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Presentation 
Detta examensarbete är utfört vid Volkswagen Parts Logistics i Nykvarn (VPL). Det är Volkswagens 
plocklager, som förser samtliga auktoriserade verkstäder för samtliga VW:s märken (Audi, Skoda, 
Seat, Volkswagen och Porsche) i Skandinavien och Baltikum. 
 
Artbetet ska leda till förslag till förbättringar av de interna arbetsprocesserna med syftet att öka 
produktiviteten och förbättra arbetsförhållandena med bibehållen eller ökad kvalitet. 
 
Examensarbetet är en del av KTH:s utbildning till Civilingenjör, Maskinteknik, 300hp vid institutionen 
för Industriell produktion. 
 
Arbetet är utfört av Emil Wiklund, M05. 
 
Handledare på KTH Industriell produktion har varit docent Peter Gröndahl 
 
Uppdragsgivare vid Volkswagen Parts Logistics har varit VD Björn Skogsberg och Lagerchef Anders 
Andersson. Handledare har Marie Ödlund, gruppchef, varit.  
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Sammanfattning 
Examensarbetet är utfört vid Volkswagen Parts Logistics i Nykvarn. Företaget är ett reservdelslager 

för Volkswagen Groups bilmärken på de svenska, finska, baltiska och norska marknaderna.  

Examensarbetets syfte är att ge förslag som förbättrar produktiviteten och förbättra 

arbetsförhållandena, med bibehållen eller ökad kvalitet på två avdelningar i lagret: Parts Logistics 

Pallgods och Parts Logistics Avgåendegods. Förändringsförslagen är, eftersom lagret är nybyggt 

(2006), fokuserade på hur processerna i sig kan förbättras utan ombyggnationer och investeringar.   

Examensarbetet är utfört genom att aktivt arbeta i processerna på de två avdelningarna för att sedan 

analysera dessa med hjälp av en litteraturstudie och diskussioner med de anställda. Dessutom har 

två studiebesök gjorts för att få inspiration till olika arbetssätt: Clas Ohlsons centrallager i Insjön och 

Møller Logistikk, som motsvarar Volkswagen Parts Logistics på den norska marknaden.  

Inom de tre olika områden där förbättringsmöjligheter identifierades har jag presenterat följande 

förslag och potentiella effekter. 

 

 

 

Parts Logistics Pallgods 

Område Förbättringsförslag Potentiell effekt 

Lagringsstrategi  Tydligare instruktioner för 

artiklar där det krävs en 

extra plockinstruktion vid 

lagerplats. 

 Annan färg och form på 

instruktionerna jämfört med 

följesedlarna till ställagen. 

 Minimerar risken för 

felplock. 

 Färre tveksamheter vid 

lagerplatsen → fler 

plock/minut. 

Plockstrategi  Rakare plockrutter i L-

gångarna. 

 Inget traverserande mellan 

gångarna. 

 Minimering av köbildning. 

 Mindre strul med 

golvmagneterna. 

Separatplock  En volymvariabel att 

använda vid beslutet 

angående separatplock eller 

inte. 

 Enklare beslut vid 

bedömningen om det  är 

lämpligt med separatplock 

eller ej.  

Partiplockning  Förutbestämt antal plock per 

pall som ska till PLA. 

 Jämnare inflöde av artiklar 

till PLA → jämnare 

arbetsbelastning → mindre 

belastning på 

eftermiddagen. 
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Pallbyggande  Tidsförlägg pallbyggandet till 

utanför den kritiska 

arbetstiden. 

 Tillgängliggör 2,5- 6,5 h hos 

PLP per dag, 2,1- 4,7 % av 

PLP:s kapacitet lösgörs per 

dag. 

 Mer tid över till 

värdeskapande aktiviteter 

innan avgångstid. 

 Minskad trängsel i början på 

dagen då alla ska bygga pall 

samtidigt. 

 Uppmuntrar till att packa 

mindre i varje pall → 

jämnare flöde till PLA. 

 

Parts Logistics Avgåendegods 

Område Förbättringsförslag Potentiell effekt 

Pallplacering  Omplacering av eu-pallarna 

på respektive linje med 

målet att de som historiskt 

sett har mest plock hamnar 

närmast pallen som kommer 

från PLP. 

 Byte till interna namn på 

respektive återförsäljare för 

att få logik i placeringen av 

pallen. 

 7,5 km kortare förflyttningar 

för Sverigedelen av PLA per 

dag, dvs. 32,0 % mindre 

jämfört med idag. 

 9 h per dag skulle frigöras för 

PLA per dag, dvs. 

packprocessen skulle gå 21 

% snabbare jämfört med 

idag. 

 

Resultatmätning 

Område Förbättringsförslag Potentiell effekt 

Produktivitet  Individbaserad 

resultatmätning 

plock/minut. 

 Ökad förståelse för 

förväntad prestation. 

 Ökar förutsägbarheten i 

processerna. 

 Mätbarhet av andra 

förändringar 

 Inspirerande för individen 

Kvalitetskorrigeringar  Registrering av 

kvalitetskorrigeringar som 

PLA gör på det som kommer 

från PLP.  

 Mätbarhet av var i processen 

felen sker. 

 Inspirerande för PLA att se 

resultatet av sitt arbete. 
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Abstract 
The thesis is done at Volkswagen Parts Logistics in Nykvarn. The company is a warehouse of spare 
parts for Volkswagen Group Brands in the Swedish, Finnish, Baltic and Norwegian markets. 
 
The thesis aims to improve productivity and improve the working conditions while maintaining the 
quality. The two departments of the warehouse in the thesis is: Parts Logistics Pallet articles (PLP)and 
Parts Logistics Outgoing goods(PLA). Improvement suggestions are because of the reason that the 
warehouse is newly built (2006), focused on the processes. The suggestions made are those which 
not require redevelopment or investments.   
 
The thesis is done by working in the processes of the two departments and then analyzing the 
founding’s with support from the literature review and discussions with the employees. In addition, 
two visits were made to find inspiration for various approaches. The two visits were made at Clas 
Ohlson’s central warehouse in Insjön and Møller Logistikk which is the equivalent of Volkswagen 
Parts Logistics for the Norwegian market.  
 
Within the three different areas where improvement opportunities were indentified is presented in 
the following compilation. The proposal is followed by the potential impacts of the improvement. 

 

Parts Logistics Pallet articles 

Area Improvement suggestions Potential impact 

Storing strategy  More visible instructions for 

articles with special picking 

instructions at the storing 

locations. A different color 

and shape of the instruction 

paper compared to the 

delivery notes on the pallets.  

 Minimize the risk of wrong 

pick 

 Fewer doubts at the storing 

location → more 

picks/minute. 

Picking strategy  Straighter picking routes L-

aisles. 

 No traversing between 

aisles. 

 Minimize queues. 

 Less problems at the 

”magnet-routes”. 

Separate picking  A volume variable to use at 

the decision whatever to 

separate pick or not.   

 Easier to make the decision 
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Batch picking  Pre-determined number of 

picks/pallet of the pallets 

which should go to PLA. 

 More even in-flow of articles 

to PLA → more even 

workload → less stress in the 

afternoon. 

Pallet assemble  Pallet-assemble outside the 

critical work time. 

 Makes 2,5- 6,5 h available at 

PLP each day, 2,1- 4,7 % of 

PLP:s capacity becomes 

available each day. 

 More time available for 

value adding activities 

before the departure time.  

 Less cues in the beginning of 

the day when everybody 

must assemble a pallet at 

the same time.. 

 Encourages to pack less in 

each pallet → more even 

flow at PLA. 

 

Parts Logistics Outgoing goods 

Area Improvement suggestions Potential impact 

Pallet placements  Relocating the eu-pallets 

position at each line. With 

the emphasis of placing the 

pallets with the most picks 

closest to the incoming 

pallet from PLP.  

 A change to internal names 

of each customer to get 

more logic in the new 

placement strategy.  

 7,5 km shorter movements 

in the Swedish part of PLA 

each day. In other words 

32,0 % less movements 

compared with today. 

 9 h each day would be 

released in the packing 

process. The process would 

be 21 % faster than today.  

 



8 
 

Key Performance Indicators 

Area Improvement suggestions Potential impact 

Productivity  Individual performance 

measurements 

picks/minute. 

 Increases understanding of 

expected performance.  

 Increase the predictability in 

the processes. 

 Possible to measure other 

improvements.  

 Inspiration for the individual.  

Quality corrections  Registration of quality 

corrections PLA do on the 

articles that came from PLP.  

 Measurability of where in 

the process the errors are 

made. 

 Inspiring for PLA to see the 

result of their work. 
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1. Introduktion 
Detta examensarbete syftar till att effektivisera plock- och packprocesserna vid ett reservdelslager 

inom bilindustrin, Volkswagen Parts Logistics i Nykvarn. 

Här beskrivs bakgrunden till examensarbetet samt dess syfte och mål. I inledningen beskrivs även 

den metod som har använts under arbetet samt vilka avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 
Förväntningarna är stora på bilverkstäderna. Kunderna förväntar sig att bilverkstäderna ska reparera 

deras bilar snabbast möjligt med perfekt kvalitet. Bilreparationer består till stor del av att ersätta 

defekta delar med nya.  Dessa delar finns ibland förrådshållna hos bilverkstaden men oftast måste 

delarna beställas från ett centrallager. För att tillfredställa kunderna måste centrallagret kunna 

leverera rätt del i rätt tid. Misslyckas detta får kunden vänta längre än önskat. Väntetiden skapar 

missnöje hos kunden vilket drabbar hela koncernen i längden, eftersom kundnöjdheten minskar.  

Under finanskrisen under andra halvan av 2008 agerade de flesta företag defensivt. Många 

investeringar lades på is samtidigt som nyanställningar stoppades. Företagen tvingades anpassa sig 

till en lägre förväntad efterfrågan. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utreda hur arbetsprocesserna kan optimeras och förbättras för att 

öka produktiviteten. Detta ska göras med bibehållen (eller bättre) kvalitet. Resultatet ska vara bättre 

produktivitet och bättre arbetsförhållanden för de anställda. 

