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Sammanfattning 
Allied Motion Stockholm befinner sig i förändringsfasen. Företaget har utvecklats 
från enbart distribuera till att producera med allt högre takt. Idag är den nuvarande 
lagerlayouten inte anpassad för den ökade produktionskapaciteten. Företaget 
kommer att separera produktion och lager genom att bygga en vägg mellan dem. På 
så sätt skapas en tydlig U-format flöde. Dessa är förutsättningar för framtagning av 
layouten.  

Målet med rapporten är att analysera det interna materialflödet och ta fram ett 
grundkoncept för en lagerlayout som är baserat på lämplig materialhantering och 
intern transport samt ge förslag på materialförsörjning och bemanningen i 
logistikavdelning.  

Avgränsning har gjorts att utforma ett grundkoncept på layout och enbart det interna 
materialflödet diskuteras.  

Observationer, intervjuer och mätningar lägger grunden för analysen. Utifrån 
resultatet av analysen framkommer de problemområden som Allied Motion har idag. 
De problem om som har identifierats är ineffektiv materialhantering, personalbrist, 
långa och rörliga transportsträckor och problem i godsförvaringssystem.  

Detta examensarbete är baserat på utförda observationer, mätning och intervjuer 
med personalen hos Allied Motion. Sedan utfördes en analys på det insamlade 
materialet som visar problem områdena idag inom den interna materialförsörjningen 
och transporterna hos Allied Motion. De i studien identifierade problem områdena 
omfattar ett ineffektivt materialhantering, resursbrist, långa och röriga 
transportsträckor och problem i godsförvaringssystemet. Den utförda analysen 
resulterar i ett förslag bestående av ett grundkoncept för en lagerlayout hos Allied 
Motion Stockholm AB som kan ta itu med de identifierade problemområdena.  

Bland de i studien föreslagna förbättringar finns förflyttning av hyllor och emballage 
och även ett förslag att tillsätta en ytterligare resurs som enbart skall arbeta med 
materialhantering. Dessa förslag på förbättringar skulle kunna underlätta 
plockningsarbetet och ge ett mer effektiv användning av det begränsade 
lagerutrymmet. Dessutom för förslaget att tillsätta en ytterligare resurs för 
materialhanteringen löser inte enbart bristen på lagerpersonal, utan skulle ven 
minimera de interna transporterna och slöseri med tid för aktiviteter som t.ex. 
förflyttning av material som idag görs av produktions personal. 

Ytterligare förbättringar skulle vara att implementera Kanban processer som t.ex. 
Kanban två-binge system, ett-korts Kanban, material torg och kitting. Dessa Kanban 
processer skulle självkart kunna implementeras genom att vidareutveckla det 
nuvarande Kanban systemet hos Allied Motion. 

Andra förslag på förbättringar innefattar minimering av interna transporter genom 
attskapa tydliga truckgångar och se till att endast lagerpersonal få tillgång till 
truckarna samt att effektivisera förvaringssystemet genom att placera buffertlagret 
längst upp ovanpå plockplatserna och därigenom ge stöd åt Först In Först Ut (FIFO) 
principen. 
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Abstract 
The company Allied Motion in Stockholm AB is currently in a transitional phase, 
from being a distribution company to becoming a manufacturing company with the 
need to increase its capacity of production. One of the key enabling factors to increase 
the manufacturing capacity is the company’s warehouse that today is formed for its 
past as a distribution company and need to be adapted to the company’s current 
business. Currently Allied Motion plans to separate its production facilities and 
warehouse by building a wall, which will form a distinct shape of an U thus creates 
logistical a U-shaped flow.  With the transition of business and the plans of forming a 
U-shaped flow it has emerged a need of a new warehouse layout 

The goal of this thesis is to perform interviews and observations on the current 
internal supply chain at Allied Motion in Stockholm AB, and then make an analysis of 
these findings to form and present a fundamental concept of an ideal warehouse 
layout suitable for the current business activities at Allied Motion. This concept of the 
warehouse layout is developed on the basis of advisable supply chain management 
and internal logistics and will nevertheless propose ideas for improving the logistics 
department at Allied Motion on areas of the internal supply chain and staffing.   

In order to keep the scope of this thesis at a manageable size, exclusion has been 
made to only develop a fundamental concept for the warehouse and limit the 
discussion to the internal supply chain at Allied Motion in Stockholm AB.  

This thesis is based on performed observations, measurements and interviews with 
the staff at Allied Motion. An analysis is then made on the collected findings which 
will bring forward the current problem areas with the internal supply chain and 
logistics at Allied Motion. The identified problem areas in this study consists of 
inefficient supply chain management, lack of resources, extended and confusing 
transportation routes and issues with the storage management system. The resulting 
outcome of this thesis is a fundamental concept of a warehouse layout for Allied 
Motion in Stockholm AB that will address the discovered issues. 

Among the proposed improvements is relocating of shelves and packaging materials, 
but also a suggestion to increase the staff by a resource that shall only work with 
supply chain management. These proposals of improvements will make it easier to 
gather goods, provide for more efficient use of the limited storage space.  
Nevertheless does the suggestion of increasing the staff by one more resource not 
only resolve the lack of resource issue, it will also minimize the internal 
transportation and the time wasted for activities like e.g. relocation of material by the 
production staff. Further improvements is to adopt the implementation Kanban 
processes of the Kanban two bin system, one card Kanban, material square and kits. 
These Kanban process can of course be implemented by further development of the 
existing Kanban system at Allied Motion.  

Other proposals of improvements consists of minimizing the internal transportation 
by making a distinct and clearly marked path for fork-lift trucks and setup of process 
that only the warehouse staff is allowed to access the fork-lift trucks, and to create a 
more effective storage system by moving the current buffer storage space to the top of 
the pallet shelves on top of the place for gathering goods for supporting the First In 
First Out (FIFO) principle. 

III 
 



IV 
 



Förord 
Detta examensarbete genomfördes under vårterminen 2014 för teknologi 
magisterprogrammet inom tillämpad logistik på KTH. 

Examensarbetet genomfördes på företaget Allied Motion Stockholm AB och löpte 
under en 10 veckorsperiod.  

Det har varit en spännande resa för mig att kunna utföra mitt examensarbete hos 
Allied Motion Stockholm AB. Under resans gång har jag inte bara skaffat mig hands-
on kunskaper om logistik, utan också lärt känna många duktiga och fantastiska 
människor som tålmodigt visade och lärde mig om företagets verksamhet. Det har 
varit många givande samtal med personalen på Allied Motion, vilket utgör en viktig 
grund för detta arbete.  

På KTH har Göran Stöth varit min handledare och på Allied Motion har Jonna 
Neuschutz varit min handledare. Jag vill rikta ett särskilt stort tack till mina 
handledare för deras gedigna engagemang och goda råd samt att de har stöttat och 
motiverat mig.  

Dessutom vill jag tacka min familj och mina vänner för all stöd och uppmuntran 
under min resa. 

 

 

 

Stockholm, juni 2014 

 Karen Sun 
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Begrepp 

7 slöserier Aktiviteter som inte skapar något värde 
för kunderna. De 7 slöserierna är 
Överproduktion, väntan, onödiga 
transporter eller förflyttningar, onödiga 
arbetsmoment, överlager, överarbetning 
och defekter.  

FIFO FIFO är förkortning på First In, First Out 
på engelska och är Först In, First Ut på 
svenska. FIFO är en princip som innebär 
att de artiklarna som kommer in först 
plockas först. 

Just In Time Just In Time eller JIT är precis i tid på 
svenska och är en filosofi som sträva 
efter att leverera varor i precis rätt 
mängd, på rätt plats och rätt tillfälle när 
de behövs.  

Kanban 

 

Ett japanskt begrepp som betyder ”ett 
litet kort”. När artiklar förbrukar i t.ex. 
monteringen ska en signal i form av ett 
s.k. Kanban kort skickas till den 
avdelning eller leverantör som en signal 
för påfyllning. På kortet står det artikelns 
artikelnummer, leverans kvantitet och 
adresser. Kanban ingår i JIT konceptet 
som syftar till att ta fram exakt det som 
behövs på rätt ställe och vid rätt 
tidpunkt. 

Layout Utformnig av fysiska föremål. 

Lean Lean är ett japanskt koncept med syftet 
att öka kvalitet och kompetens genom att 
effektivisera och eliminera onödiga 
aktiviteter i bl.a. processer, tid, lager, 
transporter, produktion och felaktiga 
varor m.m. I början fokuserar Lean 
begreppet enbart på produktion, men 
synsättet kan även överföras till 
distribution. 

Materialhantering Är en funktion för lagerhantering och 
artikelförflyttning internt i ett lager.  
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1 Inledning 
Detta avsnitt ges bakgrunden och målsättningen med detta examensarbete. Vidare 
behandlas även avgränsningarna och problemområdena för examensarbetet samt de 
lösningsmetoder som har använts i studien. 

1.1 Bakgrund 
Allied Motion Stockholm AB är en global tillverkare av elektriska motorer, växellådor 
och kraftelektronik. Företaget vänder sig framförallt till kunder inom 
fordonsindustrin med applikationer för gaffeltruckar och andra tunga fordon samt 
tillverkare av medicinsk utrustning såsom röntgenutrustning, rullstolar och 
patienthantering. I Allied Motion Stockholm AB finns det ungefär 35 personer med 
ansvar att konstruera kundanpassade undersystem, vilka sätts samman och levereras 
till kund. Företaget jobbar därför nära både kunderna i Europa och sina systerföretag 
i USA, Europa och Kina för att hitta de bästa lösningarna. 

Under tiden som examensarbetet genomfördes håller företaget på att göra ett antal 
förändringar i sin produktionslayout. De nuvarande monteringsstationerna skall 
möbleras om till 7 stycken monteringsceller, där varje cell skall börja implementera 
Lean i produktion. Layouten för den nuvarande integrerade verkstaden kommer att 
förändras genom att en vägg kommer att uppföras och kommer att separera lager och 
montering. Syftet med väggen är att skydda produktionen från damm och smuts samt 
att forma ett tydligt U-flöde. I och med dessa förändringar är den nuvarande layouten 
inte helt optimal för Allied Motion Stockholm ABs verksamhet då den skapar onödiga 
transportsträckor som medför slöseri av både tid och arbete vid materialhanteringen. 
Genom ändringarna i produktionslayouten skapas förutsättningar för att forma en ny 
lagerlayout. 

Detta examensarbete handlar om att ta fram ett grundkoncept för utformningen av 
layout för lagret hos Allied Motion Stockholm AB. Det framtagna grundkonceptet 
skall utmynna i en ny layout som är anpassad för materialhantering och minska de 
interna transporterna. Under examensarbetet är författaren placerad i Bromma för 
att studera materialflödet och kunna hålla en bra kontakt med berörda 
nyckelpersoner. 

1.2 Problemdefinition 
Allied Motion Stockholm AB är ursprungligen ett distributionsföretag.  Under åren 
har företaget utvidgats med produktion, vilket har lett till att det nuvarande 
lagersystemet inte kan svara mot de krav som har uppstått i och med företagets 
utveckling. Ett problem som Allied Motion Stockholm AB upplever är att lagret med 
åren har blivit för trångt och oorganiserat. Förvaringssystemen fungerar inte optimalt 
med mycket luft och luckor i ställagen och hyllor samt artiklar som står på golvet på 
grund av bristen på lagringsplatser. Utöver problemen med förvarningssystemen är 
det även brist på lagerpersonal som i sin tur medför brister i lagerhanteringen. 
Montörerna får själva stå för materialförsörjningen, vilket resulterar i att 
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produktionen stannar av och att transporten mellan lager och produktion blir rörig 
och ineffektiv.  

1.3 Målformulering 
Målet med detta examensarbete är att ta fram ett grundkoncept på layout i lager och 
effektiviserar materialhantering med avseende på interna transporter, 
materialhantering i lagret, intern materialförsörjning och bemanning i lagret.    

1.4 Lösningsmetoder 
Det finns flertalet metoder att samla in datamaterial. Data som används har varit 
kvalitativa. Data kan delas in både primärdata och sekundärdata. Med primärdata 
menas med data som är insamlad av rapportens författare själv. 
 

De primärdata samlats i Allied Motion Stockholms abs huvudkontor i Bromma. 
Författaren använda intervjuer och möten med montörer och lagerpersonal. Därtill 
sker intervjuer med olika arbetsledare och chefer i produktion och lageravdelningar. 
För att kunna få en inblick i flödet och skapa en egen uppfattning av verksamheten 
gjordes observationer av den operativa verksamheten. Under arbetets gång noteras 
problemområden och orsaker till dessa. För att kunna bedöma hur mätmetoden 
mäter det material man vill talas om metodens valideten. Vid de personliga 
intervjuerna fick montörer, lagerpersonal och olika arbetsledare beskriva sina 
upplevelser och erfarenhet. De observationer som gjorts ökar dessutom metodens 
validitet.  

 
Med sekundära menas med de befintliga data samlats från litteratur och statistik 
m.m. Som ett komplement till intervju och observationer används också 
sekundärdata. Litteratur, information och statistik inhämtats från internet och 
litteratur samt intern data på företaget används.  

För att få en bild av vilka aktiviteter som utförs i den operativa verksamheten har 
följande verktyg använts. 

