åt till att
enbart avsluta ordrarna som har behandlats under dagen. Det tredje de kan göra är att sätta
upp rutiner för påfyllning av lager, det innebär att arbetarna inte behöver störa någon annans
arbete för att artiklarna inte finns på plats i pallställagen. Genom att utföra dessa ändringar
kommer lagerverksamheten även få mer kontroll på vad för artiklar som finns i lagret och hur
mycket av varje artikel det finna. Detta kan leda till att kapitalbindningen i lagret kan minska.
I och med att artiklarna i lagret struktureras upp och de artiklar som inte skall finnas kvar
slängs, skapas det plats för andra artiklar och det blir lättare att kontrollera lagersaldot och
kunna planera i förväg. Vid framförhållning och planering kan företaget minska sina intag av
nya varor då de kanske har plats för större partier. De kan även se vilka varor som liknar
varandra och utifrån detta se vilka som behövs finnas i lagret och vilka varor som det är
väldigt liten åtgång på, dessa kanske inte behöver en hel lagerplats utan de kanske enbart kan
beställas hem när det är någon som efterfrågar dem. För att se över vilka aktiviteter som
skulle kunna effektiviseras ytterligare kan visualiseras i processflödesschemat. Här beskrivs
de aktiviteter som är värdeskapande, icke-värdeskapande, stödjande och de som är varken
eller. Utifrån denna analys kan fallföretaget se över alla aktiviteter och överväga vilka som
kan tas bort eller vilka som kan ändras för att minska tiden för dem.
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6. Slutsats
6.1 Hur kan man höja utnyttjandegraden i lagret genom att öka
användningen av befintliga resurser?
Utifrån den första forskningsfrågan har slutsatsen att ett lager kan öka dess utnyttjandegrad
genom en bättre användning av befintliga resurser framkommit. Detta om verksamheten
eftersträvar att öka fyllnadsgraden, minska transportarbetet samt öka tillgängligheten av
artiklarna. För att göra detta bör företag fokusera på att strukturera upp samtliga lagerplatser,
så att alla lagerplatser används till rätt ändamål samt att alla blir tydligt uppmärkta. Sedan bör
företag undvika onödiga förflyttningar av material och resurser för att minska
transportsträckorna. Med detta menas att företag kan med hjälp av att placera artiklarna på rätt
ställe minska transporterna.
Slutligen är det viktigt att öka artiklarnas tillgänglighet för att höja utnyttjandegraden i lagret.
En ökning av artiklarnas tillgänglighet betyder att företag måste placera artiklarna så att
åtkomligheten av dessa blir enklare. Genom att öka tillgängligheten av artiklarna förkortas
hanteringsarbetet och företaget kan därmed frigöra mer icke-värdeskapande tid.

6.2 Vilka metoder kan bidra till att effektivisera
lagerhanteringsaktiviteterna i lagret?
För att öka och förbättra effektiviteten vid lagerhanteringsaktiviteten orderplockning finns det
många olika strategier. De strategier som var bäst lämpade till fallföretaget var att minska
ressträckorna och vikten av artiklarnas placering. Nyckeln till att effektivisera
orderplockningen och även att minska ressträckorna är att artiklarna i lagret struktureras upp.
Detta leder som tidigare nämnts inte bara till effektivare arbetstid utan det bidrar även till
förbättrad säkerhet i lagret, om alla varor finns på sin plats går det fortare för plockarna att
slutföra order och börja på nästa. Det minskar även väntetiden av påfyllning av artiklar när de
har tagit slut i pallställagen. För att få en bra struktur på artiklarnas placering kan företaget
utföra en ABC- klassificering som hjälper dem att sortera artiklarna utifrån artikelns storlek
och antal. Då fallföretaget även har en hög lageromsättningshastighet och inte ännu har ett
fullt utvecklat system för lagerhållning anses det vara till stor fördel för dem att använda sig
av flytande placeringar. Detta gör det lätt för dem att byta plats på artiklar när det behövs, då
lagerplatserna inte är bundna till en viss typ av artiklar utan artiklar blir utplacerad på
lagerplatserna.
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6.3 Effektiviseringsmodell
Den slutsats som har erhållits från teorierna ur effektiviseringsmodellen är hur ett
förbättringsarbete kan utföras med hjälp av olika metoder. Detta genom att fokusera på
minskning av ressträckor, lagrets utformning och metoder vid orderplockning. Genom att
fokusera på dessa skapas en bra grund till effektivare lagerhantering. Även ett införande av 5S
kan resultera i effektivare arbetsprocesser. Eftersom det kan bidra till att lagerarbetarna hittar
lättare i lagret och genom att arbetsprocesserna kan standardiseras kan tiden för
orderplockning minskas.