1.3 Problemdefinition 
Uppgiften har varit att utreda vilka möjligheter som finns för att förbättra processerna på 

avdelningarna Pallgods och Avgående gods på reservdelslagret Volkswagen Parts Logistics. Med att 

förbättra menas att öka produktiviteten och/eller minska arbetsbelastningen med bibehållen eller 

förbättrad kvalitetsnivå. Arbetet på avdelningen Pallgods består till största delen av manuell 

plockning av mellanstora artiklar. På avdelningen Avgående gods är den största arbetsuppgiften 

manuell sortering och paketering av färdigplockade artiklar. 

Detta leder till huvudfrågan:  

Vilka är de mest effektiva sätten att genomföra manuell plockning, sortering och paketering av 

mellanstora delar hos Volkswagen Parts Logistics?  

Följdfrågan till huvudfrågan blir: 

Hur bör Volkswagen Parts Logistics förändra sina arbetsprocesser för att efterlikna det effektivaste 

sättet? 

Resultatet ska presenteras i form av ett idealläge som är anpassat efter de förutsättningar som finns 

på de analyserade avdelningarna. Dessutom ska ett förslag till handlingsplan för att nå detta 

idealläge presenteras.  
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1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet är begränsat till att behandla endast de två nämnda avdelningarnas processer. Ingen 

hänsyn tas till övriga avdelningars processer förutom de processer som direkt påverkar de 

undersökta processerna. Egentligen är även slutkunden, eller den beställande verkstaden och 

slutligen den enskilde bilägaren, avgränsad i uppdragsbeskrivningen men denne bör ändå beaktas i 

analysen för att inte missgynnas av eventuella förändringar i processerna. 

Fokus ligger på de huvudsakliga processerna, det vill säga de som tidsmässigt utgör största delen av 

arbetet på respektive avdelning. En förbättring av de sällan utförda processerna skulle ha liten 

påverkan på den totala produktiviteten och arbetsbelastningen. De processer som kommer att 

analyseras är därför:  

 Den manuella plockningen av mellanstora delar 

 Sorteringen av delarna  

 Paketeringen av delarna 

De förbättringsförslag som presenteras är framtagna med avseende på vad som kan göras utan 

större investeringar och omstruktureringar. Orsaken till detta är att lagret är relativt nybyggt (2006). 
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2. Metod 
För att lösa uppgiften har varit av återkopplande karaktär. Med återkopplande menas att 

litteraturinsamling, intervjuer/diskussioner och analyser har gjorts iterativt enligt följande modell: 

 

Figur 1. Det återkopplande arbetssättet. 

Syftet med detta tillvägagångssätt har varit att få en djupare förståelse för uppgiften. Förståelsen 

gynnas av att analysera nya idéer inom de olika momenten simultant. Detta leder till att analysen och 

idéutvecklingen blir mer dynamisk med avseende på behovet av litteratur och empiri. 

2.1 Litteraturinsamling 

Litteraturinsamlingen gjordes inledningsvis med ett omfångsrikt fokus för att förstå olika typer av 

resonemang och prioriteringar inom ett plocklager. Den valda litteraturen består av vetenskapliga 

artiklar, tidigare examensarbeten, böcker och hemsidor. Under arbetet har även företagets intranät 

nyttjats för informationsinsamling. 

Med anledning av det omfångsrika fokuset i inledningen av litteraturstudien och på grund av att flera 

artiklar bygger på varandra, är inte samtliga artiklar refererade i litteraturstudien. Däremot är de 

med i 8. Referenser som 8.3 Övrig litteratur, dvs. litteratur som är läsvärd för att få en djupare 

förståelse av arbetsprocesserna inom ett plocklager, dock ej refererade till i texten. 

Tidigare examensarbeten valda inom samma område för att få eventuella idéer om tillvägagångssätt.  

Litteraturen i form av böcker redovisas på samma sätt som de vetenskapliga artiklarna, dvs. dels 

specifik litteratur som är refererad i rapporten, dels fördjupande litteratur som ger en djupare 

förståelse inom området men ej refererad i rapporten. 

  

Litteraturinsamling 

Analys/Idéutveckling Empiri 
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2.2 Empiri 

Empirin är insamlad på fem olika sätt: 

 Intervjuer och diskussioner med de anställda. 

 Praktiskt arbete i lagret för författaren. 

 Data från lagrets datasystem. 

 Studiebesök i andra lager. 

 Intervju med en kundrepresentant. 

Intervjuerna och diskussionerna med de anställda är gjorda kontinuerligt enligt metodiken i Figur 1. 

Frågorna var i inledningsfasen allmänna för att få en bred förståelse, för att i slutskedet bli mer 

specifika.  De frågorna ställdes löpande varefter de kom upp i analysarbetet. 

Data från lagrets datasystem insamlades med hjälp av Kvalitetsansvarig på VPL, Nils Gillberg. Dessa 

data insamlades allt eftersom behovet uppkom i analysarbetet. 

Studiebesöken gjordes hos två olika typer av lager för att få inspiration och idéer: Møller Logistikk 

som motsvarar VPL för den norska marknaden och Clas Ohlsons centrallager, dvs. ett 

detaljhandelslager.   

Intervjun med kundrepresentanten gjordes för att få en samlad bild av återförsäljarnas perspektiv på 

leveranserna från lagret. Representanten som intervjuades var Roland Speich på Svenska 

Volkswagenkoncernens Återförsäljares Förening, SVÅ. Speich representerar i stort sett samtliga 

återförsäljare av Volkswagenkoncernens märken på den svenska marknaden. 

Rapportförfattaren praktiserade själv i lagret under en månad sommaren 2010 för att få en egen 

känsla för arbetsprocesserna i ett plocklager. 

2.3 Analys och Idéutveckling 
Analysen och idéutvecklingen genomfördes med avseende på de tidigare två momenten enligt Figur 

1. Momentet fördjupades inom de områden där det stegvis visade sig finnas störst potential för 

förbättringar. 
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3. Branschen och företaget 
Avsnittets syfte är att beskriva företaget och den omgivning som det verkar i. Presentationen börjar 

med branschen som helhet för att sedan beskriva koncernen och slutligen Volkswagen Parts Logistics 

i Nykvarn. 

3.1 Bilbranschen 
Världens bilindustri producerade omkring 62 miljoner fordon under 2009 (Oica, 2011) som var ett 

krisår inom bilbranschen. De två tidigare åren låg produktionen på över 70 miljoner fordon. De fyra 

största aktörerna på marknaden är Toyota, General Motors, Volkswagen och Ford. Antalet 

producerade fordon inom respektive företag visas i Tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. De fyra största biltillverkarnas totala produktion 2009. 

Under finanskrisen ökade kraven på företagen inom bilbranschen. De behövde bli mer 

kostnadseffektiva för att överleva. Kraven ledde till många nedskärningar samtidigt som 

investeringar och nyanställningar lades på is. Konsekvensen blev att företagen tvingades arbeta 

effektivare med de resurser som de förfogade över. 

Anders Hallströms doktorsavhandling beskriver strukturen hos bilbranschen i Sverige, Tyskland, 

Storbritannien, Spanien och Australien. Branschen karaktäriseras av överkapacitet, hög konkurrens 

och tillverkare som fokuserar mycket på varumärken (Hallström, 2005). Studien visar att 

distributionssättet och överkapaciteten begränsar möjligheterna till konstruktivt samarbete mellan 

de olika parterna i kedjan. Detta skapar en press hos återförsäljarna att sälja bilar. Pressen är som 

störst hos varumärken som satsar på volym. Premiumsegmentet är mer skyddat tack vare dess 

konkurrensfördelar. 

Reservdelsförsäljningen utförs idag av märkesverkstäder som uppfyller de krav som biltillverkarna 

ställer på dem. Kraven rör utbildning, utseende på lokaler osv. Dessa verkstäder använder sig av 

originaldelar från fabrikerna. Sedan finns det en rad olika verkstadskedjor såsom Mekonomen och 

MECA. Dessa har egen distribution av reservdelar. Slutligen finns det även mindre aktörer som får 

sina delar från olika håll.  
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3.2 Volkswagen AG 
Volkswagen AG (VW) är idag Europas största fordonstillverkare(Oica, 2011). Under 2009 omsatte VW 

105,2 miljarder euro med en vinst på 1,26 miljarder euro.  

Under 2009 tillverkade VW 6 067 208 fordon. Vid nuvarande tillverkningstakt tillverkar VW runt 700 

fordon per timme, året runt. Sedan starten 1937 har VW tillverkat över 100 miljoner fordon. 

Huvudkontoret ligger i staden Wolfsburg i Tyskland. Totalt sett sysselsätter företaget nästan 400 000 

personer. 

VW är kända för sin ”Bubbla” (Typ 1) som tillverkats i över 21,5 miljoner exemplar. Den lanserades 

1938 och tillverkades ända fram till 2003. Under slutet av livscykeln tillverkades den i Mexiko. Inom 

koncernen ingår även de varumärken som visas i Figur 2.  

 

Figur 2. Volkswagen AG:s varumärken (Volkswagen AG) 

 

Volkswagens mål är att vara den mest framgångsrika biltillverkaren år 2018. De skriver i sin strategi 

”18plus” att de siktar på att vara den mest miljövänliga biltillverkaren vid samma tidpunkt. 

 

3.3 Volkswagen Group Sverige AB 
Volkswagen Group Sverige (VGS) är ett helägt dotterbolag till Volkswagen AG sedan 2002. 

Volkswagen har sedan introduktionen i Sverige 1948, t o m. 2009 importerat över 2,2 miljoner fordon 

till Sverige. 2009 omsatte gruppen 12,7 miljarder kronor med en vinst på 209,7 miljoner kronor. 

57 500 bilar levererades vilket gav marknadsandelen 21,4%. VGS har fyra helägda dotterbolag, se 

Figur 3, samt två systerbolag. De två systerbolagen är Din Bil Sverige AB, som är en återförsäljarkedja, 

och Volkswagen Finans Sverige AB som erbjuder finansieringstjänster till bilköpare.  
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Figur 3. VGS: s dotterbolag. 

VGS: s huvudkontor ligger i Hovsjö söder om Södertälje. Inom moderbolaget och dotterbolagen 

arbetar ca 500 personer. VGS ansvarar för samarbetet mellan fabrikerna och återförsäljarnätet i 

Sverige. 

 

VGS har agenturerna för varumärkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT, Porsche och Volkswagen 

Transportbilar. 