• Spaghettidiagram: Diagrammet visar interna transportsträckor 

• Fiskbensdiagram: För att kunna analysera och bena ut orsaker till analyserade 
problemområden används fiskbensdiagram.  

 
 

1.5 Avgränsningar 
För att kunna genomföra uppdraget inom tiden och omfattningen för ett 
examensarbete i Magisterprogrammet samt att ha en väldefinierad problemställning 
har följande avgränsningar gjorts: 

• Enbart behandla materialflöde i den interna logistiken, dvs 
materialförsörjning, produktion och distribution inom företaget kommer att 
behandlas. 
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• Enbart behandla de interna transporterna, dvs transporter som ej berör 
externa leverantörer, kommer att behandlas. 

• Examensarbetet kommer enbart att ta fram ett grundkoncept, dvs utan 
genomförande på detaljnivå. 

1.6 Disposition 
Rapportens första kapitel är inledningen. I detta kapitel beskrivs bakgrunden till 
problemområdena som ligger till grund för examensarbetet. Vidare beskrivs 
målformulering, problemdefinition, avgränsningar samt lösningsmetoder som 
används för att nå de uppsätta målen. 

Rapportens andra kapitel innehåller rapportens teoretiska referensram som beskriver 
de teorier som detta examensarbete har grundats på och som stödjer de utarbetat 
resultaten.  

Tredje kapitel behandlar en nulägesbeskrivning av Allied Motion Stockholm AB:s 
verksamhet. Detta kapitel ger en inblick i hur det fysiska materialflödet ser ut idag 
hos Allied Motion Stockholm AB och de observerade problemområden som finns. 
  

Rapportens fjärde kapitel beskriver analysen för examensarbetet. Företagets nuläge 
analyseras utifrån de teorier som har tagits upp i den teoretisk referensram. 

Femte kapitalet presenterar examensarbetets resultat, förslag för ny lagerlayout och 
andra förbättringsförslag för de interna transporterna, den interna 
materialförsörjningen och bemanningen på logistikavdelningen. Kapitlet avslutats 
med att presentera ett förslag på en ny lagerlayout.  

Sjätte kapitalet omfattar en diskussion om arbetets genomförande. Hela 
arbetsgången sammanfattas och analyseras. Kapitalet avslutats med en riskanalys för 
att identifiera och väga riskerna som gör att de uppsätta målet inte kan uppnås.   

Det sjunde och sista kapitalet innehåller referenser till litteratur som använts och de 
personer som intervjuats.  
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2 Teoretisk referensram 
Detta kapitel beskriver de teorier som ligger till grunden för att genomföra detta 
examensarbete. 

2.1 Lager 
Ett lager i ett tillverkande företag är antingen materialförråd eller färdigvarulager. En 
frikoppling mellan olika funktioner i materialflödet kan möjliggöras av lager och 
förråd. Ett lager har både fysiska och administrativa funktioner. De fysiska 
funktionerna är att lasta och lossa transportmedel, utföra intern förflyttning till 
godsförvaring, utföra lagerhantering och transport från lager till utlastning och 
packning. De administrativa funktionerna är att administrera och styra 
materialflödet. För att se till att godset alltid är i rätt tid, i rätt kvantitet och befinner 
sig i rätt plats behövs samordning av både fysiska och administrativa funktioner. 
(Lumsden, 2012) 

2.1.1 Former av lager 

Utifrån funktion, process och flöden kan ett lager delas in i olika former. Nedan är de 
lagertyper som kommer att tas upp i rapporten och kommer att beskrivas i detalj.  

Komponentförråd: I en tillverkande process förvaras inköpta detaljer och 
underdetaljer, som ska monteras ihop med andra enheter i ett förråd av 
komponenter. Komponentförråd är kapitalkrävande eftersom dessa bearbetade 
komponenter är av högre värde. Det gäller att kunna balansera förråds storlek, så att 
den är så litet som möjligt och samtidigt tillräckligt stort för att förhindra eventuella 
materialbrister.(Lumsden, 2012) 

Färdigvarulager: Lager för varor som är avsedda för försäljning eller distribution. 
Färdigvarulager utgör en leveransgaranti för kund. Rätteligen benämns ett 
färdigvarulager som ett upplag av färdiga produkter för leverans, i motsats till förråd 
av underdetaljer. Dock används ordet lager mer generellt, t.ex. kan ett materialförråd 
kallas för lager också. Företagets lager består i stort sett av ett komponentförråd och 
ett litet färdigvarulager för distribuerade varor. För att undvika missförstånd, 
används ordet lager i hela rapporten.  

Säkerhetslager: Kallas ibland också för buffertlager inom produktion. Säkerhetslagret 
byggs med syfte att ta upp osäkerhet i inleveranser, produktion och 
efterfrågan.(Oskarsson m.fl., 2013) 

2.1.2 Lagerrelaterade logistikkostnader 

Detta avsnitt beskriver de lagerrelaterade logistikkostnaderna och dessa består av 
följande kostnader. 

Lagerhållningskostnader: Med lagerhållningskostnader avses kostnader för att 
lagerhålla varor. Lagerhållningskostnaderna omfattar en kapitalkostnad, en 
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förvaringskostnad och en osäkerhetskostnad. För många företag är 
lagerhållningskostnaderna den största enskilda logistikrelaterade kostnaden. 

Förvaringskostnader: Förvaringskostnader avser både driftkostnader för den fysiska 
lagerlokalen och de lagringsrelaterade aktiviteterna som bland annat 
personalkostnader, lagring och hanteringsutrustning, interntransport som omfattar 
plockning, internförflyttning och paketering. Lagerkostnaden för hyrda lokalen 
bestäms av kostnaden av antalet nyttjade pallplatser. (Jonsson och Matsson, 2005) 

Orderkostnader: Orderkostnader är kostnader som är förknippade till hantering av 
inköps- och tillverknings order. Materialhanteringskostnader ingås i orderkostnader, 
dvs, kostnader för godsmottagning, ankomstkontroll,  inlagring, uttag och 
förflyttning av produkter till och från lager. (Jonsson och Matsson, 2005) 

2.1.3 Förutsättningar för ett välfungerande lager 

För förutsättningar för ett välfungerande lager krävs att följande punkter uppfylls. 

1. Högsta möjliga lageromsättningshastighet, vilket medför ett litet fysiskt lager 
och låga kapitalkostnader.  

2. Hålla lägsta möjliga hanteringskostnader och undvika onödig dyrbar 
utrustning. 

3. Att rutiner finns i det administrativa systemet för godshantering, 
godslokalisering och inspektion av lagernivå. (Andersson, Å m.fl. 1985) 

 

2.2 Lager layout 
Vid utformning av lagerlayout ska alla arbetsmoment och de som upptar fysisk plats i 
en lokal, t.ex. ytor, utrustning och likande, tas med i planeringen. 
(Krajewske&Ritzman, 2002) 

Principerna för att utforma en optimal lagerlayout är försöka hålla nere 
lagerhållnings- och hanteringskostnaderna som mycket som möjligt och därigenom 
uppnå en hög fyllnadsgrad och låga driftskostnader. På så sätt kan lagerutrymmet 
nyttjas maximalt utan någon försvårad lagerhantering. Det bör även tas i beaktning 
att få tillräckligt med utrymme för t.ex. transportgångar eller ett antal tomma lager 
platser för att ta upp variationerna i lagringsbehoven. Lager layouten bör även 
anpassas till de processerna som skall genomföras i lagret, så att alla onödiga 
internförflyttningar minimeras. Exempelvis kan högfrekventa artiklar placeras nära 
transportgången medan lågfrekventa artiklar placeras längre in i lagret. En ytterligare 
parameter att beakta vid utformningen en lagerlayout är hur högt ett lager skall vara 
och hur breda truckgångarna skall vara. Fördelen med ett höglager är att det ger en 
hög ytnyttjande grad, men som nackdel krävs det speciell hanteringsutrustning. 
Liknande villkor gäller det för breda transportgångar som underlättar den interna 
transporterna, men samtidigt innebär en förminskning det värdefulla 
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förvaringsutrymmet. Vid utformning av en ny lagerlayout är det av tumregel att 
hanteringseffektivitet går före utnyttjande. (Jonson och Mattsson, 2005) 

2.2.1 Linje och U-format flöde 

Linjära flöden och U-format flöde är två principiella lösningar för utformning av en 
lagerlayout. Med linjära flöden menas med att godsmottagning och utleverans sker 
på motsatta sidor av lagret. Godset förflyttas genom hela lagret. Linjära flöden är 
fördelaktigt vid hantering av få artiklar med stora volymer.  

En U-format layout innebär att godsmottagning och utleverans sker på samma sida 
av byggnaden. Genom att lossning och lastning av godset sker på samma sida skapas 
hanteringsmässig effektivitet. (Jonson och Mattsson, 2005) 

2.2.2 Zonindelning av lager 

Zonindelning innebär att ett lager delas upp till flera mindre lagringsytor som kallas 
zoner. Zonindelning är effektiv vid U-formade lagerlayout eftersom 
förflyttningsavståndet kan bli mycket större än för ett lager med linjär layout. Tre 
grundläggande principerna för att göra zonindelning är 

1. Artiklar av samma produktfamilj. Det är fördelaktigt att placera artiklar som 
tillhör samma produktfamilj i en egen zon för att minska förflyttningsavstånd. 

2. Uttagsfrekvens, genom att sortera artiklarna i zoner efter deras uttagsfrekvens, 
dvs., hur många gånger per tidsenhet som artiklarna plockas ur lagret, och 
placera artiklarna med högst uttagsfrekvens i de mest tillgängliga utrymmena 
förenklas hanteringsarbetet. 

3. Artiklarnas fysiska egenskaper, Artiklar med samma fysiska egenskaper som 
exempelvis vikt och volym kräver ofta likartade förvarings- och 
hanteringssystem och kan med fördel lagerläggas i samma zon.(Lumsden, 
2012) 

2.3 Lagringsprinciper 
Detta avsnitt kommer att beskriva några olika lagringsprinciper som är 

• Fast Placering 

• Flytande Placering 

• Blandsystem 

• FIFO – First In, First Out (Först In, Först Ut) 

• LIFO – Last In, First Out (Sist In, Först Ut) 
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2.3.1 Fast och Flytande Placering 

Fast placering innebär att varje artikelnummer har sina förutbestämda 
lagringsplatser. Medan flytande placering betyder att varje pall inte har någon 
bestämd plats, utan kan placeras var som helst i lagret. Antal tillgängliga 
lagringsplatser utnyttjas bättre vid flytande placering. Med blandsystem menas med 
att plockplatser är fasta medan buffertplatser är flytande. Fördelen med blandsystem 
är bättre lagerutnyttjande för bufferten. (Jonsson och Matsson, 2005) 

2.3.2 FIFO och LIFO 

FIFO-principen betyder först in först ut och innebär att en artikel som kommer in 
först plockas först också.   

LIFO-principen betyder sist in först ut och innebär att en artikel som kommer in sist 
plockas först.  

Om FIFO principen tillämpas krävs det att lagerlayouten möjliggör att de äldsta 
artiklar hela tiden kunna plockas först.(Lumsden, 2012) 

2.4 Artikel Placering 
För att underlätta och effektivisera uttag ur lagret placeras artiklar som ingås i en och 
samma order nära varandra i lagret. Detta kallas för korrelerad placering. Dock måste 
hänsyn tas till att risken för felplockning av utseendemässigt lika artiklar ökar och 
därför bör vara extra varsam vid plockning.  

Även artiklarnas egenskaper som t.ex. dess vikt och volym avgör hur artiklarnas skall 
placeras optimalt. Tunga, skrymmande och svårhanterade artiklar placeras bäst på 
golvet, separat, nära sina användningsområden för att minimera 
förflyttningsavstånd. Medan lågfrekventa och lätta artiklar bör placeras på en högre 
nivå. (Jonsson och Matsson, 2005).  

Även artiklarnas placeringshöjd påverkar både plocknings effektivitet och plockarens 
arbetsmiljö. Den mest ergonomiskt lämpligaste plockhöjden ligger i höjdled mellan 
75 och 140cm. Dessutom om det finns varierade takhöjd i lagret, bör de tyngsta 
artiklarna lagras i den delen som har lägst takhöjd medan de lätthanterliga artiklarna 
i den delen som har högst takhöjd. (Lumsden, 2012) Ett exempel är att placera 
artiklar som plockas i mindre förpackningar på golvet och de som lagerläggs som 
helpall läggs på en högre våningen.(Jonsson och Matsson, 2005) Nedan följer några 
principer för artikelplacering. 

Plockpositionsprincipen – Artiklar som ska plockas ut samtidigt placeras nära 
varandra för att kunna effektivisera uttag ur lagret. 

