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Sammanfattning 

ASSA ABLOY AB ska till 2014 införskaffa nya lokaler för  sitt distributionscenter. Därför har 
en omfattande analys gjorts av hur distributionscentret kan optimeras. Detta med översyn av 
lagerutformningen och utleveransprocessen för att förbättra yteffektiviteten och 
plockeffektiviteten. Det innebar att rätt produkt ska vara på rätt plats samt att störningar och 
tidstjuvar i nuvarande plockprocess ska undersökas och föreslås förbättringar. Förslagen till 
förbättringar görs i form av framtida lösningar till 2014 där även layoutförslag tas upp, men 
också i form av kortsiktiga lösningar som kan implementeras innan införskaffandet av nya 
lokaler. 

För att sätta rätt artikel på rätt plats gjordes en ABC-analys som kategoriserade artiklar efter 
omsättningsfrekvens och ergonomi för att sedan kunna skapa förslag på artikelplaceringar som 
kan leda till en högre plockeffektivitet. Högfrekventa artiklar sorterades ut och placerades på 
strategiska platser nära packningszonen för att få en högre plockeffektivitet. Flera layouter och 
strategier för plockning utvärderades och analyserades. Det ledde fram till en layout där 
högfrekvent gods är placerat närmre ytor för packetering så att plockeffektiviten höjs. 
Ytutnyttjandet blev högre genom att det gick att få in 25% mer pall och hyllställage i layouten, 
men också en mittgång och bredare gångar för att öka plockeffektiviten ytterligare samt en större 
packningszon. Störningar utifrån nuläget identifierades med hjälp av intervjuer, frekvensstudier, 
observationer och tidtagningsstudier samt presenteras i form av kortsiktiga och framtida 
förbättringar. Det ledde fram till att datorsystemet behöver bytas ut till en framtida layout för att 
få en ökad plockeffektivitet men också att flera slussar med lägre kajkanter behövs för att 
utleverandsprocessen inte ska vara en flaskhals. Felplock kunde lokaliseras till att ofta komma 
från hyllagret och ett förslag med ett diodsystem som lyser upp artikelplatserna framfördes. 
Kortsiktigt var bland annat platstningsmaskinen en störning som försämrade plockeffektiviteten 
och förslag om en ny effektivare sådan presenterades. 
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Abstract 

ASSA ABLOY AB is going to acquire new premises for it's distribution center in 2014. 
Therefore, a comprehensive analysis has been made over how the current distribution center can 
be optimized, both now and in the future. With a review of the current storage design and 
product output process in mind, future improvments in both area and picking efficiency are 
looked at. This means that the right product should be in the right place and that disruptions and 
time wasters in the current picking process should be investigated and improvments proposed. 
Proposed improvments are made in the form of future solutions to be implemented in 2014, 
where even different layouts are proposed, but also in the form of short-term solutions to be 
implemented prior to the acqusition of new premises. 

To put the right item at the right place an ABC-analysis was made to categorize them by 
turnover frequency and ergonomics to later compose different placement strategies that can lead 
to a higher picking efficiency. High frequency items were sorted out and placed in strategic 
locations close to the packaging zone to get a higher picking efficiency. Multiple layouts and 
strategies for picking items were evaluated and analyzed. This led to a layout where the high-
frequency items are placed closer to the packaging zone so that picking efficiency would raise. 
Area usage became higher in that it was possible to get 25% more pallet and shelf storage space 
in the layouts, but also a center aisle and wider aisles to increase picking efficiency futher and 
larger packaging zones. Interference from the current situation were identified through 
interviews, frequency studies, observations and timing studies that were presented in the form of 
short-term and future improvments. It led to a conclusion that the current computer system needs 
to be replaced at a future layout to get a better picking efficency but also that the current docks 
are to high and more are needed in the future to not make them a bottleneck. Most errors in 
picking could be localized to the shelf storage and a proposal with a diode array that illuminates 
the item sites was presented. One of the short term disturbances included the plastic wrapper 
machine, it impaired picking efficiency with its slow operation times and a solution was 
proposed. 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund  

ASSA Abloy AB är en multinationell koncern som är världsledande inom lås och 

dörrtillbehör. Som de flesta stora företag så står deras produktion inför en större förändring 

genom utflyttning till billigare produktionsländer än Sverige. Detta har medfört att deras 

nuvarande lokal i Eskilstuna kommer bli för stor. Det har därför beslutats att en mindre lokal 

behövs och att den resterade verksamheten ska flytta dit. En av de större delarna som kommer 

vara kvar i Sverige är distributionscentret eftersom Eskilstuna är en viktig punkt i Norden för 

att garantera bra leveransservice till ASSA AB:s kunder. ASSA AB:s distributionscenter är 

idag ett flytande lager, och genomflödet är inte så effektivt som företaget anser att det skulle 

kunna vara. 

ASSA AB har därför beslutat att genom en förundersökning, i form av detta examensarbete, 

undersöka vilka förbättringar som kan göras samt hur det nya lagret ska utformas för bästa 

effektivitet. Det vi nu ska göra blir då att definiera de hinder och tidstjuvar som finns i den 

nuvarande processen samt komma med förslag på hur ett framtida lager kan se ut för att få 

maximal effektivitet, med fokus på att förbättra plockeffektivitet och yteffektivitet. 

1.2  Målformulering 

Målet är att analysera hur distributionscentret skall optimeras för en effektivare 

utleveransprocess. Detta skall ge ökad plockeffektivitet samt ökad yteffektivitet. Problem i 

nuläget skall även kartläggas. Med avseende på detta skall vi även skapa underlag för en 

framtida lösning. 

Effektmål: 

 Plockeffektivitet cirka 20% 

 Yteffektivitet cirka 20% 

1.3  Avgränsningar 

 Examensarbetet kommer inte att behandla produktion eller montering. 

 Inget fokus på inflöde förutom den del av inflödet som handlar om lagringen.  

 Ej studera tredjepartlogistik eller spedition.  

 Kartläggning av nuläget fokuserar inte på annat än störningar som kan förbättras. 

 Tar ej hänsyn till någon först in först ut-princip eftersom vi inte vet någonting om 

artiklarnas inkurans i distributionscentret. 

 Vi tar inte hänsyn till mänskliga faktorer.  

 Eftersom detta examensarbete har utförts med fokus på distributionscentret så kommer 

ASSA AB:s andra verksamheter i samma byggnad inte att beskrivas. 
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1.4  Lösningsmetoder 

 Intervjuer med plockare samt personal som har hand om inleveranser till 

distributionscentret för att fånga in deras resonemang kring problem och förbättringar. 

 Observationer för att få egna perspektiv över processer. 

 Frekvensstudie för att ur ett annat perspektiv identifiera störningar, problem samt 

tidsåtgångar  

 Mätningar i form av tidtagningsstudier för att identifiera tidstjuvar. 

 Studiebesök 

 Ta fram olika koncept som innehåller layouter och strategier för ASSA AB:s nya lager 

till 2014. 

 Beslutsanalys av koncept i form av Design for assembly-matris med viktning 

 ABC-analys för att se över artiklars åtgång inom lagret för att kunna placera ut rätt 

artikel på rätt plats och ta fram kriterier för när olika artiklar ska flyttas mellan olika 

zoner i lagret. 

 Effektivitetsberäkningar 

 Läsa och analysera relevanta artiklar samt böcker. 

1.4.1 Kvantitativa metoder 

Kvantitativa metoder syftar till att samla in empirisk och kvantifierbar data. Genom det 

kommer vi att analysera statistik över olika artiklars omsättningsfrekvens för att göra en 

ABC-analys av artiklarna, som syftar till att kategorisera artiklarna efter uttagsfrekvens. 

Denna ABC-analys kommer att leda oss vidare till hur vi ska skapa artikelplaceringar på hyll- 

och pallställage. 

Vi kommer också att göra en beslutsanalys med hjälp av en viktad Design for Assembly-

matris med avseende på olika aspekter för olika koncept. Detta för att mäta dess egenskaper 

mot varandra och kunna få en sammanfattande bild av vilket koncept som är bättre. 

1.4.2  Kvalitativa metoder 

Vi kommer att samla in data från personer som jobbar med plockningsprocessen och utflödet 

för att få en tydligare bild av deras uppfattning om störningar i nuläget och 

förbättringsmöjligheter. Detta kommer att utföras i form av intervjuer. 

För att ge ett bredare och mer nyanserat perspektiv av störningar i nuläget och 

förbättringsmöjligheter så kommer vi också att utföra observationer i form av att följa 

plockare under deras process för att få en egen uppfattning. Vi kommer även att utföra 

frekvensstudier vid hyll- och pallställage. 
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2 Nuläget 

ASSA AB:s nuvarande lokaler i Eskilstuna har en storlek på 60.000 m
2
 och är en kombination 

av ett centrallager och fabrik. Här utvecklas olika sorters säkerhetsprodukter och lösningar för 

dörrmiljöer som distribueras ut till kunder och tillverkare över världen.  

2.1  Layout 

Distributionscentret på ASSA AB har idag ett flytande lagersystem. Artiklar inlagras på hyll- 

och pallplatser där det administrativa systemet säger att det finns plats. Det medför att artiklar 

med hög omsättningsfrekvens kan ligga på spridda platser över hela lagret och likaså artiklar 

med lägre omsättningsfrekvens. Distributionscentret har i dagsläget 6,5 pallställage, 7,5 

hyllor, tre lagringsplatser för kundorder (KO) samt tre paternosterverk.  

Paternosterverk är en enkel lösning för att lagra många små artiklar genom att dessa läggs i 

små lådor som ställs på hyllor i ett rullande magasin. Detta gör det väldigt yteffektivt 

lagringsmässigt men det tar också en extra stund att få fram rätt hylla så artikeln kan plockas. 

KO står för kundorder och betyder i enkelhet varor som är specialbeställda för en kund. Dessa 

kommer både utifrån andra delar av verksamheten men också ofta inifrån fabriken. I den 

nuvarande strukturen så finns produktion i byggnaden där en stor del kundorder tillverkas för 

snabb leverans. 

På nästa sida finns en bild över nuvarande layout samt beskrivning vad detaljerna inom denna 

betyder. 
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Figur 1  Layout av distributionscentret hos ASSA AB i Eskilstuna 

Färgrepresentation: 

 Grönt är golv 

 Grått i bredare karaktär är pallställage och grått i smalare karaktär är hyllager 

 Ljusgrå ännu smalare hyllor är kunderorderhyllor.  

 Rött är paternosterverk. 

 Ljusblå yta representerar packnings- och ettiketeringsområde samt utflöde. 

2.2  Plockning 

Dagens typ av plockning hos ASSA AB går till genom att plockare tar en orderrad och utför 

plockning, via truck, från hyllager, pallager, KO samt paternoster enligt orderraden för att 

sedan paketera ordern. Plockningsarbetet är uppdelat till att plocka och paketera order som 

antingen skall gå som bilpaket, storkunder, export eller OEM (Original Equipment 

Manufacturer). En plockare följer hela processen av utskeppning, från plockning till leverans 

ut till lastplats där lastbil hämtar. Plockningen sker genom att artiklar matas in i datorn på 

truck som sedan rangordnar dem efter effektivaste sättet att köra för att plocka allt. Då gångar 

inte är breda nog för två truckar samtidigt så är de enkelriktade i en slingrande utformning. 

Det kan exempelvis bli så att plockaren åker upp i gång E4 och sedan ner i gång E5. Det finns 

takspeglar vid varje utfart från gångarna för trafiksäkerhetens skull.  
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3 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet går vi igenom olika teorier för de relevanta områdena inom denna rapport. 