3.4 Volkswagen Parts Logistics AB 
Volkswagen Part Logistics (VPL) ansvarar för lagring och distribution av reservdelar, tillbehör, verktyg 

samt reklam och trycksaker till fordon av VGS varumärken i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland 

och Litauen. VPL är ansvariga för anskaffning av reservdelar till samma varumärken. De sköter även 

upphandlingen av inkommande transporter samt transporter inom Sverige. Dessutom är VPL 

huvudansvariga för SAP-systemet som används för order, lager och fakturering samt för det 

optimeringssystem som styr beställningarna till lagret. Följande information är hämtad från VPL: s 

intranät. 

Vision:  

"Din självklara logistikpartner- med fokus på den perfekta leveransen!" 

Affärsidé:  

"Volkswagen Parts Logistics Sverige AB ska, som en logistikpartner inom VWAG-koncernen, anskaffa, 

lagra och leverera bildelar snabbt, säkert och effektivt till auktoriserade partners för Volkswagen, 

Audi, SEAT, Skoda och Porsche inom beslutade marknadsområden." 

Rollbeskrivning: 

"VPL ska utveckla och erbjuda ett konkurrenskraftigt logistikkoncept, som minst motsvarar de 

förväntningar som finns för ett visst märke, baserat på behov och önskemål från våra importörer och 

biltillverkare" 
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Strategiska målområden: 

 Kundnöjdhet i fokus     

 Allt gods utlevererat och i tid 

 Kompetent personal med rätt beteende 

 Behålla nuvarande kunder 

 Kostnadseffektiv reservdelslogistik 

 Minst bibehållen marknadsandel för respektive sortiment per kund 

VPL: s Mål: 

 Mål 2011 Mål 2013 

Leveransanmärkningar <0,46 % <0,30 %* 

Feladresserade kollin/månad 0 0 

Servicegrad (SWE marknaden) >96 % >96 % 

Plockdiffar** <0,10 % <0,06 % 

Kollin utlevererade i tid 100 % 100 % 

Lagerdjup*** (månader) 2,30 2,10 

Produktivitet**** 21,5 22,0(preliminärt) 

 *Förutsatt att scanning implementeras fullt ut senast mars 2012. 

** Felprocent som uppkommer då lagersaldot i beställningssystemet inte stämmer mot faktiskt 

lagersaldo. 

***Genomsnittstid en artikel ligger i lagret 

 ****Antal plock som levereras per lagerarbetare och timme  

Scanning är planerat att införas vid årsskiftet 2011/2012. Scanning innebär att varje artikel 

kontrolleras med hjälp av en streckkod. Först scannas artikelns streckkod och sedan återförsäljarens 

pall på så sätt säkerställs att rätt artikel går till rätt återförsäljare. Scanning minskar risken för 

misstag.  

  



20 
 

4 Litteraturstudie 
Litteraturstudien redovisas i tre olika huvudkapitel där det första handlar om lagerarbete generellt 

med hjälp av olika strategier, det andra handlar om flöden och hur dessa kan behandlas och det sista 

kapitlet behandlar resultatmått och deras funktion.  

På ett lager plockar man de artiklar som är beställda enligt en order. En order kan bestå av flera olika 

artiklar i olika kvantiteter. En artikel genererar en så kallad plockrad. På varje plockrad finns ett 

artikelnummer, en kvantitet och en lagerplats. En plockrad är oberoende av kvantiteten av 

respektive artikel. En plockrad benämns även ett plock och kan alltså lika väl innebära 20 st av en 

artikel som 1 st. Personen som plockar dessa plock kallas för plockare och den som packar en order 

kallas för packare  

4.1 Plockmetoder 
Här följer grundläggande teorier och tankesätt om hur plockmetoderna kan se ut på ett plocklager.  

4.1.1 Grundläggande  

Ett plocklager bygger på två olika grundmetoder. Den ena är ”artikel till plockare” och den andra är 

”plockare till artikel”. Den första metoden bygger på att lagret är automatiserat. Den andra metoden 

innebär att plockaren åker till lagerplatsen för att hämta artikeln. I en studie av 

ordersammansättning i samband med korsande gångar nämner Ho et al (2008) två tidigare studier 

angående resursbehovet i ett plocklager. Coyle et al (1996) skriver att orderplockning står för ungefär 

65 % av de operativa kostnaderna för att driva ett lager. Ho et al nämner även Tompkins (1996) 

studie som visar att cirka 50 % av tiden som krävs för att genomföra en plockprocess används för att 

förflytta sig i lagret. 

Petersen(2004) menar att anledningen till att den manuella typen av orderplockning fortfarande 

används i stor utsträckning är variationen av storlek och typ av artiklar, samt efterfrågan och dess 

säsongsvariationer. Dessutom krävs stora investeringar för en automatiserad lösning. Studien 

utvärderar effekterna av tre olika typer av processbeslut:  

 Hur ska artiklarna plockas? 

 Hur ska artiklarna lagras? 

 Vilka rutter i lagret ska plockarna använda? 

De tre processerna beskrivs nedan.  
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4.1.2 Plockstrategi  

Enligt Petersen finns det två användbara plockstrategier: 

 Strikt orderplockning, dvs plockarna kör hela rutten för en order. Först när en order är 

färdigplockad påbörjas nästa. Denna metod används ofta eftersom den är enkel att införa 

och risken är liten att godset blandas ihop mellan ordrarna.  

 Kombinera flera ordrar till ett parti, vilket innebär att transporttiden per plock minskar 

eftersom plockdenstiteten (plock per körd transportsträcka) ökar. En nackdel är att det 

skapas en tröghet i systemet eftersom varje order måste vänta på att samtliga ordrar i partiet 

är klara. Dessutom finns risk för att artiklarna blandas ihop mellan ordrarna. Partierna kan 

kombineras på flera olika sätt. Antingen används ”First-come-first-served (FCFS)” där 

ordrarna lagras tills mängden för att fylla ett parti är uppfylld eller så används en strategi 

som försöker sammansätta ordrar där artiklarna ligger nära varandra. 

Ytterligare metoder finns, till exempel zon-plockning som innebär att varje plockare är tilldelad att 

plocka i en viss del av lagret. Denna metod gör att köerna minimeras men kräver en slutstation där 

hela ordern sammanställs från respektive zon. Fördelarna med zon-plockning får bättre 

genomslagskraft på ett större lager enligt, Petersen.   

4.1.3 Lagringsstrategi  

Petersen beskriver tre olika typer av lagringsstrategier: Slumpmässig, typbaserad och 

efterfrågebaserad.  

Slumpmässig lagring, innebär att artiklarna lagras på den tillgängliga plats som är närmast . Fördelen 

med denna metod är enligt Petersen att den är enkel att använda och platsbesparande. 

Platsbesparande blir den eftersom hela lagret kan nyttjas till att lagra alla typer av artiklar. Nackdelen 

med denna metod är att frekventa artiklar kan hamna långt bort vilket resulterar i onödigt långa 

transporter. En annan nackdel är att vissa typer av artiklar måste plockas först för att inte skada 

andra typer av artiklar och då uppstår samma problem. 

Typbaserad lagring, innebär att artiklar av samma typ lagras på samma ställe i lagret. Fördelen med 

detta är att artiklar som måste packas först pga skrymmande storlek enklare kan hämtas först 

eftersom alla artiklar av denna typ ligger på samma ställe. En annan fördel kan vara att artiklar som 

ofta säljs tillsammans med andra artiklar från olika lagerplatser kan placeras nära varandra. En 

nackdel med denna lagringsstrategi är att risken för felplock ökar då likartade artiklar hamnar nära 

varandra. En annan nackdel kan vara att lågfrekventa artiklar kan hamna nära högfrekventa artiklar 

pga. att de är av samma typ. En annan nackdel är att inlagringsprocessen försvåras eftersom en ledig 

lagerplats blir svårare att hitta när lagret blir indelat i typ-zoner.  

Efterfrågebaserad lagring, innebär att högfrekventa artiklar ska ligga nära tillhands för att minimera 

transporterna. Fördelen är förstås att ledtiderna och transportsträckorna minskar. En nackdel är att 

administrationen ökar eftersom efterfrågan på artiklarna måste beräknas samt uppdateras. 

Inlagringsproblematiken är densamma som för den typbaserade lagringsstrategin. En annan nackdel 

är att den ökar köbildningen i lagret eftersom den största mängden av alla plock sker på samma 

plats. 
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4.1.4 Ruttplanering 

Ruttplaneringen är en av de mest komplexa delarna i en plockstrategi. Ruttplaneringen är, enkelt 

förklarat, den plockrutt en plockare ska använda för att köra kortast möjliga väg mellan de 

lagerplatser där det finns artiklar att plocka. Anledningen till att detta examensarbete inte analyserar 

ruttplanering mer ingående är att det bedömdes vara för komplext för att vara applicerbart i det 

aktuella lagret. Om t.ex. en plockare måste förändra sin plockrutt fallerar hela rutten eftersom 

algoritmen måste räknas om. Detta leder till att plockrutterna blir känsliga på grund av att det är 

svårt att förstå algoritmen bakom. Exempel på orsaker till att en plockrutt måste förändras kan vara 

att det är kö i en gång eller att en artikel saknas.  

4.2 Värdeskapande aktiviteter 
För att öka produktiviteten och minska arbetsbelastningen måste fokus ligga på att utnyttja 

tillgänglig tid och kapacitet till värdeskapande aktiviteter. Allt annat är att beteckna som slöseri.  

4.2.1 Slöserier 

För att enklare identifiera slöserier kan dessa kategoriseras i åtta typer enligt Toyota vilket Swerea 

IVF (2011) beskriver på sin hemsida. 

 Överproduktion - att tillverka mer eller tidigare än vad som behövs. Det värsta av slöserierna, 

eftersom det orsakar flera andra 

 Väntan - på att någonting ska hända 

 Lager - att lagra mer än vad som är nödvändigt 

 Rörelse - onödiga rörelser när medarbetarna utför sina jobb 

 Omarbete - reparationer och omarbete som inte tillför något värde för kund 

 Överarbete - att göra mer arbete än vad kunden kräver 

 Transporter - onödiga transporter 

 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet - var inte med bland de ursprungliga, men har sedan 

lagts till som det åttonde slöseriet 

Källa: Punktlistan är hämtad från Swerea IVF: s hemsida (2011).  

