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Sammanfattning 

En viktig del av lagerhållning är att placera artiklar på ett sådant sätt att 
materialhanteringen i lagret sker så effektivt som möjligt, t.ex. genom minskad tid 
för plockning av artiklar. När artiklar ska plockas, för att packas och avsändas, kan 
det ske utifrån olika strategier, t.ex. med utgångspunkt i varje order som kunden 
lägger. Beroende på hur plockningen går till kan artiklar placeras på ett sätt som 
effektiviserar plockningen och därmed minskar plocktiden. 

Hellmans förlag är ett tredjepartslogistikföretag som lagerhåller 
utbildningsmaterial. Många av deras artiklar med låg plockfrekvens är placerade på 
åtkomliga lagerplatser medan artiklar med högre plockfrekvens är placerade på 
mindre åtkomliga platser. Vidare är andra artiklar placerade utspridda på ett flertal 
hyllor som i praktiken till stor del är tomma. 

Syftet med studien var att undersöka artikelplaceringen i Hellmans lager samt 
att med hjälp av ABC-analyser föreslå bättre artikelplaceringar för att reducera 
plocktiden. För att utföra passande ABC-analyser studerades relevanta 
klassificeringskriterier. 

Observationer och intervjuer genomfördes i Hellmans lager för att beskriva 
artikelplaceringen i dagsläget samt för att se möjligheter till förbättrad 
artikelplacering. Med hjälp av historiska data genomfördes ABC-analyser i lagret 
som utgjorde grunden för en ny artikelplacering. 

Artikelplaceringen i Hellmans buffertlager saknar särskild 
artikelnummerordning eller klassificering av något slag. I plocklagret är hyllorna till 
stor del tomma eftersom endast 12 % av lagerplatserna faktiskt ockuperas. Vidare är 
nästan 90 % av antalet artiklar placerade på den bortre halvan av hyllsektionerna. 

Med artiklars plockfrekvens som kriterium utfördes ABC-analyser för att 
klassificera artiklarna och föreslå nya placeringar. Förbrukning av artiklar användes 
som sekundärkriterium i dubbla ABC-analyser men bedömdes missvisande och 
användes därför inte i förbättringsförslagen. Med de endimensionella ABC-
analyserna som grund förslås att placera artiklar utifrån fallande plockfrekvens 
samtidigt som någon typ av artikelnummerordning uppehålls samt att den höjdnivå 
som är närmast åtkomlig prioriteras.  
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Abstract 

A crucial part of warehousing is to place items in a manner that materials handling 
can be performed as efficiently as possible, e.g. through reduced picking time. A few 
different picking strategies are common, one of them is picking based on incoming 
orders. Depending on picking strategy, items can be placed in a manner that makes 
picking more efficient, which in turn reduces picking time. 

Hellmans Förlag is a third-party logistics company and is currently stocking 
educational literature. Several low picking frequency items are located at accessible 
places while high picking frequency items are located at less accessible places. In 
addition, some items are placed dispersed on several shelves that mostly are empty. 

The purpose of the thesis was to study the item placement at Hellmans’ 
warehouse and to propose an improved item placement, using ABC analysis, in 
order to reduce picking time. To perform helpful ABC analyses, relevant 
classification criteria were sought out. 

To describe the current item placement at Hellmans’ warehouse and to find ideas 
for improved item placement, observations and interviews were conducted. ABC 
analyses were performed using historical data and the analyses were then the basis 
for the proposed item placement. 

There is no item number order or item classification in the buffer stock. Only 12 
% of the item number locations in the picking stock represents real items and the 
rest are empty. What is more, almost 90 % of the items are located on the two 
farthest shelf sections. 

Picking frequency being the criterion, ABC analyses were performed to classify 
items and propose new placements. Item consumption was used as a secondary 
criterion in multi-criteria analyses but were considered misleading and was not 
used for the proposed item placement. Items are proposed to be placed based on 
decreasing picking frequency while maintaining article number order and that the 
most accessible height level is prioritized for items with a high picking frequency. 
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Förord 

Författarna önskar först och främst tacka Hellmans förlag för möjligheten att få 
utföra detta projekt i deras lager och på så sätt få utveckla sin kompetens inom 
logistikområdet och utmanas i problemlösning av en verklig situation. Vi hoppas att 
förslagen kommer till nytta i er verksamhet. 

Vi vill även tacka vår examinator Anna Fredriksson för den feedback du gett på 
planeringsrapporten, halvtidsrapporten samt den slutgiltiga rapporten. 

Slutligen tackar vi vår handledare Micael Thunberg för din positiva och 
uppmuntrande handledning under hela examensarbetet. 
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1 Inledning 

Allteftersom logistikens funktion har blivit en viktigare del av ett företags 
konkurrenskraft, har det blivit mer relevant för företag att outsourca sin 
lagerhållning till tredjepartslogistikföretag som är specialiserade på 
logistikfunktionen (Lambert et al., 2006). En viktig del av lagerhållningen är att 
placera artiklar på ett sådant sätt att materialhanteringen i lagret sker så effektivt 
som möjligt, t.ex. genom minskad tid för plockning av artiklar. 

1.1 Problembakgrund 

Hellmans förlag är ett tredjepartslogistikföretag beläget i Katrineholm som erbjuder 
ett flertal logistiktjänster, bland annat lagerhållning. Företaget är relativt litet med 
fem anställda och deras lokaler består av två våningar. På nedre plan finns deras 
buffertlager uppdelad på två ytor och på övre plan finns deras plocklager. En hiss 
går mellan våningarna där artiklar transporteras mellan buffert- och plocklagret. 
Plockning av artiklar i plocklagret sker dagligen, medans plockning av artiklar från 
buffertlagret till plocklagret sker några gånger i veckan. 

De artiklar som lagerhålls är i dagsläget utbildningsmaterial såsom böcker och 
kompendier samt Hellmans egna förbrukningsvaror såsom papper och kuvert. I 
buffertlagret placeras artiklar uppdelat efter kund, till viss del i 
artikelnummerordning men till stor del blandat. I plocklagret delas artiklarna upp 
per kund och sedan i artikelnummerordning. 

1.2 Problemformulering 

Artiklar i Hellmans buffertlager är placerade så att artiklar med hög plockfrekvens 
är placerade långt in i Hellmans buffertlager samtidigt som artiklar med låg 
plockfrekvens är placerade nära ingången till lagret. Detta är resultatet av att 
artiklar inte allokerats en viss lagerplats utan att dessa placerats där plats funnits 
vid inleveranser. 

Artiklar i plocklagret är placerade i artikelnummerordning och artiklar 
tillhörande den största kunden är utspridda på många hyllor som i praktiken till 
stor del är tomma. Endast en mindre andel av dessa artikelnummer motsvarar 
artiklar som faktiskt lagerhålls. Artikelplaceringen i både buffertlagret och 
plocklagret kan alltså tydligt förbättras för att effektivisera plockning, med avseende 
på plocktid.  

Olika placeringssystem kan förekomma i ett lager, t.ex. fast eller flytande 
placeringssystem eller att artiklar placeras högt eller lågt i ett ställage (Oskarsson et 
al., 2013). För att placera artiklar på ett genomtänkt sätt kan en ABC-analys utföras 
med hänsyn till olika viktiga kriterier, där tanken är att tydliggöra företagets 
viktigaste produkter för att kunna styra dessa mer noggrant, t.ex. genom att placera 
artiklar med hänsyn till plockfrekvens, och skapa en effektivare materialhantering i 
lagret (Rudberg, 2007). 
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Medarbetarna på Hellmans plockar artiklar från buffertlagret med utgångspunkt 
i varje artikels enskilda behov av påfyllning i plocklagret. I plocklagret plockas flera 
hela order i varje plockrunda. Oskarsson et al. (2013) anser att när artiklar ska 
plockas, för att packas och avsändas, kan det ske utifrån olika strategier. Plockning 
kan ske med utgångspunkt i varje order som kunden lägger, med utgångspunkt i en 
zonindelning av lagret eller utifrån artikelnummer, där t.ex. en artikels dagsbehov 
tas ut en gång varje dag. Beroende på hur plockningen går till kan artiklar placeras 
på ett sätt som effektiviserar plockningen och därmed minskar plocktiden. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka artikelplaceringen i Hellmans förlags 
buffertlager respektive plocklager. Med hjälp av ABC-analys ska förslag ges på 
bättre artikelplaceringar för att reducera tiden för plockning. 

1.4 Frågeställningar 

För att uppfylla syftet måste artikelplaceringen i respektive lager studeras i nuläget. 
För att sedan kunna utföra en ABC-analys ska det undersökas vilka kriterier som är 
viktiga att beakta vid en artikelklassificering av Hellmans artiklar. Det resultat som 
en ABC-analys sedan ger innebär ett underlag för att föreslå nya artikelplaceringar. 
Följande frågeställningar ska därför besvaras med studien: 

➢ Hur är artiklar placerade i dagsläget i buffertlagret respektive plocklagret? 
➢ Vilka klassificeringskriterier är viktiga att ta hänsyn till vid placering av 

artiklar? 
➢ Jämfört med i dagsläget, hur kan artiklar placeras på ett bättre sätt i 

buffertlagret respektive plocklagret för att reducera plocktid? 

1.5 Det studerade systemet 

Studien görs på artikelplaceringen samt till viss del plockningen i Hellmans 
buffertlager respektive plocklager. Mottagningen och packningen är inte direkt 
påverkade av artikelplaceringen i respektive lager, varför dessa är utanför det 
studerade systemet. Likaså studeras inte aktiviteten inlagring då denna påverkas 
mindre av artikelplaceringen än aktiviteten plockning. Distributionslagret är i 
praktiken en metall-vagn varför en genomtänkt artikelplacering är ointressant. Det 
studerade systemet kan ses i Figur 1. 
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Figur 1. Det studerade systemet i Hellmans artikelflöde 

Då nödvändiga data för resterande kunder skulle innebära ett för omfattande 
arbetsmoment är studien begränsad till att studera artiklar tillhörande Hellmans 
två största kunder, som genomgående i rapporten kallas kund P respektive kund T. 
Dessa två kunder utgör tillsammans en majoritet av den totala omsättningen 
artiklar på Hellmans. Då data för artiklarna i buffertlagret registreras på A4-blad i 
pärmar och då det hade inneburit ett för omfattande arbetsmoment att föra in all 
den data i Excel, var det nödvändigt att begränsa antalet artiklar i studien. De 
studerade artiklarna i Hellmans buffertlager innefattar därför de 18 mest 
plockfrekventa artiklarna för kund P respektive de 10 mest plockfrekventa 
artiklarna för kund T. 

1.6 Censurering 

Värdena för plockfrekvens och förbrukning är censurerade genomgående i 
rapporten och motsvarar således inte de verkliga värdena. 
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2 Metod och tillvägagångssätt 

Eftersom artikelplaceringen i Hellmans lager är ett fenomen som går att observera 
med de mänskliga sinnena, i sin naturliga omgivning samt i realtid utfördes 
observationer och intervjuer på Hellmans, vilket resulterade i primärdata (Patel & 
Davidson, 2011; Yin, 2013). För att å andra sidan få tillgång till sådant som inte går 
att direkt observera gjodes historiska data från Hellmans tillgängliga, vilket 
resulterade i sekundärdata. 

Intervjuer är en av de viktigaste datainsamlingsmetoderna i fallstudier enligt Yin 
(2014). Ejvegård (2009) menar att intervjuer används bland annat för att ta reda på 
uppfattningar och kunskaper, vilket är en viktig aspekt i den här studien då 
intervjuer med Hellmans anställda har bidragit med en kunskap om företeelser som 
kan vara svåra att observera. Insamling av historiska data är en nödvändig metod 
för att ”ge ovärderlig information om ting som inte går att observera direkt” (Yin, 
2013, s. 150). Nedan beskrivs den teoretiska referensramen kring och 
tillvägagångssättet för de metoder som använts för att besvara studiens 
frågeställningar. 

2.1 Metodteori 

Nedan beskrivs vad den vetenskapliga litteraturen säger om litteratursökning, 
observationer, intervjuer, insamling och analys av historiska data samt en studies 
trovärdighet i form av validitet och reliabilitet. 

2.1.1 Litteratursökning 

Forsberg och Wengström (2016) samt Ejvegård (2009) menar att en litteraturstudie 
innebär att vetenskapligt undersöka och kritiskt granska litteraturen inom ett 
specifikt ämnesområde för att få mer förståelse och kunskap. Vetenskaplig litteratur 
finns i form av böcker, vetenskapliga tidskrifter, rapporter, avhandlingar och 
konferenssammanfattningar (Forsberg & Wengström, 2016). En webbaserad 
litteratursökning genomförs genom att göra en sökning med hjälp av specifika 
ämnes- eller nyckelord i olika databaser och relevanta sökord bör därför funderas 
igenom, vilket också kan komma till användning i andra delar av den egna 
rapporten (Ejvegård, 2009). 