3.1 Artikelplacering 

3.1.1  ABC-analys 

En ABC-analys är ett verktyg som oftast används när en organisation vill strukturera en stor 

kategori av något till mindre mer koncentrerade delar. Namnet kommer därav att de olika 

delarna benäms A, B och C. Vanligtvis så blir A en mindre grupp, B större och C störst mätt 

till antal till exempel artiklar som hamnar i ABC-analysen (Science direct, 2011). ABC-

matrisen har en mångsidig funktion på grund av möjligheterna att anpassa den. Detta kan 

visas genom att olika parametrar används för organisationens behov; omsättning per kund, 

åtgång per artikel, anskaffningsvärde per leverantör(Patrik Jonsson et al, 2005). En ABC-

analys görs för att kunna koncentrera organisationens resurser på det som är viktigt. En 

uppdelning av t.ex. artiklar gör det enklare att se vilka som är viktiga utifrån de kriterier som 

bestäms. Vanligt inom lager och logistik är att artiklarnas volymvärde (Björn Oskarsson et al, 

2006) bestämmer vart denna ska hamna.  

I många fall så följer en ABC-analys Pareto-principen, vilket är 80/20-regeln (Nils G 

Storhagen, 2011). Enkelt beskrivet betyder det att 20% av artiklarna har 80% av verkan, av 

till exempel omsättningsfrekvensen eller värdeskapandet för företaget. 

3.1.2  Fast lager 

Artiklar har sina bestämda hyll- och pallplatser där de inlagras och plockas ifrån. Det lager 

som använder den fasta modellen måste, gällande platserna för artiklarna, ta hänsyn till att det 

finns buffertplats för ett högre inlagringsantal. Detta blir ineffektivt ytmässigt eftersom 

inlagringsutrymme kan komma att stå outnyttjat (Patrik Jonsson et al, 2005). Principen för 

fast lager har dock sin fördel i och med att det finns ett högre vetande hos plockare om var 

artiklar är inlagrade, vilket kan minska tid som spills i osäkerhet om det inte är så att 

datorsystemet säger till plockaren var artiklarna finns. Fast lager behöver i generella 

sammanhang inte lika mycket administration som flytande lager eftersom att systemet inte 

behövs uppdateras ständigt om nya positioner för artiklar. Artiklar blir även mer spårbara i 

och med de fasta platserna. Den fasta lagermodellen ger möjlighet till att taktiskt styra och 

sätta villkor för var artiklarna skall placeras, till exempel med avseende på plockfrekvens. En 

strikt fast modell utan styrning med till exempel avseende på plockfrekvens för inlagring av 

artiklar blir mindre flexibel om det inte går att flytta artiklars positioner i lagret. Ett sådant 

scenario skulle kunna inträffa när omsättningen ökar för en viss artikel och den artikeln 

kommer i ett behov av en annan positionering. Omvänt skulle det då kunna innebära att 

artiklar vars omsättningsfrekvens sjunkit, håller platser som bättre skulle kunna utnyttjas av 

mer högfrekventa artiklar. Vid fast placering blir det lättare att mäta transportsträckor och 

tidsåtgång för truckar och att veta vad man kan styra om och förbättra. 
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3.1.3  Flytande lager 

I lager med en flytande artikelplacering inlagras artiklar där det finns plats. Artiklarna har 

alltså ingen förbestämd position i lagret. Vid flytande inlagring bibehålls yteffektiviteten i och 

med att så mycket artiklar som möjligt inlagras där det finns plats. Det blir ett högt 

platsutnyttjande. Något som dock kan drabba den flytande modellen illa är att söktiden 

förhöjs i och med osäkerhet kring artiklars position och därmed minska plockeffektiviteten 

något. Högre krav på administration ställs eftersom systemet för inlagring måste kunna visa 

nya positioner för nya platser. I ett lager av flytande modell kan det hända att artiklar av 

samma slag inlagras på olika platser. Variationen i transportsträckor för plockare blir stor och 

det finns risk att mycket tid försvinner med det. Det är alltså inte optimalt för att uppnå hög 

plockeffektivtet, dock lämpar det sig bättre för hög yteffektivitet. Ett flytande lager kan dock 

ha ett inlagringssystem som går efter var artiklar bäst placeras utefter ledig plats. På så vis kan 

ett flytande lager bli frekvensanpassat till en viss grad. Risken med ett flytande lager är också 

att vissa artiklar blir så kallade fantomartiklar, alltså försvinner ute på hyllorna och ställagen i 

och med oklarhet kring dess placering (Patrik Jonsson et al, 2005). 

3.2  Layoutöverväganden 

Vid utformningen av layout för ett lager gäller det att skapa en effektiv layout där 

hanteringsgraden är låg och yteffektiviteten är hög. Enligt Jonsson och Mattson går det att 

utforma ett lager utefter olika flödesprinciper.  

 
Figur 2 Linjärt flöde 

Lager kan utformas utefter ett linjärt flöde där inleveranser till lagret sker i ena änden av 

lagret och utleveranser går ut från en motsatt ände av lagret. Detta leder till att alla artiklar 

kommer att transporteras lika långt om transportsträckor för både inlagring och utskeppning 

räknas in och därmed kommer en artikelplacering efter omsättningsfrekvens inte att ge stor 

verkan. Lager som utformas utefter ett linjärt flöde lämpar sig bra när lager ska vara 

automatiserade eftersom det förenklar inlastningen till den automatiserade lösningen och ger 

korta transportsträckor för inlagring. 
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Figur 3 U-format flöde 

Den andra flödesprincipen är en U-formad variant där inleveranser och utleveranser sker ifrån 

samma sida av lagret. Om det görs en artikelplacering utefter omsättningsfrekvens i samband 

med ett U-format flöde kan hanteringsgraden bli låg.(Patrik Jonsson et al, 2005) 

3.3  Plockningsstrategier 

Det finns två olika grundläggande principer för hur plockning och packning i lagret kan gå 

till.  

En strategi är att plockning sker i ett separat moment till en plats där packning och eventuell 

sortering sker. Transporter av artiklar till packningszonen kan ske manuellt, med rullband 

eller med ett automatiserat ställage- eller hyllsystem. Transportsträckorna för plockaren blir 

kortare enligt den här strategin.(Patrik Jonsson et al, 2005) 

Den andra strategin går ut på att plockare åker runt och tar de artiklar som erfordras och sedan 

utför paketeringen själv. Den här strategin är väldigt effektiv om det är många order men med 

få antal artiklar i varje order. Smidigast är om plockaren kan lägga artiklarna direkt i en 

transportförpackning som finns på lastbäraren på trucken.(Patrik Jonsson et al, 2005) 

Det är en avvägning om helheten blir kostnads- och tidseffektiv med de olika 

plockningsstrategierna.  

3.4  Design for Assembly 

Design For Assembly är en metod som används när en produkt ska optimeras för den mest 

effektiva monteringen. Design for Assembly används redan vid kontruktionsplaneringen och 

kan därmed ge möjlighet till bland annat lägre inköpskostnader och kortare monteringstid. 

Detta görs via en matris där olika detaljer tas upp och värdesätts efter monteringsvänlighet för 

varje moment i monteringen. I slutändan så får man fram en slutsumma och den detalj som får 

högst värde är den som blir lättast att montera. (Eriksson T.) Design For Assembly kan 

modifieras och användas som beslutsmatris där olika aspekter för olika alternativ kan viktas 

och ge en sammanfattande bild över hur en beslutsbedömning har gått till.  



8 

 

3.5  Illustrator för layout 

Illustrator är ett vektorbaserat designverktyg som är väldigt exakt och går snabbt att använda 

(Adobe). Illustrator kan användas för att bland annat skapa layouter och ritningar för hur ett 

distributionscenter ska se ut. Illustrator är ett program vi har fått lära oss att hantera i kursen 

Datorbaserade designverktyg. 

3.6  Ergonomi 

Det är viktigt att kunna uppnå en kombination av teknik, människa och organisation för att 

kunna optimera hälsa hos plockare och ge förutsättningar för ett väl presterande system 

(Arbetsmiljöverket). Ergonomiska aspekter kan tillämpas vid artikelplacering. 

3.7  Tillämpade utbildningsmoment  

 HM1026 Logistik. 

 HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1. 

 HM1002 Datorbaserade designverktyg. 

 MJ1506 Hållbar utveckling och arbetsmiljö. 

 HU1001 Kalkyler och beslutsmodeller. 
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4 Genomförande 

4.1  Identifiering av störningar 

För att kunna identifiera störningar i nuläget och identifiera vad som kan förbättras till en 

framtida lösning för distributionscentret har vi utfört frekvensstudier, observationer, intervjuer 

och tidtagningsstudier.  

4.1.1  Frekvensstudier 

För att sätta oss in i hela utflödesprocessen i distributionscentret utförde vi ett flertal 

frekvensstudier. Dessa frekvensstudier går ut på att en observation sker på en viss plats för att 

överblicka vissa moment vilket i vårat fall blev plockning och inläsning av artiklar. Under 

dessa studier så fick vi en grundläggande förståelse för hur hela lagret flyter samt fungerar 

och även insyn i några moment som kan förbättras (Appendix 1). 

När vi genomförde frekvensstudierna förstod vi inte varför det tog så lång tid för plockarna 

vid hyllorna och pallställen. Vi fick en uppfattning av att det ofta blev problem ute när de 

skulle läsa in artiklarna eftersom vi märkte att det fanns en viss tidsåtgång till detta, som i 

våra ögon var extraordinär. Det rörde sig alltså om att deras datorsystem tog tid. 

Ett annat moment som vi observerade under frekvensstudien var att det fanns plockare som 

gick ur trucken och ställde sig på kanten av den när den var upphissad till högsta våningen i 

pallagret, och grävde fram något som låg längst in. 

Det tycktes även vara en del tompallar som låg i vägen vid inlastningsmomenten. 

4.1.2  Observationer 

Inom detta moment så följde vi efter varsin plockare och observerade deras dagliga arbete. Vi 

gjorde detta för att få en bättre förståelse för arbetet samt en färsk syn på vad som kan vara 

problem, detta då vi inte har någon erfarenhet av lager innan.  

Vi insåg att det var oergonomiskt när artiklar var placerade allra längst ned i hyllagret, 

eftersom det innebar en i längden jobbig böjning nedåt från trucken. Det är också ett 

ergonomiskt problem när tunga artiklar är placerade högt upp i pallagret eftersom det blir 

tunga lyft som påfrestar.  

Det fanns heller ingen takspegel för infarterna till gångarna, bara utfarterna. Tankar som kom 

upp var att om det fanns en takspegel till infarterna skulle det kunna hjälpa ur en 

trafiksäkerhetsaspekt, eftersom plockarna ofta backar ut ur gångar när de bara åkt in en liten 

bit i dem, för att minska transportsträckor. 

Det hände att plockare fick stanna sina truckar i gångarna i väntan på att komma förbi en 

annan person som utförde plockning på en plats i samma gång eftersom det inte finns 

gångbredd nog för passage. 

Det blev även kö vid plastningsmaskinen eftersom den tog lång tid på sig och en plastbit 

behövdes först rivas loss och läggas över för att få hela försändelsen inplastad.  

Vid följande av plockare för bilpaket fick vi även höra att det uppstod tröghet i datorsystemet 

och att det var väldigt många klick tillbaka, det rörde sig om ungefär fem till åtta tillbakasteg i 

menyerna, som inte är erforderliga i ett optimalt system. 
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4.1.3  Interjuver 

För att fånga upp flera störningar, förbättringsmöjligheter och lösningar inför framtiden samt 

ytterligare bekräfta det vi redan kartlagt var det nödvändigt att intervjua personer ur 

plockarlaget. Eftersom plockarna är en så central del av utflödesprocessen kan de sitta på 

viktig information. Intervjuerna skedde med elva olika personer. 