 

4.2.2 Flöden 

Med flöde avses hur arbetsprocesserna förhåller sig till varandra och hur artiklar och information rör 

sig genom ett företag. Det finns flera olika sätt att analysera flöden på. Två användbara metoder, 

som används i rapporten, är värdeflödesanalys och spagettidiagram. Den förstnämnda metoden 

används för att se vad arbetstiden används till. Detta för att identifiera tidsslöserier och mäta 

arbetsbelastningen. Den andra metoden används för att se hur rörelserna ser ut vid en specifik 

arbetsstation. Om transporttiden utgör en stor del av flödet enligt värdeflödesanalysen är det ofta 

värt att analysera detta rörelsemönster djupare för att hitta förbättringsmöjligheter. 
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Grunden i värdeflödesanalysen är att utgå från kundens behov. För att uttrycka kundens behov kan 

”Kano-Modellen” som beskrivs i ”Verktyg för Lean Production” av Quest (2007) användas. 

 

Figur 4. Kano-modellen 

Modellen kan användas för att avgöra vad konsekvenserna blir vid en förändring av den utlevererade 

produkten. Modellen delar in produktegenskaper i tre olika kategorier som påverkar kundnöjdheten 

på olika sätt: 

 Grundläggande-produktegenskaper, egenskaper som en produkt bara måste ha. Finns inte 

dessa genereras missnöje hos kunden. Finns dessa egenskaper skapas ingen extra 

kundnöjdhet. 

 Prestanda-produktegenskaper, egenskaper som genererar mer kundnöjdhet ju fler och 

bättre de är. Färre av dessa ger lägre kundnöjdhet. 

 ”Överträffar förväntningar”-produktegenskaper, egenskaper som inte saknas av kunden om 

de inte finns med. Finns de däremot så genererar de kundnöjdhet. 

4.3 Resultatmätning 
Resultatmätning är en förutsättning för att kunna förbättra sig. Är inte ursprungsläget känt går det 

inte att utvärdera det nya läget. Uttrycket ”You can´t manage what you can´t measure” illustrerar. 

Samtidigt är det viktigt att poängtera att ”The most powerful purpose of measurement is to improve, 

not to prove” som Spitzer (2007) skriver. Detta är en viktig aspekt att framföra vid införandet av ökad 

resultatmätning.  
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Parker(2000) beskriver i sin studie vilka fördelar resultatmätning kan ge: 

 Förstå processen 

 Identifiera slöserier och problem 

 Utvärdera förbättringar 

 Säkerhetsställa att beslut baseras på fakta och inte på intuition 

 Tydliggöra för de anställda vad som efterfrågas av ledningen 

Resultatmått som är typiska för lager är sammanställda i en litteraturstudie av Krauth et al. (2005). 

Deras studie presenteras i en tabell där över 130 användbara resultatmått listas (se Bilaga B).  
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5. Empiri 

5.1 Beskrivning av lagret 
VPL ligger i Nykvarn, en mil väster om Södertälje. Lagret ligger i anknytning till Europaväg 20 som i sin 

tur anknyter till E4 i Södertälje. Dessutom finns järnväg indragen i lagrets ankomsthall. 

Ankomsthallen kan ta emot sju vagnar åt gången. Ca 80 % av lagrets inleveranser görs med tåg, 

resten kommer med lastbil. Utleveranserna sker till största delen med lastbil. Totalt lastas och lossas 

runt 36 lastbilar per dag. 

Över 88 000 artikelnummer lagerförs med saldo på en yta av 250 x 150 m, dvs. 37 500 m². Till det 

tillkommer en kontorsyta på runt 2500 m². Fri höjd på lagerytan är 10,5 m. Lagervärdet är runt 270 

miljoner kronor.  85 personer arbetar i lagret och 25 på kontoret. Företaget planerar kunna hantera 

upp till 100 000 artikelnummer. 

Drygt 14 000 plockrader plockas varje dag fördelade på 1700 kollin. Dessa skickas till 310 kunder i sex 

länder. I vikt motsvarar 14 000 plockrader omkring 150 ton. Plockningen är fördelad med avseende 

på godsstorlek i tre olika avdelningar: 

 PLV: Parts Logistics Volymgods, plockar och packar delar som inte ryms på en europapall 

med pallkrage. 1300 plock/dag 

 PLS: Parts Logistics Smådelar, plockas med hjälp av hissautomater som automatiskt tar fram 

rätt hyllplats, en så kallad ”gods till plockare metod”. 6800 plock/dag 

 PLP: Parts Logistics Pallgods, delar som ryms på en europapall med två pallkragar. 5900 

plock/dag 

Delarna som kommer ifrån PLS och PLP packas sedan av Parts Logistics Avgående, PLA.  Det finns 

därtill två avdelningar som hanterar returer respektive inlagring, Parts Logistics Lagerhantering, PLL 

och Parts Logistics Inlägg, PLI. Flödet mellan de olika avdelningarna visas i figur 5. ÅF står för 

återförsäljarna som är kunderna i detta fall och VW AG står för Volkswagens centrallager i Tyskland. 

Var de olika avdelningarna ligger i förhållande tillvarandra visas i figur 6. 

 

Figur 5. Artikelflödet mellan avdelningarna. 
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Figur 6. Karta över hela lagret. 

 

5.2 Organisation 
De två avdelningar som examensarbetet behandlar, PLA och PLP, beskrivs mer ingående.  

5.2.1 Organisation PLP 

PLP består av fyra olika gångsektioner: 

 K-gångarna, där två truckar kan mötas, internt kallas detta område K-hyllorna. I K-gångarna 

lagras artiklar i det ställage som de anlänt i. Karaktäristiskt för denna typ av artiklar är stor 

omsättning. Artiklar som det omsätts stora volymer av är till största delen sådana som byts 

då bilen lämnas in på service (olika typer av filter) samt slitagedelar (bromsskivor och 

bromsbelägg). När ställaget som dessa plockas ifrån är tomt byts det ut mot ett nytt.  I K-

gångarna går det inte att nå till hyllorna på vardera sidan av gången utan att flytta trucken.  

Det är möjligt att köra om en annan truck om båda truckarna befinner sig så långt åt sidan 

det går. Omkörningar är sällsynta. Vissa artiklar måste ligga underst i pallen för att inte skada 

andra artiklar. Därför ligger denna typ av artiklar i två separata gångar för att dessa ska kunna 

plockas först, dessa två gångar kallas K10 och K30.  

 L-gångarna, är de smala gångarna där truckarna leds fram med hjälp av magnetslingor i 

golvet. Gångarna är anpassade efter truckens bredd, dvs. det går att plocka ifrån båda 

sidorna av trucken eftersom hyllorna är på nåbart avstånd. Det interna namnet för dessa är 

L-hyllorna. I L-gångarna lagras artiklar i mindre kvantiteter liggandes direkt på hyllan. Det 

finns många fler artikelnummer i L-gångarna än i K-gångarna. Karaktäristiskt för artiklar som 

ligger i L-gångarna är reservdelar som har en mer ad hoc betingad efterfrågan. Fördelen med 
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L-gångarna är att behovet av transporter minskar eftersom lagerplatserna hamnar närmare 

varandra. Nackdelen är att varje plockare befinner sig längre tid i varje gång eftersom det blir 

fler plock per gång. L-gångarna består av sex långa gångar som är uppdelade till tre sektioner 

vardera. 

 H- och G-gångarna där artiklar som måste flyttas med truck finns. 

 Färgförrådet, där plockas alla typer av farligt gods. 

Eftersom den största delen av det plockarbete som utförs med truckar sker i K- och L-gångarna. 

Ligger fokus primärt på dessa två sektioner. K- och L- gångarna är indelade i tre sektioner: en främre, 

en mittre och en bakre sektion. Mellan sektionerna finns det korsande gångar för att kunna byta 

gång. Varje plockrunda görs i en sektion i taget. Dvs först alla plock som är i den främre sektionen, 

sen alla plock som är i den mittre sektionen och slutligen alla plock som är i den bakre sektionen. 

5.2.2 Organisation PLA 

PLA är uppdelat i olika linjer där godset på respektive linje går till en viss geografisk region. På varje 

linje sorteras delarna som kommer från PLP och PLS till respektive återförsäljare.  Det finns sju olika 

linjer för Sverige, fem för Finland, två för Baltikum och en för Norge.  Fördelningen av antalet 

återförsäljare på respektive linje är enligt tabell 3: 
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Linje Antal 
återförsäljare 

Medelantal 
plock/dag 
april 2011 

Sverige   

2 29 598 

3 25 460 

4 29 444 

5 25 502 

6 21 450 

7 22 438 

8 & 9 25 581 

Finland   

20 & 23 39 645 

21, 22 & 
24 

38 510 

Baltikum   

A 13 172 

B 12 309 

Tabell 3. Antal återförsäljare per linje 

En översiktlig skiss på hur linje 4 ser ut ges i figur 7 där X1-16 samt Y1-Y7 representerar olika 

kundnummer. Kundnumren är ordnade i stigande följd. De andra linjerna har samma typ av layout 

men med mindre variationer i antalet återförsäljare. 
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Figur 7. Layout på linje 4 

Avstånden i figuren är beroende av europapallens storlek eftersom pallarna står bredvid varandra 

med kortsidan in mot packaren. En europapall är 120 x 80 cm. 

5.3 Processerna 
De processer som är beskrivna nedan är de som utgör huvuddelen av arbetet inom de analyserade 

avdelningarna.  

5.3.1 Processer PLP 

De arbetsprocesser som PLP utför är följande: Plockning, inventering, AP-returer (inlastning av 

returgods), städning, packning samt övrigt. Processerna utförs av 19 personer. 

Plockning 

Plockningen är den arbetsuppgift som upptar störst del av arbetstiden. 15 personer har denna 

arbetsuppgift. Uppgiften är indelad i två olika typer av plockning: Linjeplock och separatplock.  När all 

plockning är slutförd genomför dessa personer arbetsuppgifterna inventering, AP-returer, städning 

samt packning.  

Linjeplock är det gods som plockas till de olika avgångslinjerna där PLA packar om artiklarna till 

respektive återförsäljare. Linjeplock utgör den största delen av det totala antalet plock som görs på 

PLP. Plockningen utförs genom att varje plockare får en plocklista med plocklappar. Varje lista 

innefattar de plock som ska till respektive linje. Listan är i sin tur uppdelad i vilka artiklar som ligger 

på K-hyllorna respektive L-hyllorna. En person plockar från K-hyllorna och en annan från L-hyllorna till 

respektive linje. Plockningen sker med en höglyftande plocktruck och artiklarna placeras i en 

europapall med två pallkragar. När pallen är så full som möjligt körs den till den linje som plocket ska 
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till. När detta är gjort bygger plockaren en ny pall och fortsätter sin plocklista. Varje person bygger 

mellan 10 och 15 pallar per dag. Själva plockningen görs genom att plockaren åker till den plats som 

är beskriven på plocklappen. Plocklappen klistras sedan på den plockade artikeln. Även vid en större 

kvantitet än en artikel används endast en plocklapp men denna har då en annan kvantitet 

specificerad.  