Höjdledsprincipen – Denna princip betrakta höjdledsplaceringen hos en artikel där 
hänsyn bör tas av hur snabb plockning av en artikel kan ske på en viss höjd samt hur 
artikelns höjdplacering påverka arbetsmiljön för plockaren, dvs vilka artiklar som ska 
placeras i golvnivå och vilka ska placeras på en högre nivå.  
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Popularitetsprincipen. – Popularitetsprincipen bygger på en så kallad ABC-analys 
efter artiklarnas plockfrekvens och hanterad volym. En viktig förutsättning för 
tillämpning av ABC indelning är att artiklar förbrukas stabilt och kontinuerligt. De 
mest högfrekventa artiklarna lagras nära utleverans medan de lågfrekventa artiklar 
står längre in nära inleverans.(Lumsden, 2012) 

2.5 Förvaringsmetoder 
Detta avsnitt kommer att diskutera några vanliga förvaringsmetoder som  

• Fristapling 

• Ställage lager 

• Hyllfackslagring 

Fristapling: Fristapling innebär att placera artiklar direkt på golvytan och staplar 
dem fritt ovanpå varandra i flera nivåer.  Denna princip medför bäst ytutnyttjande 
och är fördelaktigt när stora volymer av samma artiklar med lång hållbarhet ska 
lagerhållas.  

Ställagelager: I en industrin är förvaringsmetoden med ställagelagring den vanligaste 
lagringsmetoden. Med ställagelager menas med att artiklarna förvaras i en lastbarare, 
normalt en pall, som placeras i pallställage. Fördelar med ett sådant uppläggning är 
hög flexibilitet eftersom samtliga artiklar är direkt åtkomliga från transportgångarna 
men lägre ytutnyttjande eftersom transportgångar tar upp mycket lageryta.   

Hyllfackslagring: Hyllfackslagring innebär att artiklar lagras i lådor eller fack i en 
hylla.  Denna förvaringsprincip används mest för små volymer av många artiklar i 
plocklager och för verktyg, reservdelar samt insatsmaterial av låga volymer till 
produktion. (Lumsden, 2012) 

2.6 Lagerverktyg 
I detta kapitel kommer en beskrivning att ges på de mest använda lagerverktygen 
inom industrin, dessa är 

• Eurpall 

• Amerikansk pall 

• Pallkragar 

• Pallyftare 

 

Eurpall: Eurpall är den mest använda pallen i Europa. Modulmässigt är en hel 
Eurpall 800X1200 mm, medan en halvpall är 600X800 mm. (Lumsden, 2012) 
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Amerikansk pall: Amerikansk pall används i USA och förkommer i många 
varianter och med följande mått 825X1100mm; 880X1100mm; 1100X1100mm; 
1100X1320mm. (Lumsden, 2012) 

Pallkragar: Lastpallkragar är en effektiv komplettering till pallarna. De är 
standardiserade för hel- halv och sjöfartspall. Normalt är kragarnas höjd 200 eller 
400mm.(Lumsden, 2012) 

Pallyftare: Pallyftaren placeras på kortsidan av pallen mellan pallens ben. Med 
pallyftare kan varorna bara flyttas med golvhöjd. (Jonsson & Mattson, 2005) 

2.7 Materialhantering 
Materialhantering avser funktioner för lagerhantering och artikelförflyttning internt i 
ett lager. Processer som ingås i materialhantering är bland annat godsmottagning och 
ankomstkontroll, inlagring, artikelplockning, intern godsförflyttning, packning, 
emballering och godsavsändning. Vid planering av materialhanteringen bör hänsyn 
tas till antalet positioner att hämta och lämna artiklar, längden av transportsträckor 
för artiklar, artiklarnas in-och uttags frekvens samt produkt typ. (Jonsson & Matsson, 
2005) Materialhanteringskostnader upptar en stor andel av den totala 
tillverkningskostnaden och är därför viktigt att effektivisera materialhanteringen. Det 
finns en rad symtomen som indikerar en ineffektiv materialhantering: Förvirring vid 
hantering av material, långa transportsträckor, mycket spill och skador, smutsiga 
lokaler och en fullproppad mittgång. (Andersson m.fl., 1985) 

2.7.1 Materialförsörjning 

Det finns fyra metoder för Materialförsörjning från eget lager, de fyra metoderna är 
Just In Time (JIT) leveranser, materialtorg, Kanban och visuell signal.  

1. Just In Time 

Med Just In Time eller JIT menas med att exakt material och produkter levereras vid 
exakt den tidpunkt när de behövs. Begreppet syftar till eliminera slöseri med tiden 
och erhålla bra leveransservice samt hålla ett lagerlöst system. (Lumsden,2012) 
Exempel på Just In Time leveranser direkt till produktion, är  

Satsning från förråd: Det material som krävs för en produkt plockas samman i 
förrådet och distribueras i en materialsats. Detta benämnas satsning av material eller 
kittning på engelska. Denna typ av materialförsörjning ställer stora krav på de 
administrativa och informationshanterande systemen. Vidare kan det vid denna form 
av exakt försörjning till monteringen krävas olika former av alternativa system för att 
ersätta skadade eller felaktiga material.   
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2. Materialtorg 

Material från lager distribueras till en gemensam plockyta för flertal 
tillverkningsstationer. Materialtorg fungerar som ett decentraliserat lager och 
montörer får själva hämta de material som behövs. Nackdelen med denna 
försörjningsmetod är att ytan kring tillverkningsstationen minska, medan fördelar 
med denna försörjningsmetod är antalet materialadresser minskas och försörjning 
effektiviseras genom att en montör hämtar material åt flera montörer och till flera 
order.  

3. Kanban 

Kanban är ett japanskt begrepp som betyder ”ett litet kort”. Principen av 
Kanbansystem är att ett Kanban kort placeras i lastbäraren. Kortet innehåller 
information om artikelnummer, kvantitet, leveransadresser och det fungerar som en 
signal för beställning av nytt material. Produktionspersonal plockar artiklar ur 
lastbäraren, när ett Kanbankort dyker upp då skickas det till förrådet för påfyllning. 
(Modern Logistik) 

Det finns Enkorts-kanban för påfyllning och för både påfyllning och produktion. 
Tvåkorts-kanban och Kanban-rutor.  

När material är förbrukat t.ex. i monteringen ska en signal i form av ett Kanbankort 
skickas till den avdelning eller leverantör som tillverkar artikeln. Kortet talar om att 
det är tid att starta en ny tillverkning av motsvarande kvalitet och kvantitet. Som 
Kanban kan ett kort, en pall, en boll eller en låda användas så länge som innebörden 
är klar. Ett kort kan i klartext tala om vilken artikel som behövs och hur många, 
medan en låda medför motsvarande budskap i form av krav om att den ska fyllas. 
Den avdelning eller leverantör som tillverkar artikeln behöver kanske vissa artiklar 
för tillverkningen och sänder i sin tur en Kanban till sin leverantör och så vidare. Det 
är i dessa kedjor som Kanban ”suger” fram godset. Metoden innebär därför att det går 
att bestämma mängden produkter i arbete utifrån antalet cirkulerande Kanban. Det 
finns många olika varianter av Kanbansystem, men grundprincipen är densamma, 
dvs. att material sugs genom tillverkningsprocessen av ett behov av slutprodukten.  

Kanban ingås i begreppet Just In Time och syftar till att ta fram exakt det som behövs 
på rätt ställe och vid rätt tidpunkt.  

4. Kanban Två-bingesystem 

En variant av Kanban-beordning heter två-bingesystem. Istället av att använda ett 
Kanbankort, används lastbärare(binge) som beställnings och påfyllningssignal.  

Kanban Två-bingesystem är ett vanligt förkommande materialförsörjningssystem hos 
företag. Två lådor(bingar) som innehåller produktionsbuffert står bakom varandra. 
När den första lådan tas tom ställs den på en påfyllningsplats, körs sedan till förråd, 
fylls på och ställs tillbaka bakom den andra lådan eller binge.  
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5. Signalkanban 

Signalkanban är ett Kanban för en liten sats artiklar. Kortet signalerar när en 
beställningspunkt har nåtts och en ny sats måste tillverkas. Används när uppströms 
processer måste leverera i satser (batches) i stället för i ett kontinuerligt flöde.( 
http://www.leanforum.se/termer_listan.asp 2014-05-23) 

5. Visuell signal 

Behov av påfyllning signaleras till lagerpersonal i form av visuell signal, t.ex. tända en 
lampa eller fälla ut en färgad flagga. Lagerpersonal plockar materialet, fyller på 
buffert och återställer signalen.  

Vissa av de ovan nämnda försörjningsprinciper kan även tillämpas direkt av en 
leverantör. Motivet för detta är att undvika lagring i det egna lager och istället låta 
leverantörerna ta större ansvar.  

Både Kanbankort och två-bingesystem kan användas mot leverantör. Just In Time 
principen är mest vanlig i slutmontering med kundspecifika produkter.  

2.8 Lean princip 
Lean produktion och distribution. Lean är ett japanskt koncept. Syftet med lean är att 
öka kvalitet och kompetens genom att effektivisera och eliminera onödiga aktiviteter i 
bl.a. processer, tid, lager, transporter, produktion och felaktiga varor m.m. I början 
fokuserar Lean begreppet bara på Lean i produktion, men synsättet har även 
överförts till att gälla för distribution. (Lumsden, 2012) 

2.8.1 De 7 Slöserierna 

Toyota har identifierat sju huvudtyper av icke värdeskapande slöserier eller muda 
som på japanska. Dessa slöserier gäller inte bara produktion utan också alla andra 
processer. Dessa slöserier är överproduktion, väntan, onödiga transporter eller 
förflyttningar, onödiga arbetsmoment, överlagring, defekter och outnyttjad 
kreativitet hos de anställda.  

• Överproduktion. Produkter som ligger i lagret och väntar på kundens 
beställning eller produkter som aldrig når kunder.  

• Väntan. När maskin står stilla eller operatör väntar på material eller 
verktyg, utnyttjas inte resurs och tiden fullständigt och inget värde 
skapas.  

• Onödiga transporter eller förflyttningar. Att flytta material eller gods in 
i eller ut ur lagret eller mellan olika arbetsprocesser, vilket skapar 
ineffektiva transporter och skapa inget värde.  

• Onödiga arbetsmoment. All onödiga rörelse som görs under 
arbetsmoment, exempelvis att leta efter material och gå omkring. 
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• Överlagring.  Onödiga stora mängder råmaterial eller färdiga produkter 
i lagret. På grund av överlagring döljs problem såsom försenade 
inleveranser, dåliga produktionsplanering, felaktiga produkter m.m. 

• Överarbetning. Ineffektiv bearbetning av komponenter som krävs att 
vidta onödiga åtgärder.  

• Defekter. Producera eller omarbeta defekta enheter. 

                    (Jeffrey K. 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
  



  

15 
  



3.Nulägesbeskrivning 

3.1 Lagerlayout 
Detta avsnitt beskriver den nuvarande lagerlayouten. 

 

Figur 1. Nuvarande lagerlayouten hos Allied Motion. 

Figur 1. beskriver den nuvarande lagerlayouten hos Allied Motion.Som layouten 
visar, till vänster av slussen står en arbetsbänk för lagerpersonal, bredvid vilket står 
ett packningsbord. (2)Två hyllor med emballage står vid väggen. Längst vänster finns 
det hyllor H, G, F och hyllan för Kanbanartiklar.(1) 

Till höger om slussen är ett litet rum som inte utnyttjas optimalt idag.(3) Fläkten och 
torkskåpen som används i test avdelningen står i vägen vilket gör den redan trånga 
ingång ännu trängre. Rummet används idag för spärrade artiklar. 

Utrymmet bredvid det lilla rummet används som emballage förvaring.(4) Där står två 
pallställage på vilken står det emballage för kunden Siemens, bandrullar och 
oanvända golvar till ställage. I undervåningen till golvet används för pallar, kragar 
och lockar.  

Bredvid emballage förvaring (4) finns två rum för returnerande artiklar. 

Områden mitt emot rum för retur är förvaringsområden(5). Där står 6 sektioner av 
pallställage med bokstäver A, B, C, D, E och I. Mellan ställagen i sektion I och E(6) 
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finns det ett utrymme som används nuvarande att lägga tomma emballage kartonger 
och skivor.   

Bredvid nödutgången står pallställage K. 

Gången vid fönster är fullt av skåpbyggande tillbehör och tomma emballage.(7) 

3.2 Materialflöde 
Detta avsnitt beskriver det interna materialflödet hos Allied Motion. Figur 2. nedan 
beskriver processerna i det interna materialflödet förutom för processen  Montering, 
då denna studie är avgränsat till att endast behandla den interna logistiken hos Allied 
Motion. 

Varje processbeskrivning kommer att behandla hur materialhanteringen går till i 
lagret, som t.ex. bemanning, den interna transporten och förflyttningen samt de 
observerade problemområden. En sammanfattning av de största problemområden 
kommer att göras i slutet för varje processbeskrivning och kommer att användas som 
underlag i analysen för denna studie. 

 

Figur 2. Processerna i det interna materialflödet hos Allied Motion. 
3.2.1 Inleverans, godsmottagning och ankomstkontroll 

Det första steget i materialflödet är inleverans som innebär den fysiska inleveransen 
av godset till lagret, detta följs av godsmottagningen som är den administration som 
görs för att registrera in det inlevererade godset i företagets verksamhetssystem. När 
inleveransen och godsmottagningen är gjord så görs en ankomstkontroll av det 
inlevererade godset. 