Vi fick bekräftat att: 

 Det behövs bredare gångar så att man kan passera varandra. 

 Mycket klickande på datorn samt tröghet i systemet tar tid. 

 Två plastningsmaskiner eller en snabbare behövs. 

 Plastningsmaskin, pappersskrynklare och våg står för nära varandra. 

 Det är oergonomiskt med tunga artiklar högt upp. Det är bättre att artiklarna skulle 

ligga långt nere. 

 Placering av artiklar på hyllagerraden längst ner är oergonomiskt. 

 Exportpallar står i vägen för UPS-stationen, truckar får istället åka in i gångutrymmet 

utanför kontoren. 

 Det finns två slussar men bara en är brukbar eftersom det står ett släp som blockerar 

den ena slussen. Kajen är för hög för lastbilarna så utlastning måste ske till marknivå 

för att sedan kunna lasta in i lastbilen. 

(Appendix 3) 

4.1.4  Tidtagningsstudier 

Inom detta moment följde vi efter plockare och noterade hur lång tid olika moment tog. Detta 

för att ge oss en klarare bild och mer ingående data om vad plockarna verkligen spenderade 

deras tid på. Med sådan data blir det enklare att förstå vad som är viktigt att koncentrera på 

samt vad som kanske är så optimalt som det går. Inom tidtagningen så fanns: 

 Tid för inläsning av artiklar. 

 Packningstid; Tiden för plockaren att lägga rätt antal artiklar på rätt plats inom 

förpackningen eller pallen. 

 Totaltid för arbetet, från hämtande av orderrad till utskeppning. 

Anledningen till att vi mätte tid för inläsning av artiklar är att det under intervjuer, egna 

observationer och frekvenstudier framgått att datorsystemet tar tid. Vi ville siffersätta 

tidsåtgången. Genom våra tidtagningsstudier har det framgått att inläsningen tar ungefär 20-

25 sekunder. Denna tidsåtgång blir stor under ett år, speciellt eftersom 20-25 sekunder gäller 

för varje artikelsort som ska läsas in, och att det då gäller alla artiklar som plockas under ett 

år. Detta är kostsamt. Det är även väsentligt att reducera denna tid eftersom genomloppstiden 

för hela utflödesprocessen blir längre genom denna tidsåtgång. Anledningen till att vi mätte 

packningsstiden är för att se hur lång tid av själva arbetet packningen tar för plockandet. Detta 

är intressant att veta om man tänker sig att man ska separera plockningsmomentet och 

packningsmomentet samt ha egna packningsstationer istället. Därmed är det av stor vikt att se 

hur packningstid för bilpaket och storkunder förhåller sig till varandra så att det finns klarhet i 

vilken del av packningen som är relevant att bryta ut. Genomförandet av tidtagningen för 

bilpaket och export visade att förpackningstiden för bilpaket genomsnittligt stod för 41% av 

totaltiden. För export stod förpackningstiden för 32% av totaltiden (Appendix 5). 
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4.2  Studiebesök 

För att bättre förstå hur olika lager fungerar och få idéer så åkte vi med DC-ledningen på två 

studiebesök till andra närliggande företags lager. Detta resulterade i en bra bild av hur 

verkligheten såg ut och kompletterade våra teoretiska kunskaper bra. 

4.2.1  Volvo 

Besök på Volvo Parts Logistics i Eskilstuna. Lokalen i Eskilstuna är deras centrallager för 

reservdelar. Besöket gav oss en djupare förståelse och inblick i olika sätt att hantera lager. 

Volvolagret var av mycket större karaktär än ASSA AB:s distributionscenter. Volvo Parts 

Logistics använder ett annat system än ASSA AB, där några plockar fram och tar fram till 

stationer där andra packar artiklarna. De har frekvenslagda artiklar. Besöket gav oss också ett 

perspektiv på framtiden eftersom höjden i deras byggnad var ungefär det som ASSA AB 

siktar på.  

4.2.2  Meca 

Besöket på Meca i Eskilstuna var givande inom faktorn av att se ett halvautomatiserat lager. 

Innebörden av detta är att Meca har investerat i en ”miniloader” som helt enkelt är ett system 

av hyllor som plockas av en automatisk kran i varje gång. Systemet transporterar behållarna 

med artiklar till och från packbord där packare tar ut det de behöver och lägger det i nya 

emballage för transport till utskeppningsstation. Systemet är väldigt snabbt eftersom inga 

människor eller truckar rör sig i gångarna mellan hyllorna, kranarna kan röra sig fritt i en hög 

hastighet. Större delen av de artiklar som plockas varje dag tas härifrån men lagret 

kompletteras också via ett pallager. Mecas lager var också större än ASSA AB:s 

distributionscenter. 

4.3  ABC-analys 

Just nu har ASSA AB ett flytande lager vilket i korthet innebär att artiklar lastas in på hyllor 

där det finns plats. Med ABC-analysen så vill vi utveckla ett fast lager som är optimerat så att 

det som har högst omsättningshastighet, inom lagret, ska vara lättast att ta ner från hyllorna 

för att packas och sedan skickas iväg. Det är viktigt att ha varje orders uppbyggnad i åtanke. 

En order består oftast av både högfrekvent samt lågfrekvent gods vilket gör att man inte kan 

slänga in det lågfrekventa längst bak och hoppas att plockare inte behöver åka dit så ofta, 

därför måste detta lager optimeras för maximalt genomflöde med tanke på både hög- och 

lågfrekvent gods. 

När vi gjorde denna ABC-analys så valde vi att basera den på två relevanta parametrar. Dessa 

två parametrar är antal plockningar per år samt vikt per förpackning. Den första säger sig själv 

i det faktumet att den beskriver hur ofta en plockare åker förbi den lagerplatsen och plockar 

artikeln, alltså artikelns omsättningsfrekvens. Den andra aspekten är vald ur ett ergonomiskt 

perspektiv, eftersom att det genom observationer, frekvensstudier och intervjuer kommit fram 

att det behövs tas hänsyn till detta. Många gånger under dessa observationer så noterar vi hur 

plockare måste ta tunga artiklar som ligger på höga plan och det innebär att de får stå med en 

tung artikel ute i luften i en stående position. Det har framgått vid intervjuer med plockare att 

det föredras om tunga artiklar ligger placerade längst ned.  
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Om en indelning kan skapas så att det blir lättare, och därmed också snabbare, för plockarna 

att hämta artikeln från hyllan eller pallen så skapas inte bara en tidsvinst utan också en bättre 

arbetsmiljö för plockarna. Detta gör ju också att de orkar med sitt arbete i längden och 

förhoppningsvis trivs bättre vilket kan skapa vinst i att de stannar kvar i företaget längre eller 

håller samma arbetstempo längre. 

4.3.1  Varierande ABC 

En ABC-analys är inte bara begränsad till två parametrar. Det går att göra en kubisk ABC-

analys, där det finns en tredje parameter. I det här fallet skulle exempelvis en tredje parameter 

ta upp säsongsvariationer. Dock har vi fått bekräftat av ledningen för distributionscentret att 

det inte erfordras en tredje parameter och att det räcker med ergonomi och 

omsättningsfrekvens. 

4.4  Koncept 

4.4.1  Layoutförklaring 

Bilderna som kommer visas nedan är menade att representera en jämförelse med det 

nuvarande upplägget. Hyllor och pallställ är lika breda som i dagsläget, paternoster är lika 

stort och även kundorderhyllorna är i samma storlek. Gångarna har förstorats för att 

möjliggöra passage av två truckar samtidigt. Utrymme för de olika stationerna där kontor, ut- 

och inlastning och packetering har anpassats efter den plats som finns men det ska fortfarande 

representera samma eller större utrymme än orginalbilden. Den yta inom de blå sträcken som 

finns på tre av layouterna representerar den yta som nuvarande layout använder. Den yta 

utanför detta sträck, markerat med ett rött sträck, representerar en illustrativ yta för en möjlig 

utökning. De koncept som inte har dessa röda sträck är lika stora som nuvarande layout. 

Färgrepresentation: 

 Grönt är golv 

 Olika nyanser av grått i bredare karaktär är pallställage och grått i smalare karaktär är 

hyllager 

 Mörkgrå ännu smalare hyllor är kunderorderhyllor.  

 Mörkgrått är hyllor eller pallställage med mer högfrekvent gods. 

 Ljusgrå ytor representerar hyll- eller pallställage med gods av lägre frekvens. 

 Rött är paternosterverk. 

 Vitt är ut- och inlastningszon. 

 Ljusblå yta representerar packnings- och ettiketeringsområde för bilpaket 

 Blå i mörkare nyans representerar packningszon för OEM, storkund och export. 

  



13 

 

4.4.2  Koncept 1 

 

Figur 3 Layout 1 

Strategi 

Plockare plockar fram artiklar till en packningzon. Plockarnas positioner kommer vara att 

antingen plocka artiklar från en högfrekvenszon eller lågfrekvenszon. Plockare kommer att ta 

fram alla artiklar som behövs för ett flertal order, från tilldelade zoner. Artiklar som plockats 

fram från vardera lagerdel sammanställs till order av packningsarbetare i packningszonen. 

Plocknings- och paketeringsmomentet är alltså separerat för bilpaket, OEM, storkunder och 

export. 



14 

 

4.4.3  Koncept 2 

 

Figur 4 Layout 2 

Strategi 

OEM, storkunder och export plockas och packas av samma person. Men i likhet med koncept 

1, så sker framplockning till en bilpaketzon där bilpaket förpackas separat av personal i 

bilpaketzonen.  

4.4.4  Koncept 3 

 
Figur 5 Layout 3 
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Strategi  

Plockare tar en orderrad och plockar utifrån orderrad från hyll- och pallager samt utför 

förpackning själva. Mittgång separerar höghastighetszon och låghastighetszon vilket ger 

möjlighet till att snabbare komma vidare till andra hyllor och minska transporter. Det här 

konceptet påminner mycket om den nuvarande layouten. 

4.4.5  Koncept 2.5 

 

Figur 6 Layout 2.5 

Strategi 

Plockare tar en orderrad och plockar utifrån orderrad från hyll- och pallager och utför 

förpackning själva. Separat packetering för bilpaket eftersom som storkunder vill ha sina 

bilpaket packade enligt egna önskemål. Dessutom svarar packningstiden för bilpaket för en 

stor del av tiden från hämtandet av orderrad till dess att ordern är klar, till skillnad från 

exempelvis export där packningstiden inte svarar för lika stor del, enligt intervjuer och 

tidtagning. Det finns utrymme att sätta upp packningsstationer för OEM, export och 

storkunder vid behov. Mittgång separerar höghastighetszon och låghastighetszon vilket ger 

möjlighet till att snabbare komma vidare till andra hyllor och minska transporter.  



16 

 

4.4.6  Koncept 4 

 

Figur 7 Layout 4 

Strategi 

En plockare tar en orderrad och utför plockning från hyll och pallager. Plockaren förpackar 

även samma order. I bilpaketzonen finns det utrymme nog att utföra separat paketering. Det 

finns även utrymme för att sätta upp packningsstationer för OEM, storkunder och export i 

förpackningszonen, vid behov. Tanken med det här konceptet var att placera mer artiklar i 

hyllagret. Det kommer dock leda till långa transporter för att nå pallagret. 

4.4.7  Koncept 5 

Layout 

Layout liknande dagslägets eller layouten för koncept 3, där pall- och hyllagret är uppställda 

parallellt. Automatiserat hyllager parallellt med pallager och artikelflöde som går ned till 

packningszon för att sedan skeppas ut. 