Separatplock är den typ av plock som packas direkt av plockaren. Det sker alltså ingen extra kontroll 

av dessa. Därför blir det fler fel vid denna typ av plock. Separatplock används då det ska skickas stora 

kvantiteter till en återförsäljare. Separatplockningen minskar då belastningen på PLA. Beslutet om att 

en återförsäljare ska plockas separat tas av en Produktionssamordnare. Beslutet baseras på 

erfarenhet kring vilka återförsäljare som beställer mycket samt avvikande stora kvantiteter av 

enstaka artiklar.  I övrigt ser plockmetoden ut på samma sätt som för Linjeplock. 

Plockningen av artiklarna sker enligt plocklistan, ordningen på de olika plocklapparna i plocklistan är 

baserad på i vilken ordning artiklarna finns i lagret. Rutten är i ett slingrande mönster. Köbildning kan 

ske eftersom varje plockrutt börjar i samma hyllgång men det undviks effektivt genom att plockarna 

själva väljer att ta en annan plockrutt.  

På morgonen plockas alla artiklar som ligger på K30 av en därtill utsedd person. Detta görs för att 

dessa artiklar snabbt ska komma till PLA. Anledningen är som tidigare nämnts att dessa artiklar måste 

ligga underst i pallen för att inte skada de andra artiklarna.  

Inventering 

Inventering sker då det finns tid över. Målet är att alla lagerplatser ska ha inventerats under perioden 

januari till oktober. När inventeringen blir fördröjd beordras det övertid för att komma rätt i tid enligt 

inventeringsplanen. För mätetalet plockdifferens är inventeringen ett viktigt verktyg för att förbättra 

resultatet.  

AP-returer 

AP-returer är de artiklar som är tillbakaskickade från återförsäljarna. AP står för Auto Parts och 

består av felplockade och felbeställda artiklar. AP-returerna läggs i europapallar av PLL som samtidigt 

lägger in dem i beställningskatalogen.  AP-returerna finns tillgängliga att beställas för återförsäljarna 

när PLL lagt in dem i beställningskatalogen. PLL lagrar sedan pallarna i ett eget ställage vid sin 

avdelning när artiklarna är färdighanterade.  PLP ansvarar för att artiklarna i dessa europapallar 

placeras ut på respektive lagerplats.    

Städning 

Städning utförs liksom inventering, då det finns tid över. Städningen innefattar att ta bort tomma 

emballage och annat skräp som ligger på hyllplatserna. 

Packning 

Packning utförs då det inte finns behov av övriga arbetsuppgifter eller att PLA behöver förstärkning.  

Övrigt 

Det finns tre olika ”övriga” arbetsuppgifter: Nerlyft, Plockunderstöd och Packunderstöd. Nerlyft 

utförs av en person som fyller på lagerplatserna från respektive buffertplats. Plockunderstöd letar 

efter delar som inte finns på lagerplats eller buffertplats. När de som plockar inte kan hitta delen de 

söker, placerar de plocklappen på en särskild tavla. I de flesta fallen är anledningen till att artikeln 
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inte fanns på lagerplatsen att lagerplatsen behöver fyllas på från buffertplats. Många gånger är dock 

orsaken att artikeln inte blivit flyttad från AP-returerna till sin lagerplats än. En annan orsak kan vara 

att en artikel blivit felplockad tidigare och därför inte finns kvar trots att datasystemet anger detta. 

Då måste denna lagerplats ”nollas” och en plockdifferens genereras mot kunden. Denna 

understödsfunktion utförs av en person. En annan övrig funktion är den person som understödjer 

PLA med att lyfta bort pallarna som blivit urplockade samt ser till att det finns tillräckligt med pallar 

till morgondagen. Pallarna som plockas bort återanvänds alltså inte av PLP. 

Kvantitativ information om PLP: s processer 

En effektiv plockare plockar ungefär 1 plock/minut oberoende av kvantiteten per plock, enligt 

författarens mätningar. Den största delen av tiden går till transporter inom lagret. Om kvantiteten av 

en artikel är större än 1 krävs det omkring 2 sekunder per extra kvantitet. När beställningen till en 

återförsäljare plockas separat tar det lite längre tid eftersom artiklarna måste placeras smartare i 

pallen. Anledningen till detta är att pallen inte packas om när plockturen är avklarad. Dessutom ökar 

transporterna mellan varje plock eftersom plockdenstiteten (antal plock/gång) minskar vid 

separatplock. Således ökar även plocktiden som för separatplock är omkring 0,95 plock/minut, enligt 

författarens mätningar. Dessvärre varierar plocktiden beroende på vem som plockar. Alla klarar 

oftast att bli klara i tid men plockhastigheten till dess är varierande beroende på hur många plock 

varje plockare har haft att göra. Det kan alltså ta lika lång tid för en plocklista på 100 plock att bli klar 

som för en plocklista med 50 plock beroende på vem som plockar. Det är ingen skillnad i uttalade 

krav på när de förväntas vara klara i förhållande till storleken på plocklistan. Det enda fokus ligger på 

är att alla ska vara klara till avgångstid.  

Pallbyggandet tar 1- 1,5min exklusive tiden det tar att transportera trucken till byggplatsen.  Mest tid 

försvinner i början av dagen då alla ska bygga pall samtidigt.  

5.3.2 Processer PLA 

De processer som utförs på PLA är: Packning, adressering och kontroll. Processerna utförs av 9 

personer. 

Packning 

Den största arbetsuppgiften är att packa de delar som kommer från PLP och PLS. Packprocessen 

inleds med att delens artikelnummer jämförs mot det artikelnummer som är beställt enligt 

plocklappen. Därefter kontrolleras att kvantiteten stämmer med plocklappen. Sedan placeras artikeln 

i rätt återförsäljares pall för att sedan bockas av ifrån packlistan. En person är ansvarig per linje. 

Artiklar till återförsäljare som beställt små kvantiteter sänds i en kartong istället för en hel pall. 

Adressering 

Adresseringen ska göras i början av dagen men görs oftast i slutet av dagen. Processen är att spika 

fast adresslappar på alla kollin. När pallarna och eventuella kartonger är färdigpackade registreras 

deras storlek och antal i lagrets datasystem till respektive adresslapp. 

Kontroll 

Kontrollen utförs på två sätt, dels den löpande kontrollen och dels den extra kontrollen. Den löpande 

kontrollen görs i packmomentet. Den extra kontrollen görs då det finns tid över. Kontrollen innebär 

att hela pallen packas upp och kontrolleras mot packlistan. Denna metod ökar kvaliteten effektivt 

men är dessvärre tidskrävande. 
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Kvantitativ information om PLA: s processer 

Enligt författarens mätningar packar en packare ungefär 2st plock per minut. Detta varierar givetvis 

beroende på kvantiteten per plock och på vem det är som packar. Omkring 66 % av packtiden är den 

tid det tar att gå mellan den inkommande pallen och återförsäljarens pall. Dvs om 100 plock tar 50 

minuter att packa, är 33 minuter av dessa förflyttningar  mellan pallarna. 

5.4 Ordertyper 
Återförsäljarna har möjlighet att beställa delar vid flera olika tidpunkter per dag. Delarna levereras 

med så kallad "nattlossning" vilket innebär att återförsäljare inom Sverige, har delarna morgonen 

efter. Orderraderna blir dyrare om de beställs senare på dagen.  Det finns tre olika typer av ordrar: 

 ZAPS/ZAPM: Automatiskt genererade ordrar då beställningspunkten är nådd hos 

återförsäljaren. Ofta större kvantiteter. 

 ZSOS: Ordrar som är beställda manuellt. Ofta mindre kvantiteter. 

 ZEXT/ZEXA: Görs på samma sätt som ZSOS men är en expressversion med senare 

beställningspunkt för att hinna levereras till dagen efter.  

Dessa inkommer sedan vid olika tidpunkter på dagen beroende på vilken region det rör sig om. 

Regionerna är Sverige, Finland, Baltikum och Norge. Plockverksamheten hos PLP är fördelad mellan 

de olika regionerna på ungefär följande sätt: 

 Sverige 66 % 

 Finland 22 % 

 Baltikum 9 % 

 Norge 3 % 

I april 2011 var fördelningen per dag om hela månadens plock slogs ut per dag enligt tabell 4 nedan: 
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Tidpunkt Antal plock 

kl 0700 3735 

kl 0730 0 

kl 0800 221 

kl 0830 0 

kl 0900 0 

kl 0930 0 

kl 1000 32 

kl 1030 0 

kl 1100 0 

kl 1130 0 

kl 1200 331 

kl 1230 469 

kl 1300 118 

kl 1330 0 

kl 1400 655 

kl 1430  

kl 1500 147 

kl 1530 0 

kl 1600 118 

kl 1630 0 

kl 1700 0 

kl 1730 0 

kl 1800 0 

Tabell 4. Antal plock som börjar vid olika tider. 

5.5 Resultatmått  
De resultatmått som kommuniceras till medarbetarna varje vecka är fokuserade på hur kvaliteten på 

de utlevererade försändelserna har varit. Med kvalitet avses hur väl det utlevererade stämmer med 

kundens order. De typer av fel som registreras är: 

 Fel artikel 

 Underleverans  

 Överleverans  

 Olevererat 

 Skadad artikel 

Värt att påpeka är att fel av typen överleverans troligtvis är större än vad som rapporteras in till VPL. 

Detta på grund av att de återförsäljare som får en artikel för mycket ser det som en gratis artikel 

eftersom de inte blir fakturerade för den överlevererade artikeln. VPL har ingen möjlighet att 

fakturera eftersom artikeln inte är registrerad som skickad eftersom det är ett misstag att den har 

skickats iväg.  
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Resultatet av felmätningen presenteras både till antal och i felprocent. Dessa är i sin tur uppdelade 

per linje och återförsäljare. Felen är även indelade efter ordertyp.  