 

2.1.2 Observationer 

Enligt Patel och Davidson (2011) är observationer en bra datainsamlingsmetod när 
ett fenomen, i form av en process eller ett beteende, ska studeras i sin naturliga 
omgivning och vid tiden då dessa faktiskt inträffar. Bell och Waters (2016) uttrycker 
det som att studera ett utförande av en uppgift eller flera moment för att erhålla en 
ökad förståelse för olika aspekter av beteenden, processer eller mänskliga samspel. 

Inför observationer bör några saker klarläggas. Bell och Waters (2016) menar att 
det måste vara tydligt vad som ska observeras, vilken information som ska förvärvas 
samt varför just observationer är en bra metod för att förvärva den informationen. 
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Patel och Davidson (2011) anser vidare att det är viktigt att klargöra hur 
observationerna ska registreras samt hur observatören ska förhålla sig till det som 
studeras. Observationer kan vara deltagande eller icke-deltagande. Deltagande 
observationer innebär att forskaren blir en del av det som studeras och på så sätt 
observerar ett fenomen ”inifrån”, medan forskaren vid icke-deltagande 
observationer, medvetet, befinner sig ”utanför” det studerade fenomenet (Bell & 
Waters, 2016).  

Hur förberedda ska då observationer vara? Vid genomförandet av observationer 
kan, enligt Patel och Davidson (2011), dessa planeras i förväg på så sätt att 
forskaren bestämmer vilken typ av företeelse som ska studeras, ofta med hjälp av ett 
observationsschema, vilket kallas strukturerade observationer. Observationer kan 
också utföras mer explorativt, utan mycket förberedelser, så kallade ostrukturerade 

observationer. Bell och Waters (2016) beskriver graden av förberedelser på 
liknande sätt, och menar att vilken grad av förberedelse samt vilket förhållande till 
det observerade fenomenet som än väljs så bör fenomenet studeras och tolkas på ett 
objektivt sätt, med minimal subjektiv påverkan av observatören. Ett 
observationsschema är då ett hjälpmedel för att minimera att datainsamlingen 
påverkas av personliga uppfattningar (Denscombe, 2007). 
 
Flick (2014) sammanställer ett antal faser vid utförandet av observationer: 

1. Val av omgivning - plats och tid då det finns möjlighet att observera det 
studerade fenomenet 

2. En plan för vad som ska dokumenteras under observationen 
3. Öva på att dokumentera observationer 
4. Genomföra beskrivande observtioner som presenterar det studerade 

fenomenet och dess omgivning 
5. Genomföra fokuserade observationer som hjälper besvarandet av 

frågeställningarna 
6. Genomföra selektiva observationer som fokuserar på centrala aspekter för 

att göra dessa begripliga 
7. Då ytterligare observationer inte bidrar till mer kunskap har en teoretisk 

mättnad uppnåtts 

2.1.3 Intervjuer 

Enligt Kylén (2004) är en intervju ett möte med en eller flera personer där 
intervjuaren söker en viss information och stimulerar de intervjuade att svara på 
specifika frågor. Den information som är relevant skrivs ned och används som 
underlag i studien. Forsberg och Wengström (2016) beskriver intervjuer som en 
datainsamlingsmetod som innebär kunskapsinsamling med syfte att få fram en 
djupare uppfattning för det problem som studeras. 

 Bell och Waters (2016) anser att vid strukturerade och semi-strukturerade 
intervjuer ska ett frågeformulär vara utvecklat i förväg så att endast svaren behöver 
antecknas. På så sätt blir det lättare att sammanfatta och analysera intervjusvaren 
efter intervjun. Skillnaden mellan dessa två är att i en semi-strukturerad intervju 
följs inte frågeformuläret strikt utan vissa utsvävningar tillåts. 
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Bell och Waters (2016) anser vidare att fördelarna med intervjun är att den är en 
flexibel datainsamlingsmetod och att man kan ställa frågor som följer på de 
nedskrivna frågorna för att nå en mer detaljerad nivå inom det studerade 
fenomenet. Nackdelar med intervjun är att det tar lång tid att transkribera 
intervjumaterialet och det kan också vara svårt att analysera intervjusvaren. 

2.1.4 Analys av data 

När data har samlats in behöver den också tolkas för att framställa ett tydligt 
resultat, vilket görs genom en analys av data. Rennstam och Wästerfors (2015) delar 
upp det kvalitativa analysarbetet i tre steg: (1) sortering, (2) reducering och (3) 
argumentering. Först måste data struktureras upp (1) och grupperas för att 
underlätta för forskaren att tolka empirin och se samband mellan olika delar. All 
insamlad data kan däremot inte presenteras utan materialet måste minskas (2) till 
en hanterlig mängd. Slutligen behöver forskaren lägga fram skäl för de resultat som 
framkommit genom att argumentera med eller mot tidigare kunskap inom 
ämnesområdet. 

Yin (2013) beskriver istället analysen av kvalitativa data i fem steg: (1) 
sammanställning, (2) demontering, (3) remontering, (4) tolkning och (5) 
slutsatser. Den insamlade datan sammanställs (1) och bildar en typ av databas som 
sedan bryts ned i mindre delar (2). Det demonterade materialet omstruktureras i 
andra grupper (3) och tolkas utifrån den nya strukturen (4). Tolkningen ger sedan 
en plattform för att dra slutsatser av det insamlade materialet (5). Dessa fem steg 
beskriver inte ett linjärt flöde utan det finns ett samspel mellan dem och vissa steg 
kan upprepas vid behov. Yins (2013) analysprocess illustreras i Figur 2. 
 
 

 

Figur 2. Analysprocessen enligt Yin (2013) 

2.1.5 Trovärdighet 

Nedan beskrivs först begreppet triangulering och sedan begreppen validitet och 
reliabilitet. 
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➢ Triangulering 

Enligt Patton (2002) bör minst tre datainsamlingsmetoder genomföras i en studie 
för att analysera forskningsfrågorna från olika perspektiv, vilket stärker studiens 
validitet. Metoden kallas triangulering. 

Flick (2014) beskriver triangulering som ett sätt att forma en kvalitativ 
forskning. Triangulering visar sig vara ett bra koncept då studiers resultat, av olika 
metoder, kompletterar eller, till synes, motsäger varandra. I det senare fallet ska 
skillnaderna mellan resultaten försöka förklaras och tolkas i relation till föremålet 
för studien. Detta koncept producerar data med olika karaktär och ger på det sättet 
en mer omfattande bild av problemet som studeras. 

Yin (2014) beskriver triangluering som en logisk grund för att använda flera 
källor för datainsamling och menar att validiteten för fallstudier är högre i de fall då 
triangulering använts. 

Triangulering kan enligt Flick (2014) bland annat användas då flera källor för 
datainsamling krävs, då studiens problemområde inkluderar flera teoretiska 
perspektiv samt då de som påverkas av studien rimligen kan vara föremål för flera 
datainsamlingsmetoder. 

➢ Reliabilitet och validitet 

Patel och Davidson (2011) anser att det är viktigt att det studerade fenomenet 
studeras på ett tillförlitligt sätt, vilket ger god reliabilitet, samt att det som avses 
undersökas faktiskt undersöks, vilket ger god validitet. Ejvegård (2009) nämner att 
det krävs att undersökningsmetoder, mått, parametrar, mätinstrument, och test är 
reliabla och valida för att bli användbara och lämpliga. Forskningsresultaten har 
inte något vetenskapligt värde om dessa två krav inte är uppfyllda. Vidare beskriver 
Patel och Davidson (2011) hur reliabilitet och validitet förhåller sig till varandra, och 
att båda måste tas hänsyn till när en studies trovärdighet bedöms. Tre tumregler 
gäller för detta: 

➢ ”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet” (Patel & Davidson, 
2011, s 102) 

➢ ”Låg reliabilitet ger låg validitet” (Patel & Davidson, 2011, s 102) 
➢ ”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet” (Patel 

& Davidson, 2011, s 102) 

Figur 3 illustrerar tre bilder av reliabilitets- och validitetesbegreppen. Bilden till 
vänster illustrerar både låg reliabilitet och låg validitet. Bilden i mitten illustrerar 
hög reliabilitet och låg validitet och bilden till höger illustrerar både hög reliabilitet 
och hög validitet (Björklund & Paulsson, 2012). 
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Figur 3. Illustration av reliabilitets- och validitetesbegreppen med hjälp av en piltavla. (Källa: Björklund & 

Paulsson, 2012) 

2.2 Tillvägagångssätt 

I det här delkapitlet presenteras hur litteratursökning och datainsamling 
genomförts i studien. Efter det beskrivs hur data bearbetats och slutligen motiveras 
studiens trovärdighet. 

2.2.1 Litteratursökning 

Vetenskaplig litteratur i form av böcker, rapporter och vetenskapliga artiklar 
eftersöktes på Linköpings Universitets biblioteks databas samt på Web of Science, 
för att få mer kunskap inom samt en teoretisk referensram till det studerade ämnet. 
Litteraturen som eftersöktes var dels teorier/metoder, dels tidigare studier inom 
ämnesområdet. Litteraturen användes sedan som grund för den teoretiska 
referensramen för studien. Den insamlade vetenskapliga litteraturen studerades 
även för att se vilka kriterier för artikelklassificeringen som är vanligt 
förekommande i forskningen och som i allmänhet skulle kunna vara intressanta och 
relevanta för Hellmans. 

Genom ett 30-tal tidigare examensarbeten gavs möjligheten att, via 
referenslistorna, hitta vetenskapliga artiklar och andra referenser. Totalt sparades 
42 artiklar huvudsakligen inom ämnesområdena tredjepartslogistik, lagerlayout, 
plockning och artikelklassificering. 

Både svenska och engelska sökord användes i litteratursökningen. Fördelen med 
detta är att den teoretiska referensramen får stor en större bredd. De sökord som 
användes i litteratursökningen presenteras i Tabell 1. Att samla in vetenskaplig 
litteratur utgör en svårighet på grund av den mängd artiklar som resulterar i ett 
visst sökord. Det har också varit svårt att känna igen och koppla engelsk terminologi 
till det ämnesområde vi studerat. 
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Tabell 1. Svenska och engelska sökord som användes i litteratursökningen 

Svenska sökord Engelska sökord 

Lagerhantering Warehouse Management 

Tredjepartslogistik TPL companies 

Lagerlayout Warehouse layout 

Artikelplacering Article placement 

Artikelklassificering Article classification 

ABC-analys ABC analysis 

Plockningsstrategi Picking strategy 

Kriterier för ABC-
Klassificering 

Criteria for ABC-Classification 

 

2.2.2 Observationer 

Fyra observationer har genomförts på Hellmans lager under en period på drygt tre 
månader; en i januari, två i april och en i maj. Observationerna var ostrukturerade 
och genomfördes spontant och informellt.  

Tre av Flicks (2014) sju faser av observationer har genomförts. Valet av 
omgivning (1) för våra observationer är okomplicerat då Hellmans lager är det 
fenomen som studeras. Tiden för observationerna är i huvudsak endast begränsade 
till Hellmans arbetstider, dvs. vardagar mellan 7:30-16:30. 

Beskrivande observationer genomfördes i januari och april där lagerlayouten och 
utformningen av ställage och hyllor i lagret observerades och skisserades på lösa 
A4-blad samtidigt som namnet på varje lagerplats registrerats på samma blad. 
Senare har de studerade artiklarnas lagerplats identifierats i både buffertlagret och 
plocklagret genom den sekundärdata som samlats in. Fokuserade observtioner 
genomfördes under april och maj som gav ett underlag för att föreslå en bättre 
artikelplacering. 

2.2.3 Intervjuer 

Då samtliga anställda är involverade i materialhanteringen, men för olika kunder, 
var det av intresse för studien att höra aspekter från flera av de anställda. Fyra semi-
strukturerade intervjuer genomfördes med tre av de anställda på Hellmans. Semi-
strukturerade intervjuer genomfördes med chefen vid tre tillfällen. Dessutom 
genomfördes spontana och ostrukturerade intervjuer med chefen vid ytterligare 
tillfällen på plats, via telefon eller mail. 

De semi-strukturerade intervjuerna innefattade att intervjufrågor var förberedda 
samtidigt som en viss flexibilitet tilläts i intervjun bland annat genom att följdfrågor 
ställdes på redan förberedda frågor. Intervjuerna spelades in elektroniskt samtidigt 
som det fördes antecknar på dator. Intervjutiderna för de semi-strukturerade 
intervjuerna som genomfördes på plats kan ses i Tabell 2. 
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Intervjufrågorna utgick från studiens syfte/frågeställningar och inkluderade 
bland annat varför artiklar är placerade som de är placerade i dagsläget, vilket 
kriterium som är viktigt i en artikelklassificering för att reducera plocktiden och vad 
Hellmans själva anser innebära förbättringar för artikelplaceringen. De semi-
strukturerade intervjufrågorna kan ses i sin helhet i Bilaga 1. 
 