Strategi 

Hyllagerdelen är automatiserad. Högfrekvent gods i pallagret och det automatiserade hyllagret 

är placerat långt fram. Packningsstation tar hand om packningen. Framplockning från 

pallagret kan ske till packningsstation eller packas av samma person som plockar. 
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4.5  Beslutsanalys 

Vi har använt DFA-matrisen som beslutsmatris genom att strukturera om den med avseende 

på layoutaspekter samt flödes- och plockbaserade aspekter för olika koncept. Aspekterna har 

viktats på en skala mellan 1-5. Där står en etta för lägsta betyg och en trea för motsvarande 

nuläget samt en femma för högsta betyg. Aspekterna har även givits olika faktorer som beror 

på hur tungt aspekterna väger. En faktor två-aspekt väger tyngre än en faktor ett-aspekt. 

Faktorn multipliceras med viktningen från 1-5. 

Den här beslutsmatrisen speglar vår syn på olika aspekters inverkan på koncept. Siffrorna och 

viktningen i beslutsmatrisen har stämts av med, och korrigerats av distributionscentrets 

ledningsgrupp på ASSA AB för att ge en bättre verklighetsbild. Koncepten analyseras vidare i 

analysdelen, 5.2. 

 

Figur 8   Design For Assembly-matris 

Koncept 5 tas inte med i beslutsmatrisen. Koncept 5 är inte lika jämförbar med avseende på 

de olika aspekterna som de andra koncepter är och skulle behöva aspekter som de andra 

koncepten inte erfordrar. Koncept 5 skulle få höga poäng inom de flesta av aspekterna 

eftersom koncept 5 är mer effektiv inom det mesta. Det skulle ge en missvisande och felaktig 

syn på helheten eftersom koncept fem inte alls är ett kostnadseffektivt alternativ, vilket också 

är kritiskt. Kostnaden för installation är för hög för att tjänas in, samt att vid nuvarande storlek 

och omsättning skulle det automatiserade lagret stå stilla stora delar av dagen.  
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4.6  Hyllfördelning 

Nu har vi fått fram 9 kategorier ur ABC-analysen genom att sätta olika kriterier på x- 

respektive y-axeln och fått kategorier från AA till CC. 

Den första bokstaven i klassificieringen beskriver hur ofta artikeln omsätts. Den andra 

bokstaven beskriver hur tung artikeln är. Artiklar som plockas mer än 260 gånger per år 

omsätts minst en gång om dagen samt att de artiklar som väger mer än 3 kg anses vara tunga. 

Mellanstegen i de båda parametrarna är 51 plock per år och en viktgräns på 0,51 kg. 

 

Figur 9 ABC-analys-matris 

Med denna indelning så har vi definierat olika sätt att placera artiklarna i hela hyllängden. 

Fem förslag togs upp för diskussion. Fördelningarna har lagts så att utgångsläget samt 

slutpunkten för plockaren ligger till höger av varje bild. Varje fördelning föreställer en hylla 

med vy från sidan. 

4.6.1  Fördelning 1 

 

Figur 10 Fördelning 1 

Det högfrekventa artiklarna på de två nedersta hyllorna och det lågfrekventa på de översta. 

Det tunga hög- och mellanfrekventa godset placeras längst ner samt det gods som går allra 

minst och är tyngst högst upp längst bort. 
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4.6.2  Fördelning 2 

 

Figur 11 Fördelning 2 

Artikelplacering har fördelats så att det som går oftast ska ligga så nära startpunkten för 

plockning som möjligt. Detta gäller då bara de två första hyllplanen eftersom tiden att åka upp 

måste räknas in samt att en plockare måste ändå åka hela hyllängden för att kunna köra 

tillbaka till startpunkten. Det näst mest frekventa längst ner och det allra minst frekventa 

högre upp. 

4.6.3  Fördelning 3 

 

Figur 12 Fördelning 3 

Fördelat så att det som plockas oftast är lättast att nå, tyngd spelar ingen roll. Mellanhyllan 

har beskrivits med alla tre AX indelningarna för att inte begränsa tillgången av hyllplatser, 

alltså kan den anpassas efter hur mycket plats vissa indelningar behöver. Fördelaktigt är om 

artiklarna placeras i ungefär samma ordning som nedersta hyllan. 

4.6.4  Fördelning 4 

 

Figur 13 Fördelning 4 

Baserat på tyngd. Tunga artiklar ska vara lättast att komma åt för plockning. Fördelningen 

placerar de tunga artiklarna på mellanhyllan eftersom denna är i rätt höjd för att bara dra över 

på trucken. 
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4.6.5  Fördelning 5 

 

Figur 14 Fördelning 5 

Tunga artiklar placeras på nedersta hyllan. Artiklarna går med en ökande frekvens åt höger, 

närmast packningsytan. Högfrekventa artiklar på mellersta hyllan för effektiv plockning av 

dessa. I denna fördelning har vi tagit lika stor hänsyn till plockfrekvens som ergonomi, utan 

att behöva kompromissa. Fördelning 5 är alltså väldigt bra ur både ergonomi- och 

omsättningsaspekt. I avsnitt 5.3, styror och svageter om artikelplacering, analyseras detta 

vidare. 
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5 Analys 

5.1  Förbättringar av störningar i nuläget 

De olika störningarna vi har identifierat genom intervjuer, frekvensstudier, observationer och 

tidtagning bör rangordnas efter prioritet. Vi tar upp förbättringens effekt och lättheten att 

genomföra en förbättring av störningen. Detta görs för att ASSA ska kunna veta vad som ska 

angripas först för att få mest utav det. Men alla förbättringar kan dock inte genomföras i 

nuläget. Exempelvis går det inte att bygga fler slussar i dagsläget, det är något som lämpar sig 

att ta hänsyn till för en framtida lösning. Därför tar vi upp lösningar till förbättringar i form av 

kortsiktiga lösningar och framtida lösningar. Kortsiktiga lösningar kan alltså implementeras 

fram till 2014, då distributionscentret fortfarande är i samma lokaler. De framtida lösningarna 

lämpar sig att ta hänsyn till vid själva bytet och efter det att nya lokaler införskaffats. De 

kortsiktiga och framtida lösningar har tillgivits en graderingen från 1-3 där vi bedömmer 

effekten och lättheten att genomföra lösningen. Poängen summeras för att visa vilken störning 

som är bäst att angripa. De summeringar som får högst poäng bör angripas först. 

5.1.1  Kortsiktiga lösningar 

Plastningsmaskinen 

Under eftermiddagarna bildas köer vid plastningsmaskinen och vågen. Plastningsmaskinen är 

långsam. Pappersskrynklaren står även för tätt ihop med med vågen och plastningsmaskinen 

vilket leder till att endast en person kan operera åt gången. 

Lösning på problemet är två plastningsmaskiner eller en mycket snabbare som även kan plasta 

ovanifrån. Pappersskrynklaren, vågen och plastningen bör även separeras något mer. 

Att lösa detta problem vore relativt enkelt då en flytt av t.ex. pappersskrynklaren skulle 

frigöra utrymme samt att en nyare mer modern plastningsmaskin skulle utföra sitt jobb mer 

effektivt och då inte skapa köer. Effekten av förbättringen är medelhög, eftersom det inte är 

kö vid plastningsmaskinen under hela dagen kommer förbättringen mest ge effekt under 

eftermiddagen då det är högre tryck på användning av plastningsmaskinen. 

Effekt: 2 

Lätthet att genomföra: 3 

Summering: 5 

Problem med tompallar och tomma förpackningar 

Tompallar som ligger kvar skapar onödigt arbete och förlorad tid när nya ska in eftersom den 

nya måste ställas ner, trucken köra runt för att komma åt den gamla, ta den gamla och ställa 

ner den, köra runt igen för att få tag på den nya och ställa in den för att sist kunna köra bort 

den tomma pallen. Detta är även ett irritationsmoment för både plockare och inlastare. Om 

plockare skulle ägna sig åt att ta bort tompallar och tomförpackningar löpande under deras 

arbete är det risk för att det stör deras plockningsarbete.  

En lösning med inspiration från studiebesöket på Volvo är att tompallar och tomförpackningar 

lappas med färgade postitlappar eller liknande som förvaras framme vid datorn i kupén på 

trucken, för att göra det så enkelt som möjligt ur ett ergonomiskt perspektiv.  
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Dessa upplappade tompallar och förpackningar tas bort i slutet eller början av dagen av en 

plockare, som har exempelvis en timma avsatt för att utföra detta arbete. Personen som 

ansvarar för detta ser även till att det finns färgade lappar på varje truck i slutet av sin vända, 

så att alla kan ha möjlighet till att lappa tomemballage och tompallar. Turen kan rotera hos 

personalen. 

Att markera eller notera var tomma pallar och förpackningar finns är varken svårt eller jobbigt 

men skulle underlätta en hel del samt ta bort en del dötid. Effekten av det är medelhög 

eftersom det inte är alltid som plockarna och inlastare stöter på detta. 

Effekt: 2 

Lätthet att genomföra: 3 

Summering: 5 

UPS-stationen är svårtillgänglig 

UPS-stationen som är placerad utanför kontoren har på senaste tiden blivit blockerad av flera 

pallar vilket har skapat ett behov för truckar att köra in i en gång avsedd för gående utanför 

kontoren. Säkerheten riskeras på grund av platsbristen. 

Lösningen är att göra UPS-stationen tillgänglig. Detta genom att flytta bort material som 

blockerar UPS-stationen alternativt flytta den. Detta problem har i huvudsak redan lösts och 

det är inte längre ett problem med trucktrafik i gången utanför kontoren.  

Denna station används inte så mycket varpå effekten inte är så stor men lösningen är enkel att 

ordna, det är bara att flytta blockerande pallar och gods till annan lämplig yta där det kan 

förvaras. 

Effekt: 1 

Lätthet att genomföra: 3 

Summering: 4 

Takspeglar 

Ibland finns det ett behov av att backa ut trucken ur gångar när plockaren endast har åkt in en 

liten bit i gången. Det är för att minska transportsträckor i och med att det egentligen är 

enkelriktat och av den anledningen att plockaren alternativt skulle behöva transportera sig 

genom hela gången. I dagsläget finns det takspeglar vid alla utfarter från gångarna. 

Backningen sker vid infarterna till gångarna. Det här gäller mest distributionscentrets 

hyllgångar. 

När det här behovet av att backa uppstår skulle det ur trafiksäkerhetsaspekt möjligtvis vara 

avhjälpande åtgärd att även ha en takspegel för infarten till gången. Alternativt att takspeglar 

är uppsatta så att de täcker infarten för en gång och utfarten för närliggande gång. Detta går 

enkelt att genomföra i dagsläget. Det är bara att hänga upp speglarna på annan plats och testa 

nyttan av det. 

Effekt: 1  

Lätthet att genomföra: 3 

Summering: 4 
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5.1.2  Framtida lösningar 

Slussar för utskeppning 

I dagsläget står det alltid ett släp vid en av kajerna. Därmed är endast en tillgänglig. Kajerna 

är också för höga för lastbilarna eftersom standarden för lastbilshöjder har sänkts vilket 

medför mycket extra lastningstid i form av utlastning till marknivå för att sedan kunna få in 

det i lastbilen.  

Lösningen är fler lastkajer. Uppskattningsvis tre till fyra stycken med lägre kajer. Detta är 

dock ej genomförbart i dagsläget utan är något av nytta för framtida byggnad. Effekten blir 

stor då utlastning inte måste ske genom att utkörning görs till inlastningskaj för att lyftas ner 

till mark och sedan köras ut till väntande lastbil. Enkelt att genomföra då den nya lokalen inte 

används direkt och byggnation kan ske. 