En annan parameter som presenteras är plockdifferensen. Denna parameter är en typ av följdfel som 

uppkommer på grund av tidigare felplock. Plockdifferensen är delar som inte har kunnat levereras på 

grund av att de inte funnits i lagret fast de enligt datasystemet ska finnas. Följdfelet uppkommer då 

en artikel felplockas eller överlevereras eftersom ett lagersaldo förändras utan att datasystemet vet 

om det. Vid inventering ändras lagersaldon utifrån det faktiska antalet på hyllplatsen vilket gör att 

plockdifferensen kan minskas. 

Produktiviteten, slutligen, mäts på hur många orderrader man inom produktionen på lagret levererar 

per timme. Enheten blir: 

Plockrader/Person/Timme 

De anställda har en grundlön och en prestationsbaserad lönebonus som förändras beroende på hur 

hela lagret presterar. De två parametrar bonusen baseras på är felprocenten och plockdifferensen.  

5.6 Konsekvenser och problem  
 AP-returerna tar lång tid innan de hamnar på sin rätta plats. Det är tidsdödande att leta 

igenom olika pallar för att hitta rätt del. 

 Det är tidskrävande att bygga en pall, konstaterades tillsammans med Nahir Mourad, 

Gruppchef PLP. Det försvinner tid vid både transport till byggplats och byggtid.  

 Tempot är betydligt lugnare på förmiddagen när det är lång tid kvar till avgångstid för att 

sedan bli stressigare mot slutet av dagen, framför allt för dem som arbetar i PLA. De har 

lite att göra fram tills packaren från PLP har fyllt sin pall och lämnat av den. 

 Ojämn belastning mellan olika personer. Vissa jobbar effektivt och andra tar det lite 

lugnare . De som tar det lugnare är ofta inte medvetna om vad som förväntas av dem. De 

vet dessutom sällan vad de presterar.  

 Separatplock generar större andel fel då det inte sker någon extra kontroll. 

 Extra kontroller ger bättre kvalitet. 

 Enligt statistiken blir det inte fler felplock på hyllor där artiklarna är av samma typ. Som 

till exempel K30. Jämfört mot hyllor där det ligger olika typer av artiklar, där det skulle 

kunna tänkas minska risken för felplock då artiklarna skiljer sig mera åt.  

 PLA känner inte att de får den uppskattning som de förtjänar. De hittar många fel vilket 

är bra men den typen av statistik förs inte. Däremot visar statistiken när de gör fel. 

 L-gångarna får ganska lätt köbildning eftersom det ofta är hög plockdenstitet i denna 

sektion. 

 PLA får göra många onödiga förflyttningar när de packar delarna som kommer från PLP.  
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5.7 Kundanalys  
Kunden motsvaras av de återförsäljare som får leveranser ifrån VPL.  Analysen är genomförd med 

hjälp av en intervju av Roland Speich på Svenska Volkswagenkoncernens Återförsäljares 

Förening(SVÅ) för att få en övergripande bild av situationen. Återförsäljarföreningen är en 

organisation som drivs av återförsäljarna själva och syftar till att vara en enad röst gentemot 

generalagenten.  

5.7.1 Nuläget 

Leveranserna ankommer till de flesta anläggningar innan arbetet börjar hos återförsäljarna. Därefter 

plockas emballagen upp och kontrolleras. När artiklarna är kontrollerade sorteras de antingen in i 

återförsäljarens egna lager eller fördelas till de mekaniker som har beställt respektive artikel.  

Beställningarna från återförsäljarna är dels sådana som bygger på deras eget lager och dels artiklar 

som mekanikerna eller kunderna beställer vid behov. VPL: s roll i kedjan kan alltså ses som en grossist 

till återförsäljaren som i sin tur har flera småkunder. För att underlätta för VPL ligger flera ordrar som 

ska till samma adress i samma pall.  

5.7.2 Behovsanalys 

Kundens behovsanalys är gjord enligt Kano-modellen, se avsnitt 4.2.2 Flöden.  

”Grundläggande” är att kunden får rätt artikelnummer, rätt kvantitet och att artiklarna inte är 

skadade.  

”Prestanda” genereras när delarna är lätta att hitta i lådan och är lätta att packa upp. Dessutom har 

kunderna börjat efterfråga fler leveranser per dag för att kunna förkorta sina ledtider mot sina 

kunder.  De större kunderna som beställer många olika artiklar varje dag vill ha separata paket för 

varje order så att det ska gå snabbare att fördela ut artiklarna till de mekaniker som beställt dem. 

”Överträffar förväntningar” är inte ett relevant begrepp i detta sammanhang.  

Det kunden värderar är att snabbt få sin beställning och att leveransen är rätt. Övriga aktiviteter är 

ointressanta för kunden och kan ses som slöseri enligt dennes perspektiv.  

Sett ur ett värdeflödesperspektiv är det alltså endast själva sekvensen då delen plockas från hyllan 

samt då den paketeras som är värdeskapande för kunden. 
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6. Analys av förbättringsmöjligheter 
Examensarbetets problemformulering är att föreslå åtgärder för att öka produktiviteten och 

förbättra arbetsförhållandena för personalen med bibehållen kvalitet.  Det enklaste sättet att öka 

produktiviteten är att öka andelen produktiv tid genom att minska det arbete som inte är 

värdeskapande för kunden. Man kan öka produktiviteten även genom att minska personalstyrkan 

men det ingår inte i uppdragsbeskrivningen. 

6.1 Värdeskapande aktiviteter 
I detta kapitel identifieras vad som är kundnytta och vilka processer som slösar mest tid i förhållande 

till vad som ger kundnytta, dvs. är minst produktiva 

6.1.1 Vad kunden efterfrågar 

Enligt kundanalysen är det identifierat att kunden endast efterfrågar rätt artikel snabbast möjligt. Allt 

annat arbete kan anses som någon form av slöseri. Det innebär dock inte att allt annat är onödigt 

eftersom vissa processer är nödvändiga för att kunna skapa kundnytta.  

6.1.2 Slöserier 

De fem slöserierna som identifierats som störst är: 

 De onödiga förflyttningarna hos PLA när de packar på linjen. 

 Pallbyggandet som sker under den tidspressade delen av dagen. 

 Köandet i truckgångarna, framförallt i L-gångarna där plockdenstiteten är hög.  

 Letandet efter delar som inte kommit upp på hyllorna än, dvs. AP-returer. 

 Den första tiden på dagen för PLA eftersom de står sysslolösa tills PLP lämnat artiklar att 

packa. 

6.2 Parts Logistics Pallgods 
PLP har behov av att vissa stödsysslor hinner göras, t.ex. AP-returer. När PLP inte hinner med dessa 

sysslor skapas en ond cirkel med problem. Hinner inte AP-returerna lagras in bromsar det 

plockningen eftersom en del artiklar inte finns där de ska. Ligger inte artiklarna där de ska går det åt 

tid till att leta och ännu mindre tid blir över till att lagra in AP-returer. 

6.2.1 Lagringsstrategi  

Idag lagras artiklarna till viss del med en efterfrågebaserad strategi, dvs. artiklar som plockas ofta 

ligger nära PLA. De gånger detta inte efterlevs är då det är fullt på de platser som är närmast PLA och 

då det är tidsbrist, dvs de som sköter inlagringen hinner inte med.  

Artiklar som har en annorlunda typ av förpackning eller ologisk kvantitet brukar få en extra 

uppmärkning på hyllplatsen med instruktioner för hur artikeln ska plockas. Problemet är dock att 

dessa instruktioner skrivs på A4-papper vilket gör dem mycket lika följesedlarna som redan sitter på 

alla ställage. Skulle istället denna lapp vara lik en ”extrapris-skylt” är sannolikheten att den missas 

betydligt mindre. 
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6.2.2 Plockstrategi  

Det förekommer redan idag zon-indelning av lagret eftersom K30 plockas av en därtill utsedd person 

på morgonen. Samma lösning bör genomföras för L-hyllorna, så att varje person blir ansvarig för en 

lång gång istället för att alla börjar med den främre sektionen. Detta innebär att en person börjar i 

gång 1 och åker tillbaka i gång 2, en annan börjar i gång 3 och åker tillbaka i gång 4 och en sista börjar 

i gång 5 och åker tillbaka i gång 6. Sedan kan de rotera så att de har åkt alla gångar. Detta skulle 

eliminera köbildningen som ofta uppstår när flera truckar ska plocka från samma hylla, pga den höga 

plockdenstiteten. Det är möjligt att transporten blir något längre i vissa fall men plockdenstiteten är 

så pass hög att denna ökning blir försumbar.  

Ytterligare en fördel är att strulandet med golvmagneterna minskas eftersom man inte behöver åka 

av spåret för att byta gång. 

Separatplock 

Separatplock till samtliga återförsäljare kan tyckas vara en bra idé eftersom slöseri pga. omarbete 

elimineras. Artiklarna ligger lagrade i ordning på lagret. När de sedan plockas partivis till respektive 

linje skapas oordning i pallen. Personen som sedan packar artiklarna till återförsäljarna från denna 

pall tvingas därför skapa ordning igen. Detta kan anses vara slöseri enligt Toyotas slöseriresonemang. 

Dessutom skulle behovet av plockare öka och därmed antalet truckar. En annan nackdel skulle bli att 

varje plockare då måste plocka med mindre plockdenstitet, dvs transporterna mellan varje lagerplats 

skulle uppta större delen av den totala plocktiden. Däremot är det inte alltid möjligt att genomföra 

linjeplock av alla återförsäljares beställningar eftersom belastningen då skulle bli alldeles för stor på 

PLA.  Beslutet idag om vilka återförsäljare som ska plockas separat är baserat på antalet plock som 

respektive återförsäljare beställt. Beslutet är förutbestämt och baseras på vilka återförsäljare som 

vanligtvis beställer mycket. En faktor som skulle underlätta detta beslut är om ytterligare en 

parameter fanns att ta hänsyn till. Eftersom de återförsäljare som plockas separat ofta beställer en 

hel europapall med sex pallkragar eller mer skulle beslutet om separatplock underlättas av en 

volymparameter.   

En artikels volym, dvs. hur stor plats (m³) den tar i en eu-pall, finns angiven i datasystemet men 

används inte vid beslutet. Om en totalvolym för respektive återförsäljare räknades ut av 

datasystemet blir beslutet om separatplock betydligt enklare. Då kan, till exempel, systemet själv 

rekommendera separatplock om en återförsäljares beställda volym överstiger en europapall med sex 

pallkragar.  