Tabell 2. Intervjutider. Intervju genomfördes med chefen vid två tillfällen den 24 april. 

Respondent 24 april 10 maj 23 maj 

 tid för intervju (min och sek) 

Chefen 24:52 + 13:03 24:37  

Anställd 1 18:33  8:58 

Anställd 2  12:52  

Anställd 3  12:08  

 

2.2.4 Historiska data 

Att syftet är formulerat gör det lättare att veta vilken data som behöver samlas in. 
Syftet med studien är bland annat att utföra en artikelklassificering för att förbättra 
artikelplaceringen i Hellmans lager. Val av kriterier för artikelklassificeringen 
påverkade vilken typ av historiska data som inhämtades från Hellmans. I 
buffertlagret registreras uttag av artiklar i pärmar, vilket fördes in i ett Excel-
dokument. Detta innebar att endast en andel av artiklarna i buffertlagret 
studerades, nämligen de 18 mest plockfrekventa artiklarna i det inre buffertlagret 
respektive de 10 mest plockfrekventa artiklarna i det yttre buffertlagret. För 
plocklagret erhölls orderhistorik för hela 2015 och 2016 samt för 2017 fram till och 
med 25 april. Utifrån dessa data beräknades sedan plockfrekvens och förbrukning 
för varje artikel vilka var de kriterier som låg till grund för ABC-analysen. 

I den erhållna datan, dvs. registrerade uttag ur buffertlagret och orderhistorik för 
P-artiklar, återfanns artiklarna med olika historiska tidshorisont, vilket gjorde att 
respektive artikels plockfrekvens beräknades med avseende på den tidsperiod som 
återfanns i den historiska datan för respektive artikel. På detta sätt blir 
plockfrekvensen jämförbar mellan artiklar, även om stora skillnader i historiska 
tidsperioder kan ge en orättvisa i jämförelsen då t.ex. säsongen eller trenden för en 
viss artikels efterfrågan möjligtvis gås miste om. 

Tre artiklar i plocklagret var nytillkomna under 2017 och dessa inkluderades 
därför inte i ABC-analysen men plockfrekvens beräknades på sidan av för att 
jämföra med klassificeringen av övriga artiklar. Dessutom gjordes en kvalitativ 
studie på dessa, genom en informell intervju med chefen på Hellmans. 

2.2.5 Bearbetning av data 

Med hjälp av datainsamlingen av sekundärdata utformades en skiss över 
artikelplaceringen i PowerPoint som visualiserar både utformningen av lagrets olika 
delar, deras geografiska relation till varandra samt artikelplaceringen i respektive 
lagerdel. 
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Baserat på litteraturgenomgången valdes fyra klassificeringskriterier som ansågs 
relevanta för en reducerad plocktid och dessa presenterades för Hellmans via 
intervjuer. Det var chefen på Hellmans samt en anställd som fick frågan vilket av de 
presenterade kriterierna som respondenten i fråga ansåg vara bäst lämpad för 
klassificeringen. Chefen hade en tydlig synpunkt medan den anställda inte gav 
något specifikt svar. Chefen föreslog kriteriet plockfrekvens, vilket var det kriteriet 
som faktiskt valdes som primärkriterium i ABC-analysen. Vidare valdes ett av de 
övriga tre presenterade kriterierna, förbrukning, som sekundärkriterium. De två 
kriterierna tillämpades i ABC-analysen. 

Fem ABC-analyser utfördes med hjälp av de valda kriterierna för 
artikelklassificering. I buffertlagret utfördes för artiklar tillhörande kund T en 
endimensionell analys och för artiklar tillhörande kund P utfördes både en 
endimensionell analys och en dubbel analys. I plocklagret utfördes både en 
endimensionell och en dubbel analys på artiklar tillhörande kund P. 

Utifrån ABC-analyserna övervägdes det sedan vart artiklar skulle placeras i 
relation till dess klassificering. Den nya artikelplaceringen skisserades i PowerPoint. 

2.2.6 Reliabilitet och validitet i studien 

Enligt Bell och Waters (2016) är reliabilitet ett mått på i vilken utsträckning ett 
tillvägagångssätt ger likvärdigt resultat vid varierande tillfällen under i övrigt lika 
omständigheter. Studiens reliabilitet ökar genom att själva tillvägagångssättet för 
studien förklaras (se kap 2.2.1-Fel! Hittar inte referenskälla.). 

I studien har två observatörer utfört observationer vid samma tillfälle, vilket 
ökar reliabiliteten enligt Patel och Davidson (2011). Vid intervjuer fanns två 
intervjuare på plats, en som ställde frågor och en annan som registrerade 
respondenternas svar, vilket också ökar reliabiliteten enligt Patel och Davidson 
(2011). Något annat som ökar reliabiliteten, enligt Björklund och Paulsson (2012), 
är att använda sig av triangulering vid datainsamling. I den här studien utförs en 
metodologisk triangulering, i den bemärkelsen att datainsamling sker med hjälp av 
tre metoder. Dessa metoder är observationer, intervjuer samt historiska data. 

Studiens frågeställningar fungerar som grund för formulerandet av 
intervjufrågorna, till exempel frågan ”Har en viss artikel alltid samma plats eller kan 
den placeras på olika ställen, eller byta plats t.ex. där plats finns just då?” (se Bilaga 
1) som hjälper till att besvara frågeställning 1. Intervjufrågorna formulerades så att 
de uppfyller studiens syfte. Alla intervjuer spelades in för att säkra respondenternas 
svar, vilket leder till en ökad validitet eftersom det innebär en minskad risk för att 
respondenternas svar misstolkas. 
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3 Teoretisk referensram 

Nedan beskrivs den teori som fungerar som referensram för studiens utförande, 
med början i logistik-begreppet generellt och avslut med begreppet 
artikelklassificering. 

3.1 Logistik 

Logistik är ett brett och omfattande begrepp. Organisationen Council of Supply 
Chain Management Professionals (CSCMP) definierar begreppet som;  

“Logistics management is that part of supply chain management that plans, 

implements, and controls the efficient, effective forward and reverses flow and 

storage of goods, services and related information between the point of origin and 

the point of consumption in order to meet customers' requirements.” (Council of 

Supply Chain Management Professionals, 2017) 

 Oskarsson et al. (2013) definierar logistik som produkters och människors flöde 
genom en eller flera processer. En process betraktas som en kedja av ett antal 
aktiviteter som följer varandra i en bestämd ordning. Lambert et al. (2006) utrycker 
det som att logistik handlar om att hantera varu- och materialflöden från dess 
ursprung till dess konsumtion. Oskarsson et al. (2013) menar vidare på ett liknande 
sätt att logistiken syftar till att planera, organisera och styra alla aktiviteterna inom 
materialflödet, från råvara till slutkonsument. 

Enligt Lambert et al. (2006) innefattar logistiken bland annat aktiviteter som 
inköp, transport, materialhantering och lagerhållning. Oskarssonet al. (2013) delar 
in logistikens aktiviteter i tre centrala delar; materialförsörjning, produktion och 
distribution. 

3.2 Tredjepartslogistik (TPL) 

I detta kapitel definieras begreppet tredjepartslogistik (TPL), vanligt förekommande 
tjänster hos TPL-företag presenteras liksom parter som ingår i TPL-avtal. Till sist 
beskrivs positiva och negativa aspekter av TPL. 

3.2.1 Definitioner av TPL 

Enligt Pruth (2002), kan tredjepartslogistik, förkortat TPL eller 3PL, definieras så 
här: 

”Tredjepartslogistik utförs i det samarbete som uppstår när ett 
tredjepartslogistiskt företag utför aktiviteter som efterfrågas av ett företag som 

köper logistiktjänster. Aktiviteterna omfattas av mer än endast enkla transport- 

eller lagringstjänster. Samarbetet skall av aktörerna uppfattas som ett 

partnerskap, aktörerna skall ha gemensamma mål och samarbetet skall ha ett 

långsiktigt perspektiv.” (Pruth, 2002, s. 3) 
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Selviaridis och Spring (2007) beskriver tredjepartslogistik som aktiviteten att 
outsourca hela eller delar av sina logistik-aktiviteter som tidigare utförts inom 
företaget. Stöth (2014) definierar tredjepartslogistik som tre parter som har en 
affärsrelation med varandra. Det förekommer ett avtalsförhållande mellan 
tredjepartslogistikern och huvudföretaget. Samarbetet kan pågå under flera år. 
Tredjepartslogistik-aktören äger inte varorna som lagras eller hanteras. (Pruth, 
2002). 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) har begreppet tredjepartslogistik utvecklats 
under 1980- och 1990-talen när kostnadsfokusering ökade på grund av en global 
marknad och en ökad konkurrens. Företag började fokusera mer på sina 
kärnkompetenser genom outsourcing av sin logistikverksamhet, bland annat 
transport- och lageraktiviteter, till tredjepartslogistikföretag. 
Tredjepartslogistikföretag har allteftersom utvecklats och tagit större helhetsansvar 
för logistikupplägg genom att utföra fler logistiktjänster; såsom paketering, 
slutmontering, distribution, m.m. (Jonsson & Mattsson, 2011) 
Ahl och Johansson (2002) beskriver att TPL-tjänster är uppdelade i: 

➢ Bastjänster: som är det vanliga flödet i ett lager som uppkommer 
dagligen och med liknande rutiner. Tjänsterna delas in i 
godsmottagning, inlagring, lagerhållning, expediering, leverans och 
returer. 

➢ Tilläggstjänster: kan till exempel vara enklare montering, etikettering, 
transportskador m.m. 

➢ Administrativa tjänster: kan till exempel vara kundtjänstfunktioner, 
fakturautskrift m.m. 

➢ IT-tjänster: antigen har TPL-företag ett eget lagersystem som är kopplat 
till kundens affärssystem eller använder TPL-företaget kundens system. 

TPL-avtalet som ingås mellan tre parter är ett resultat av ett köpeavtal mellan 
säljare/avsändare och köpare/mottagare, och att en logistiker (en tredje part) 
kontrakteras för att utföra transporter och aktiviteter i anslutning till transporter 
(Stöth, 2014). Figur 4 illustrerar trepartsavtal som visar förhållandet mellan 
tredjepartslogistikens parter. 

 

Figur 4. Trepartsavtal (Källa: Stöth, 2014) 
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3.2.2 Fördelar och nackdelar med TPL                                                                                                        

Stöth (2014), Pruth (2002) samt Selviaridis och Spring (2007) nämner fyra viktiga 
fördelar med tredjepartslogistik som demonstrerar anledningar till varför ett 
företag väljer att helt eller delvis använda sig av externa logistiktjänster: 

➢ Rent operationellt: vissa företag lägger ut sina logistiska behov till 
tredjepartslogistiker för att resurser saknas till att sköta logistiken själva 
medan andra gör det för att förbättra sina egna logistikfunktioner. 

➢ Ekonomiskt och finansiellt: kostnadsbesparingar speciellt för stora 
investeringar (t.ex. lagerlokal), personal och utrustning. 

➢ Kunskapsmässigt: genom att samarbeta med en tredjepartslogistiker vinner 
företag kunskaper som den andra parten har och vice versa. 

➢ Strategiskt: företaget ges möjlighet att placera sin lagerhållning på ett bättre 
geografiskt läge och det kan bli lättare att anpassa sig till förändringar. 

Ahl och Johansson (2002) beskriver att tredjepartslogistik skapar värde för sina 
kunder genom: bättre utnyttjande av lokaler, effektivare processer, lägre 
hanteringskostnad per enhet, mindre hantering av varor, färre skador på lagret, 
ökad orderuppfyllnad, bättre kontroll på transportörer, högre kontroll och lägre 
svinn. Pruth (2002) nämner att en av viktig anledning att företag vill samarbeta 
med en logistiker är att de vill koncentrera sig på sin huvudverksamhet.  

Pruth (2002) beskriver att nackdelar med TPL är att det ökar beroendet att köpa 
logistiktjänster som leder till att företaget tappar kontroll över sina 
logistikfunktioner. En annan nackdel är att det finns risk att förlora intern 
kapacitet, kundkontakt och kundrespons (Selviaridis & Spring, 2007). Enligt Ahl 
och Johansson (2002) är risken med outsourcing att företag förlorar sin 
kärnkompetens, vilket orsakas av överföringen av kompetens och leder till en 
förlust av konkurrenskraft i framtiden. Vidare kan det finnas en oförmåga hos TPL-
leverantörer att hantera speciella produktbehov på ett bra sätt och ytterligare en 
negativ aspekt är då kritiska omständigheter uppstår (Selviaridis & Spring, 2007). 