Effekt: 3  

Lätthet att genomföra: 3 

Summering: 6 

Gångarna är ej breda nog 

Bredden på nuvarande gångar i pallagret begränsar framkomligheten och möjligheten för två 

truckar att operera samtidigt vid varandra, och borde därmed förstoras något. En halvmeter till 

en meter bör räcka för detta. 

Effekten blir mindre köbildning i gångar då truckar kan köra förbi varandra. I ett framtida 

skede är det enkelt att genomföra då hyllorna och ställagen ska placeras in i det nya lagret. I 

dagsläget är det dock inte genomförbart eftersom det dels inte finns utrymme för att 

genomföra en förändring för gångbredden, och att det även skulle innebära att allt gods skulle 

behöva flyttas ned. Omställningen skulle alltså inte vara värd att genomföra i dagsläget, men 

har hög genomförbarhet i framtiden.  

Effekt: 3 

Lätthet att genomföra: 3 

Summering: 6 

Datorsystemets tröghet 

Det är mycket klickande på datorer, många onödiga klick i form av tillbakasteg i menyerna. 

Efter observationer samt intervjuer vet vi att det rör sig om fem till åtta klick samt 20-25 

sekunders tidsåtgång per artikelinläsning. Det är väldigt många artiklar som skall plockas 

varje dag och på ett år blir systemets kostnad ett faktum. Vid intervjuer har det även kommit 

fram att plockare även upplevt att systemet går långsamt.  

Tidsåtgången skulle kunna reduceras med ett snabbare och enklare system där inte lika många 

klick i form av tillbakasteg behövs. Ett optimalt system skulle innebära en inscanning och ett 

knapptryck som anger antal artiklar som plockats.  

Problemet med många klick och väntande vid inmatning av varje artikel är ett stort tidsslöseri. 

Att ha ett system som inte kräver lika mycket inmatning skulle bespara ASSA AB mycket i 

både effektivare plockning samt mindre slösad tid. Det är däremot inte så lätt att genomföra 

då hela koncernen använder samma system. 
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Effekt: 3 

Lätthet att genomföra: 2 

Summering: 5 

Ergonomiska problem 

Eftersom distributionscentret använder sig av en flytande artikelplacering stuvas artiklar in 

där det finns plats. Därmed kan vissa tunga artiklar finnas högt upp på hyllorna. Det handlar 

om ergonomiska problem. Det påverkar inte plockprocessen speciellt märkbart, tidsmässigt. 

Dock kan det i längden leda till att personal blir påverkade fysiskt vilket är värt att beakta.  

I ABC-indelningen av artiklar sätts viktkriterier som styr var olika artiklar får ligga på 

hyllorna, utefter bland annat ergonomi. Genom detta kan en del ergonomiska problem tas 

bort. I dagsläget kan ASSA AB försöka styra sin inlagring av tunga artiklar till den nedersta 

pallraden för bästa ergonomi. Effekten av detta kanske inte är så tidsmässigt reducerande, 

dock har det en ganska stor påverkan på de arbetandes hälsa, eftersom det just är de tunga 

lyften som bör vara det mest påfrestande i deras arbete. 

Effekt: 2 

Lätthet att genomföra: 3 

Summering: 5 

Felplock 

Distributionscentrets problem med felplock uppstår ofta i hyllagret. Det är ofta när en 

plockare börjar att plocka från ett hyllfack, lägger ned artikeln i kartongen och sedan ska ta ett 

exemplar till av samma artikel som plockaren råkar ta från hyllan ovanför eller under istället.  

Ett förslag på förbättring är ett diodsystem som är kopplat till hyllfacken i hyllagret och som 

kan underlätta att plock sker från rätt hyllplats. När en truck åker in i en gång finns det en 

givare känner av det och kan signalera ut till hyllorna var artikeln ligger och tända en diod på 

den hyllplatsen. Ett ljussystem som direkt visar var artiklarna ska plockas kan eliminera den 

tid som spills i osäkerhet och ha en avhjälpande effekt på felplock. Diodsystemet bör även ha 

kapacitet för ungefär två truckar till, vilket exempelvis kan utformas på det sättet att den andra 

trucken som kommer in till hyllagret får sina artikelplatser upplysta av dioder i annan färg. 

Problemet skulle även kanske kunna åtgärdas med vanlig tydligare beslysning eftersom det är 

något dunkelt i hyllagret, men diodsystemet är en egen kreativ idé. 

Effekten av det hela skulle troligtvis vara relativt hög eftersom det skulle skapa stor 

tydlighet.Men det kan dra med sig en viss installationskostnad som bör övervägas om det är 

värt det. Lösningen kommer ungefär innebära 3 dioder i vartenda hyllfack över hela hyllagret. 

Andra eventuella lösningar för att få ned felplocket, som för övrigt inte är speciellt omfattande 

i dagsläget, bör också utredas. 

Effekt: 3 

Lätthet att genomföra: 1 

Summering: 4 
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5.2  Diskussion om koncept 

Man kan teoretisera om en separering i arbetet av plockning och förpackning likt koncept 1. 

Om framplockning utförs av plockare, och förpackningen sker vid packningsstation av 

packare skulle inte lika många truckar bindas och det skulle kanske gå att minska kraven på 

personal eftersom att personal i packningszonen inte skulle behöva truckkort. Varje plockare 

skulle även få mindre yta att plocka ifrån om plockarna delas upp till att plocka från antingen 

den högfrekventa eller den lågfrekventa delen av lagret. Enligt teorin skulle även 

trafikintensiteten minska och det skulle även skapas två kontrollmoment för ordern. Ett 

kontrollmoment skulle uppstå när artiklar plockas fram, att det är rätt antal och rätt artiklar. 

Sedan ett ytterligare kontrollmoment när ordern sammanställs och packas ihop av packare.  

Det är dock tveksamt om lagret är tillräckligt stort och har hög omsättning nog för att separera 

plockning och packning. Under tidtagningstudierna samt under möten med plockare kom det 

fram att det är för bilpaketen som förpackningsmomentet tar mest tid, jämfört med 

exempelvis storkunder där förpackningsmomentet inte svarar för lika stor del. Det skulle 

alltså inte göra speciell nytta att separera plockning och packning för OEM, storkunder och 

export eftersom packningen inte svarar för så stor del av tiden från hämtande av orderrad till 

färdigställande av ordern. 

Koncept 1 skulle dock också innebära fler överlämningar mellan olika personer vilket inte 

behöver vara till nytta för processen. Det kan i sig leda till att fler personer gör misstag och ett 

enda misstag är kritiskt för hela ordern. Flera överlämningar kan också innebära risk för fel i 

kommunikation kring ordern. Om framplockning ska fungera bra gäller det att artikelbehovet 

kan illusteras på ett bra sätt för plockarna så att de tar fram rätt artiklar till ordern. Det 

kommer att bli högt tryck på packningsstationen eftersom framplockning av artiklar kommer 

att sätta press på packarna vilket betyder att packarna måste kunna packa snabbare än 

plockarna packar idag. Ytterligare administration för artiklarna kan förekomma eftersom att 

det kan behövas avrapporteringar var artiklarna befinner sig. Det är dock beroende av vilket 

datorsystem för administration av artiklar som används. 

Det finns ett till hypotetiskt problem med separeringen av hyllor om packningszonen i 

layouten för koncept 1 som skulle leda till en yt- och plockmässig suboptimering. Om artiklar 

som finns i den lågfrekventa ställage- och hylldelen i koncept 1 inte har tillräckligt med hög 

frekvens kommer det innebära att det inte finns nytta av en plockare som enbart plockar från 

den lågfrekventa sidan om packningszonen. Det innebär att plockarna på den lågfrekventa 

sidan skulle få stå stilla. Det leder till väldiga omvägar för de plockare som är tänkta att vara i 

den högfrekventa zonen eftersom de då kan behöva ta sig förbi packningszonen för att komma 

till lågfrekvenszonen och hämta artiklar där, om det är så att framplockare från 

lågfrekvensdelen tas bort eftersom det inte finns behov av enbart sådana arbetare.  

I koncept 1 blir personalflexibiliteten också lägre eftersom det inte finns något arbetsmoment 

där både plockning och packning sker. Det erhålls alltså en större personalflexibilitet när man 

går i riktningen mot koncept 2, i och med att det finns tre olika sätt personalen kan arbeta på.  

Arbetssätt i koncept 2: 

 Personal kan arbeta i enbart i packningstationen för bilpaket, som inte är lika 

påfrestande fysiskt som plockning och där det inte är några krav på att de ska ha 

truckkort.  

 Personal kan plocka och packa för storkunder, OEM eller export. 

 Personal kan vara framplockare till packningsstation för bilpaket. 
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Skulle framtiden visa att packningsstationer är vägen att gå så finns det ytmässiga möjligheter 

till att upprätta sådana för storkunder, OEM och export också. Det erhålls alltså en 

systemflexibilitet genom koncept 2 där man kan ställa om. 

I koncept 2 blir det dock längre transportsträckor för de arbetare som kör OEM, export och 

storkunder, det vill säga plockning och packning av samma person, om den högfrekventa 

delen och lågfrekventa delen fortfarande skulle vara separerade till varsin sida av 

packningszonen.  

Därmed vore det bättre att flytta alla pallställage och hyllor till nedre sidan om 

packningszonen för att ha allt i samma rad, liknande dagsläget, som koncept 3 och koncept 

2.5. Även med en gång som separerar för att eliminera transporter och ge möjlighet att enkelt 

byta gång.  

I packningszonen som ligger närmst den mest högfrekventa ytterdelen av pallagret och 

hyllagret kan det finnas utrymme för en bilpaketszon där separat packetering kan genomföras 

om det finns behov för det. Exempelvis separat packetering för storkunder som vill ha sina 

ordrar packeterade enligt egna speciella önskemål. Vi har studerat att bilpaketen idag är det 

som tar upp mest tid förpackningsmässigt och det har även bekräftats av plockare. I övrigt kan 

packningzonen ha utrymme för packning som görs liknande i dagsläget, alltså att en plockare 

också utför packningen. Den packningsytan kommer att vara något större än idag och ligga 

bredvid bilpaketzonen. En idé är att kartonger och eventuella pallkragar kan ligga mellan 

bilpaketszonen och packningszonen för att de båda ska ha samma närhet till material.  

Detta har illustrerats i ett nytt koncept, koncept 2.5. Koncept 2.5 innebär alltså en flexibel mix 

av koncept 2 och 3 där det finns ytmässiga möjligheter för att skapa packningsstationer om 

det skulle finnas ett framtida behov av det. Genom detta behålls den personalflexibilitet som 

koncept 2 ger samtidigt som ställage och hyllor har en bättre placering än i koncept 2. 

I koncept 2.5 får även inflödet korta transportsträckor, om det är så att inlastning sker mest till 

högfrekvent zon.   

Koncept 4 innebär inte en optimal layout. För varje plockning som sker i pallagret kommer en 

transport förbi hyllagret att erfordras. Det gör gällande att transportsträckorna kommer bli 

ännu längre för varje plockning.  

5.2.1  Exkluderad automatisering 

Koncept 5 innebär automatisering av hyllagret. Anledningar till att automatiserade lösningar 

införs kan vara att effektivisera transporttider, minska felplock, ha högre ytutnyttjande och 

reducera personalintensiteten.  