Inleverans  

De största inleveranserna är växlar från Tyskland och motorer från Kina. 
Inleveranser från Tyskland kommer varje vecka med korta leveranstider. De Kina 
leveranser däremot kommer med båten, så inleveransdatum varierar från sex till åtta 
veckor beroende på vädret på havet. Volymerna varierar stort och volymen varierar 
från fem pallar upp till femton pallar. För övrigt är bara små leveranser som droppar 
in under dagen såsom en kartong eller ett paket med färdiga produkter som sedan 
direkt skall distribueras till kund eller olika tillhörande artiklar. 
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Godsmottagning och ankomstkontroll 

Godset ankommer från leverantören tillsammans med fraktsedel, följesedel och 
eventuella intyg på exempelvis kontroll som leverantören har gjort. Pallar körs med 
truck in i pallställage I som är används för godsankomst. För artiklar med 
upprepande fel görs noggrann ankomstkontroll i godsmottagningen.  För övriga 
artiklar brukar lagerpersonal göra en yttre kontroll av godset för att upptäcka 
ytskador och eventuella transportskador på emballaget. Om det skulle finnas skador 
måste dessa utredas för att få en uppfattning om huruvida godset är skadat. Om det 
inte är akut behov av godset i produktionen, brukar godset få ligga tills 
lagerpersonalen är klara med utleveranserna. När utleveranserna är gjorda börja 
lagerpersonalen att hantera inleveranserna. Godset av-emballeras genom att de yttre 
banden klipps av. Gods som har inlevererats på pall behövs ingen ompackning såvida 
de inte innehåller många små kartonger, då måste kartongerna packas om på pall. I 
godsmottagningen sker kontroll av godskvantiteterna att de stämmer överens med 
det som står på följesedeln. För artiklar som redan ligger i emballerade kartonger 
görs ingen ytterligare av-emballering.  

Vid en felfri kontroll registrerar personalen in ordernumret i affärssystemet, detta 
görs mesta dels genom manuellt inskrivning men kan även skannas in om stöd finns. 
Under registreringen skrivs även godsmärkningsetiketterna med artikelnummer, pall 
plats och inleveransdatumet ut och stämplas sedan av personalen på följesedeln. 
Under godsmottagnings- och ankomstkontrollprocessen går lagerpersonalen fram 
och tillbaka mellan sin arbetsbänk och platsen för det ankommande godset. När allt 
är gjort slängs allt emballage. 

Bemanningen 

I dagsläget är personalstyrkan som arbetar med processen inleverans, 
godsmottagning och ankomstkontroll en och en halv person. Den är en person som 
arbetar heltid med in-, utleverans och lagerhantering och en annan person som 
växlar mellan att sköta det administrativa arbetet, ankomstkontroll eller in- och 
utleverans beroende på var behoven uppstår och när beläggningen är som högst. Vid 
akut behov hjälper även en montör till med godsmottagningen och 
ankomstkontrollen. 

Tomma emballage från Siemens kommer tillbaka två gånger i veckan.  

 Intern transport och förflyttning 

En del av den interna transporten och förflyttningen för processen inleverans, 
godsmottagning och ankomstkontroll är förflyttningen mellan ankommande gods 
och arbetsbänken för godsregistrering. Där måste lagerpersonalen ständigt röra sig 
fram och tillbaka mellan arbetsbänken med dator för godsregistrering och den 
framtill liggande platsen för godsankomst, vilket upplevs som tidskrävande och 
onödig transport av de intervjuade lagerpersonalerna. 
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En annan del av den interna transporten och förflyttningen för processen inleverans, 
godsmottagning och ankomstkontroll är inleveranserna från Danmark som brukar ha 
specialskruvar som skruvar fast lock till pall. De danska artiklarna körs därför till 
produktion där det finns verktyg som kan lossa på specialskruvarna. När 
specialskruvarna har skruvats loss hos produktionen, så körs det danska godset åter 
tillbaka till platsen för godsankomst. Även denna förflyttning av de danska artiklarna 
för att skruva loss specialskruvarna från pallen betraktas av de intervjuade 
lagerpersonalen som både tidskrävande och onödig transport. Lägg därtill att 
pallarna med olika artiklar brukar ligga staplade på varandra så att 
produktionspersonal måste flytta på den översta pallen för att kunna komma åt 
artiklarna i de nedre pallen, detta moment ger en förflyttning som de intervjuade 
lagerpersonalen ansåg vara onödig. 

Observerade problemområden  

Ett observerat problemområde är inleveranserna från Kina som varierar stort i volym 
och inleverans tid. Där den inlevererade volymen från Kina kunde skilja sig från fem 
pallar till femton pallar och att leveranstiden från Kina varierar från sex till åtta 
veckor. Detta ojämna inflöde av artiklar påverkar hela materialflödet och platsen för 
godsankomst är inte tillräckligt stor för att rymma hela den ankomsten av motorer 
från Kina, och än värre blir det när växlar från Tyskland anländer samtidigt. Som en 
konsekvens ställs godset där det finns plats och begränsar utrymmet för truckgångar 
och rörligheten. Dessutom ger det ojämna inflödet ojämna arbetsscheman vid en 
inleverans, då det blir en topp av arbete för att göra inlagring och kontroll, vilket 
upplevs vara mycket stressigt för personal. 

3.2.2 Inlagring och lager 

Inlagring 

Efter mottagning och ankomstkontroll körs godset till den av affärssystemet 
förslagna adress och godset ställs direkt på pallställage.  I intervjuer med 
produktionspersonal framkom att de flesta order från kunderna Siemens och HTC 
och även PST kort och motorer från USA och Kina ha fasta pallplatser. Medan 
bufferter är flytande placerade och Allied Motion har ingen genomarbetat system för 
bufferter utan lagerpersonalen får själv leta efter tomma platser och lagerlägga dem. 
Sedan registreras pallplatser för bufferter in i systemet och en etikett med texten ” 
finns även på plats XXXX” förses på förpackningarna. Om den förslagna platsen 
redan är upptagen får personalen leta efter en annan plats och få sedan uppdatera 
systemet med den ändrade lagerplatsen. 

FIFO principen tillämpas av Allied Motion genom att lagerpersonalen brukar lyfta ut 
artiklar av äldre datum och ställer dem på golvet för att lägga in artiklar av nyaste 
datum på lagerplatsen. 

Små lösa artiklar brukar komma i kartonger och lagerpersonalen bruka få gå flera 
omgångar med vagnen för att lagerlägga dem på pallplatserna. Det kommer ständigt 
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inleveranser och utleveranser som prioriteras högre och godsinlagringen får avbrytas, 
vilket gör det lätt att glömma bort vad som gjordes sist. Genom de gjorda 
intervjuerna ansågs det mest effektiva sättet att hantera små lösa artiklar genom att 
lagerlägga dem en i taget istället för att samla ihop dem och lagerlägga dem alla på en 
enda gång 

Det inkommande godset kommer på pallar och vilken typ, beror av var i världen 
godset kommer ifrån. De palltyper som det ankommande godset kommer på är 
främst EUR pall av för gods från Europa, amerikansk pall från USA och kinesisk pall 
från Kina. När det gäller måtten så har EUR pallen har dimensionen 1200 x 800 x 
144 mm (L x B x H) medan den amerikanska pallen har måtten 1219 x 1016 x 141 mm 
(L x B x H) är både större och bredare och kan inte hanteras med europeisk 
lagerutrustning. Därför måste gods som kommer på amerikanska pallar flyttas till 
EUR pallar så att de kan lagermässigt hanteras.  För de kinesiska lastpallarna utgör 
deras dimension på 1200 x 1000 x 154 mm (L x B x H) inte det största problemet 
utan det är att den är gjord av laminat, ett material som inte håller för tyngden från 
tunga gods. Under studien har det observerats att de kinesiska pallarna viker sig på 
grund av godset de fraktar. Därför brukar lagerpersonalen på Allied Motion ställa 
gods med kinesisk pall på EUR pall för inlagring och det medför ett extra moment av 
omlastning och onödigt arbete. En konsekvens av omlastningen är att på vissa 
lagringsplatser står det pall på pall. I intervjuer med personal framkom det även att 
lagerpersonalen har diskuterat med speditören om problemet och att de bör lasta 
godset på EUR pallar framöver, men hittills har inget hänt och godset från Kina 
levereras fortfarande på laminatpallar. 

Lager 

Som layouten visar tar lagret upp halva utrymmet. Allied Motion var ursprungligen 
ett distributionsföretag som har utvecklats till att även producera. Idag köps artiklar 
fortfarande för vidaredistribution, men den huvudsakliga verksamheten är att 
tillverka kundanpassade sub-system innehållande elektriska motorer, växellådor och 
kraftelektronik. Som en konsekvens av att gå ifrån att vara en distributör till att bli en 
producent har utrymmet för produktionsdelen ständigt ökat på bekostnad av lagrets 
utrymme. Tillverkningen sker mestadels mot kundorder och lagret fungerar 
huvudsakligen som ett komponentförråd för att lagra tillverkningskomponenter. I 
dagsläget är utrymmet för lagret och produktionen integrerade och det medför att all 
personal kan beträda lagerområdet, vilket skapar oreda. Planer finns att upprätta en 
vägg för att separera produktion och lager, väggen beräknas bli färdig i hösten 2014. 
Med den planerade väggen innebär att en tredje del av pallställage K och att halva 
pallställage I kommer att behövas tas bort, vilket betyder att 6 pallplatser försvinner.   

Lagret hos Allied Motion är indelade i fem sektioner som kallas ab, cd, e, i och k som 
alla består av 7 pallställage. I utleveransområdet står fyra hyllor, där finns tre hyllor 
märkta som H, G, F och den fjärde hyllan används till Kanban-artiklar. På hyllorna 
H, G, och F förvaras bland annat verktygslådor med monteringsinstruktioner, 
skåpsbyggande utrustning, testutrustning, och andra små artiklar i kartonger och 
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plastlådor. Lådorna och kartongerna ställs blandat på hyllorna och är märkta med 
gul- och blåmarkerade etiketter. De lådor som har försatts med blåmarkerade 
etiketter innehåller Kanban-artiklar och lådorna med gulmarkerade etiketter 
innehåller vanliga små artiklar, såsom skruvar, ankrar och knappar. Hyllorna H, G, 
och F har även inbyggda hyllfack som inte används så mycket nu för tiden.  

Längs fönstret förvaras idag 9 pallar innehållande skrymmande komponenter för 
skåpsbyggen som t.ex. kablar och kapslar. 

För inköpta komponenter för vidare distribution finns det idag inga dedikerade 
lagerplatser i systemet. Små kartonger läggs på bänken eller hyllor H, G, F och 
pallarna läggs i ställage lagret.  Efter ankomstregistreringen körs komponenter med 
pall runt i lagret för att finna en tom plats för lagerläggning. Sedan registreras 
lagerplatsen i system. Godset ligger på lager i några dagar upptill en vecka då de tas 
ut från lagret för distribution.  

För pappersemballage, pallar och lock, så lagras de genom fristapling. Dessa 
packningsartiklar upptar en stor plats och är lagrat i utrymmet mellan sektionerna I 
och E på positions (6), på pallställagen I och A och på emballageförvaringsplatsen i 
position (4) samt vid lagerpersonalens arbetsbänk. Det förekommer även 
kundspecifika förpackningsemballage som kommer ifrån kund, t.ex. Siemens rosa 
emballage och HTCs vita emballage, som behöver lagerläggas hos Allied Motion tills 
de kundspecifika produkterna skall skickas. 

För artiklar som inte står i plocklistan, utan står som övriga detaljer krävs en djup 
produkt- och monteringskännedom att plocka ihop och ligger utanför 
materialberedarens kompetens. 

 

Figur 3. Foton på Allied Motions lager, t.v. fristapling av emballage och t.h. hyllor med Kanbanartiklar . 

 

Bemanning 

Det finns en resurs som arbetar med godsmottagningen idag. Samma resurs sköter 
även om inlagring som ett område där det upplevs råda brist på resurser. 
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Intern transport och förflyttning 

De interna transporterna som främst förekommer i lagret är transport av gods på pall 
från godsmottagning till lager, från lager till produktion och från produktion till 
packning samt utleverans. 

Observerade problemområden 

I lagret har det observerats problem vad gäller hanteringseffektivitet och lagersystem. 
En beskrivning av de observerade problemområdena följer nedan. 

1. Problem med hanteringseffektivitet  

De observerade problem med hanteringseffektiviteten beskrivs enligt nedan punkter. 

• Risk att lappen ”finns även på plats XXXX” tappas bort och försvåra 
orderplockningen. Det skulle även innebära att ingen skulle ta ner 
buffertar till plockplats. 

• FIFO principen inte tillämpas optimalt, då gods som är mest åtkomligt 
används först medan de icke-lätt åtkomliga godsen med äldre datum 
finns kvar på ställagen. 

• Stora variationer i inleveransvolymerna. För små sändningar variera 
inleveransvolymen från en halv pall till fyra pallar och för de allra 
största volymvariationerna står leveranserna från Kina och USA för. 
Där de kinesiska eller amerikanska inleveransvolymerna kan variera 
mellan fem till sexton pallar. Denna stora variation i inleveransvolym 
tillsammans med bristen på lagringsplats ger som konsekvens att 
systemets förslagna platser inte räcker till och att bufferten ställs på 
första bästa tomma plats. Så både oavsett godsets tyngd, så ställs 
artiklarna överallt, som t.ex. på golvplan, på mellan ställagen eller högst 
upp på pallställage. 

  

2. Problem med lagringssystem  

De observerade problem med lagringssystemet beskrivs enligt nedan punkter. 