3.3 Lager 

Lager innefattar enligt Waters (2003) ett företags varor eller material som befinner 
sig mellan två steg i försörjningskedjan. Oskarsson et al. (2013) utrycker det som att 
lager är noder i materialflödet som frikopplar två funktioner från varandra, vilket 
gör att dessa kan styras individuellt. Lumsden (2012) menar att lager konstrueras 
för att skydda företag från osäkerhet i materialflödet. 

Oskarsson et al. (2013) menar att en anledning till att ha lager är att tiden för 
produktion och distribution är längre än vad kunden är villig att vänta på en 
beställd vara. Vidare är lagernivåer är enligt Oskarsson et al. (2013) både önskvärt 
och oönskat inom ett företag beroende på perspektiv. Ur ekonomisk synvinkel bör 
lagernivåer vara så små som möjligt för att minska den kostnaden lagervarorna 
genererar då de binder företagets kapital. Ur perspektivet kundservice är det 
positivt med stora lagernivåer då det medför att leveranstillgängligheten är stor. 
Jonsson och Mattsson (2011) menar vidare att ett företags produktionsavdelning 
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ser positivt på stora lagernivåer bland annat då risken för brist minskar samt att 
inköpsavdelningen gärna gör större inköp på grund av kvantitetsrabatter vilket 
skapar stora materialförråd. 

Lumsden (2012) och Oskarsson et al. (2013) är överens om att lagernivåer 
önskvärt ska vara låga. Jonsson och Mattsson (2011) menar samtidigt att det fysiska 
lagringsutrymmet bör fyllas så mycket som möjligt för att åstadkomma höga 
fyllnadsgrader av lagret. 

3.4 Lagerlayout 

En av de viktigaste faktorerna vid styrning av ett lager är dess layout. Utformning av 
ett lager innefattar den fysiska placeringen av hyllor, lossning- och lastzoner, 
utrustning (såsom truckar), rum och kontor m.m. (Waters, 2003). Jonsson och 
Mattsson (2011) menar att syftet med lagerlayouter är att uppnå så naturliga flöden 
som möjligt, samtidigt som så stor del som möjligt av lagerytan utnyttjas. 

3.4.1 Lagerflöden 

Enligt Waters (2003) samt Jonsson och Mattsson (2011) finns det fyra 
huvudprinciper för materialflödesstrukturer vid utformningar av lager, eller 
lagerflöden. De fyra huvudprinciperna är: 

➢ Linjärt flöde 

➢ U-format flöde 

➢ Triangulärt flöde 

➢ Cirkulärt flöde 

Linjära flöden innebär att utleveranserna sker på en sida av lagret medan 
godsmottagning sker på den andra sidan. Denna typ av utformning leder till att 
artiklar förflyttas genom hela lagret med lika stor sträcka, från godsmottagning till 
utleveranser. Ett linjärt flöde skapar enligt Lumsden (2012) samt Jonsson och 
Mattsson (2011) tydliga materialflöden genom lagret, vilket underlättar användning 
av automatiserade hanteringssystem. Denna layout passar bra för företag som 
hanterar stora volymer av få artiklar. Lumsden (2012) samt Jonsson och Mattsson 
(2011) anser att nackdelar med linjära flöden är att transportarbetet ökar vilket 
leder till höga kostnader. 

Det andra lagerflödet Jonsson och Mattsson (2011) beskriver är den U-formade 
lagerlayouten, där in- och utleveranser sker på samma sida av lagret, vilket gör att 
artiklar kan placeras mer strategiskt för att t.ex. minska de totala transporterna i 
lagret. Enligt Lumsden (2012) är en sådan strategi ABC-analys. Den U-formade 
layouten är mest lämpad för cellulär verksamhet, men kan samtidigt begränsa 
möjligheten till expansion (Lumsden, 2012). Både linjära och U-formade layouter är 
principiella lösningar för lagerlayouter (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 Förutom linjärt formade och U-formade lagerflöden beskriver Lumsden (2012) 
även det cirkulära flödet, vilket innebär att godsmottagning och utleveranser inte 
bara sker på samma sida av, utan även på samma plats i, lagret, där funktionerna 
alltså kan integreras och lastzonen utnyttjas gemensamt. 
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Lumsden (2012) beskriver också ett fjärde lagerflöde, nämligen det triangulära 
flödet, som passar verksamheter vars lager är uppdelade på funktionella 
avdelningar.  

3.5 Materialhantering 

Med materialhantering menas de aktiviteter i ett lager, från godsmottagning till 
avsändning, som direkt hanterar varor eller material. Vanligt förekommande 
aktiviteter i lager är ankomstkontroll, inlagring, lagring, omlagring, plockning, 
emballering/märkning och avsändning, se Figur 5. (Oskarsson et al., 2013) 

Figur 5. Aktiviteter inom ett lager enligt Oskarsson et al. (2013) 

När gods ankommer till lager lossas det och ankomstrapporteras med hjälp av 
godsets följesedel (Oskarsson et al., 2013). Innan godset lagras sker eventuellt en 
kvalitets- och/eller en kvantitetskontroll, vilket kan ske i varierande omfattning 
beroende hur kritisk produkten är samt leverantörens tillförlitlighet (Oskarsson et 
al, 2013; Lambert et al., 2006). Vid inlagring förflyttas och placeras varje produkt 
på respektive avsedd plats i lagret (Oskarsson et al., 2013) 

Ofta är lagrets varor uppdelade på buffertlager och plocklager. Vid inlagring 
placeras godset i buffertlagret och förflyttas (omlagras) till plocklagret allteftersom 
behov uppstår där. Behov kan uppmärksammas via automatiserade signaler på 
större företag, medan personal på mindre företag lättare har kontroll över när 
behovet uppstår. Plocklagret är placerat så att en plockning kan ske snabbt och 
effektivt i takt med att order kommer in. Vart godsets ska placeras i lagret styrs 
framför allt av plockfrekvensen för respektive produkt, där produkter som plockas 
mest frekvent placeras mest åtkomligt för plockning (Oskarsson et al., 2013). 

Plockning är den viktigaste och mest arbetsintensiva materialförflyttningen inom 
lagret (Lambert et al. ,2006; de Koster et al., 2007) och innefattar att artiklar för en 
specifik order plockas ihop. När en order plockats paketeras den, emballeras 
eventuellt och märks med adressen för mottagaren (Oskarsson et al., 2013). 
Slutligen förflyttas produkterna till lastningskajen och skickas iväg. 

3.6 Artikelplacering 

Enligt Richards (2011), Oskarsson et al. (2013) samt Jonsson och Mattsson (2011) 
är det vanligt förekommande att ett företag, vid artikelplacering i lager, antingen 
använder sig av ett fastplatssystem eller ett flytande placeringssystem men det 
förekommer också en blandning av dessa system. Fastplatssystemet innebär att 
artiklar har bestämda platser i lagret medan det flytande placeringssystemet 
innebär att artiklar placeras där plats finns och på det viset lätt flyttas runt till olika 
lagerplatser. Jonsson och Mattsson (2011) anser att fördelen med 

Gods-
mottagning

Ankomst-
kontroll

Inlagring Lagring Omlagring Lagring Plockning
Emballering/

märkning
Avsändning
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fastplaceringssystem är att artiklar som har en hög plockfrekvens kan placeras på en 
lämplig plats nära in- och utleverans, samt att artiklar med låg plockfrekvens kan 
lagras långt in i lagret. Nackdelen är att det krävs en större lagringsyta, eftersom 
lagringsutrymmet måste dimensioneras efter maximal lagervolym för respektive 
artikel. 

Jonsson och Mattsson (2011) behandlar ytterligare två aspekter vid beslut om 
artikelplacering i lager. Dels på vilken höjdnivå artiklar bör placeras, vilket 
Lumsden (2012) kallar höjdledsprincipen. Dels den fysiska närheten mellan artiklar 
med något samband, t.ex. artiklar som beställs tillsammans, vilket Lumsden (2012) 
kallar likhetsprincipen (fler av Lumsdens (2012) principer beskrivs längre ned).  

Oskarsson et al. (2013) skriver att blandsystem förekommer oftast i lager som 
inte är automatiserade. Jonsson och Mattsson (2011) menar att det är vanligt att 
företag använder sig av fastplaceringssystem vid plockplatserna, där artiklar 
plockas och levereras till kunden, och samtidigt ett flytande placeringssystem för 
buffertlagret, där artiklar hämtas för att fylla på plockplatserna. Petersen et al., 
(2004) skriver om ett klassbaserat placeringssystem, vilket innebär att artiklar 
klassificeras utifrån sin plockaktivitet och varje klass allokeras en viss zon i lagret. 
Artiklar placeras sedan slumpmässigt inom sin klass-zon. Ett klassbaserat 
placeringssystem effektiviserar lagerhållningen till låga administrativa kostnader. 

Lumsden (2012) beskriver ett antal principer för artikelplacering, där en är 
popularitetsprincipen, vilket innebär att artiklar som hanteras mest i lagret 
placeras nära utleveransen. En annan är storleksprincipen där artiklar med stor 
vikt, fysisk volym eller som är svårhanterliga placeras nära sina 
användningsområden eller så nära marknivån som möjligt. 

3.7 Plockningsstrategier 

De order som inkommer till ett företag ska plockas för att sedan paketeras och 
skickas iväg till respektive kund. Det finns, enligt Oskarsson et al., (2013), i 
huvudsak tre olika strategier för plockning; order-, zon- och artikelplockning. 

Vid orderplockning sker plockning utifrån en hel order. Om en order i regel 
innehåller få orderrader kan plockningen effektiviseras med hjälp av samplockning 
(se nedan). Orderplockning lämpar sig bland annat bra på mindre lager (Oskarsson 
et al., 2013; Richards, 2011). Lumsden (2012) anser att fördelar med denna strategi 
är att varje order plockas separat och detta hjälper att undvika att blanda ihop 
artiklar för olika order. Dessutom behövs varken en specifik plats för sortering av 
order eller personal till sortering. Nackdelen är att förflyttningsmomentet utgör 
totalt sett en större del av tiden än plockningsmomentet. 

Zonplockning innebär att en order delas upp på flera zoner, där plockare i varje 
zon har varsin delorder. Ordern sammanställs när alla delplockningar utförts. 
Zonplockning lämpar sig väl i stora företag med smala lagergångar och många 
artiklar i varje hylla. Orderplockning skulle i dessa fall lättare bilda köer (Oskarsson 
et al., 2013; Richards, 2011). Lumsden (2012) anser att en fördel med denna strategi 
är att transporttiden per orderrad minskas rejält. Nackdelen är att sortering av 
order innebär ett ytterligare arbetsmoment. 
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Artikelplockning utgår från varje artikel, som plockas utifrån behovet av en viss 
tidsperiod, t.ex. en dag. Dagsbehovet plockas då ut samtidigt och sorteras vid ett 
senare tillfälle (Oskarsson et al., 2013). Enligt Lumsden (2012) är den största 
fördelen med artikelplockning att en större volym artiklar hinner plockas per dag. 
Dessutom kan en order behandlas fortare då plockning sker samtidigt av flera 
personer. 

Lumsden (2012) nämner en fjärde strategi som kallas samplockning, vilket 
innebär att flera order plockas i samma runda för hela sortimentet. Detta leder till 
att sortering med fördel kan ske samtidigt som själva plockningen, vilket är en 
fördel då transporttiden per orderrad minskar. Lumsden (2012) anser att 
artikelplockning är en typ av samplockning, med skillnaden att plockning sker för 
varje artikelnummer i taget.  

3.8 Artikelklassificering 

Artiklar i ett företags lager bör behandlas olika då de har olika förutsättningar och 
kräver olika hantering (Lumsden, 2012). En annan anledning är att artiklar bidrar 
olika mycket till ett företags lönsamhet (Jonsson & Mattsson, 2011). Den vanligaste 
artikelklassificeringen är ABC-analys vilken genomförs utifrån något kriterium, t.ex. 
artiklars volymvärde, vikt eller plockfrekvens (Lumsden, 2012). 

3.8.1 ABC-analys 

Enligt Rudberg (2007) är ABC-analys ett sätt att gruppera ett företags artiklar för en 
enklare styrning av dess produkter, framför allt ska företagets viktigaste produkter 
tydliggöras så att dessa kan styras mer noggrant. Mattsson (2003) uttrycker det 
som att det handlar om att ”sortera det viktiga från det oviktiga”. 

Det är vanligt att ett litet antal artiklar bidrar till en större andel av omsättningen 
och att ett stort antal artiklar bidrar till en mindre andel av omsättningen, närmare 
bestämt att 20 % av artiklarna motsvarar 80 % av omsättningen och tvärtom, vilket 
kallas Paretos lag eller Pareto-principen (Oskarsson et al., 2013; Lambert et al., 
2006). I Figur 6 illustreras Pareto-principen applicerad på artiklars volymvärde. 