Om ASSA AB skulle införa automatisering av hyllagret kommer kostnaden att landa runt 40 

miljoner om man ser det som en liknande variant av MECA:s lösning för hyllagret. Det är 

även möjligt att det tillkommer mer kostnader för effektiva transportlösningar mellan hyllager 

och förpackning. Kostnaden blir svår att tjäna in i ett lager med dagens omsättning och 

storlek. Skulle pallagret integreras i den automatiserade lösningen skulle kostnaden för 

införandet möjligtvis fördubblas. I dagsläget skulle det också innebära att den automatiserade 

lösningen skulle få stå still emellanåt eftersom det i dagsläget inte plockas i hyllagret hela 

tiden. Vid en större verksamhet där det finns mer artiklar, högre omsättning på artiklar och 

högre personalintensitet är en automatiserad lösning effektiv och besparande. Den  

automatiserade lösningen är inaktuell i dagsläget. 
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5.3  Styrkor och svagheter om artikelplacering 

Varje fördelning har sina styrkor och svagheter som talar för och emot den. I fördelning 1 som 

presenterades i genomförandet, 4.6 Hyllfördelning, ligger det högfrekventa godset 

lättillgängligt på mellersta hyllan. Däremot så visar fördelning 1 svagheter inom ergonomi, så 

som att det ligger tungt gods högst upp och längst ner. Att högfrekventa artiklar ligger längst 

ner ger också en tidsförlust i att plockaren måste kliva av sin truck ofta för att plocka ur denna 

hylla. En tanke måste också läggas på att ergonomin blir bättre vid denna höjd. Problemet 

med att ha tunga artiklar högt upp är att plockare får stå med tyngder ute i luften, vilket är 

påfrestande. Fördelning 2 går in på ett mer frekvensanpassat spår där allt som omsätts ofta 

och väger lite ska ligga så nära start- och slutpunkt för plockarna som möjligt. Detta är menat 

att skapa en fördel i att en plockare inte ska behöva åka hela hyllängden om han eller hon inte 

behöver utan kan då backa ut och ta nästa hylla istället. Problem med denna fördelning kan 

ses i att allt tungt finns i slutet av hyllan vilket kan försvåra packning på truck då man plockar 

lätta artiklar först och sen riskerar att krossa dessa med tunga artiklar. Även här så ligger 

medelfrekventa artiklar på nedersta hyllan vilket kan skapa tidsslöseri.  

Tredje fördelningen, Fördelning 3 blev struktuerad efter att effektivisera plockningen helt och 

hållet för de högfrekventa artiklarna. Detta ger självklart en högre plockeffektivitet för 

högfrekventa artiklar, men eftersom de andra artiklarna nedprioriteras blir det inte optimalt ur 

ett ergonomiskt perspektiv. Denna fördelning lider också av tunga artiklar längst bort samt 

högt upp likt andra fördelningen.  

I fördelning 4 ligger högfrekventa artiklar också nära packningszonen, men de tyngre 

artiklarna ligger på planet näst längst ned. Denna fördelning är inte optimal eftersom de lätta 

och högfrekventa artiklarna ligger längst ned, och vore istället mer lättillgängliga på planet 

näst längst ned. 

Fördelning 5 är den mest optimala fördelningen. De högfrekventa och lätta artiklarna ligger 

på mellanhyllan för effektiv och snabb plockning medan tunga finns på nedersta hyllan av 

ergonomiska skäl. Alla de mest högfrekventa artiklarna är fortfarande närmast 

packningszonen. Lätta men lågfrekventa artiklar är placerade högt upp för att det passar både 

uttagsfrekvens och ergonomi bra. Tunga artiklar ska i huvudsak ligga längst ned på hyllorna, 

det har kommit fram under intervjuer och möten med plockare. I fördelning 5 har vi inte 

behövt göra kompromisser mellan ergonomi och frekvens, utan har kunnat ta hänsyn till båda 

samtidigt på ett bra sätt. Fördelning 5 passar också ihop bra med layout 2.5 eftersom 

artikelplaceringen utgår från att hyllor eller ställage ligger på samma sida om packningszonen. 

Det är bara att göra ett avbrott i fördelningen på lämpligt ställe, där det passar för att ha 

mittgången. Det är alltså fördelning 5 som vi förordar starkt. 

5.4  Analys av plockeffektivtet 

Plockeffektiviteten påverkas av ABC-klassificeringen, men också förbättrade flöden i de olika 

koncepten samt dess ökade gångbredd. Förbättringar av störningar och ständiga tidstjuvar 

som till exempel datorsystemet bidrar också. 

ABC-analysen bidrar till plockeffektiviteten med bättre placering av artiklarna. Det är 

däremot svårt att mäta plockeffektiviteten då plockningsprocessen är individuell för varje 

plockare samt att varje plockrunda varierar beroende på en mängd olika faktorer, som till 

exempel hur många artiklar, och vilka artiklar som finns i orderraden. Det finns även 

mänskliga faktorer som väger in.  
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Det måste också tas i åtanke att vissa artiklar i nuvarande upplägg redan kan vara styrda till en 

bra position redan, vilket då inte kan förbättras. Går vi över till att kolla på gångbredden så är 

förbättringarna slumpmässigt fördelade. För att detta ska bli förbättrat så måste scenariot av 

att en plockare som fastnar i en gång på grund av en annan plockare uppstå. Hur ofta ett 

sådant scenario uppstår i dagsläget är för svårt att säga då det beror på plockaren. Vissa 

plockare väljer att vänta, vissa backar ut och tar nästa gång istället. Men det är i alla fall säkert 

att gångbredden kommer hjälpa de gånger köbildning uppstår. 

De olika koncepterna påverkar plockeffektiviteten på olika sätt eftersom de ser olika ut men 

vi tar bara upp det konceptet vi förordar utifrån diskussionen om koncept, koncept 2.5 här 

eftersom vi anser detta vara mest effektivt. I koncept 2.5 så ska teoretiskt sett 

plockeffektiviteten öka på grund av den ökade gångbrädden, den omstruktuerade 

packningsplatsen samt en extra mittengång. Mittgången fungerar som en förbättring i den 

form där behovet av att åka hela längden av den större hyllan försvinner. Detta tack vare att 

de högfrekventa artiklarna läggs i den mindre delen och de lågfrekventa i den större. Det finns 

visserligen lågfrekventa artiklar i många order men med denna metod borde större delen av 

transporten minskas jämfört med de andra koncepten. Eftersom vi i koncept 2.5 bryter ut 

packningsmomentet för vissa bilpaket kommer vi kunna öka plockarnas operativa del ute vid 

hyllorna och förhoppningsvis snabba på processen. Det kommer att finnas en närhet till 

kundorderhyllorna och paternoster från packningsytan, där artiklar kan gå och hämtas enkelt, 

men där det också finns möjlighet för truck att köra igenom.  

Layout 2.5 följer helt enkelt ett bra flöde som bör öka plockeffektiviteten. Är det bara 

högfrekventa artiklar i en orderrad kan hela rundan gå väldigt snabbt, eftersom de 

högfrekventa artiklarna ligger så nära både packningszon och utlastningszon, och det att 

utlastningszonen och packningszonen ligger nära varandra.  

Om datorsystemet uppgraderas till brukandet av en framtida lokal svarar det för en ganska 

betydande del av effektiviseringen av plocket. Låt oss ta ett litet exempel.  

Exempelvis kan en plockningsrunda med packning inkluderad ta 12 minuter totalt och 

orderraden innehålla 7 artiklar att läsa in. Låt oss säga att inläsningen för artiklarna tar 25 

sekunder vardera, som vi kommit fram till under tidtagningsstudierna, och att ett optimalt 

system uppskattningsvis tar 7 sekunder, så innebär det att: 

(7x25-7x7)/60= 2,1 minuter [5.4.1] 

går förlorade i att ha ett långsamt system, och att det då svarar för att: 

(2,1/12)x100= 17,5%   [5.4.2] 

av plockningstiden i det här exemplet skulle kunna effektiviseras bort med ett bättre system. 

Detta är dock bara ett exempel, totaltiden från hämtande av orderrad till utskeppning kan 

variera mer beroende på antal artiklar och transportsträckor, och mänskliga faktorer. Det är 

också svårt att uppskatta ett optimalt systems tidsåtgång. Men tidsåtgången för att läsa in 

artiklar är ändå både klockad av oss och bekräftad av plockare. 
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5.5  Analys av yteffektivitet 

När vi tittar på yteffektivitet så handlar det hela om vad kan vi få in på vilken yta. För att mäta 

sådant så utgår vi från dagens storlek och ser hur många fler pall- och hyllplatser som kan 

rymmas i en ny struktur med samma yta. Alla layouter som har beskrivits i denna rapport är 

av samma ytstorlek eller har avgränsningar som representerar den gamla layouten. I de flesta 

fallen så har ökad lagringsyta varit 15-30%. Då måste även hänsyn tas till att dessa layouter 

har bredare gångar än orginallayouten vilket ger en ännu högre effektivitet. En närmare analys 

av koncept 2.5 visar på en ökning av lagringsytan med 25%. Detta går att se genom att tänka 

på att de långa ljusgråa pall-/hyllställ i layouten representerar nuvarande lagringskapacitet 

medan de lite mörkare grå pall-/hyllställ representerar ökningen. Se figur 6. Dessa är 25% av 

längden av de ljusgråa. På detta måste bredare gångar, en separerande mittgång samt större 

ytor för packning samt övrig verksamhet läggas till yteffektivten. 

Viktigt att notera är också faktumet att det nya lagret mycket sannolikt kommer ha en högre 

takhöjd och därmed högre pallställage. Detta enbart ger, tekniskt sett, en bättre yteffektivitet. 

  



30 

 

 



31 

 

6 Resultat  

6.1  Störningar i nuläget med förslag på förbättringar 

Störningarna i nuläget sammanställs och förbättringens effekt och lätthet att genomföra 

graderas från 1-3, där siffran tre ger hög effekt och hög lätthet att genomföra. Lättheten att 

genomföra utgår från dagsläget. 

6.1.1 Kortsiktiga lösningar 

Plastningsmaskinen  

Effekt: 2 

Lätthet att genomföra: 3 

Summering: 5 

Under eftermiddagarna bildas köer vid plastningsmaskinen och vågen. Plastningsmaskinen är 

långsam och pappersskrynklaren står även för tätt ihop med med vågen och 

plastningsmaskinen vilket leder till att endast en person kan operera åt gången. 

Lösning på problemet är två plastningsmaskiner eller en mycket snabbare som även kan plasta 

ovanifrån. Pappersskyrnklaren, vågen och plastningen bör separeras något mer. 

Problem med tompallar och tomma förpackningar 

Effekt: 2 

Lätthet att genomföra: 3 

Summering: 5 

Tompallar och tomma förpackning ligger kvar och skapar onödigt arbete för inlastare och 

plockare. Om plockare skulle ägna sig åt att ta bort tompallar och tomförpackningar löpande 

under deras arbete är det risk för att det stör deras plockningsarbete.  

Därför kan en lösning implementeras som går ut på att tompallar och tomförpackningar lappas 

med färgade postitlappar eller liknande som förvaras framme vid datorn i kupén på trucken. 

Dessa upplappade tompallar och förpackningar tas bort i slutet eller början av dagen av en 

plockare, som har exempelvis en timma avsatt för att utföra detta arbete. Personen som 

ansvarar för detta ser även till att det finns färgade lappar på varje truck i slutet av sin vända, 

så att alla kan ha möjlighet till att lappa tomemballage. Turen kan rotera hos personalen. 

UPS-stationen svårtillgänglig 

Effekt: 1 

Lätthet att genomföra: 3 

Summering: 4 

UPS-stationen är blockerad av pallar och annat gods. Detta är framförallt problematiskt ur 

trafiksäkerhetsaspekt eftersom truckar har åkt in i en gång för gående och lämnat av gods där.  