• Lagringen i lagret tar inte någon hänsyn till plockeffektivitet eller 
frekvens, då de olika delarna av sortimentet lagras i olika sektioner i 
lagret. Artiklar som till tillhör samma produktfamilj lagerläggs inte 
tillsammans, utan splittras mellan olika sektioner beroende på var 
tomma platser finns. Ett exempel är motorer och växlar som ingås i 
samma order lagerläggs på olika sektioner i lagret. 

• Ineffektivt utnyttjande av lagringssystemet. Ett exempel på ineffektivt 
utnyttjande av lagringssystemet är att pallställage A lagerläggs stora 
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mängder emballage av olika sorter, tomma förpackningar, artiklar som 
inte tillhör logistikavdelningen och även artiklar som inte tillverkas 
längre. Medan skåpsbyggande tillbehör ställs direkt på golvet på grund 
av brist på pallplatser. De skåpsbyggande tillbehören är tunga och 
skrymmande och det blir till följd att de står i vägen för interna 
transporter. 

• Ineffektivt utnyttjande av pallställage. När godset lagerläggs på 
pallställage läggs de inte alltid på en plats som är anpassad för godsets 
storlek, vilket leder till att det finns mycket utrymme i pallställagen som 
enbart fylls upp av luft. Dessutom är pallstallagen inte anpassade efer 
pallarnas storlek, t.ex. A08-1, A07-1, A06-1, A05-1, D03-2, D04-2 har 
för låga våningar och dessutom är utdragsenheten på D05-1 trasig samt 
att den är för högt placerad för att kunna underlätta plockning. 

• Pallställagen är ej anpassade efter takhöjden, t.ex. ställagen I och K har 
enbart två våningar men det finns utrymme för ytterligare en våning 
tills takhöjden nås. 

• Saldooriktighet, vid inventering som sker vid nyår så registreras inte 
artiklar som kastas bort och ger upphov till att saldot inte stämmer mot 
den verkliga volymen. Denna differens i saldo och verklig volym kan 
leda till en akut situation att det inte finns något tillverkningsmaterial 
kvar i lagret. Andra faktorer som bidra till en ökad saldodifferens är att 
ta ut artiklar från lagret och glömma att återlämna dem. 

3.2.3 Plockning och intern materialförsörjning 

Idag plockas orderna direkt från förråd av montörerna själva. När 
produktionsledaren frisläpper en tillverkningsorder skrivs det ut en plocklista från 
affärssystemet. Plocklistorna sorteras kronologisk ordning efter vilken dag 
plockningen skall ske. I en plocklista står det ett antal orderrader som kan innehålla 
både artiklar som har inlagrats i hyllor och artiklar som inlagrats på pall. För 
montörerna börjar dagen med att plocka order. Orderplockningen görs genom att 
montören först söker upp en i plocklistan angiven lageradress och senare kontrolleras 
att den uppsökta lageradressen och artikelnummer stämmer överens med 
plocklistan. När kontrollen av den uppsökta lageradressen är gjord så öppnas en ny 
förpackning med kniv och plockar ur den eller om öppnad förpackning finns så 
plockas det direkt ur den. För artiklar med mindre storlek plockas det med vagn i det 
av plocklistan angivet antal. För stora artiklar, särskilt för artiklar som är så stora att 
truck krävs för plockning, brukar hela pallen hämtas från ställage och köras till 
produktion. En märkning på den urplockade pallplatsen görs genom att fästa en 
magnetisk lapp med innehållet ”reserverad för produkter i produktion” på balken 
eller benen på ställaget. Efter montering körs de oanvända artiklarna i pallen tillbaka 
till den reserverade pallplatsen. Om den reserverade platsen av någon anledning 
skulle vara upptagen av annat gods, så ställs pallen med de oanvända artiklarna på 
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någon tom pallplats. Inga avrapporteringar görs efter plockningen. De montörer som 
inte kan köra truck få be andra som kan att stanna upp i produktionen och hjälpa 
dem med att plocka artiklar. I händelse om att båda truckar skulle vara upptagna, så 
får montörerna antingen vänta på sin tur eller ta en vagn och själv klättra upp och 
hämta artiklarna från ställage. Ibland sker plockningen flera omgångar per dag för en 
enskild montör. På grund av bristen på resurser så finns det ingen som fyller på med 
buffertartiklar, utan montörerna får själva leta efter buffertar. När plockningen är 
gjort, så har montörerna även ansvaret att slänga tomma förpackningar och 
emballage i en soptunna placerad utanför slussen. 

Idag tillämpar Allied Motion kanban för en del små artiklar som skruvar och 
kontakter. Det är montörerna själva som plockar och fyller på med Kanbanartiklar 
från kanbanhyllan som är placerad vid utleverans. När artiklar börjar ta slut läggs ett 
Kanbankort i lådorna där artiklarna är placerad i och lagerpersonalen får beställa in 
nya artiklar. 

Bemanning  

Bemanningen av processen plockning och intern materialförsörjning görs främst av 
montörerna själva, där de få plocka artiklar och försörja produktion. Här upplevs 
återigen brist på personal och lagerpersonalen måste prioritera in- och utleveranser. 

Intern transport och förflyttning 

Alla montörer tillgång till truck och det finns ingen bestämd truckgång, vilket leder 
till att truckarna kör överallt och kan leda till trafikstopp.  

Observerade problemområden 

De problemområden som har observerats i processen plockning och intern 
materialförsörjning kommer ur bristen på personal, icke optimerad plocklista, svår 
tillgängliga artiklar och annan oreda i systemet.  

Bristen på personal medför att montörer får plocka artiklar, vilken är en 
tidsförödande process då de ingående artiklarna måste sökas upp och plockas. Även 
lagerpersonal drabbas genom att de inte alltid har tid att flytta buffert till 
plockplatsen, som i sin tur ger att det saknas material vid plockning. 

Ytterligare tidförödande problem är plocklistan är inte sorterad efter den optimala 
plockordningen, så montörerna går mellan olika sektioner och letar efter de ingående 
komponenterna. Utöver kostnad i tid, så skapa en osorterad plocklista även onödiga 
transporter  

Även svår tillgängliga artiklar skapar onödigt tidsslöseri, t.ex. kan omflyttning av 
annat gods behövas göras för att komma åt de arklarna som skall plockas. Att 
artiklarna blir svår tillgängliga beror till stor del på att vissa artiklar inte läggs för sig 
som exempelvis att flera artiklar med olika artikelnummer kan ankomma på en pall 
eller att två ingående artiklar kan ställas i pallen på varandra.  
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Vid plockning av de artiklar som är lagrad i en pall under en annan pall medför att 
montören måste flytta på den övre pallen för att kunna komma åt artiklarna i den 
undre pallen. Det händer även att pallarna är så högt lastade att de måste ompackas 
till flera pallar. Förutom plockningen måste montörerna hantera och slänga 
emballage. 

Ibland behövs det sampackning av vissa artiklar till en enda pall, vid en eventuell 
sampackning medför det omlastning av pallar för montörerna. En sampackad pall är 
märkt med fyra etiketter med artikelnummer på artiklarna som pallen håller. 

Även oreda i systemet skapar onödigt tidsslöseri, t.ex. material kan ligga på en annan 
plats än vad som har angivits i affärssystemet.  För plockningen gäller egentligen 
principen First In First Out (FIFO), men det fungerar inte alltid så, utan det är de 
mest lätt åtkomliga artiklarna som plockas först. 

Liksom för processen intern transport och förflyttning observerade problemområde 
för lager om saldooriktigheten, så observerades aktiviter som kan bidra till problemet 
med saldooriktigheten även för processen plockning och intern materialförsörjning. 
En bidragande faktor till saldooriktigheten för processen plockning och intern 
materialförsörjning är att alla har mer eller mindre tillgång till lagret och kan plocka 
artiklar utan att registrera dem i systemet. Visserligen görs det en årlig 
lagerinventering, men det finns inga uppgifter på lagersaldot i monteringen eller på 
andra avdelningar. Utan något lagersaldo per avdelning medför en avdelning kan 
råda brist på artiklar medan en annan avdelning har ett överskott av artiklar utan 
någon kännedom om detta. Ett exempel är att i förrådet kan ligga på minus 40 st. 
artiklar och att monteringen och andra avdelningar har plus 40 st. artiklar, medan en 
lagerinventering visar brist på 40 st. artiklar. Denna saldooriktighet skapar en 
osäkerhet kring den totala tillgången av artiklar och kan ge upphov till oönskade 
produktion-stop. 

3.2.4 Packning och utleverans 

När en order är färdigmonterad görs test och kontroll att produkten uppfyller 
kvalitetskraven. När testen och kontrollen är gjord packas produkterna av 
montörerna, de hämtar emballage för de färdigmonterade produkterna dels från 
lagret och dels vid leveransavdelningen. Därefter packas order och läggs på pall för 
att köras med truck eller pallyftare till utleveransplatsen där det är skyltat ”plats för 
avgående artiklar”. Om ordern omfattar för många pallar för att få plats på 
utleveransplatsen, så ställs godset på ett utrymme framför pallställage I. Väl på 
utleveransplatsen görs lagerpersonalen en slutlig paketering genom att banda godset 
och registrera ordern för utleverans och boka spedition för godset. En följesedel 
skrivs därefter ut och läggs under bandet på den översta pallen. Ledtiden för en 
leverans brukar vara en dag. 

Utleveransen är ett mycket tidskrävande arbetsmoment som kräver manuellt 
inmatning av en stor mängd information i affärssystemet.  Olika kunder och 
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speditörer har också olika sätt att boka och olika lösenord, vilket gör att utleveransen 
till en svår aktivitet för alla som inte arbeta dagligen med det. 

Bemanning 

Bemanningen av processen packning och utleverans görs idag av montörerna själva, 
då det inte finns någon lagerpersonal som arbeta med emballage, hämtning, packning 
och förflyttning från produktion till lager. 

Intern transport och förflyttning 

Den interna transporten och förflyttningen för processen packning och utleverans 
görs av montörerna själva såsom hämtning av emballage och utkörning av färdiga 
order från produktion till lager i väntan för utleverans. 

Observerade problemområden 

Observerade problemområden för processen packning och utleverans är brist på 
lagerpersonal, för litet utrymme för utleveranserna och att godset står i vägen i 
väntan på packning. 

• Bristen på lagerpersonal medför att det är montörerna som sköter 
lagerpersonalens arbete, vilket leder till onödiga intern transport, slöseri med 
ti och arbetsmoment. 

• Platsen för utleveranserna är idag inte tillräckligt stort för att få plats med alla 
utleveranser, så utleveranser måste placeras på andra tillgängliga ytor vilket 
medför onödiga transporter. 

• I väntan på packning står godset och tillhörande pallar i produktion, dessa står 
i vägen för truckar och blockerar vägen in till produktion och ger en minskad 
rörlighet.  

3.2.5 Sammanfattning av problemområden 

Detta avsnitt görs en sammanfattning av de tidigare nämnda observerade 
problemområde och ordna dem i följande fyra problemområden.  

• Bemanning i Logistikavdelningen 

• Intern Transport och Förflyttning 

• Intern Materialförsörjning 

• Lagring och Artikelplacering 

• Problem med Materialhantering  
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1. Bemanning i logistikavdelning 

Problemet med bemanningen idag är att det inte finns tillräckligt med 
personal i lageravdelningen. Personalstyrkan är en och en halv person som 
enbart sysslar med in- och utleverans samt materialhantering. Bristen på 
lagerresurser leder också till att lagerpersonalen jämt blir avbruten i sitt arbete 
och det uppstår en stress för att hinna med allt. En ytterligare konsekvens som 
kommer ur bristen på lagerpersonal är att montörerna få försörja sig själva 
med material genom att plocka order, fylla på med material, hämta och lämna 
emballage samt paketera order.   

2. Interntransport och förflyttning 

Intern transport är rörig idag. 

3. Intern materialförsörjning 

Idag står montörerna själva för den interna materialförsörjningen och det 
finns inget genomarbetat system eller process för materialförsörjningen hos 
Allied Motion. 

4. Lagring och artikelplacering 

När det gäller lagring så utnyttjas inte pallställagen maximalt, vilket leder till 
brist på pallplatser. Många av pallplatserna används även för emballage och 
icke lagerrelaterade artiklar. Dessutom har pallställagen olika takhöjd och 
våningarna är inte anpassad för en effektiv lagring. Denna ineffektiva 
utnyttjande av pallställagen medför att FIFO principen blir svårt att tillämpa, 
vilket leder till eventuella kvalitetsproblem framåt i processen. 

Förutom ineffektivt utnyttjande av pallställagen, så anses även att bufferten 
(säkerhetslager) är idag för stor för Allied Motions verksamhet och det leder 
till att bufferten placeras på alla tomma platser som finns. 

Lagerlayouten är idag inte anpassad till företagets nuvarande verksamhet, 
vilket leder till att rummen och utrymmena ej används full ut. Några exempel 
är dålig utnyttjande av höjdutrymmet för rummet med spärrat material och 
ställage.  

5. Problem med materialhantering 

Onödiga arbetsmoment i materialhanteringen. 
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4. Analys 
Detta kapitel beskrivs den utförda analysen som baseras på de sammanfattade 
problemområden som tas upp i nulägesbeskrivningen. 