 

Figur 6. Volymvärdesfördelning (Källa: Jonsson & Mattson, 2011) 
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ABC-analysen kan sammanfattas i sju steg: 

1. Val av kriterium för klassificeringen 
2. Rangordning av artiklar efter fallande värden för det valda kriteriet 
3. Beräkning av varje artikels procentuella andel av kriterievärdet 
4. Beräkning av den ackumulerade andelen av kriterievärdet 
5. Beräkning av varje artikels procentuella andel av totalt antal artiklar 
6. Beräkning av den ackumulerade andelen artiklar 
7. Gruppering av artiklarna i klasserna A, B och C 

Vid en ABC-analys väljs, enligt Oskarsson et al. (2013) först ett kriterium för 
klassificeringen, t.ex. volymvärde (artiklarnas förbrukningskvantitet multiplicerat 
med produktvärdet). Efter att kriterium valts, rangordnas artiklarna efter fallande 
värden för det valda kriteriet. Varje artikels procentuella andel av kriterievärdet 
beräknas samt det ackumulerade procentuella kriterievärdet för varje artikel. På 
samma sätt beräknas varje artikels procentuella andel av totalt antal artiklar samt 
artiklarnas ackumulerade procentuella andel av totalt antal artiklar. Artiklarna 
grupperas sedan i tre klasser: A-, B- och C-artiklar. (Oskarsson et al., 2013) 

A-artiklar är artiklar med högt kriterievärde och är därför viktigast (Lumsden, 
2012). C-artiklar är artiklar med lågt kriterievärde och B-artiklar ligger någonstans 
mitt emellan (Oskarsson et al., 2013; Richards, 2011; Rudberg, 2007). Klassgränser 
dras lämpligen mellan artiklar där kriterievärdena skiljer sig mycket (Oskarsson et 
al., 2013). Jonsson och Mattsson (2011) beskriver metoden på samma sätt men i en 
annan ordning, bland annat att artiklarna rangordnas efter att dess procentuella 
andel av kriterievärdet beräknats. Att klassificera artiklar utifrån endast ett 
kriterium kallas endimensionell ABC-analys (Rudberg, 2007). 

3.8.2 Dubbel ABC-analys 

Rudberg (2007) menar att en endimensionell ABC-analys inte klassificerar ett 
företags artiklar på ett tillräckligt nyanserat sätt. Artiklar kan därför klassificeras 
utifrån två kriterier, så kallad dubbel ABC-analys, vilket enligt Mattsson (2003) ger 
en mer rättvis artikelklassificering. Detta görs med fördel då volymvärde utgör den 
första dimensionen i klassificeringen och där t.ex. plockfrekvens kan utgöra den 
andra dimensionen. I en sådan bredare klassificering särskiljs artiklar med högt 
volymvärde och hög plockfrekvens från artiklar med högt volymvärde och lägre 
plockfrekvens. Eftersom en dubbel ABC-analys ofta resulterar i nio klasser (se Figur 
7) menar Oskarsson et al. (2013) att flera klasser måste kombineras till ett mer 
hanterbart antal, förslagsvis tre.  
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Figur 7. Dubbel ABC-analys med nio olika klasser (Källa: Ruberg, 2007) 

3.8.3 För- och nackdelar med ABC-analys 

Enligt Storhagen (2003) är ABC-analys en av de mest användbar logistiska 
metoderna och svensk industri har själv haft stor nytta av metoden med framför allt 
begränsning av kapitalbindning i färdigvarulager. ABC- analysen är en bra resurs i 
form av ett beslutsunderlag (Storhagen, 2003). Oskarsson et al. (2013) beskriver att 
användning av kriteriet täckningsbidrag tillsammans med förbrukning i ABC-
analysen tydliggör de artiklar som har störst effekt på vinsten, dvs. artikelklass A, 
vilket bidrar till en ökning av intäkterna. Som en konsekvens bör dessa artiklar få 
speciellt hög service, t.ex. genom att ha höga säkerhetslager för de artiklarna. Vidare 
nämner Ruberg (2007) att syftet med användning av  ABC-analys baserat på dubbel 
ABC kan vara: 

➢ Ordning och reda: identifierar ”döda” artiklar, ”döda” leverantörer, etc. 
➢ Styra lagervärden: minimera kapitalbindning. 
➢ Förändring av inköpsavdelningen: reducera inköpskostnader, 

nyorganisering av inköpare. 

Trots att ABC-analys är en av de mest användbar logistiska metoderna, förekommer 
begränsningar och brister. Storhagen (2003) menar att metoden inte tar någon 
hänsyn till täckningsbidraget för de enskilda produkterna. ABC-analysen tar inte 
heller hänsyn till produkternas livscykel där till exempel C-produkter som är under 
tillväxt kanske inte får den prioritet som de behöver för att kunna utvecklas till A-
produkter. En annan brist enligt Rudberg (2007) är att en endimensionell ABC-
analys inte klassificerar ett företags artiklar på ett tillräckligt nyanserat sätt. Vidare 
beskriver Storhagen (2003) att det finns risk att två produkter som kompletterar 
varandra kan klassificeras i olika produktklasser, vilket möjligtvis leder till en 
förlorad försäljning av A-produkter på grund av brist på en kompletterande C-
produkt. 
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3.8.4 Klassificeringskriterier 

Det vanligaste kriteriet som används i en ABC-analys är volymvärde (Oskarsson et 
al., 2013; Jiang & Yuan, 2008; Flores et al., 1992), dvs. en artikels produktvärde 
multiplicerat med förbrukningsvolym för en viss tidsperiod. Kriteriet kan med 
fördel användas då ett syftet med klassificeringen är att minimera lagerkostnader 
och/eller maximera servicegraden för artiklar (Jiang & Yuan, 2008). 

I en situation där en artikel har ett lågt volymvärde men en omfattande ledtid, 
t.ex. på grund av import från andra världsdelar, är just ledtid ett bättre kriterie för 
klassificeringen (Flores et al., 1992) 

Inom hälso- och sjukhvården är det viktigt att medicin och utrustning lagras för 
att möta patienters (ofta akuta) behov, vilket gör artiklars kritiskhet till ett lämpligt 
klassificseringskriterie i sammanhanget (Flores et al., 1992). 

Gelders och Van Looy (1978) använde artiklars efterfrågan som ett 
klassificeringskriterium, vid ABC-analys, för att skilja mellan hastigheten på 
artiklars flöde genom ett centrallager. 

Artiklar kan också klassificeras utifrån deras plockfrekvens, dvs. så ofta artikeln 
plockas från lagret med vilken en effektiv plockordning kan skapas i lagret 
(Mattsson, 2003). Om artiklar placeras enligt deras plockfrekvens uppstår 
problemet att artiklar som ofta plockas i samma order möjligtvis placeras på 
avstånd från varandra (Noble & Wutthisirisart, 2015). 

3.8.5 Upprepning av ABC-analys 

Eftersom antal sålda enheter för varje artikel förändras över tid menar Richards och 
Susan (2016) att ABC-analyser bör upprepas med jämna mellanrum, t.ex. var sjätte 
eller tolfte månad, för att bedöma om klassificeringen för varje artikel fortfarande är 
rimlig i förhållande till den nya situationen. 

Mattsson (2003) skriver däremot att ABC-analyser inte bör utföras för ofta, 
åtminstone inte då det syftar till att påverka det operativa arbetet. Personalen lär sig 
då inte respektive artikels klass förrän nästa ABC-analys genomförs, vilket minskar 
effekten av artikelklassificeringen. 
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4 Nulägesbeskrivning 

För att besvara den första frågeställningen studerades artikelplaceringen i dagsläget 
med hjälp av sekundärdata, observationer och intervjuer. Nedan återfinns en 
nulägesbeskrivning av Hellmans, vilket inkluderar deras två största kunder, deras 
lager, deras artiklar, deras plockningsstrategier och artikelplaceringen i lagret. 

4.1 Om Hellmans förlag 

Hellmans förlag är ett tredjepartslogistikföretag beläget i Katrineholm med fem 
anställda och erbjuder ett flertal logistiktjänster, framför allt lagerhållning och 
distribution, men även webbshop, trycktjänster, kundtjänst och fakturering. 
Företaget har i huvudsak två stora och två medelstora kunder, men även ett 30-tal 
mindre kunder. Då insamling av nödvändiga data för övriga kunder skulle innebära 
ett för omfattande tidsmoment inom ramen för studien studerades endast artiklar 
tillhörande de två största kunderna, vilka vi kallar kund P och kund T. De artiklar 
som lagerhålls är i dagsläget utbildningsmaterial såsom böcker och kompendier 
samt företagets egna förbrukningsvaror, t.ex. papper och kuvert. 

Företagets anställda består av en chef och fyra medarbetare. Chefen tillsammans 
med tre av medarbetarna har företagets kunder uppdelade mellan sig och sköter 
alltifrån plockning, packning och avsändning av artiklar samt all administration, för 
sina respektive kunder. Den femte medarbetarens roll på lagret innefattar endast 
materialhantering, dvs. inlagring, plockning och packning av artiklar. 

4.2 Kunder 

Hellmans största kund är en ideell organisation som i studien kallas kund P. Deras 
produkter består av böcker som är framtagna med syfte att ge kunskap om hur en 
god arbetsmiljö kan främjas på företag. 

Den näst största kunden kallas i studien kund T, vilket är ett samarbetsorgan 
som utvecklar kompetens och arbetsmiljö inom transportsektorn. Deras produkter 
består av läroböcker, handböcker och arbetshäften som relaterar till arbete inom 
transportsektorn. 

4.3 Lager 

Hellmans lokaler är belägna i utkanten av Katrineholm och består av två våningar. 
På nedre plan finns deras buffertlager uppdelad på två ytor (som vi kallar inre 
respektive yttre buffertlager) samt godsmottagning där artiklar tas emot några 
gånger i månaden och där även avsändning av artiklar sker. Det inre buffertlagret är 
avlångt och består av fyra ställage-sektioner med tre lagergångar. Ställagen har två 
nivåer; golv- och taknivå. Det yttre buffertlagret är i princip rektangulärt med två 
ställage-sektioner och med tre nivåer; golv-, mellan- och taknivå. Buffertlagret kan 
ses i Figur 8, Figur 9 och Figur 10. 
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Figur 8. Buffertlagrets utformning. 
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Figur 9. Det inre buffertlagrets första lagergång 

 

Figur 10. Det yttre buffertlagret 

På övre plan finns deras plocklager, packningsstationer samt en avgränsad 
kontorsyta, allt på en öppen planlösning (se Figur 11). Plocklagret består av hyll-
sektioner parallella mot varandra med 5-7 höjdnivåer beroende på hylla. En hiss går 
mellan buffert- och plocklagret så att artiklar kan transporteras upp för att fylla på 
plocklagret respektive ned för avsändning av artiklar. 
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Figur 11. Plocklagrets utformning. 

4.4 Artiklar 

De studerade artiklarna i det inre buffertlagret tillhör kund P och kallas därför P-

artiklar. De studerade artiklarna i det yttre buffertlagret tillhör kund T och 
benämns därför T-artiklar. I plocklagret studeras endast P-artiklar, då historiska 
data för kund T inte var tillgängliga. 

Det förekommer en rad artikelnummer som inte hör till en specifik artikel utan 
som är kopplade till paketbeställningar, dvs. om ett sådant artikelnummer beställs 
motsvarar det en beställning av två eller fler specifika artiklar. Det finns i dagsläget 
ett 30-tal artikelnummer kopplade till paket.  

4.5 Plockning 

När artikelkvantiteten av en viss artikel i plocklagret närmar sig noll hämtas artiklar 
från buffertlagret till plocklagret, vilket i praktiken sker några gånger i veckan. 
Plockningen sker alltså per artikel och under påfyllningsrundan i buffertlagret 
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plockas även andra artiklar som är på väg att ta slut i plocklagret med syftet att 
minska den totala plocktiden. 

Dagligen ska order skrivas ut, plockas och packas. Vanligtvis skrivs det ut ett 
flertal order i taget, alltifrån 2 till 30 order, och sedan görs en plockrunda med en 
vagn där så många order plockas som får plats på vagnen. När vagnen är full eller 
då de utskrivna orderna är plockade, packas och avsänds varje order för sig. 

4.6 Artikelplacering 

Nedan beskrivs artikelplaceringen i respektive lagerdel. 