Lösningen är att göra UPS-stationen tillgänglig. Detta genom att flytta bort material som 

blockerar UPS-stationen.  
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Takspegelar  

Effekt: 1  

Lätthet att genomföra: 3 

Summering: 4 

I dagsläget backas det ut ur hyllgångar för att minska transportsträckor, alltså vid infarterna 

till gångarna där det inte finns några takspeglar. 

När det här behovet av att backa uppstår skulle det ur trafiksäkerhetsaspekt möjligtvis vara 

avhjälpande åtgärd att även ha en takspegel för infarten till gången också.. Detta går enkelt att 

genomföra i dagsläget. Det är bara att testa hänga upp speglar till infarterna och testa dess 

verkan. 

6.1.2 Framtida lösningar 

Slussar för utskeppning 

Effekt: 3  

Lätthet att genomföra: 3 

Summering: 6 

De nuvarande två slussarna skapar problem med köer för lastbilsförare. Det finns en klar 

efterfrågan på flera slussar. Det skulle förmodligen räcka med tre till fyra slussar. Dessa måste 

också justeras i höjd eftersom standarden för höjd på lastbilar har ändrats. 

Gångbredd 

Effekt: 3 

Lätthet att genomföra: 3 

Summering: 6 

I dagsläget kan en truck inte passera en annan truck i pallgångarna. Detta leder till en 

försämrad plockeffektivitet. Om en truck ska framåt i en gång och stöter på en annan truck 

som precis har anlänt till hyllan och börjat plocka så kan den väntande trucken få stå stilla 

hela tiden som det tar att plocka ut artiklarna från hyllan och läsa in dem.   

Det skulle räcka med en halvmeter eller en meter bredare gångar i en framtida lokal för att 

åtgärda det. 

Datorsystemets tröghet  

Effekt: 3 

Lätthet att genomföra: 2 

Summering: 5 

Dagens datorsystem är trögt och har många onödiga tillbakasteg i menyerna. Det tar ungefär 

20-25 sekunder att läsa in en artikel. Detta tar både tid och kostar. 

Ett optimalt system skulle kunna innebära scanning och ett knapptryck med antal. 
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Ergonomiska problem 

Effekt: 2 

Lätthet att genomföra: 3 

Summering: 5 

På grund av flytande artikelplacering i dagsläget finns tunga artiklar på högre lagringsplatser 

än längst ned.  

Utifrån ABC-klassificeringen och hyllfördelningen tar vi hänsyn till att tunga artiklar i 

huvudsak ska ligga längst ned i en framtida lokal. I dagens flytande system kan tunga artiklar 

försöka styras mot inlagring på lagringsplatser längst ned 

Felplock. 

Effekt: 3 

Lätthet att genomföra: 1 

Summering: 4 

Felplock uppstår oftast i hyllagret. Det är ofta när en plockare börjar att plocka från ett 

hyllfack, lägger ned artikeln i kartongen och sedan ska ta ett exemplar till av samma artikel 

som plockaren råkar ta från hyllan ovanför eller under istället.  

Exempelvis kan ett diodsystem kan underlätta plock från fel hyllplats. När en truck åker in i 

en gång finns det en givare känner av det och kan signalera ut till hyllorna var artikeln ligger 

och tända en diod på den hyllplatsen. Ett ljussystem som direkt visar var artiklarna ska 

plockas kan eliminera den tid som spills i osäkerhet och ha en avhjälpande effekt på felplock. 

Diodsystemet bör även ha kapacitet för ungefär två truckar till, vilket exempelvis kan 

utformas på det sättet att den andra trucken som kommer in till hyllagret får sina artikelplatser 

upplysta av dioder i annan färg. 

6.1.3 Resultat av förbättringar och störningar 

Kortsiktiga såväl som långsiktiga förbättringar av störningar som är identifierade utifrån 

nuläget har olika påverkan på plockeffektiviteten, som vi har haft som mål att öka, presenterat 

i kapitel 1.2, målformulering. Förbättringarna kan leda till ständiga och repetitiva ökningar av 

plockeffektiviteten, men också slumpmässiga ökningar.  

De förbättringar som skulle ge en mer ständig ökning av plockeffektiviteten, eller för den 

delen utflödet, är datorsystemet och slussarna eftersom artiklar alltid kommer att behöva 

administreras, mer eller mindre enkelt och sedan skeppas ut till kunder. Att dagslägets 

tidsåtgång för inläsning av artiklar är överflödig är ett faktum. Det har en ständig påverkan, 

precis som lösningen med ett mer snabbgående datorsystem. Detsamma gäller också 

slussarna, som inte heller få vara en flaskhals när själva insidan av distributionscentret är 

optimerat. Lastbilar kommer ständigt för att transportera produkter och om antalet slussar inte 

är rätt kommer det inte vara optimalt för utflödet. Därför är det även av stor vikt att slussarna 

optimeras till de framtida lokalerna år 2014. Dessa två nämna lösningar har högre 

genomförbarhet till 2014, som har varit vårat huvudfokus. De här två problemen och 

lösningarna har en betydande påverkan på effektiviteten i verksamheten. De mer 

slumpmässiga ökningarna av plockeffektiviteten är ökningen av gångbredden samt förbättring 

av plastningsmaskinen. De är mer slumpmässigt eftersom det inte alltid är stopp i 

trucktrafiken på grund av gångbredden eller att inte alltid blir kö vid plastningsmaskinen och  

därmed inträffar oregelbundet. 
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Men dessa variationer är av ytterst stor vikt att lösa om distributionscentert skall optimeras i 

helhet eftersom det i det långa loppet också har påverkan på plockeffektiviteten och utflödet.  

Att minska ned felplocket från hyllagret är även viktigt eftersom det både inte är 

värdeskapande för kunden och innebär omarbete vilket är negativt. Problemet bör utredas 

vidare. Exempelvis kan den kreativa idén med diodsystemet tas i beaktning eller så är det som 

presenterat i analysen, 5.1.2 Framtida lösningar, beroende av att det är en dunkel miljö. 

Det finns övriga störningar som kan förbättras på kort sikt såväl som efter ett byte till ny 

lokal. Till att börja med så finns det kortsiktiga förbättringar som kan som kan tas i arbete 

direkt, och ha en en viss påverkan på plockeffektiviten, inlastningen, flytet i trucktrafiken 

eller trafiksäkerheten. Problemet med tompallar och tomemballage har en lösning som kan ge 

en bra effekt eftersom problemet i sig både påverkar plocket och inlastningen, och problemet 

återkommer så länge det fortsätter som det gör. Lösningen som vi föreslagit bör inte kosta 

mer än ett par positlappar men kan reducera både irritationsmoment och bryta ut tid hos 

plockare och inlastare som blir störda av detta i sina processer.  

Lösningarna med takspeglarna och UPS-stationen må inte ha så stor påverkan på 

plockeffektiviteten men har sin påverkan i trafiksäkerhetsaspekt och bättre flyt och är ändå 

något som kan börja förbättras redan i dagsläget. 

6.2  Resultat av diskussion om koncept 

Hade distributionscentret varit större än idag med mera artiklar och högre omsättning är det 

möjligt att separering av hyllor till olika sidor om packningszonen med högfrekvent på ena 

sidan och lågfrekvent på andra sidan, kunnat vara ett användbart system. Dock verkar inte den 

storleken och artikelomsättningen idag vara nog för en sådan layout. Det finns inte tillräckligt 

med högfrekventa artiklar för att en separering om packningszonen skulle göra nytta. En 

sådan separering av hyllorna till varsin sida av packningszonen innebär även att man binder 

upp sig till att distributionscentret skall ha en plockningsstrategi som utgår från att plockare 

plockar fram artiklar som sedan packare paketerar. Det blir alltså mer flexibelt att inte 

separera hyllorna till varsin sida om packningszonen. Skulle det vara på det viset att strategin 

ändras om, så att packningsmomenetet sker av packare skulle det fungera väl med alla hyllor 

och ställage på samma sida om packningszonen. I och med det gör det även möjligt att i 

dagsläget göra en praktisk simulering av det, eftersom hyllorna och ställaget i dagsläget ligger 

ungefär enligt det sätt vi förordar. Om en sådan simulering genomförs så skulle man kunna få 

svar på om och vad mer exakt det är för förpackningsmoment som behövs brytas ut och göras 

separat.  

 I dagsläget räcker det alltså med att de högfrekventa artiklarna ligger närmst 

packningszonen och med avtagande frekvens längre bakåt, om samma sida 

packningszonen.  

 I koncept 2.5 kommer det att finnas ytmässiga möjligheter till att ställa upp 

packningsstationer om ett behov skulle finnas. Bilpaketsytan kommer att vara större 

än i dagsläget för att de även skall kunna utföra paketering där. 

 Hade omsättningen och storleken på lagret ökat ytterligare hade kanske en separering 

av hyllor på vardera sida om packningszonen varit aktuellt, och vid ytterligare högre 

omsättning och storlek alternativ varit automatisering, dock är det inte så nu. 

Genom detta förordas koncept 2.5.  
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Figur 15 Layout 2.5 

6.3  Resultat av artikelplacering 

Genom att kontrollera med plockare och ledningen inom ASSA AB DC så har vi 

argumenterat oss fram till att den bästa fördelningen blir fördelning nummer fem. Detta för att 

det tyngsta godset, oavsett åtgång, ligger längst ner och att det sedan fortsätter uppåt med 

högfrekvent tills det lågfrekventa lätta ligger längst upp. Det här upplägget ger en hög 

plockeffektivitet eftersom den andra hyllan oftast är enklast att nå då den är i samma höjd som 

en person ståendes i en truck samt så ökar den ergonomin eftersom inget tungt läggs högt upp 

där plockare måste klättra och sträcka sig för att nå artiklarna. Fördelningens placering av de 

mest högfrekventa artiklarna ger också en enklare plockning kombinerat med planerna på att 

göra bredare gångar mellan pallställen, gör möjligheten att backa ur gången och ta nästa 

betydligt bättre. 

 

Figur 16 Fördelning 5 
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7 Slutsats 

7.1  Slutsats om plockeffektivitet 

En av de förmodligen största bidragande faktorer till en ökning av plockeffektiviteten är 

ABC-analysen som har gjort att de högfrekventa artiklarna har placerats när packningszonen. 

I koncept 2.5 finns även en närhet mellan packningszonen och utflödesytan vilket betyder att 

efter paketeringen gjorts så går det snabbt att få ut ordern. Inlastningszonen i koncept 2.5 har 

också en närhet till de högfrekventa hyllorna vilket gör att påfyllnad av högfrekvent gods går 

snabbt så att plockningen kan fortsätta utan väntan på nya artiklar. 

I kombination med det skulle ett effektivare datorsystem ge högre plockeffektivitet och det är 

dessutom av stor vikt då det kan komma att bli så att många truckar vill ha tillgång till 

högfrekventa hyllor och ställage och att de lagerplatserna då inte får tas upp under lång tid.  

Med detta hjälper även gångbredden till som gör det möjligt att få ett fint flyt i trucktrafiken 

efter tidigare nämnda förbättringar. Mittgången i koncept 2.5 bör även bidra till minska 

transportsträckor mellan olika hyll- och pallställage vilket kan snabba upp plockningen 

ytterligare. 

Möjligheten till utbrytning av packningsmomentet för bilpaket gör att plocket för bilpaket kan 

effektiviseras.  

Detta med en snabbare plastningsmaskin och flera slussar med rätt höjd på kajkanterna gör 

också att processen snabbare efter att själva plocket skett. 

7.2  Slutsats om yteffektivitet 

Effektmålet för yteffektivitet var 20%. Det vi enligt kapitel 5.5 analys av yteffektivitet 

kommit fram till är att yteffektiviteten lyckats förbättras med 25% i koncept 2.5 eftersom 

lagringsytan för hyll och pallställage ökat med 25% inom samma ytstorlek på lagret.  