1. Analys av Bemanningen i Logistikavdelningen 

I nuläget finns det fem resurser på logistikavdelningen som får hela logistiken att 
flöda. På lagret arbetar två resurser medan de andra tre resurserna tillhör 
kundsupport (Customer Support). Utifrån författarens egna observationer av lagret 
finns det en resurs som sköter materialhanteringen från godsmottagning till 
godsavsändning, medan den andra resursen sköter beställning av emballage, 
Kanban-artiklar och planering. På kundsupporten (Customer Support) görs 
beställning av artiklar, sammanställning av prognoser och hanteringen av order. Ur 
intervjuerna med personal på logistikavdelningen upplevs det att det förekommer 
dubbelarbete och att arbetet är stressigt med många avbrott i arbetet. Trots det ansåg 
de intervjuade personerna att processen fungerar bra med få förseningar. 

På grund av personalbristen på logistikavdelningen så gör prioriteringen att 
utleveranser går före inleveranser. En konsekvens av denna prioritering är att 
produktionen måste ibland vänta på monteringsartiklar. Vid en akut situation blir 
montörerna tvungna att själva hämta artiklar på platsen för godsankomst och sedan 
plocka ut de artiklar som behövs i produktion. Både väntan och onödiga 
arbetsmoment tillhör det som Jeffery K. (Jeffery K., 2009) benämner som de 7 
slöserierna. Den tid som spenderas på väntan av material eller att en montör ska 
lämna produktion för att hämta material medan maskiner står stilla skapar inget 
värde och bör därför elimineras.   

Förutom in- och utleveranser ska samma personal sköta andra processer kring 
lagerhanteringen såsom ankomstkontroll, inlagring, materialförsörjning och 
packning, processer som tillhör logistikavdelningen. Vidare medför bristen på 
resurser och påverkan av externa faktorer som varierad beläggning och volymer i 
inleveranser, begränsad kommunikation mellan kundsupport (Customer Support), 
produktion och lager att lagerpersonalen hinner inte med att göra allt. Därför får 
montörerna själva sköta lagerpersonalens arbete som att plocka order, packa, hämta 
och slänga emballage.  

Dessa aktiviteter bör ej utföras av produktionspersonal, då de måsta avbryta sitt 
arbete med att producera. Enligt Jeffrey K. utgör sådana aktiviteter så kallade 
onödiga arbetsmoment för montörer som inte skapar något värde, utan kan leda till 
slöseri med tid, stopp i produktion och i värsta fall måste montörerna arbeta övertid 
för att ta igen produktionstid. Enligt produktionsledaren är den planerade 
arbetstiden 6,5 timmar för en montör, men i verkligheten hamnar den bara på 
ungefär 3 timmar. De försvunna timmarna antas spenderas på de av Jeffrey K. menar 
onödiga arbetsmoment. 
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Ett sätt att lösa problemet med att montörer avbryts för att göra de så kallade 
onödiga arbetsmoment är att låta materialhanterarna sköta lagerhanteringen med 
t.ex. att hämta och fylla på material vid behov, samla Kanban-kort hos produktion, 
förbereda materialsatser, packa och slänga emballage. Men om material finns inom 
räckhåll för montörerna, så är det mest lämpligt att montörerna själva hämta och 
fyller på. 

2. Interna transporter och förflyttningar 

I empiridelen av denna studie har de tagits upp att det saknas ordning i de interna 
transporterna, detta beror av att det är montörerna själva som få plocka och fylla på 
artiklar och även köra truckar. Idag finns inget angivet flöde eller definierad process 
för hur truckarnas skall framföras, så ibland möts truckar på motsatta håll och det 
uppstår trafikstopp eller om truckar behövs i en avdelning är de redan upptagen av 
någon annan avdelning. När det gäller utformingen av lagret, så har företaget redan 
bestämt att forma lagret som ett U-format flöde (Lumsden, 2012), vilket innebär att 
truckgångarna följer formen. Då truckarna tillhör logistikavdelningen så bör 
truckarna köras av materialberedare för hämtning av och påfyllning av artiklar, 
genom att göra så skulle de ineffektiva transporterna (Jonsson och Mattson, 2005) 
undvikas och tid kunna sparas. 

För att tydligt visa de interna transporterna och förflyttningar hos Allied Motions 
lager, görs ett spaghetti diagram. Enligt Jonsson och Mattson (2005) bör 
lagerlayouten utformas så att onödiga förflyttningar kan undvikas och att prioritering 
skall göras för hanteringseffektivitet. Som det upprättade spaghetti diagrammet visar 
är dagens lagerlayout inte helt optimal. Lagerpersonalen får går i flera omgångar 
mellan sin arbetsbänk och position (5) som är pallställage I för att registrera, 
kontrollera och packa upp inleveranser. Denna förflyttning upplevs av 
lagerpersonalen som tidskrävande och jobbigt, speciellt när det är många 
inleveranser som skall registreras och packas upp. Författaren anser att dessa 
förflyttningar är som Jeffrey K. beskriver onödiga arbetsmoment och bör undvikas. 

Nu följer två förslag på lösningar för att minimera de onödiga förflyttningarna. 

1. Använda en bärbar dator eller terminal för att registrera order på platsen 
där de står, så slipper lagerpersonalen springa fram och tillbaka mellan sin 
arbetsbänk och godsets plats för att registrera order. 

2. Ändra på lagerlayouten genom att tillämpa det som Jonsson och Mattsson, 
2005, kallar ur layoutens perspektiv. Detta innebär utforma layouten 
utifrån de arbetsmoment eller ytor som fysisk upptar plats. Vid tillämpning 
av detta lösningsförslag förslår författaren att aktiviteterna för 
godsankomst och registrering bör ske på samma plats eller sida, genom att 
göra så skulle de onödiga förflyttningarna mellan arbetsbänken och godsets 
plats minimeras. Ett sätt att genomföra detta förslag är att använda 
utrymmet som är till höger om lagerpersonalens arbetsbänk för 
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godsankomst i position (2). Enligt genomförda mätningar (se bilaga xxxx) 
skulle det föreslagna området vara tillräckligt stort för att kunna rymma de 
ankommande godsen, medan platsen idag för de ankommande godsen inte 
räcker till om det kommer inleveranser från Kina och Tyskland samtidigt. 
Det som sker idag är att det är tvunget att ställa godset på olika ställen, 
vilket medför minskad rörlighet och belamrad mittgång som resulterar i 
vad Jonsson & Mattson, 2005, menar med ineffektiv materialhantering. 

Den plats som förslås nu för godsankomst och registrering står idag två hyllor och 
ytan används för att packa små sändningar och ställa vagnar på. Med ett så litet lager 
som företaget har, så måste all utrymme utnyttjas effektivt för en optimal 
materialhantering och maximal lagringskapacitet. 

Figur 4. Spaghetti diagram över förflyttningarna i Allied Motions lager idag. 

Figur 4. visar spaghettis diagram över förflyttningarna i Allied Motions lager idag och 
att det är mycket förflyttningar mellan produktionscellerna i position (5) och ställage 
området i position (4) samt pallförvaringen på positions (6). Denna oordning beror 
till stor del av den rådande personalbristen som medför att montörerna är tvungna 
att själva plocka order och hämta emballage. Detta problem skulle kunna lösas 
genom som tidigare nämnts att låta någon materialhanterare som sköter 
lagerhanteringen utföra montörernas lagerarbete och på så vis undvika de oordnade 
transporterna och förflyttningarna. Vidare kommer även den vägg som planeras att 
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byggas separera produktion och lagret även att bidra till att minska de oordnade 
förflyttningarna mellan produktion och lager. 

Ett annat problem med förflyttningar som har observerats i studien är 
förvaringsplatsen för pallar och pallkragar. Den nuvarande förvaringen av pallar och 
pallkragar har som fördel att det finns tillräckligt med utrymme för att köra med 
truck, nackdelen är utrymmet inte används optimalt idag. Pallar, pallkragar och lock 
förvaras genom det som Lumsden kallar fristapling på pallställagens golvvåning. 
Genom denna förvaring sätter pallställaget begränsningen för de fristaplande 
pallarna och pallkragarna, då det endast finns två våningar så kan pallarna och 
pallkragarna inte staplas högre än ställagens högsta våning. Detta innebär att 
värdefullt lager utrymme mellan pallställagens översta våning och taket går förlorad. 

Förutom lagringen av egna pallar, så lagerhåller Allied Motion även pallar åt sin kund 
BT. När BT:s tomma pallar kommer tillbaka, så finns det inget utrymme för dem, så 
BT:s pallar ställs på den första bästa lediga plats för att senare flyttas om när plats 
finns. Enligt Jonsson & Mattson, 2005, så skapar denna typ av förflyttning förvirring 
i materialhanteringen, vilket leder till extra arbetstid och moment (Jeffrey K., 2009) 

När det gäller locken, så placeras de framför halvpallkragarna, för att komma åt 
halvpallkragarna så måste lagerpersonalen först flytta locken åt sidan med truck och 
senare hämta eller fylla på med halvpallkragar samt slutligen flytta tillbaka locken till 
sina platser igen. Denna typ av aktiviteter skapar enligt Lean inget värde (Jeffrey K., 
2009), utan leder bara till förvirring. Genom denna typ av förvaring används inte 
pallställagens funktion maximalt, utan pallställagen används som en fixtur som pallar 
och pallkragar kan luta emot. Av denna anledning anser författaren att denna plats 
inte är optimal för pallförvaring. Ett förslag till förbättring är att använda rummet vid 
hörnet i position (3) för pall och pallkrage förvaring.  

Men innan det föreslagna utrymmet kan användas för förvaring måste följande krav 
uppfyllas. 

1. Tillräcklig stor plats för truckkörning och vändvidd (se bilagor). 

2. Platsen skall kunna rymma tre pallplatser med pallar, en och en halv pall 
med lock samt halvpallkragar och helpallkragar. 

3. Placering av artiklar utifrån att öka ytutnyttjande graden och att underlätta 
för materialhanteringen (Jonsson & Mattson, 2005). 

4. Helpallkragarna bör vara placerade nära slussen, för enligt utförda 
mätningar (se bilagor) och genomförda intervjuer med lagerpersonal skulle 
konceptuellt kunna fungera om pallar och halvpallkragar ställs längs 
fönstersidan och att helpallkragarna ställs längst den långa vägen där de 
blir mest åtkomligt för truck. Problemet är dock att det inte finns plats för 
locken, men detta problem skulle kunna lösas genom att ställa locken på en 
hyllvagn där höjden på de löstagbara hyllplanerna kan justeras och 
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anpassas för varierande kvantiteter. Vidare kan locken för helpall och 
halvpall ställas på olika våningar utan att blandas ihop. Förslagsvis skulle 
hyllvagnen kunna ställas mellan sektion E och I som är position (6) 
tillsammans med andra emballage. Pallkragarna och locken skall förvaras 
var för sig så att det blir mer ordning och struktur, och genom att utnyttja 
staplings teknikens fördelar (Jonsson & Mattson, 2005) så kan onödiga 
förflyttningar minimeras. 

I intervjuerna med lagerpersonalen så ansågs det att det finns fler halvpallkragar i 
lagret jämfört med det verkliga behovet av dem. Halvpallkragarna används mest för 
kunden Siemens produkter och används inte så ofta, men de kommer regelbundet 
tillbaka från kunden. För att både minska antalet lagrade halvpallkragar och samtidig 
säkerställa användningen av dem, förslår författaren att tillämpa principen ”Just in 
Time” (referens) genom t.ex. att företaget utöka samarbetet med sin leverantör och 
förhandlar fram ett bättre inköps- och leveransvillkor som skull gynna verksamheten 
med tätare leveranser i mindre kvantiteter. 

3. Intern materialförsörjning 

Idag är systemet för den interna materialförsörjningen inte optimalt. Bristen på 
logistikpersonal medför att montörerna själva få försörja sig med material. Det 
Kanbansystem (Modern Logistik) tillämpas på företaget idag skulle kunna utvecklas 
mer. I boken Modern Logistik (2013) defineras begreppet KanBan som ett 
signalsystem för materialpåfyllning och i den situation företaget befinner sig i skulle 
ett tvåbinge Kanbanssystem vara passande. Ett förslag är att låta lagerpersonalen 
plocka och kittar (Oskarsson m.fl., 2013) order för en dags förbrukning i produktion. 
Då skulle materialsatserna ställas på vagnar längs fönstret där i nuläget står 
skåpstillbehör på position (8). En fördel med försörja på detta sätt är att montörerna 
inte skulle behöva spendera tid i att plocka order, detta sparar både tid o transport 
som i sin tur leder till mera ordning i lagret. Enligt Modern Logistik, 2013, är 
utmaningen att genomföra kittning är att det kräver att det administrativa och 
informationshanterande system skall fungera, annars är risken stor att produktionen 
står stilla på grund av materialbrist. 

Genom utförda intervjuer med montörer ansåg de att materialberedarna bör känna 
till produkterna och monteringsprocessen, annars är sannolikheten stor att 
materialberedarna plocka fel artiklar eller ofullständiga artiklar. Detta då 
plocklistorna kan vara otydliga som exempelvis för order av HTC skåp, så de små 
artiklarna som övriga detaljer. Därför är det utmanande för en utomstående 
personalresurs att plocka en fullständig order. På grund av denna otydlighet i 
plocklistorna anser författaren att varje artikel oavsett storlek så bör de listas i 
plocklistan och att plockningen bör göras med största möjliga noggrannhet.  