6.2.3 Partiplockning  

Den partiplockning som utförs idag är uppdelad på vilken linje som respektive parti ska till. På 

morgonen är det som mest att plocka vilket innebär att det är hög plockdenstitet på de flesta platser 

i lagret. Då plockar plockarna oftast pallen överfull för att slippa bygga onödigt många pallar. Detta 

leder till att PLA får vänta länge på att få något att packa. Skulle istället plockarna plocka ett 

förutbestämt antal plock som tar en given tid, kan arbetet för PLA förutsägas enklare. För att kunna 

förutsäga tiden det tar att plocka den givna mängden krävs det att ett resultatmått för individuell 

produktivitet införs.  

En annan förutsättning för att förändra beteendet med överfulla pallar är att underlätta 

pallbyggandet. 
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6.2.4 Pallbyggande 

Idag bygger en plockare mellan 10 och 15 pallar per dag. En pall tar mellan 60 och 90s att bygga 

exklusive transporttiden till och från pallbyggnadsplatsen. Detta innebär att varje person använder 

mellan 10 och 22,5 min per dag till att bygga pall. Sett ur kundens synvinkel är inte pallbyggandet 

värdeskapande.  Eftersom 15 personer jobbar med plockning går det varje dag åt mellan 2,5 och 5,6 

mantimmar för pallbyggande. Av dessa 15 personers sammanlagda 120 timmar går alltså 2,1- 4,7 % 

åt till att bygga pall varje dag. 

Pallarna som byggs under dagen sparas efter att de blivit urplockade för att sändas till återförsäljarna 

dagen därpå. Detta är en form av slöseri eftersom det slösas med den kritiska arbetstiden som är 

från morgonen till lastbilarnas avgång. Skulle pallarna istället återanvändas av PLP skulle man spara 

på den kritiska arbetstiden.  

En annan positiv effekt av detta är att det uppmuntrar till att inte överfylla pallarna. Detta leder till 

att PLA kommer att få tätare leveranser av PLP och får således en jämnare arbetsbelastning. 

Dock måste pallar ändå byggas men det kan istället göras när de kritiska arbetsuppgifterna är 

avklarade. När dagen är slut är det är bättre att ha för få pallar till morgonen därpå jämfört med att 

inte ha hunnit plockat alla artiklar till avgångstiden. De pallar som saknas till morgonen därpå kan 

byggas efter avgångstiden istället. Den som idag är ansvarig idag för att lasta av tomma pallar från 

PLA: s rullbanor kan istället ställa dessa hos PLP för att underlätta för PLP.  

Som en effekt av förändringen kan då pallbyggande ses som en aktivitet som utförs då det inte finns 

plock att plocka.  

6.3 Parts Logistics Avgåendegods 
Hos PLA ligger fokus på att minimera den typ av arbete som tar mest tid, dvs. förflyttningstiden. 

Pallplaceringen är en avgörande faktor för hur mycket den som packarna måste förflytta sig. 

6.3.1 Pallplacering 

Det konstaterades tidigare att vid packningen av artiklarna som kommer från PLP går omkring 66 % 

av tiden åt till att förflytta sig mellan pallarna. Dvs. 33 min på 100 plock eftersom 100 plock packas på 

ca 50 min.  Detta har därför analyserats djupare. En dag i september såg förflyttningarna före lunch 

ut enligt figur 8. I spagettidiagrammet motsvarar ett streck 10 plock (för att göra diagrammet läsligt). 

I rutorna som motsvarar europapallar anges antalet plock som ska till den aktuelle återförsäljaren. 
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Figur 8. Spagettidiagram på en linje före optimering (10plock/streck) 

Figur 8 visar tydligt att positioneringen av pallarna inte är optimal för att minimera förflyttningarna. 

För att minimera förflyttningarna måste de återförsäljare som beställer mest vara närmast IN-pallen, 

vilket inte är fallet idag.  

I dagsläget är pallarna ordnade i stigande nummerföljd efter återförsäljarnumret. Varje pall märks 

upp i början av dagen med handskrivna eller utskrivna skyltar i A4-storlek. Dessa skyltar hängs sedan 

på pallen för att underlätta packningen. Dessa återförsäljarnummer är inte av intresse i själva 

packmomentet. Därför kan kunderna döpas om till interna användbara namn. Dock, eftersom 

återförsäljarna efterfrågar en större förståelse för att det är någon som ska ta emot och packa upp 

pallen, får inte återförsäljarna anonymiseras ytterligare. Därför kan det nuvarande 

återförsäljarnumret kompletteras med återförsäljarens namn och ort på en ny typ av skylt där ett 

internt namn bör vara det mest framträdande. Då skapas förutsättningar för en optimering av 

pallarnas plats på linjen samt att återförsäljarnas identitet framhävs bättre.  

Optimeringen av pallarnas positioner kan göras genom att placera de återförsäljare som historiskt 

sett är mest frekventa placeras nära pallen som kommer med plockade artiklar från PLP. Om hela 

april 2011 används som referensmånad för att ta fram de nya pallplatserna på respektive linje 

kommer samma linje som visades i figur 8 att få förflyttningar enligt figur 9. 
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Figur 9. Optimerad linje (10plock/streck) 

I figuren syns det att koncentrationen av förflyttningar hamnar nära IN-pallen, vilket är fördelaktigt 

för att minska förflyttningssträckorna. Ännu mer fördelaktigt vore att placera IN-pallen mitt på en av 

rullbanorna. Dessvärre är inte det möjligt eftersom det inte går att komma in med trucken där på 

någon av banorna. Att flytta banorna är inte möjligt eftersom det inte finns plats till det i lagret. 

Optimeringen är gjord genom att återförsäljarna har rangordnats utefter hur många plock de 

beställde sammanlagt under april 2011. Sedan har avståndet från respektive pall beräknats till IN-

pallen. De pallar med kortast avstånd till IN-pallen har sedan blivit tilldelade de återförsäljare som 

beställt mest under den månaden. Avsikten med att en hel månad använts är att minska dagliga 

variationer i beställningsvolymen.  Resultatet av optimeringen visas i tabell 5. Den andra kolumnen 

visar hur många meter som packaren måste förflytta sig för att packa den mängd artiklar som 

skickats i snitt per dag från respektive linje. Den tredje kolumnen visar vad denna sträcka skulle bli 

om placeringen av pallarna var optimerad.  
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  Medel 
förfl./dag (m) 

Opt.Medel 
förfl./dag (m) 

Dagsbesparing 
(m) 

Minskning 
(%) 

Linje 2 5779 3334 2445 42,3 

Linje 3 2 825 2 020 805 28,5 

Linje 4 3 021 2 245 776 25,7 

Linje 5 3 191 2 385 806 25,3 

Linje 6 2 683 1 971 712 26,6 

Linje 7 2 572 1 732 840 32,7 

Linje 8 & 
9 

3 387 2 272 1 115 32,9 

TOTALT 23 458 m 15 958 m 7 500 m 32,0 

Tabell 5. Resultat av palloptimering per linje 

För mer ingående beräkningar se Bilaga A. Resultatet av optimeringen visar alltså att en sträcka på 

7,85 km idag skulle elimineras, vilket motsvarar mer än den sammanlagda summan av 

förflyttningarna på två linjer idag. Den andel av packtiden som går till förflyttningar skulle sjunka med 

32,0  % vilket motsvarar en förbättring på mer än 10,5 min per 100 plock. Vilket skulle resultera i att 

nästan 9 h onödiga förflyttningar skulle elimineras när PLA packar en vanlig mängd artiklar omkring 

5000 plock. 9 h förbättring innebär att packprocessen blir omkring 21 % snabbare jämfört med 

tidigare.  

Förutsättningen för att lyckas med detta är att det skapas en logik i var respektive återförsäljares pall 

står. Görs inte detta blir det onödigt svårt att hitta placeringen av pallen. Ett sätt att underlätta detta 

är att ha fasta skyltar med kundens interna namn, återförsäljarnummer och namn, hängandes på en 

lina ovanför pallarna. Då behöver inte skyltarna hängas ut på pallarna varje morgon. En annan 

förutsättning för att lyckas med detta är att återförsäljarnumret ändras på plocklapparna till det 

interna kundnumret. Slutligen måste optimeringen följas upp med jämna mellanrum för att lokalisera 

eventuella förändringar av vilken återförsäljare som beställer mest. 

6.4 Resultatmätning 
För att skapa förutsättningar att göra förändringar i sättet att arbeta krävs användbara mått på hur 

bra eller dåligt processerna fungerar idag. 

6.4.1 Produktivitet 

Idag mäts produktiviteten i antal utlevererade plock per anställd i produktionen per timme. Detta 

mått på produktiviteten är svårt för gemene man att relatera till, framförallt förbättra. En plockare 

kan med dagens produktivitetsmått inte förbättra produktiviteten genom att plocka sina plockrader 

snabbare eftersom dagens plockrader är konstant, eftersom kundernas beställda mängd styrs av 

kunden. Det enda sättet för en plockare att förbättra produktiviteten är att stanna hemma eftersom 

mängden plock per anställd då ökar. Däremot är måttet användbart på chefsnivå eftersom det visar 

hur mycket bemanning som krävs.  

Ett mått på produktiviteten för dem som arbetar i produktionen bör vara ett mått som de kan 

relatera till. Det ska även vara tydligt hur de kan förändra sin produktivitet. Fördelen med ett enklare 
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mått är att de anställda kommer att se hur de ligger till. De har idag svårt att avgöra om de är 

tillräckligt effektiva. Dessutom uppmuntras personalen att prova olika plockstrategier och 

ruttalternativ eftersom de kan se resultaten av försöken.  

Ett förslag är att samma mått som tidigare, dvs plock/person/timme används, men att det mäts per 

individuell plockare. När målet finns att en plockare ska hinna plocka 1 plock/minut går det att 

beräkna när personen ska ha plockat klart sin plocklista. Detta skapar möjligheten att fördela ut 

andra arbetsuppgifter som ofta inte hinns med idag. Exempel: Rensning av överblivet emballage i 

gångarna och inlagring av AP-returer, dvs processer som bromsar det värdeskapande arbetet om de 

inte är utförda. Dessutom skapar ett mål möjligheter för plockaren att utmana sig själv vad avser 

prestationen. Ytterligare kommer detta att skapa mer medvetenhet om vad arbetstiden används till 

hos den enskilde.   