Till det kommer även en högre takhöjd som ger möjlighet till att lasta ännu mer i höjden i 

pallställagen.  

Dessutom har vi fått in bredare gångar på den ytan och en mittgång som delar av högfrekvent 

och lågfrekvent gods samt en något större packningszon.  
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7.3  Kritisk granskning 

I detta examensarbete har många människors åsikter och tankar tagits upp i bland annat 

intervjuerna. Detta medför att svaren kan vara vinklade utifrån egna intressen. Vi har dock 

utgått från att all insamlad information från intervjuer är korrekt, men också kompletterat det 

med egna observationer och mätningar för att få ett bredare perspektiv och se om exempelvis 

samma störningar identifieras från två håll. Den insamlade informationen har även 

presenterats för och granskats av distributionscentrets ledning under avstämningsmöten för att 

utreda dess tillförlitlighet. Vad som också bör noteras är att mycket insamlad information från 

intervjuer med plockare har verifierats av andra plockare genom liknande påståenden och 

bekräftanden. 

Vid utförandet av frekvensstudierna var vi väldigt nya på distributionscentret, vilket innebar 

att vi egentligen inte hade hunnit få en bredare syn över vilka störningsmoment det kan tänkas 

finnas. Det bidrog dock positivt att vi var nykomna, eftersom det fick oss att fundera själva 

mycket utan att veta exakt hur allt fungerade och på så sätt snabbt kunde identifiera t ex 

orimligheten i att datorsystemet för inläsning av artiklar tog så lång tid på sig. Hade vi arbetat 

på, eller studerat distributionscentret tidigare, hade vi möjligtvis inte sett detta eftersom vi då 

hade ansett att det var ett normalt steg i processen. 

Beslutsanalys i form viktad beslutsmatris har rent generellt en viss osäkerhet gällande 

reliabilitet. Viktningen påverkas av vad personer tycker och därför kan beslutsanalysen bli 

vinklad till för- och nackdel för olika aspekter. Dock har vi strävat efter att ha en neutral och 

utredande inställning vid utförandet av beslutsanalysen för de olika koncepten. Likt den 

insamlade datan från intervjuer etc om störningar så har beslutsanalysen tagits upp med 

ledningen för distributionscentret för att undersöka att den är tillförlitlig. För beslutsmatriser 

generellt är det bra att blanda in flera personer som är insatta eftersom det minskar risken för 

vinkling åt just en riktning. 

Med tanken på att ingen ritning över den nya lokalen finns så kan koncepten inte konstrueras 

på sätt som passar en framtida lokal exakt, utan att det behövs göras justeringar. 

Utformningen kan också sakna detaljer som kommer från ännu mer praktiska och djupgående 

kunskaper. Exempelvis har vi inte fördjupat oss i inflödet, utan haft mer fokus på utflödet, och 

därför vet vi inte exakt hur stor yta som kan vara lämplig för inflödet.  

ABC-Analysen har gjorts efter två parametrar vi ansåg som bäst i samråd med 

distributionscentrets ledningsgrupp. Möjligheten att andra parametrar skulle kunna använts 

för annan fördelning finns.  
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Appendix 

Appendix 1 - Frekvensstudie 

Här har vi skapat en lätt frekvensstudie av DC lagret för att få en bättre bild av vad som pågår, 

hur störningar uppstår och vad som skulle kunna lösa dom. Vi gjorde denna studie genom att 

från båda hållen av lagret observera vad som pågick och vad vi ansåg utgöra problem och 

svårigheter för plockarna. 

 

Figur 17 – Egen bild – Frekvensstudie 

Bilden är en enkel ritning av hur distributionscentrets pallager ser ut och siffrorna 

representerar olika händelser. Först förklaras problemet sen de slöserier som uppstod. 

1. Två förare stannade för att få ut en tom pall och lasta in en ny. Dötid. 

2. Stopp för två truckförare. Den ene hjälpte den andre med dator/plockning. Dötid. 

3. Problem med dator/interface. Dötid. 

4. Truckförare får ta till en oergonomisk rörelse på hög höjd för att nå detaljer som befan 

sig längre in på hyllan. Dötid samt risk för fall- och ergonomiskador. 

5. Stopp för två truckförare. Den ene hjälpte den andre med dator/plockning. Dötid. 

6. Truckförare har problem med datorn/interfacen, tar lång tid samt risk för köbildning. 

Dötid. 

7. Inlastare fick problem med att få in nya detaljer på hyllan pga platsbrist, annan 

truckförare fick hjälpa för att lösa problemet. Dötid samt dubbelarbete. 



II 

 

8. Plockning tog tid, kö bildades. Kötid. 

9. Plockning tog tid, kö bildades. Kötid. 

10. Väldigt oergonomisk och farlig arbetsinsats. Pall högst upp med detaljer längst in 

gjorde att truckföraren fick ställa sig på ramen av sin bur för att nå in och dra ut 

detaljer. Dötid samt risk för allvarliga fall- och ergonomiskador. 

11. Problem med dator/interface. Dötid. 

12. Problem med dator/interface. Dötid. 
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Appendix 2 – Tidtagningsstudier 

 

Figur 18 – Egen bild – Tidtagningsstudie 

X beskriver brist på data. Denna data har försvunnit eller inte kommit med av olika 

anledningar.  

Källa: (Science Direct, 1999), Användes som grundpelare för vilken data som skulle samlas in 

för möjligt framtida användning, all data var inte behövlig men detta låg endå som grund för 

denna tidtagningsstudie. 

  



IV 

 

Appendix 3 – Intervjuver 

Varje  siffra representerar en person och deras åsikt om vad som är fel inom DC samt förslag 

på förbättringar. 

Utflöde 

1. Problem med att nå saker, halvpallar skapar problem då den främre blir tom/borttagen, 

helpall är bättre eftersom det går att använda kratta på dessa. Plastningsmaskin och 

vägning borde ej stå tillsammans skapar trängsel och kö. Två plastare/en snabbare 

behövs. KO-band borde stå mer tillgängligt för truckar. Pappersskrynklare och våg 

borde flyttas isär. Rullbandet för bilpaket borde flyttas ut och vridas 90 grader. Brist 

på pallplatser i lagret. Trångt i gångarna ibland. 

2. Böjningar nedåt, oergonomiskt. Hyllagret har artiklar för lågt och två sorter i samma 

fack, detta skapar förvirring, irritation och ergonomiska problem. 

3. Köbildning i gångarna, bredare gångar behövs. Artiklar lagars för långt ner i hyllagret, 

väldigt jobbigt. Tre ramar på samma pall är inte bra, går ej att få ut artiklarna från 

pallstället. Mycket duttande på datorn, tar massa tid. Varje rad kräver ca. 8 duttar 

(genomsnitt 800 orderrader per dag). Köbildning vid plastmaskinen, skapar irritation. 

Exportpallar står ivägen för UPS-stationen, truckar får åka in i gångutrymmen utanför 

kontoren istället för att komma åt. Avlastning sker även där. Skapar risk med 

trucktrafiken och trängsel i den gången. 

4. Köbildning i gångarna. Tunga grejer placeras långt ner i hyllagret. Bredare gångar 

behövs. Positiv inställning till höglager. 

5. Pallar långt nere, krypande för att nå artiklar. Flyttande av pallar skapar problem. 

Positiv till halvpallställ. Datorerna tar tid, penna papper går snabbare. Även andra 

systemproblem/hög tidsåtgång. Smala och breda gångar i pallagret, enklare plock i 

smala och lastning från breda. Varannan bred, varannan smal gång. Positiv till 

höglager, men kan skapa mer tid när man står på samma plats längre för att komma åt 

de saker som finns högt upp. 

6. Bredare gångar så att man kan köra två truckar samtidigt. Köbildning ibland. 

7. Köbildning, väntetid. Plastning och vägning borde inte vara på samma plats, flaskhals. 

Svårt att nå i pallagret, mycket böjningar ner för att plocka artiklar. Halvpallarna är i 

vägen. Segt interface ibland, speciellt vid hård belastning (billigt interface i dagsläget). 

8. Tunga saker ska ligga långt ner. Högt upp ska man använda en kratta för att få fram 

artiklar. Detta blir möjligt då dessa artiklar är lätta. 

9. Plastningen är en trång sektion. Trånga gångar, bredare behövs. Ibland så finns två 

saker på samma lagerplats, irritationsmoment och risk för felplock. Tunga saker i låga 

lägen samt högt upp är påfrestande. Datorsystemet segt, segt interface, klarar inte av 

hög belastning (billigaste varianten). Säkerheten är viktig, inga människor borde gå i 

gångarna där truckar kör. Idéer om att skapa en truckzon, ingen gångtrafik i 

truckzonen, och att truckar istället får plocka fram saker åt enskilda gående. Onödiga 

transporter och inlagringar av gods från fabriken till lagret, som skall rätt ut. Om 

möjligheten finns; ha jämnare försäljning så att förpackningar inte behöver brytas, 

brytningen skapar oordning och räkneproblem för plockare.  

  



V 

 

 

 

Handscannern skulle underlätta om den skulle kunna användas mer. Idéer om att det 

finns en kontrollpunkt så att alla fel kan elimineras. Onödig administration kan kapas 

bort genom att införa direktutskrivning av alla papper som behövs för leverans. 

10. För lite lagerplatser, ytorna är för trånga. Två slussar för utlastning men bara en är 

brukbar av lastbilar. Detta skapar kaos och problem när många lastbilar kommer 

samtidigt så fler lastkajar/slussar behövs. Kajen är för hög för vissa lastbilar vilket 

medför mycket extra lastningstid i form av utlastning till marknivå för att sedan kunna 

lasta in artiklarna i lastbilen. Många vändor för att hämta alla lådor på grund av att det 

inte finns plats för helpallar i lagret. 

Inflöde 

11. Onödig administration, följesedel ska in i datasystem för att vi ska få ut 

inlastningsbekräftelse och sedan kunna få in saker på lagret. 

  



VI 

 

Appendix 4 – ABC-analys 

Tex: 0 Antal: Parametrar: Maxgräns:

Över 5 Över X kg 0 >=X <=X <=1000

1,1-4,99 X - X kg 0 >=X <=X

0-1 0 - X kg 0 Rör ej → >=-1

0

Tex: 0 Antal: Parametrar: Maxgräns:

Över 5 Över Y 0 >=Y <=Y <=100000 >=Y

1,1-4,99 Y - Y 0 >=Y <=Y

0-1 0 - Y 0 Rör ej → >=-1

>=Y

AA: 0

AB: 0

AC: 0

BA: 0 >=-1 >=X >=X 0

BB: 0

BC: 0

CA: 0

CB: 0

CC: 0

Totalt antal: 0

X-axel

Y-axel AA AB AC

0 0 0

0 0 0

0 0 0

BA BB BC

CA CB CC

 Figur 19 – Egen bild – ABC-analys, beräkningsblad 

Denna ABC-analys har använts för att dela in ASSA AB:s lagerförda artiklar i Eskilstuna i 

mindre grupper. På grund av sekretesskäl så har inga siffror bifogats men matrisen är fullt 

funktionabel om detta dokument öppnas som wordfil. Fliken som visas är beräkningsfliken 

och indelningen som visar hur många artiklar som delas in vart. Förutom denna flik finns en 

inmatninsflik för att få in relevant data samt 9 redovisningsflikar som visar alla artiklar som 

hamnat i en specifik grupp. 
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Appendix 5 – Tidåtgång för packning 

 

Figur 20 – Egen bild – Tidåtgång 
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