Vidare kan denna exakta form av exakt försörjning ställa höga krav på ersättning av 
skadade eller felaktig material (Oskarsson m.fl., 2013). I intervjuerna har montörerna 
bekräftat att det förekommer felaktigt material och att extra material behövs för 
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eventuell ersättning det felaktiga materialet, därför bör det plockas några extra 
stycken material för användning som ersättningsmaterial. Vid förekomst av felaktiga 
eller felmonterade varor rapporteras det direkt för att undvika eventuella saldofel i 
systemet. Efter produktion får de överblivna resterande varorna ligga på 
kittningsvagnen. 

I metoddelen för denna studie diskuterades ett studiebesök hos företaget 
Eberspächer som gjordes i syfte att se hur Eberspächer sköter sin interna 
materialförsörjning. Där har författaren framförallt observerat Eberspächers 
Kanbansystem och nu följer en jämförelse mellan Eberspächer och Allied Motion i 
avseende på den interna materialförsörjningen för Kanban och små artiklar. 

Hos Allied Motion läggs det idag små artiklar och Kanbanartiklar i hyllorna H, G, F 
och Kanban hyllorna mittemot pallställage I. Genom både intervjuer och 
observationer framkommer det att det finns mycket luft och luckor i hyllorna samt att 
artiklar som inte tillhör lagret också ställs på hyllorna. Rent layoutmässigt är de små 
artiklarna och Kanbanartiklarna placeras vid leveransområdet, vilket är separat från 
lagret och långt till produktion. I nuläget så måste produktionspersonalen själva fylla 
på små artiklar och Kanban artiklar och när den planerade väggen byggs, så måste 
materialberedarna gå en hel runda och det skulle innebära onödig slöseri med tid och 
transport (Jeffrey K., 2009). 

Hos Eberspächer som arbetar inom fordonsindustrin, handlar det om mycket större 
omsättning och högre produktionstakt. Där förvaras Kanbanartiklar på en hel 
hyllrad, ett tåg hämtar och fyller på lådorna med Kanbanartiklarna varje två timmar. 
Jämfört med Eberspäcker, så producera Allied Motion i lägre takt och mindre 
volymer, därför behöver inte Allied Motion fylla på med små artiklar och Kanban 
artiklar i samma frekvens som Eberspächer. 

Vidare är lagerutrymmet hos Allied Motion mycket mindre än lagret hos Eberspächer 
och att problemen kommer ifrån det nuvarande hyllförvaringssystemet, så anser 
författaren att det inte skull vara lönsamt att ha särskild hyllförvaring enbart för små 
artiklar och Kanbanartiklar. Istället kunde hyllorna H, G, F och Kanbanhyllan 
förslagsvis tas bort och artiklarna läggs i två lådor på hyllorna i ett materialtorg 
(Oskarsson m.fl., 2013) som placeras mellan cell 2 och cell 5. Allied Motion skulle 
kunna använda sig av hyllor med Kanbanrullbanor som används på Eberspächer och 
tillämpa det som i Modern Logistik, 2013, kallas två binge Kanban som innebär att ha 
två lådor som står bakom varandra med Kanbanartiklar och Kanbankort i. 

  När en låda tar slut läggs Kanbankortet för denna åt sidan, så att materialberedare 
tar kortet och gör en beställning. På så sätt kan Kanbanlådorna anpassas till de 
inköpta kvantiteterna och kan begränsas till endast två lådor. Genom att låta 
leverantören kitta kan mindre antal förpackningar (Lumsden,2012) användas, ett 
argument för detta är att det alltid behövs små artiklar och Kanban artiklar och att 
det är tidskrävande att bereda i exakt mängd. Om Allied Motion skulle tillämpa ett 
Tvåbinges Kanban system skulle det gynna FIFO principen (Lumsden,2012) och 
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området där hyllorna står idag skulle utnyttjas bättre. Genom att låta montörerna 
hämta små artiklar i produktionsområdet skulle vara nyttigt ur ett ergonomiskt 
perspektiv och inte betraktas som tidsslöseri. 

Sedan är det upptill montörerna själv att bestämma vilka små artiklar och Kanban 
artiklar, såsom skruvar, ankrar och knappar, etc., som de mest använder och vill 
lägga på sina arbetsbänkar. 

4. Förvaringssystem och artikelplacering 

Detta avsnitt diskutera förvaringsystemet och artikelplaceringen hos Allied Motion. 
Det förvaringssystem som används av Allied Motion är ställagelager och fristapling. 

Ställagelager hos Allied Motion 

Utifrån intervjuerna så ansåg personalen att pallställagen inte används maximalt 
idag. Just nu är det mycket luft och luckor i pallställagen, och det beror dels av 
varierade volymer och förpackningar i leveransvolymerna och dels av att 
våningshöjden mellan pallställagen är ojämnt fördelade. Vissa våningar är så låga att 
det får bara plats en pallhöjd, medan andra våningar finns det plats för tre pallhöjd. 
Pallställagen E och I är låga pallställage, där skulle utrymmet mellan taket och 
pallställagen kunna utnyttjas bättre genom att lägga till en våning. 

För pallställagen föreslår författaren att justera höjden för pallställagen efter 
materialbehov och att ställa högre krav på leverantörerna om att artiklarna skall 
levereras i de volymer och sätt som passar Allied Motions behov. Ett exempel är att 
det skulle vara bättre att skicka fyra pallar som 2 x två pallar staplade på varandra, 
vilket innebär att omhanteringen minimeras och att pallplatserna kan nyttjas fullt ut. 
På Eberspächer samarbetar de just nu med en leverantör, där de skall låta 
leverantören kittar och förbereda material som färdig sats. På så sätt spara 
Eberspächer både tid och hantering, och det är något som Allied Motion kan ta efter 
och tillämpa. 

Genom hela studien har bristen på personal diskuterats många gånger, bristen på 
personal brukar utmynnar i ineffektivt genom att personalen inte hinner med det 
som de skall göra som att t.ex. fylla på plockplatsen med buffert, omflyttning, etc. Ett 
förslag på lösning för bristen på personal är att tillsätta en resurs som arbetar med 
materialhantering på heltid och som även sköter samarbetet med leverantörerna för 
en förbättrad logistik. 

Förutom bristen på personal, så upplevs det att vara brist på även pallplatser. Det är 
här som författaren anser där det största problemet ligger hos Allied Motion och det 
är många orsaker som bidra till detta problem. Allied Motion köper in artiklar i stora 
volymer från Kina och det beror delvis på att företaget vill säkerställa produktionen i 
och med transporterna från Kina tar lång tid och att leveranstiden är osäker och 
delvis på de olika kostnader som ska ta hänsyn till. När det gäller kostnader finns det 
mycket att överväga, som t.ex. övervägande mellan lagerhållningskostnader mot 
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transportkostnader eller övervägande mellan lagerhållningskostnader mot kostnader 
relaterade till exempelvis produktionstopp på grund av material brist eller de 
åtgärder som behöver vidtas som transport på flyg samt andra seriösa konsekvenser 
som förseningar på utleveranser. 

Enligt Allied Motions kvalitetschef förekommer det kvalitetsbrister på det 
ankommande godset och det gäller främst på de kinesiska leveranserna. Detta 
innebär att artiklar med dålig kvalitet kan orsaka produktstopp och därför behövs ett 
tredje övervägande av kostanden mellan transport och kostnader relaterade till 
kvalitetsbrist som att göra beställning av snabba leveranser med flyg. Här tycker 
författaren återigen att diskussion och förhandling bör görs med företagets 
leverantör, det finns möjlighet att tillämpa Just In Time principen för att minska 
företagets lagerhållningskostnader.  

När det gäller inleveranserna från Tyskland och USA, skiljer sig priset avsevärt om 
större volymer köps jämfört med mindre volymer. Även här anser författaren att 
Allied Motion bör diskutera och förhandla med sina leverantörer om möjligheten att 
tillämpa Just In Time principen för att minimera företagets lagerhållningskostnader. 

På flera pallställage ställs tomma emballage och även här har priset påverkat inköpet 
och lagring av det inköpta materialet. För det kosta mindre per emballage skiva om 
stora kvantiteter köps in, men rent lagermässigt så upptar emballagen en ungefär lika 
stor area som en pall och tar många pallplatser vilket ger en hög 
lagerhållningskostnad. Dessutom finns det kundspecifika emballage som returneras 
från kund och även att fel i kundens system gör att stora mängder av emballage 
förvaras i Allied Motions lager. Därför anser författaren att Allied Motion bör 
överväga och ställa ett lågt inköpspris med stora kvantiteter av emballage mot 
lagerhållningskostnaden att lagerhålla emballagen. Även här skulle en diskussion 
med leverantörer kunna ge bättre inköps- och leveransvillkor. Ett förslag är att 
tillämpa Just In Time principen med täta, snabba leveranser om ett mindre antal 
kvantitet med rimliga inköpspriser som därigenom ge lägre lagerhållningskostnader 
samt fler pallplatser att lagra annat på. 

I pallställage A och K är det lagrat mycket emballage och icke-logistiska artiklar och 
tas dessa bort, så finns det gott om utrymmet i pallställagen. Idag står pallställagen A 
och K närmast truckingången till produktion och det skulle vara utmärkt att ställa 
skåptillbehören på. På så sätt skulle det underlätta materialhanteringen mot 
produktion enligt Jonsson och Mattson, 2005, där artiklar samlas för samma 
skåpsbygge med närhet till produktion. Därför anser författaren att skåptillbehören 
bör förvaras i pallställagen A och K. 

Den lagringsmetod som tillämpas idag på Allied Motion är vad Lumsden definierar 
som blandad lagring och är svårt att hantera. Genom intervju med personal ansåg de 
att det tar lång tid att hitta buffertar och om lappen som visar buffertplatser 
försvinner blir det förvirring som leder till slöseri med tid (Jeffrey K.,2009). 
Intervjuerna visar även att det går bra att ha det som Lumsden kallar fasta 
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lagerplatser eller fasta zoner (Jonsson och Mattson, 2005) för vissa artiklar. Ett sätt 
att få mer ordning i förvaringssystemet enligt Jonsson och Mattson, 2003, är att 
ställa buffertar på högsta våningen ovanpå plockplatserna. Ytterligare åtgärder som 
skulle underlätta lagerhanteringen är förslagsvis att tillämpa zonindelning som 
innebär att de komponenter som skall monteras läggs i en egen zon, medan artkilar 
som köps in för vidaredistribution skall läggas i en annan enskild zon. För att undvika 
ytterligare onödiga arbetsmoment som in- och utlagring, så bör de komponenter som 
skall skickas iväg läggas närmast slussen (Materialhantering).  

För förvaringen av emballage föreslå författaren att de placeras i pallställagens övre 
våning, vilket skulle kunna expanderas med ytterligare en våning om mängden 
emballage ökar i framtiden. Genom att lagra emballagen på detta sätt, så tar de inte 
upp värdefull och lättåtkomligt lagerutrymme och utrymmet mellan pallställage och 
tak kan utnyttjas fullt ut. Dessutom skulle den föreslagna zon lagringen av dessa 
komponenter ge en mer organiserad lagring och lättare lagerhantering. För små 
kartonger, har författaren inga synpunkter utan det går bra att fortsätta så som det 
görs idag som är att lägga dem på packningsbänken 

Nedanstående Figur 5. Visar ett fiskbensdiagram över orsakerna till den ineffektiva 
ställageförvaringen hos Allied Motion. 

 

Figur 5. Fiskbensdiagram över orsaker till ineffektiv ställageförvaring. 
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Fristapling 

Enligt Jonsson och Mattson, 2005, är det fördelaktigt att placera stora volymer av 
samma artiklar direkt på golvet och staplar dem ovanpå varandra, genom så kallat 
fristapling. Utöver de nämnda emballagen som lagras i pallställagen, så finns det mer 
än 20 pallar med emballage som skivor och skumplast. Skulle dessa pallar skulle 
placeras direkt på golvet, skulle de uppta en betydande yta av lagret. Därför föreslår 
författaren att använda höjdprincipen (Lumsden, 2012) och att användning av 
hyllvagn (se bilagor) skulle vara en bra lösning.  Med tillräckligt stora mått och 
löstagbara hyllplaner samt möjligheten att låsa hjulen skulle hyllvagnar vara ett idealt 
sätt att utnyttja ytan och underlätta hanteringen. För behovet av att lagra pallarna 
med emballage och skumplast uppskattas att det behövs fem hyllvagnar som 
förslagsvis kan placeras mellan pallställagen E och I. 

5. Artikelplacering 

Som det har nämnts tidigare i studien, så tillämpar Allied Motion det av Lumsden 
kallat blandat system som innebär ett lager med ett fast system för plockartiklar och 
ett flytande system för buffert. I intervjuerna med produktionspersonalen så ansåg de 
veta allt om komponenterna som de arbetar med men inte så mycket om var 
artiklarna förvaras.  