6.4 Förslag till fortsatt arbete
Vid införande av uppmärkning av lagerplatser anses det lättaste sättet att besluta vart
artiklarna skall placeras är att utföra en ABC- analys. Utifrån den analysen kan de besluta vart
artiklar skall placeras. Innan detta kan göras kan det vara bra att avlägsna alla artiklar och
maskiner som inte tillhör eller längre används av företaget. Detta gör att de ser hur många
platser som finns och artiklarna kan enkelt efter hand placeras ut.
För att lättare uppnå förbättringar kan det vara bra om en grupp individer bildar en
förbättringsgrupp som tillsammans kan sätta upp mål för framtida förbättringar. Avsikten med
att bilda en grupp som sätter upp mål, är att det lättare att komma fram till vad som är
viktigast att ändra på först. Men även se till att arbetet fortsätter och att målen blir uppfyllda.
Det är lätt hänt att förbättringsarbeten påbörjas men stannar av innan de har blivit slutförda.
För att kunna frigöra mer icke-värdeskapande tid bör verksamheten analysera de olika
lageraktiviteterna och ställa sig frågorna: vilka tar längst tid? Varför gör dem de? Hur kan de
utföras effektivare? Därefter kan ett arbete med implementering av utförandet av dessa
aktiviteter på ett effektivare sätt påbörjas.
För att på ett enkelt sätt kunna visualisera när artiklar på en lagerplats börjar ta slut och
behöver fyllas på kan företaget vid ett senare tillfälle införa kanban-kort. Dessa kort placeras
ut i pallställagen och blir synliga när artiklarna sjunker till en viss nivå som de själva kan
besluta om.
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Bilagor
Bilaga 1. Skiss över transportvägarna vid orderplockning.
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Bilaga 2: Enkätundersökning
En enkätundersökning för att utreda hur lagerprocessen utförs och uppfattas av
lagerpersonalen hos Östgöta Papper. Uppskattad tid för att utföra denna enkätformulär är ca
5-10 min.
Denna enkätundersökning är anonym och svaren kommer enbart att granskas av Charlotte
Storck och Josephine Koskell. De svar som anges kommer att användas som underlag till vårt
examensarbete.
Lageruppbyggnad
1. Tycker du att det är lätt att hitta de olika artiklarnas placering?
Ja
Nej

Vet inte

Om nej, varför inte?
……………………………………………………………………………….
2. Skulle det underlätta om det införs ett tydligt system som talar om vilken placering artikeln
har i lagret?
Ja
Nej
Vet inte
3. Om artikeln är slut i lagerhyllan, brukar det kunna ta lång tid innan det fylls på?
Ja
Nej
Vet inte
Om ja, hur lång tid skulle du
uppskatta?............................................................................................
Inleveranser i lagret
4. Anser du att strukturen och ordningen i lagret är bra utformat?
Ja
Nej

Vet inte

Om nej, varför inte?
……………...……………………………………………………………….
5. Tycker du att det är lätt att sköta hanteringen av inlagring av leveranser?
Ja
Nej
Osäker
Om nej, varför
inte?......…………………………………………………………………………….