4.6.1 Inre buffertlager 

P-artiklar har sina buffertplatser i det inre buffertlagret där de lagerhålls i den 
första lagergången. Vid inleverans placeras artiklar i regel på samma lagerplats och 
samtliga artiklar av ett visst artikelnummer placeras samlat på lagerplatser i 
anslutning till varandra. Det förekommer att lagerplatsen för en viss artikel byts 
med syftet att placera artiklar på ett sätt som, av personalen, upplevs mer effektivt. 
Golvnivån prioriteras vid inlagring. 

Många artiklar med låg, alternativt ingen, plockfrekvens är placerade tidigt i 
lagergången, dvs. nära ingången till lagret. Andra artiklar, med högre plockfrekvens, 
är placerade långt in i lagergången. Detta är resultatet av att artiklar tidigare inte 
allokerats en viss lagerplats utan att dessa placerats där plats funnits vid 
inleveranser, varför dagens placering av artiklar i det inre buffertlagret är placerade 
utan särskild artikelnummerordning eller klassificering av något slag. De 18 
studerade artiklarna i det inre buffertlagret, utplacerade på sina respektive 
lagerplatser, kan ses i Figur 12. 
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Figur 12. Placering av P-artiklar i det inre buffertlagret. 

4.6.1 Yttre buffertlager 

Buffert för T-artiklar finns i det yttre buffertlagret. Vid inleverans placeras artiklar 
där plats finns. Artiklar med samma artikelnummer placeras i anslutning till 
varandra och artiklarna placeras till viss del i artikelnummerordning. På golvnivån 
placeras artiklar som säljs mest frekvent, medan artiklar som säljs mindre frekvent 
placeras på mellan- eller taknivå. De 10 studerade artiklarna i det yttre 
buffertlagret, utplacerade på sina respektive lagerplatser, kan ses i Figur 13. 
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Figur 13. Placering av T-artiklar i det yttre buffertlagret. 

4.6.1 Plocklager 

I plocklagret är artiklarnas placering i huvudsak uppdelat på kunder, bland annat 
då olika kunders artiklar hanteras i olika affärssystem. P-artiklar återfinns 
utplacerade på fyra hyll-sektioner samt på pall i lagergångarna (se Figur 14). 
Artiklarna är placerade i artikelnummerordning (102-900) längs hyllsektionerna, 
med ojämna brytpunkter mellan hyllorna, så att t.ex. hyllplatsen för artikel 339 är 
placerad längst ut på första hyllsektionen och hyllplatsen för artikel 340 tar vid på 
nästföljande hyllsektion (se Figur 15). Vidare är hyllorna i praktiken till stor del 
tomma dels då de åtta mest högfrekventa artiklarna inte är placerade på sina 
respektive hyllplatser utan ligger packade i kartonger på pall i lagergångarna. En 
annan anledning är att endast 12 % av artikelnumren 102-900 motsvaras av faktiska 
artiklar, eftersom många av artikelnumren funnits tidigare men utgått. Det bör 
också noteras att nästan 90 % av artiklarna är placerade på den bortre halvan av 
hyllsektionerna, vilket bidrar till en onödig plocktid då dessa istället skulle kunna 
placeras på de närmsta hyllsektionerna. 

Artiklarna har fasta lagerplatser, och omplaceras ibland beroende på vilka 
artiklar som plockas mycket av. I Figur 14 kan P-artiklarnas placering i plocklagret 
ses, där de åtta mest plockfrekventa artiklarna är placerade på pallar och 
hyllplaceringen av de fem mest plockfrekventa artiklarna efter det är inringade. 
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Figur 14. Placeringen av P-artiklar i plocklagret, de fem mest plockade artiklarna på hyllor är inringade. 

 

Figur 15. Exempel på ojämn brytpunkt i artikelnummerordningen. 
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5 Artikelklassificering 

I dagsläget har Hellmans ingen klassificering av artiklar och därmed inte heller 
någon artikelplacering baserad på artikelgrupper. Enligt Rudberg (2007) är ABC-
analys ett sätt att gruppera ett företags artiklar för att styra de viktigaste mer 
noggrant. För att undersöka hur en ny artikelplacering kan utformas klassificeras 
artiklarna med hänsyn till hur mycket plocktid varje artikel bidrar med. Andra 
frågeställningen besvaras genom att kriterium för klassificeringen väljs med hjälp 
av litteraturgenomgång och intervjuer. Sedan utförs klassificeringen med hjälp av 
ABC-analys på de studerade artiklarna. 

5.1 Val av kriterier 

Efter genomgång av den vetenskapliga litteraturen sammanställdes en rad i 
forskningen förekommande klassificeringskriterier som används inom ABC-
analyser. Eftersom studiens syfte är att undersöka artikelplaceringen i Hellmans 
lager för att reducera plocktiden valdes fyra av kriterierna ut som initialt ansågs 
relevanta för Hellmans: 

➢ Volymvärde 
➢ Förbrukning 
➢ Efterfrågan 
➢ Plockfrekvens 

Volymvärdet var ett av de kriterier som valdes initialt då detta är det vanligaste 
kriteriet vid ABC-analyser (Oskarsson et al., 2013; Jiang & Yuan, 2008; Flores et al., 
1992) samt då volymen sålda artiklar finns med som en faktor i kriteriet. Det 
monetära artikelvärdet är däremot direkt ointressant då plocktiden ska reduceras. 

Förbrukningen av artiklar liksom efterfrågan på artiklar, vilka i praktiken är 
ekvivalenta, spelar en viss roll för plocktiden men påverkar den inte nödvändigtvis. 
Om t.ex. en viss artikel med stor förbrukning plockas vid få tillfällen med stora 
volymer vid varje plocktillfälle inses att plocktiden inte påverkas lika mycket som 
hos en artikel med mindre förbrukning men med en högre plockfrekvens. 
Förbrukningen, eller efterfrågan, är på det sättet inget bra primärt 
klassificeringskriterium för en reducerad plocktid. Däremot kan en artikels 
förbrukning spela en roll som ett sekundärt kriterium.  

Vid intervju med Hellmans presenterades ovan listade klassificeringskriterier 
och förklarades kortfattat för respondenten. Det framkom av intervjuerna att 
plockfrekvensen passar bäst in på en artikelklassificering eftersom målet är att 
reducera plocktiden. 

Plockfrekvensen är det kriterium som bäst beskriver den plocktid som läggs på 
varje artikel och det var alltså detta kriterium som valdes till primärkriterium. Vid 
närmare eftertanke inses att plockfrekvensen möjligtvis skulle kunna vara 
otillräcklig i sin representation av plocktid för varje artikel. Artiklar med samma 
plocktid men med olika mängd artiklar i varje plockning (plockvolym) bidrar 
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rimligtvis med olika lång plocktid. En artikel med en större plockvolym bör kräva 
längre plocktid. I ett sådant fall bör då den artikeln placeras mer åtkomligt än 
artiklar med samma plocktid men med mindre plockvolym. För att också ta hänsyn 
till antalet artiklar valdes därför att utföra dubbla ABC-analyser med 
klassificeringskriteriet förbrukning som ett sekundärkriterium. 

5.2 Plockfrekvens 

För artiklarna i buffertlagret beräknades plockfrekvensen med hjälp av registrerade 
uttag ur, både det inre och yttre, buffertlagret (se Tabell 3). Plockfrekvens per 
artikel beräknades enligt Formel 1. Eftersom plockfrekvensen i buffertlagret är så 
låg per månad används tidsenheten år. 

Tabell 3. Uttagsdata från buffertlagret. 

ARTIKELNUMMER 649    

Datum Pallplats In Uttag Lagersaldo 

161227 A14A, A14B 11800  11800 

170413 A14A  6000 5800 

     

ARTIKELNUMMER 705    

Datum Pallplats In Uttag Lagersaldo 

161209 B24A, B25A 91000  91000 

161214   1750 89250 

170125   3500 85750 

170214   1750 84000 

170302   5250 78750 

170324   1750 77000 

170410   7000 70000 

 
 �券建�健 憲建建�訣 �懸 �堅建�倦結健券 憲券穴結堅 建�穴嫌喧結堅�剣穴結券 血ö堅 穴結券 ℎ�嫌建剣堅�嫌倦� 穴�建�券�券建�健 å堅 � 建�穴嫌喧結堅�剣穴結券  

Formel 1. Plockfrekvens i buffertlagret 

Till skillnad från buffertlagret registreras inte artikeluttag i plocklagret. Eftersom 
varje orderrad ingår i en och samma plockrunda kunde däremot orderhistoriken 
utnyttjas för att beräkna plockfrekvensen för P-artiklar i plocklagret. Orderhistorik 
för P-artiklar för de senaste två åren gjordes tillgänglig, ett utdrag visualiseras i 
Tabell 4. 
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Tabell 4. Orderhistorik för P-artiklar. En tabellrad motsvarar en plockning av artikeln. Summeringen av 

”Antal” (antal sålda enheter) för en viss artikel ger förbrukningen av artikeln. 

Datum Artikel Antal 

2015-01-01 18:40 663 5 

2015-01-01 18:40 847 5 

2015-01-02 08:34 703 150 

2015-01-02 08:34 704 150 

2015-01-02 08:34 826 150 

2015-01-02 09:34 883 150 

2015-01-02 10:52 880 125 

 
Datan bearbetades i flera steg. Först rensades webb-baserade artiklar bort eftersom 
dessa inte påverkar den fysiska artikelplaceringen i Hellmans lager. Artiklar som 
utgått raderades av uppenbara anledningar och de artiklar som beställdes från och 
med 2017-04-01 raderades eftersom datan inte innehöll orderhistorik för hela april 
månad. Artiklar som nyss tillkommit ansågs ha för kort historisk data för att ges en 
rättvis placering i en kvantitativ klassificering, varför en kvalitativ studie också 
utfördes på dessa. Plockfrekvensen beräknades sedan enligt Formel 2. 
Plockfrekvens för P- och T-artiklar i buffertlagret och plockfrekvens för P-artiklar i 
plocklagret, exklusive de som genomgått en kvalitativ analys, kan ses i sin helhet i 
Bilaga 3. Ett utdrag ges i Tabell 5. �券建�健 剣堅穴結堅 岫� 懸�健倦結券 �堅建�倦結健券 �券訣å堅岻 憲券穴結堅 建�穴嫌喧結堅�剣穴結券 血ö堅 穴結券 ℎ�嫌建剣堅�嫌倦� 穴�建�券�券建�健 兼å券�穴結堅 � 建�穴嫌喧結堅�剣穴結券  

Formel 2. Plockfrekvens i plocklagret 

Tabell 5. Plockfrekvens för och förbrukning av P-artiklar 

Artikelnummer Plockfrekvens/mån Förbrukning/mån 

101 356 7793 

232 9 13 

237 32 150 

287 24 28 

326 5 5 

335 19 549 

5.3 Förbrukning 

Artiklars förbrukning motsvaras av antal sålda enheter av artikeln. Även 
förbrukningen beräknades därmed med hjälp av orderhistoriken (se Tabell 4). 
Beräkningen gjordes enligt Formel 3. Förbrukningen av samtliga P-artiklar kan ses i 
Bilaga 3. 
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�券建�健 嫌å健穴� 結券ℎ結建結堅 �懸 �堅建�倦結健券 憲券穴結堅 建�穴嫌喧結堅�剣穴結券 血ö堅 穴結券 ℎ�嫌建剣堅�嫌倦� 穴�建�券�券建�健 兼å券�穴結堅 � 建�穴嫌喧結堅�剣穴結券  

Formel 3. Förbrukning av P-artiklar 

5.4 Paketbeställningar 

Det är inte bara individuella P-artiklar som kan beställas i plocklagret utan det finns 
även ett 30-tal artikelnummer som motsvaras av paket på 2 - 7 artiklar. Dessa paket 
togs hänsyn till genom att täljarna i Formel 2 respektive Formel 3 beräknades dels 
för antalet order/sålda för den individuella artikeln, dels för antalet order/sålda för 
varje paket artikeln ingår i och slutligen summerades dessa två. 

5.5 ABC-analys 

Enligt Oskarsson et al. (2013) består en ABC-analys av sju steg (se kap 3.8.1). Val av 
kriterier beskrivs och motiveras i kap 5.1. Nästa steg är att rangordna artiklarna 
efter fallande plockfrekvens, beräkna den procentuella andelen av plockfrekvensen 
för varje artikel och ackumulera de procentuella andelarna för varje artikel. På 
samma sätt gjordes ABC-analys med förbrukning som kriterium. Sedan beräknades 
varje artikels procentuella andel av det totala antalet artiklar samt återigen en 
ackumulering av dessa procentuella andelar. Det återstår att klassificera artiklarna, 
vilket beskrivs i följande kapitel för respektive lagerdel. 

5.5.1 Inre buffertlager 

I det inre buffertlagret genomfördes både en endimensionell och en dubbel ABC-
analys. Nedan beskrivs tillvägagångssättet för själva klassificeringssteget. 