De fasta platserna fungerar bra idag då de underlättar materialhanteringen och skulle 
kunna kompletteras med zonindelning för lagerhållning av artiklar som ingår i 
regelbundna order för kunderna BT, HTC och Siemens. Vidare skulle de högsta 
våningarna kunna användas som buffertlager, vilket skulle innebära att 
materialhanterarna inte behöver leta buffert enligt någon lapp utan kan bara ta ner 
dem direkt från övervåningen. Trots dessa förslag på förbättringar, så finns det ingen 
bra lösning för inleveranser med för stora volymer vare sig när det gäller utrymme 
eller kostnadseffektivitet. Detta är ett område som författaren anser att det finns ett 
stor utrymme för förbättring genom tillämpning av Just In Time principen och ett 
nära samarbete med leverantörer. 

En annan sak som skulle kunna ge ordning till förvarningssystem är zonindelning av 
för komponenter för tillverkning och artiklar för direkt vidare distribution. De 
komponenter som ska monteras läggs i en egen zon medan de som bara köps in för 
vidare distribution ska läggas i en enskild zon. På så sätt kommer lagerhantering 
underlättas. För att undvika onödiga arbetsmoment som inlagring, bör de 
komponenter ska skickas iväg läggs närmaste slussen och inte behöver hitta 
lagerplatser för dem. Författaren tycker att om emballage på ställage placeras någon 
annanstans och uppe våning på ställage I skulle kunna vara lämpliga för dessa 
komponenter. Om kvantiteter på dessa komponenter blir större, kan ytterligare en 
våning byggs till för att kunna utnyttja lagerutrymmer till taket. Dessa komponenter 
befinner sig i en egen zon vilket underlätta både lager hantering och lagring är mer 
organiserad. Små kartonger ska fortsätta att lägga på packningsbank som de står 
idag.  
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När det gäller skrymmande och svårhanterade gods som regelbundet beställs, t.ex. 
skåp till kunden HTC, bör det av Lumsden förespråka storleksprincipen tillämpas. 
Med storleksprincipen menas att stora artiklar bör förvaras separat nära sitt 
användningsområde för att minimera förflyttningsavstånden. Med denna insikt 
föreslår författaren att skåp till kunden HTC bör lagerläggas i pallställage A och K, 
som ger tillräckligt med utrymme genom sitt ställagehöjd på två våningar, och sitt 
läge nära ingången till produktion. 

Med nuvarande processer och lagring är det svårt att tillämpa First In First Out, FIFO 
och det kan bero av tre orsaker som beskrivs enligt nedan. 

1. Det mest åtkomliga material tas ut först snarare än att ta ut det som kom in 
först först. 

2. Det finns inga stödjande processer för tillämpning av FIFO. 

3. Flytande placering av buffert förvirrar hanteringen, detta speciellt när stora 
inleveranser levereras in. Det gör att artiklar med gamla datum ligger kvar. 

Utöver ovan tre listade orsakerna till att det är svårt att tillämpa FIFO så saknas det 
personal för att flytta artiklarna enligt FIFO så att artiklar med äldre datum alltid står 
främst. Även montörerna hinner inte alltid att flytta fram äldre artiklar och när de 
plockar så tas det som är mest åtkomliga först. Genom studien så upplever författaren 
att förståelse för FIFO saknas. 

Ett vanligt förhållningssätt är att ”Motorer, växlar och PST kort håller ju lång tid, så 
det finns ingen skillnad mellan gamla artiklar och de med ett nytt leveransdatum” 
och det beror ofta på att helhetssynen saknas, eftersom fokus ligger endast på 
produktion eller lager.  

Men det bör ses ur hela det logistiska perspektivet med riskerna av kvalitetsproblem. 
Genom att har ordning på vilka artiklar som tillhör en viss leverans och att plocka 
efter FIFO principen så ökar möjligheten för spårbarhet att t.ex. söka upp den 
inleverans med artiklar som har kvalitetsproblem, göra tester och åtgärda problemen. 
Författaren anser att det finns ett behov av förbättra kommunikation mellan 
avdelningarna hos Allied Motion så att alla ser helheten för verksamheten snarare än 
att enbart fokusera på sina egna funktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

38 
  



Figur 6. 
Nedan 

visar 
ett 

fiskbensdiagram över orsakerna till varför det är svårt att tillämpa FIFO hos Allied 
Motion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Fiskbensdiagram över orsakerna till varför det är svårt att tillämpa FIFO hos Allied Motion. 
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5. Resultat  
Detta avsnitt diskuterar resultatet av examensarbetet. Genom att ha studerat de 
observerade problemområdena samt analyserat dem har följande resultat tagits fram. 
Resultatet av detta examensarbete är att föreslå att en ny lagerlayout bör tas fram hos 
Allied Motion Stockholm AB för en optimal lagerhållning och materialförsörjning. 
Det framtagna resultatet i form av en föreslagen lagerlayout har tagit hänsyn till samt 
omfattar  

1. Ett mer effektivt utnyttjande av lagerytorna – Ger en lägre 
lagerhållningskostnad. 

2. Mer ordning och reda i lagret – Gör arbetet i lagret mer effektivt.  

a. Med ett tydligt arbetsansvar. 

b. Underlätta för plockning 

3. Tillämpning av Kanban kittning och tvåbingesystem – Ger en effektivare 
materialförsörjning och förhindrar produktionsstopp pga slut på material. 

4. Förbättra den interna och externa kommunikationen – Ger en effektivare 
logistik. 

Figur 7. visar en presentation av den föreslagna lagerlayouten och även vad som kan 
göras för att effektivisera lagret hos Allied Motion Stockholm AB.  

 

Figur 7. Förslagen lagerlayout för att effektivisera lagerhanteringen på Allied Motion Stockholm AB. 
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I den nya layouten då används den områden för hyllförvaring till packning av 
färdigorder.  

Områden till höger av lagerpersonals arbetsbänk används som plats för godsankomst 
medan de fem höga hyllorna ersätts med låga hyllor och placeras i materialtorg i 
produktion.  

I det lilla rummet vid hörnet förvaras pallar, halv- och helpallkragar. Och områden 
för pallförvaring förut används som plats för ankomstkontroll och spärrade gods.  

Utleveranser har fått större utrymmer eftersom hela ställage I kommer att användas 
för att ställa godset för avsändning. Färdigbygga skåp och artiklar som ska 
distribueras vidare till kunder ställs också på ställage I.  

Utrymmer mellan ställage I och E kommer fortfarande att användas som emballage 
förvaring, fast emballage kommer att ta mindre plats genom användning av flyttbara 
hyllvagnar. Totalt mer an 20 sorters skivemballage, Siemens och HTCs emballage av 
skum plast samt pallock kommer att finna plats i detta område.  

Det blir mer ordning i ställageförvaring genom att tillverkningsbufferter ställs på 
högsta våningarna direkt ovanpå plockplatser. Plockning underlättas genom att 
artiklar placeras på lämpliga plockhöjden samt att använda utdragsenheter på rätt 
sätt.  

Tunga och skrymmande skåpstillbehör ställs på ställage A och K och utrymme vid 
fönster används för att ställa vagnar med materialkits.  

En lagerpersonal jobbar enbart med in- och utleveranser, medan en annan arbetar 
heltid med materialhantering, inlagring, plockning, materialkittning, påfyllning och 
intern transport. 

I materialförsörjning används kits och tvåbinge system.  För Kanbanartiklar och små 
artiklar som inte går att kitta, ställs dem på lådor i hyllor i materialtorg.  

Enbart lagerpersonal får använda truckar och följer den U-format truckgång.  

Förbättra både interna och externa kommunikation. För den interna 
kommunikationen gäller det kommunikationen mellan lager, produktion och 
kundsupport (Customer Support) och för den externa kommunikationen gäller det 
kommunikationen med leverantörer och kunder.  
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6. Slutsats och diskussion 
Syftet med detta examensarbete var att ta fram ett grundkoncept för Allied Motions 
lager för att underlätta det interna materialflödet. Den befintliga lagerlayouten 
gynnar inte företagets utveckling och de största observerade problemområdena är 
brist på personal, problem i materialhanteringen, de interna transporterna och 
förvarningssystemet. Dessa problemområden har beaktats i studien och har tagits 
hänsyn till i utformningen av den nya layouten.  

Ytterligare indata som har legat till grund för den nya layouten är intervjuer med 
personal, utförda observationer och mätningar hos Allied Motion. Genom 
intervjuerna och studier av det interna materialflödet hos Allied Motion har olika 
problemområden definierats och analyserats. Resultatet från analysen har sedan 
utgjort grunden för layout planeringen. Författaren anser att examensarbetets syfte 
har uppnåtts då en ny layout har tagits fram som skulle kunna lösa problemen i den 
interna materialförsörjningen och effektivisera lagret hos Allied Motion. 
Förhoppningen är att resultatet av denna studie skall användas och implementeras i 
utvecklingen av Allied Motions lager. 

Studien visar även att lagret hos Allied Motion skulle kunna effektiviseras ytterligare 
genom bättre samarbete och kommunikation med sina leverantörer. Där det för 
inleveranser från Europa skulle kunna införa Just In Tim leveranser direkt från 
leverantör i kittad order som skulle minimera behovet av att hålla mellanlager och 
andra extra hanteringar. När det gäller inleveranser från Kina anses dagens 
säkerhetslager vara för stort och att det skulle kunna räcka med ett mindre 
säkerhetslager som kan ta upp svängningar i efterfrågan och materialbrister. 

För att uppnå ständiga förbättringar i materialhanteringen, så bör Allied Motion 
fortsätta sin tillämpning av Lean. Men till skillnad från idag så borde Lean 
implementeras med ett större fokus på processerna snarare än på funktioner. I 
framtiden skulle det även vara bra att införa Signal-Kanban hos Allied Motion, för att 
uppnå en högre effektivitet och synkronisering av produktion och logistik. 
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8. Bilagor 
Detta avsnitt innehåller bilagorna för studien. 

8.1 Bilaga 1 
Problem med nuvarande emballageplatsen vid slussen är att lagerpersonal behöver 
flytta den ena emballage för att kunna komma åt den andra som ligger längre in.  Till 
exempel, pall lockar ligger framför halvpallkragar och hel pallkragar. Lösningen till 
detta är att hitta plats åt varje sort emballage, så onödig förflyttning kunna undvikas.  

Lilla rummet 

Bred från vägen till andra vägen: 4 pall 327cm 

Längden från fönster till brandsläckaren: 2 pall120X2= 240cm 

Hel pallkrage: 190X20 cm 

Halv pallkrage: 130X20 cm 

Den korta vägen: 2.7m 

Från korta vägen till länga vägen snett avstånd 2.1m  

Från den vita stalpen till den korta vägens mittemot är 5.1-2.7 = 2.4m 

Ett litet bord som står små artiklar som ska direkt vidare till kunder. 

Från fönster till torkskåp 3m. 

                                                                    327cm                                              

 

 

               270cm                                                                         510cm 

 

 

                                       210cm 
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8.2 Bilaga 2 
Beskrivning av Hyllvagn  

Hyllvagn i stål med tre löstagbara hyllplan. Tyskt användningsmönster. Lastkapacitet 
är 500kg. 

Lastyta: 1175 x 800 mm 

Hjulutrustning: 2 länkhjul med dubbelbroms och 2 fasta hjul. 

Bottenplatta: Av återanvänd plast. Halkfri och slitstark yta. Värdebeständig. 
Oljesäker och till stor del syrafast. Kan återvinnas.  

 

Teknisk data 

Max. belastning  500 kg 

Lastytans längd 1175 mm 

Lastytans bredd 800 mm 

Yttrelängd 1350 mm 

Yttre bredd 800 mm 

Ytterhöjd 1792 mm 

Bottenskiva Återvunnen plast 

Höjder på hyllplan 
280/660/1030/1405 
mm 

Material  Stål, pulverlackerat 

Färg Ljusblå 

Hjulutrustning 
2 Länkhjul med 
dubbelbroms 

Hjuldiameter 200 mm 

Leveransomfång, 
hyllvagn 

Grundmodell, utan 
extra hyllplan 
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8.3 Bilaga 3 
Emballageförvaring 

Utrymmet mellan pallställage I och K finns emballage enligt nedan tabell. 

Emballagetyp Mängd 

Vit emballage till kunden Siemens 1 Pall 

Rosa emballage till kunden Siemens 3 Pallar 

Olika sorters skivor 3 Pallar 

 

Utrymmet mellan pallställage E och I är 320 cm bred. Detta innebär att om pallarna 
placeras 80 cm parallellt med varandra, så går det att lägga 9 pallar på ena sidan. 
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8.4 Bilaga 4 
Skattning av kostnad per hel pallyta 

Ritning av nedre plan: 

 

Data från Ekonomiavdelningen Beräkningar 

Hyra/Månad:  179596 kr Hyran per kvadratmeter= 187367 kr
1865 m2 = 100,5 kr/m2 

El/Månad:  7771 kr Lager ytan nedre plan ≈ 958 𝑚2

2
=  479m2 

Totalt Kostnad/Månad:  187367 kr Hyran lager ytan = 100,5kr/m2 ∗ 479m2 = 48139,50 kr 

Area Totalt:  1865 m2 Antal lagerplatser i sektion A,B,C,D,E,I,K= 173 st 

Area nedre plan:  958 m2 Hyran per pallplatsen = 48139,50kr
173 st

= 𝟐𝟕𝟖 𝐤𝐫/𝐩𝐚𝐥𝐥 
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