6.4.2 Kvalitetskorrigeringar 

Med kvalitetskorrigeringar menas de tillfällen då PLA upptäcker kvalitetsfel på artiklar som levererats 

från PLP, tex fel artikel, fel antal osv. Eftersom dessa korrigeringar inte registreras idag märks inte 

denna typ av kvalitetsförbättringar. Skulle dessa avvikelser registreras blir det enklare att hitta 

eventuella felkällor i processen eftersom det blir en form av mellansteg i kvalitetskontrollen (allt som 

inte rapporteras får förutsättas vara rätt från PLP). Dessutom blir PLA: s kvalitetssäkring synliggjord. 
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7. Resultat och slutsatser 
Examensarbetets problemformulering var att föreslå förbättringsförslag för att öka produktiviteten 

och förbättra arbetsförhållandena för personalen med bibehållen kvalitet. Resultatet sammanställs 

nedan. 

7.1 Resultat 
Här presenteras de potentiella effekterna som fås vid införandet av förbättringsförslagen. Resultatet 

presenteras både som kvalitativa och kvantitativa effekter 

7.1.1 Parts Logistics Pallgods 

Område Förbättringsförslag Potentiell effekt 

Lagringsstrategi  Tydligare instruktioner för 

artiklar där det krävs en 

extra plockinstruktion vid 

lagerplats. 

 Annan färg och form på 

instruktionerna jämfört med 

följesedlarna till ställagen. 

 Minimerar risken för 

felplock. 

 Färre tveksamheter vid 

lagerplatsen → fler 

plock/minut. 

Plockstrategi  Rakare plockrutter i L-

gångarna. 

 Inget traverserande mellan 

gångarna. 

 Minimering av köbildning. 

 Mindre strul med 

golvmagneterna. 

Separatplock  En volymvariabel att 

använda vid beslutet 

angående separatplock eller 

inte. 

 Enklare beslut vid 

bedömningen om det  är 

lämpligt med separatplock 

eller ej.  

Partiplockning  Förutbestämt antal plock per 

pall som ska till PLA. 

 Jämnare inflöde av artiklar 

till PLA → jämnare 

arbetsbelastning → mindre 

belastning på 

eftermiddagen. 
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Pallbyggande  Tidsförlägg pallbyggandet till 

utanför den kritiska 

arbetstiden. 

 Tillgängliggör 2,5- 6,5 h hos 

PLP per dag, 2,1- 4,7 % av 

PLP:s kapacitet lösgörs per 

dag. 

 Mer tid över till 

värdeskapande aktiviteter 

innan avgångstid. 

 Minskad trängsel i början på 

dagen då alla ska bygga pall 

samtidigt. 

 Uppmuntrar till att packa 

mindre i varje pall → 

jämnare flöde till PLA. 

 

7.1.2 Parts Logistics Avgåendegods 

Område Förbättringsförslag Potentiell effekt 

Pallplacering  Omplacering av eu-pallarna 

på respektive linje med 

målet att de som historiskt 

sett har mest plock hamnar 

närmast pallen som kommer 

från PLP. 

 Byte till interna namn på 

respektive återförsäljare för 

att få logik i placeringen av 

pallen. 

 7,5 km kortare förflyttningar 

för Sverigedelen av PLA per 

dag, dvs. 32,0 % mindre 

jämfört med idag. 

 9 h per dag skulle frigöras för 

PLA per dag, dvs. 

packprocessen skulle gå 21 

% snabbare jämfört med 

idag. 

 

7.1.3 Resultatmätning 

Område Förbättringsförslag Potentiell effekt 

Produktivitet  Individbaserad 

resultatmätning 

plock/minut. 

 Ökad förståelse för 

förväntad prestation. 

 Ökar förutsägbarheten i 

processerna. 

 Mätbarhet av andra 

förändringar 

 Inspirerande för individen 

Kvalitetsförbättringar  Registrering av 

kvalitetskorrigeringar som 

PLA gör på det som kommer 

från PLP.  

 Mätbarhet av var i processen 

felen sker. 

 Inspirerande för PLA att se 

resultatet av sitt arbete. 
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7.2 Handlingsplan 
Handlingsplanen är indelad i tre olika tidshorisonter beroende på typen av förändring. 

7.2.1 Kort sikt 

Med kort sikt menas sådant som kan göras redan idag 

 Lagringsstrategiförändringarna kan genomföras redan idag eftersom det kommer att 

förenkla arbetet utan att förändra något grundläggande. Det enda som måste ändras är de 

befintliga instruktionerna vid respektive lagerplats där det krävs extra instruktioner.  

 Separatplock: Införandet av volymvariabeln kan göras redan idag då den redan finns i 

lagersystemet.  

 Omplacering av pallarna hos PLA. Detta kommer enbart att underlätta arbetet. Viktigt att 

komma ihåg är att uppdatera positionerna eftersom återförsäljarnas beställningsvolymer kan 

förändras. Eftersom beräkningarna är relativt enkla rekommenderas 1 gång/månad. 

 Pallbyggandet: Förbättringsförslaget kan införas redan idag eftersom de är enkel att rätta till 

om någonting i den nya rutinen skulle orsaka problem i praktiken. Det viktigaste är att den 

person som lagrat undan färdigbyggda pallar istället placerar dessa vid 

pallbyggnationsplatsen.  Denna förändring kräver en uppföljning inom ett par veckor för att 

se om den fungerar som tänkt eller om det nödvändiga pallbyggandet resulterat i 

övertidsarbete. En eventuell lösning på detta kan då vara att ta in någon för att enbart bygga 

pallar. 

7.2.2 Medellång sikt 

Med medellång sikt menas sådant som måste gås igenom ordentligt av ledningen och facket för att 

inte eventuella problem ska uppstå.   

 Resultatmåtten är en mycket användbar funktion som måste föras in på rätt sätt för att inte 

personalen ska missförstå syftet. Lyckas införandet  blir effekterna mycket användbara. 

 Plockstrategiförändringarna kräver arbete eftersom plocklistorna måste omformas för att 

följa den nya ruttplaneringen. Denna förändring införs med fördel efter att resultatmåttet 

har införts eftersom det då går att utvärdera effekterna av förändringen. Annars måste 

resultatmätningen utföras temporärt under testperioden för den nya plockstrategin.  

 Partiplockning: Denna förändring måste provas fram för att se vilket antal plock per parti 

som ger jämnast flöde till PLA. Även detta förbättringsförslag har nytta av resultatmåttet om 

det är infört eftersom förutsägbarheten för förändringarna då blir större. 

 Kvalitetsförbättringar: De kvalitetskorrigeringar som ska börja registreras hos PLA kräver, 

precis som resultatmåtten, noggrannhet vid införandet så att syftet lyfts fram på rätt sätt. 

Det handlar inte om att sätta dit någon utan om att identifiera brister i processerna. 
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7.2.3 Lång sikt 

På lång sikt kommer lagret att behöva byggas ut för att klara av de ökande volymerna och tillgodose 

kundernas behov. På längre sikt kommer det att bli nödvändigt med flera leveranser per dag och 

separat paketerade kundordrar. Detta på grund av att fler och fler verkstäder börjar gå över till 

skiftgång och då ökar deras behov av ökad leveransfrekvens.  Detta kan utgöra ett eget 

examensarbete: Vad krävs för att Volkswagen ska kunna behålla servicenivån gentemot sina kunder 

med avseende på målet att öka sina volymer? Vad krävs för att kunna införa fler leveranser per dag 

vilket kommer att krävas för att konkurrera på marknaden? 
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7.3 Diskussion 
Förbättringsförslagen som ges är av relativt enkel karaktär. Svårigheten i införandet är att få med sig 
personalen. När förbättringsförslagen är införda kommer nya problemråden att uppstå och då är det 
viktigt att personalen är intresserad av att även eliminera dessa. Annars kommer utvecklingen att 
stagnera i det nya tillståndet. Författaren tror det viktigaste personalen kan göra är att ifrågasätta 
arbetsmetoderna och försöka förbättra dem.  Annars finns risken att man fastnar i arbetssätt som 
skapades med helt andra förutsättningar och mål än de nuvarande.   
 
Validiteten i mina beräkningar bedömer jag vara god. Man kan utföra beräkningar på data från ännu 
längre tillbaka i tiden men någonstans måste gränsen dras. I optimeringen av pallplaceringen hos PLA 
använde jag mig av data ifrån en någorlunda ”normal” månad enligt dem jag pratade med. 
Optimeringen kommer aldrig att bli perfekt alla dagar men sett över tiden borde min optimering ligga 
nära den perfekta. Fördelen är att räknesättet är enkelt vilket gör att om någon märker att 
optimeringen börjar fungera sämre så kan denne göra om optimeringen. Blir den nya optimeringen 
bättre bekräftas teorin om att den tidigare inte var perfekt. 
 
Problemet med införandet av resultatmått, förefaller ha grundats i fackets inställning. Det gör det 
viktigt att poängtera fördelarna med resultatmätning som ju är en grundförutsättning för att 
kontinuerligt förbättra processerna. Utan vetskap om tidigare plockprestation vet man ej om en 
förändring ledde till det bättre eller sämre.  Det bör nämnas att resultatmått redan används av 
cheferna för att veta hur de anställda arbetar. Ett öppet sätt att mäta detta på skulle underlätta för 
de anställda att veta hur de ligger till.       
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Bilaga A 

 
PLA-Pallplacering 

 
 

 
Pallplacerings skiss 

Beräkningarna är utförda i följande steg: 
Steg 1. 
Avståndet mellan IN-pallen och respektive pallposition (Y1-Y11 och X1-X16) i X-led och i Y-led. 
Steg 2 
 Den kortaste vägen mellan pallpositionen och IN-pallen är därför hypotenusan av dessa avstånd i X- 
och Y-led.  
Steg 3 
Multiplicera antalet plock per åfnr med avståndet från IN-pallen. Denna sträcka multipliceras sedan 
med två eftersom vi måste gå tillbaka till IN-pallen för att hämta nya artiklar.  
Steg 4 
Summera de förflyttningar som krävs för att packa samtliga plock på hela linjen. 
Steg 5 
Placera om åf så att de som beställer mycket hamnar närmast IN-pallen.  
Steg 6 
Utför beräkningen i Steg 3 och Steg 4 igen. 
Steg 7 
Nu har vi den nya summan av alla förflyttningar efter optimeringen.   
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Sammanställning
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