➢ Endimensionell analys med kriteriet plockfrekvens 

Vid klassificering av artiklar i det inre buffertlagret valdes de två första artiklarna 
som A-artiklar eftersom det sker ett naturligt hopp mellan andra och tredje artikeln 
och eftersom analysen baseras endast på 18 artiklar. En tydlig skillnad i 
plockfrekvens kan ses mellan artikel 704 och 800 varför gränsen drogs här mellan 
B- och C-artiklar. Analysen kan ses i Tabell 6. 

  



34 

 

 

Tabell 6. Endimensionell analys i det inre buffertlagret 

Art nr Plockfrekvens/år 
Andel av total 

plockfrekvens/år 

Ackumulerad 

procentandel 

Andel av totalt 

antal artiklar 

Ackumulerad 

procentandel 
Klassificering 

743 186,0 22% 22% 6% 6% A 

648 120,0 14% 35% 6% 11% A 

880 90,0 10% 46% 6% 17% B 

705 90,0 10% 56% 6% 22% B 

663 57,7 7% 63% 6% 28% B 

704 56,3 7% 69% 6% 33% B 

800 32,3 4% 73% 6% 39% C 

471 28,9 3% 77% 6% 44% C 

101 28,0 3% 80% 6% 50% C 

847 27,4 3% 83% 6% 56% C 

707 25,4 3% 86% 6% 61% C 

727 25,4 3% 89% 6% 67% C 

649 20,0 2% 91% 6% 72% C 

500 18,9 2% 93% 6% 78% C 

565 17,6 2% 95% 6% 83% C 

883 15,0 2% 97% 6% 89% C 

590-3 13,3 2% 99% 6% 94% C 

884 11,3 1% 100% 6% 100% C 

➢ Dubbel ABC-analys 

I den dubbla ABC-analysen har de två översta artiklarna (648 och 743) bytt plats 
jämfört med den endimensionella analysen. Detta beror på att båda klassats som A -
artiklar i analysen med kriteriet plockfrekvens medan de klassats som B- respektive 
C-artikel i analysen med kriteriet förbrukning. Trots att artikel 743 har en markant 
större plockfrekvens än artikel 648, prioriteras ändå artikel 648 före artikel 743 
eftersom förbrukningen skiljer så mycket mellan artiklarna. 

Artikel 663 och 704 har även de bytt plats, men här har båda i princip samma 
plockfrekvens medan deras förbrukning skiljer sig åt. I detta fall har den dubbla 
analysen fungerat som önskat. 

Trots att förbrukningskriteriet har önskad påverkan på ABC-analyserna i vissa 
fall ger den dubbla analysen ändå en överlag missvisande bild eftersom artiklarnas 
förbrukning i andra fall har för stor påverkan på resultatet. Som en 
helhetsbedömning bör därför de dubbla ABC-analyserna inte ligga till grund för nya 
artikelplaceringar. Analysen kan ses i Tabell 7. 
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Tabell 7. Dubbel analys i det inre buffertlagret 

Art nr Klassificering enl. plockfrekvens Klassificering enl. förbrukning Dubbel klassificering 

648 A B AB 

743 A C AC 

880 B A BA 

705 B B BB 

704 B C BC 

663 B C BC 

101 C A CA 

883 C A CA 

884 C B CB 

649 C C CC 

500 C C CC 

590-3 C C CC 

847 C C CC 

800 C C CC 

707 C C CC 

727 C C CC 

471 C C CC 

565 C C CC 

5.5.2 Yttre buffertlager 

I det yttre buffertlagret genomfördes en endimensionell ABC-analys med kriteriet 
plockfrekvens och totalt var det 10 artiklar som studerades. De två första artiklarna 
valdes till A-artiklar eftersom dessa naturligt utgör en egen grupp. På samma sätt 
kan en naturlig brytpunkt ses mellan artikel 41 202 och artikel 51 649 vilket därför 
valdes som gränsen mellan B- och C-artiklar.  Analysen kan ses i Tabell 8. 

Tabell 8. Endimensionell analys i det yttre buffertlagret 

Art nr Plockfrekvens/år 

Andel av total 

plockfrekvens/år 

Ackumulerad 

procentandel 

Andel av totalt antal 

artiklar 

Ackumulerad 

procentandel Klassificering 

41 175 180,0 19% 19% 10% 10% A 

41 204 170,0 18% 37% 10% 20% A 

41 184 140,0 15% 52% 10% 30% B 

41 190 100,0 11% 63% 10% 40% B 

51 652 86,7 9% 72% 10% 50% B 

41 202 81,2 9% 81% 10% 60% B 

51 649 60,0 6% 87% 10% 70% C 

51 651 48,0 5% 92% 10% 80% C 

51 650 40,0 4% 96% 10% 90% C 

41 215 34,6 4% 100% 10% 100% C 

5.5.3 Plocklager 

I plocklagret genomfördes både en endimensionell och en dubbel ABC-analys. 
Nedan beskrivs tillvägagångssättet för själva klassificeringssteget. 

➢ Endimensionell analys med kriteriet plockfrekvens 

Eftersom de fyra första artiklarna i Tabell 9 kan tänkas utgöra en gruppering och då 
det är en tydlig skillnad i den procentuella andelen av fjärde och femte artikeln (883 
och 649) drogs där en gräns mellan A- och B-klassen. På samma sätt sattes en gräns 
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mellan artikel 704 och 799 som utgjorde gränsen mellan B- och C-artiklar. I 
tabellen kan ses att 20 % av artiklarna står för 80 % av antalet order per månad i 
vilka artikeln ingår. Vidare klassades 89 % av P-artiklarna i plocklagret som C-
artiklar. Tre artiklar hade för kort historisk data för att bara beräknas kvantitativt, 
varför dessa också studerades kvalitativt. Genom intervju med chefen på Hellmans 
framkom att artikel 820 bör klassas som A-artikel eftersom den har en relativt hög 
plockfrekvens, dvs. den anses likvärdig med de artiklar som har högst 
plockfrekvens. Artiklar 548 respektive 600 plockas lite mindre ofta och bör klassas 
som B-artiklar. Den kvantitativa analysen kombinerat med den kvalitativa analysen 
resulterar då bland annat i att artikel 820 bör prioriteras mellan 884 och 743. 
Analysen kan ses i Tabell 9. Artikelklassificeringen kan ses i sin helhet i Bilaga 2. 

Tabell 9. Endimensionell analys av P-artiklar i plocklagret 

Art nr Plockfrekvens/mån 

Andel av totalt antal 

order/mån 

Ackumulerad 

procentandel 

Andel av totalt 

antal artiklar 

Ackumulerad 

procentandel Klassificering 

648 494 13,4% 13,4% 1,1% 1,1% A 

880 461 12,5% 25,8% 1,1% 2,2% A 

101 359 9,7% 35,5% 1,1% 3,4% A 

883 326 8,8% 44,3% 1,1% 4,5% A 

649 251 6,8% 51,1% 1,1% 5,6% B 

705 219 5,9% 57,1% 1,1% 6,7% B 

884 218 5,9% 63,0% 1,1% 7,9% B 

743 126 3,4% 66,4% 1,1% 9,0% B 

590-3 98 2,6% 69,0% 1,1% 10,1% B 

704 83 2,3% 71,3% 1,1% 11,2% B 

799 42 1,1% 72,4% 1,1% 12,4% C 

847 40 1,1% 73,5% 1,1% 13,5% C 

800 40 1,1% 74,6% 1,1% 14,6% C 

565 37 1,0% 75,6% 1,1% 15,7% C 

727 37 1,0% 76,6% 1,1% 16,9% C 

663 35 1,0% 77,5% 1,1% 18,0% C 

797 35 1,0% 78,5% 1,1% 19,1% C 

500 33 0,9% 79,4% 1,1% 20,2% C 

237 32 0,9% 80,2% 1,1% 21,3% C 

804 32 0,9% 81,1% 1,1% 22,5% C 

 

➢ Dubbel ABC-analys 

Vid en hopslagning av de endimensionella analyserna med kriteriet plockfrekvens 
respektive förbrukning fås en dubbel ABC-analys. På samma sätt som i den dubbla 
ABC-analysen i det inre buffertlagret ger även den här analysen en missvisande bild 
av hur artiklar bör prioriteras. Trots att det t.ex. plockas fler gånger per månad av 
artikel 649 blir den ändå underordnad artiklar 705 och 884 i den dubbla analysen 
eftersom dessa har en fyra gånger större förbrukning. Analysen kan ses i Tabell 10. 
Artikelklassificeringen kan ses i sin helhet i Bilaga 2. 
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Tabell 10. Dubbel analys av P-artiklar i plocklagret 

Art nr Klassificering enl. plockfrekvens Klassificering enl. förbrukning Dubbel klassificering 

101 A A AA 

648 A A AA 

880 A A AA 

883 A A AA 

705 B A BA 

884 B A BA 

649 B B BB 

704 B B BB 

743 B B BB 

590-3 B C BC 

335 C B CB 

500 C B CB 

232 C C CC 

237 C C CC 

287 C C CC 

326 C C CC 

339 C C CC 

355 C C CC 

380 C C CC 

391 C C CC 

459N C C CC 

471 C C CC 

495 C C CC 

529-8 C C CC 

 

5.5.4 Sammanfattning 

Då ABC-analyser genomfördes insågs att de endimensionella analyserna bättre 
rangordnade artiklar, i relation till deras påverkan på plocktiden, än de dubbla 
analyserna. Följande förslag på nya artikelplaceringar har därför baserats på de 
endimensionella analyserna, med plockfrekvens som kriterium. 

Eftersom det inte finns tydliga fysiska gränser i de olika lagerdelarna som 
särskiljer lagerplatser från varandra gruppvis, relaterat till åtkomlighet, kan det 
inses att varken artikelklasserna i ABC-analyserna eller vart dess gränser faktiskt 
går har stor påverkan på hur artiklar bör placeras i lagret. Lagerplatserna finns 
snarare på ett kontinuerligt spektrum av åtkomlighet varför listan över artiklarna 
med fallande plockfrekvens är det som faktiskt utgör basen för nya 
artikelplaceringar. 

5.6 Hellmans synpunkter på bättre artikelplaceringar 

Vid intervjuer med Hellmans har det framkommit att flera i personalen inte har 
övervägt huruvida en annan artikelplacering i lagret skulle vara bättre, alternativ att 
de är nöjda med hur artiklar är placerade i dagsläget, med motiveringen att det är 
enkelt att sortera artiklar eftersom lagret är relativt litet. Chefen nämner däremot 
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flera förslag på förbättrade artikelplaceringar. Nedan beskrivs det som framkommit 
i intervjuerna för varje lagerdel. 

5.6.1 Inre buffertlager 

Chefen på Hellmans menar att artiklar i det inre buffertlagret med fördel skulle 
kunna placeras så att, baserat på en ABC-analys, A-artiklar placeras närmast 
ingången, sedan B-artiklar efter det och sist C-artiklar. Vidare menar chefen att, 
åtminstone artiklar som plockas ofta, bör ha fasta lagerplatser i det inre 
buffertlagret. 

Vidare är golvnivån i det inre buffertlagret prioriterad för placering av artiklar 
eftersom det innebär en större ansträngning och, i många fall, en längre tid att 
plocka artiklar från taknivån. Anledningen är att en större truck måste användas för 
att plocka artiklar från taknivån medan det endast behövs en handtruck för att 
plocka artiklar från golvnivån. Men ju längre in i lagergången en artikel placeras, 
desto mer intressant blir det att istället placera artiklar på taknivå tidigare i 
lagergången. Genom intervjuerna har personalen visat att de är relativt överens om 
att en lagerplats på golvnivå halvvägs in i lagergången är bättre än lagerplatsen på 
taknivå närmast ingången. Ju längre lagerplatsen på golvnivå däremot förflyttas 
från den mellersta lagerplatsen inåt i lagret, desto större sannolikhet att en artikel 
istället bör placeras på taknivå närmre ingången. 

5.6.2 Yttre buffertlager 

I det yttre buffertlagret bör högfrekventa artiklar placeras så nära hissen som 
möjligt för att minska plocktiden. I vissa fall kan det vara en fördel med en 
artikelplacering nära trappan till plocklagret för artiklar som ofta plockas i sådana 
små mängder att de kan bäras i famnen. Vidare finns det en önskan att artiklar som 
börjar på ”51” placeras i anslutning till varandra, eftersom dessa är en speciell typ av 
utbildningsmaterial. 

Golvnivån ska prioriteras för högfrekventa artiklar av samma anledning som i 
det inre buffertlagret. Golvnivån är alltid prioriterad i valet av bäst lagerplacering, 
dvs. lagerplats på golvnivå ”längst in” är bättre än lagerplats på mellannivå närmast 
hissen. Personalen menade vidare att det viktiga med artikelplaceringen är att veta 
vart artiklarna finns när en order kommer, så att artiklarna kan plockas så fort som 
möjligt. 