6. Vet du vart varje artikel ska placeras vid inleverans?
Ja
Nej
67

Osäker

Om nej, varför
inte?......…………………………………………………………………………….
7. Används det någon speciell lagringsmetod vid inlagring av nya leveranser?
Nej, pallar placeras där det finns plats
Ja, vi placerar nya leveranser längst bak vid respektive pallplats
Annan metod
Om annan metod,
vilken?..................................................................................................................
8. Är lagringsmetoder nått som du anser är viktigt för att hålla ordning i lagret?
Ja
Nej
Vet inte
Om nej, varför
inte?......…………………………………………………………………………….
Orderplockning
9. Tycker du att ni har ett bra system för att plocka era ordrar på?
Ja
Nej

Kanske

Om nej, varför
inte?......…………………………………………………………………………….
10. Är den information som finns på ordrarna tillräcklig?
Ja
Nej

Kanske

Om nej, vad saknas?
.........................................................................................................................
11. Tycker du att det är ett bra sätt att avsluta alla ordrar i slutet av dagen?
Ja
Nej
Kanske
Om nej, varför
inte?...........................................................................................................................
12. Skulle det underlätta att avsluta en order när den är klar genom att föra in det i VMSsystemet?
Ja
Nej
Kanske
Om nej, varför
inte?...........................................................................................................................
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13. Tycker du att det nya VMS-systemet har påverkat ditt arbete?
Ja
Nej

Osäker

Om ja, hur
då?....................................................................................................................................
14. Känner du att du hinner med dina arbetsuppgifter under dagen?
Ja
Nej

Osäker

Om nej, varför
inte?..........................................................................................................................
15. Är du nöjd över fördelning av arbetsuppgifter?
Ja
Nej

Osäker

Om nej, varför
inte?.........................................................................................................................
16. Finns det någon av dessa funktioner som du skulle vilja ändra på i lagret?
Artiklarnas placering
Truckhantering
Hantering av ordrar
Pallställagens placering
Påfyllning i lagret
Packetering/fraktsedel
Övrigt
Om övrigt, vad?
……………………………………………………………………………………
17. Skulle det underlätta att hitta artiklarna vid plockning om:
det finns en tydlig struktur och plats för varje enskild artikel?
ni fick ett elektroniskt hjälpmedel för att spåra artiklarna?
artiklarna hamnar i en viss ordning utifrån packeterings ordning på pall?
Övrigt
Om övrigt,
vad?.................................................................................................................................
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Bilaga 3. Frågeformulär vid intervjuer
Frågeformulär vid undersökning/observering av lagerhantering hos Östgöta Papper
AB
Godsmottagning
Kontrolleras det att sändningen är komplett och att rätt antal kollin är levererade? Anges det någonstans att en leverans har kommit in, av vem, hur och vart?
Ompaketering
Hur hanteras ompaketeringar på de inleveranser som kommit? Är det många inleveranser som måste ompaketeras?
Inlagring
-Hur verifieras lagringsplatser samt hanteringen för att få artiklarna till rätt plats i lagret? Vem sköter inlagringen? Görs den direkt när en inleverans har anlänt?
-Hur vet man vart artiklarna/pallarna ska någonstans?
-Tänker man på att placera de nya artiklarna längst bak i pallställage/friplaceringen för FIFO-metoden? (Underlätta vid orderplockningen)
Lagring
Hur lagras artiklarna?
Orderplockning
Hur plockar man ordrar? Skrivs ut på morgonen, listor, bockas av..
-Vilken information finns på ordrarna?
-Plockar man ordern utifrån orderlistan (rad för rad) eller kontrollerar man hela ordern innan
för att kunna plocka alla artiklarna som finns på en lagerhylla/lokal samtidigt?
-Uppstår det att ordrar försvinner/tappas bort?
Paketering och/ eller prismärkning
-Hur förpackas artiklarna och hur märker man upp leveransen?
-Används fyllningsmaterial för att minska risk för skador? Behövs det? - Packeterar samtliga i
lagret likadant, följer samma riktlinjer?
Sortering och/ eller ackumulering: ?
Förpackning och utleverans
Hur kontrollerar man ordern för att se till att den är komplett?
-Hur lagras godset för utleverans?
-Hur skrivs fraktsedlar och tulldokument ut?
-Hur vägs godset? Hur sorteras det? Sorteras det efter vilken region det ska till?
Orderhistorik Östgöta Papper
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Order mellan 160304-160429
SUMMA
MEDELVÄRDE ORDRAR

NORMAL

DIREKT

3219

TOTALT
106

63,11764706

Lageromsättningshatighet: Varukostnad: 79000000 = 7,9
Lagervärde:
10000000
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3304
64,78431373