5.6.3 Plocklager 

En anställd nämnde att hen bytt plats på två P-artiklar i plocklagret, en artikel med 
stor omsättning som var placerad på hylla bytte plats med en artikel placerad på 
pall som hade en lägre omsättning. Artiklarna på pall bör alltså vara artiklar som 
omsätts mest, eller egentligen de artiklar med högst plockfrekvens (vilket inte 
nödvändigtvis behöver vara samma artiklar). 

Chefen menar att brytpunkterna för artikelnummerordningen i plocklagret är 
ologiska. Istället för att byta hylla vid artikel 339 eller 725 skulle en hylla istället 
kunna allokeras till artiklar 100-200, nästa hylla till artiklar 201-300 osv. Chefen 
menar vidare att dagens system kan försvåra upplärning av ny personal som inte 
har någon förkunskap av artikelplaceringen.  
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6 Ny artikelplacering 

Med de endimensionella ABC-analyserna som grund föreslås nya artikelplaceringar 
för varje lager och därmed besvaras den tredje frågeställningen. Förslag för nya 
artikelplaceringar presenteras nedan för varje lagerdel. 

6.1 Förslag för det inre buffertlagret 

Tre förslag har tagits fram för en artikelplacering i det inre buffertlagret för att 
reducera plocktiden. I förslagen placeras artiklar utifrån fallande plockfrekvens, 
dvs. artikeln med högst plockfrekvens placeras närmast åtkomlig i lagret osv. Av 
rationella anledningar inses att detta minskar plocktiden då personalen behöver gå 
”kortast möjliga sträcka” vid plockningen. För att inkludera någon form av intuitiv 
struktur placeras sedan artiklar vars artikelnummer börjar med ”8” eller ”5” avskilt 
från övriga artiklar. Tanken är också att artiklarna bör ha fasta lagerplatser snarare 
än flytande. Nedan beskrivs och visualiseras de tre förslagen. 

6.1.1 Förslag 1: En lagergång, golvnivå 

Det första förslaget innebär framför allt att artiklar endast placeras på golvnivå 
eftersom golvnivån är prioriterad för en reducerad plocktid. Vidare placeras artiklar 
endast i första lagergången eftersom den är i linje med ingången till lagret och 
plockning av artiklar i den gången innebär minst antal svängar för en truck. 
Förslaget kan ses i Figur 16.   
 

 

Figur 16. Förslag på artikelplacering i det inre buffertlagret i endast en lagergång och endast på golvnivå 

6.1.2 Förslag 2: En lagergång, flernivå 

I det andra förslaget på artikelplacering i det inre buffertlagret placeras artiklar i 
den första lagergången, av samma anledning som i förslag 1. Skillnaden är att 
artiklar placeras på både golv- och taknivå ”över sig själva”, vilket gör placeringen 
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mer kompakt och genomsnittssträckan för plockningar i lagret bör minska på sikt 
vilket också bör minska plocktiden. Omständligheten att lyfta ned artiklar från 
taknivån innebär däremot en fördröjd plocktid, vilket är det här förslagets negativa 
sida. Förslag 2 kan ses i Figur 17. 

 

Figur 17. Förslag på artikelplacering i det inre buffertlagret i endast en lagergång på både golv- och taknivå 

6.1.3 Förslag 3: Två lagergångar, golvnivå 

I det tredje förslaget utnyttjas även den andra lagergången, som visserligen innebär 
fler antal svängar för en truck men som samtidigt bör minska genomsnittssträckan 
för plockning i lagret. Förslaget innebär också att artiklar placeras endast på 
golvnivå eftersom det i huvudsak innebär en snabbare plockning. Ytterligare ett 
förslag för artikelplacering i det inre buffertlagret kan tänktas vara samma placering 
men där artiklar placeras även på taknivå (”över sig själva”). Förslag 3 kan ses i 
Figur 18. 

 

Figur 18. Förslag på artikelplacering i det inre buffertlagret i två lagergångar och endast på golvnivå 
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6.2 Förslag för det yttre buffertlagret 

Två förslag ges på en ny artikelplacering i det yttre buffertlagret. I båda förslagen 
antas fasta lagerplatser och alla artiklar placeras på golvnivå. Förslagen presenteras 
nedan. 

6.2.1 Förslag 1: Endast mittgång 

Lagerplatserna i mittgången är bäst placerade på grund av närheten till hissen, 
varför artiklarna i analysen alla placerats i mittgången. Detta innebär att inga 
svängar behöver göras då artiklar plockas med truck för att transporteras upp i 
hissen, vilket är positivt för plocktiden. Artiklarna är sedan placerade, grovt baserat 
på ABC-analysen, i fallande plockfrekvens, från hissen och bortåt. De artiklar med 
artikelnummer som börjar på ”51” placeras till vänster om mittgången, i 
artikelnummerordning. Förslaget kan ses i Figur 19. 

 

Figur 19. Förslag på artikelplacering i det yttre buffertlagret i endast mittgång 

6.2.1 Förslag 2: Artikelnummerordning 

Det andra förslaget har också grovt baserats på ABC-analysen. I det här förslaget 
förekommer däremot en tydligare artikelnummerordning, där artiklar som börjar 
på ”51” placeras på första ställageraden, artiklar som börjar på ”41 1” placeras på 
andra ställageraden och artiklar som börjar på ”41 2” placeras på tredje 
ställageraden. Varje ställagerad har sedan en inbördes stigande eller fallande 
artikelnummerordning. Förslaget kan ses i Figur 20. 
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Figur 20. Förslag på artikelplacering i det yttre buffertlagret med tydligare artikelnummerordning 

6.3 Förslag för plocklagret 

Två förslag ges på ändrade artikelplaceringar i plocklagret. Eftersom Hellmans 
redan delat upp plocklagret baserat på kunder föreslås nya artikelplaceringar för P-
artiklar inom ramen för de hyllor som de i dagsläget allokerats. De åtta mest 
plockfrekventa artiklarna som är placerade på pall är omflyttade baserade på ABC-
analysen. Eftersom artiklarna 648 och 649 enligt ABC-analysen är viktigare än 
artikel 820 flyttas de förra framför den senare (jämför Figur 14 med Figur 21). Då 
artikel 880 förekommer i flera paket tillsammans med 883, 884 medan 101 endast 
förekommer i ett paket tillsammans med dessa föreslås att 101 och 880 byter plats, 
på det sättet placeras paketartiklarna i fråga mer samlat. 

De fem mest plockfrekventa artiklarna på hyllorna är i nuläget placerade i den 
bortre halvan av sektionen för kund P. Av den anledningen föreslås en invertering 
av artikelnummerordningen i förslaget, dvs. där artikel 102 är placerad i nuläget 
placeras istället artikel 900. Samtidigt har artikelnummerordningens brytpunkter 
mellan hyllsektioner satts till jämna hundratal, vilket har gjort P-artiklarnas 
placering mer komprimerad. Detta är möjligt eftersom de flesta hyllplatser i 
praktiken är tomma. En annan vinst med en inverterad artikelnummerordning är 
att flera artiklar med artikelnummer som börjar på ”8” ingår i paket tillsammans 
med artikel 880, 883 och 884, vilka i en inverterad artikelnummerordning placeras 
i anslutning till varandra. 

Nedan beskrivs och visualiseras de två förslagen, där ringarna i figurerna 
motsvaras av de fem mest plockade artiklarna på hyllor. 
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6.3.1 Förslag 1: Komprimerad artikelplacering 

Det första förslaget är, förutom en ändrad placering av pallarna och en invertering 
av artikelnummerordningen, att komprimera artikelplaceringen genom att skapa 
mer naturliga brytpunkter i artikelnummerordningen mellan hyllor. I Figur 21 kan 
ses att andra hyllsektionen slutar på artikel 499 och att artikel 500 tar vid på första 
hyllsektionen. 

 

Figur 21. Förslag på artikelplacering i plocklagret med komprimerad artikelnummerordning. 

6.3.2 Förslag 2: Plockfrekventa artiklar på första hyllan 

I det andra förslaget är artikelplaceringen komprimerad likt i förslag 1, men 
skillnaden är att första hyllan allokeras till de fem (alternativt fler) artiklar som har 
högst plockfrekvens (av artiklarna som är placerade på hyllor). På det viset kan 
artiklar på hyllorna med högre plockfrekvens prioriteras samtidigt som en struktur 
också uppehålls för övriga artiklar. Förslag 2 visas i Figur 22. 
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Figur 22. Förslag på artikelplacering i plocklagret med komprimerad artikelnummerordning samt 

plockfrekventa artiklar på första hyllan. 
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7 Diskussion 

Nedan diskuteras studiens resultat, begränsningar, trovärdighet och slutligen 
diskuteras några etiska aspekter kring studien. 

7.1 Artikelplacering 

Oskarsson et al. (2013) skriver att lager som inte är automatiserade ofta har fasta 
lagerplatser i sitt plocklager men flytande lagerplatser i sitt buffertlager. Detta kan 
sägas vara sant för Hellmans. Artiklarna i det yttre buffertlagret är aldrig riktigt 
fasta utan påminner mer om ett flytande placeringssystem. Artiklarna i det inre 
buffertlagret har snarare ett fastplatssystem, vilket även förekommer i plocklagret. 
Samtidigt är förslaget i studien att anta fasta lagerplatser även i det yttre 
buffertlagret, eftersom detta förenklar strukturen. I förlängningen kan en bättre 
struktur minska plocktiden då personalen spenderar mindre tid på att ta reda på en 
viss artikels lagerplats. 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) är en fördel med fastplatssystemet att 
artiklar med hög plockfrekvens kan placeras nära in- och utgången till lagret, vilket 
är precis det som har varit fokus i förslagen av nya artikelplaceringar i studien. 
Detta kan också kopplas till popularitetsprincipen (Lumsden, 2012) som innebär att 
artiklar som hanteras mycket placeras nära utgången. Vidare menar Jonsson och 
Mattsson (2011) att det negativa med fasta lagerplatser är att lagringsytan behöver 
vara större, vilket för Hellmans inte är ett problem då de i dagsläget har många 
oanvända lagerplatser. 

I det inre och yttre buffertlagret föreslås artikelplaceringar delvis baserade på 
höjdledsprincipen (Lumsden, 2012), där golvnivån alltid är prioriterad eftersom 
den, i de flesta fall, kräver kortast plocktid. 

7.2 Det inre buffertlagret 

Artikelplaceringen i det inre buffertlagret är utformat så att vissa artiklar som ofta 
plockas är placerade långt in i lagret medan andra artiklar som plockas mer sällan, 
och i vissa fall nästan aldrig plockas, är placerade nära ingången till lagret. Detta gör 
att tiden tillägnad plockning i det inre buffertlagret blir onödigt lång. För att 
reducera plocktiden kan artiklar placeras baserade på hur ofta dessa plockas genom 
att använda sig av plockfrekvens som kriterium i en ABC-analys (Mattsson, 2003). 

Som ett resultat av utförda ABC-analyser ges förslag på nya artikelplaceringar. 
Vid en jämförelse mellan Figur 12 och Figur 16, Figur 17 respektive Figur 18 ses en 
tydlig skillnad mellan artiklarnas placering där de senare visar artiklarna placerade, 
på tre olika sätt, utifrån fallande plockfrekvens. Förslag 1 och 3 innefattar att 
golvnivån prioriteras relativt långt in i lagret, så att en artikel som kräver fler en än 
lagerplats allokeras lagerplatser bredvid varandra snarare än ”över sig själv”. Detta 
innebär att artiklar som behöver t.ex. tio lagerplatser ockuperar en stor golvyta. Det 
positiva är att artiklar som plockas ofta då faktiskt får de bästa platserna vilket 
bidrar till reducerad plocktid, som åsyftats med studien. Det negativa är att 
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strukturen blir utdragen och otydlig vilket möjligtvis påverkar plocktiden negativt. I 
förslag 2 placeras artiklar ”över sig själva” och därmed fås en mer kompakt struktur 
samtidigt som plocktiden förlängs då artiklar i det fallet måste plockas oftare från 
taknivån. Vidare kan möjligtvis en ytterligare minskad plocktid utvinnas om den 
andra lagergången utnyttjas, som presenteras i förslag 3, eftersom det skulle 
innebära kortare plocksträckor. Svårigheten är hur artiklar ska struktureras på ett 
bra sätt som gör det enkelt för personalen då de ska plocka artiklar från det inre 
buffertlagret. 

En implementering av förslaget skulle antagligen kräva några timmars arbete av 
fysisk omstrukturering. Administrativa korrigeringar skulle krävas, såsom att 
registrera nya lagerplatser för artiklarna i pärmarna som tillhör buffertlagret. 
Samtliga i personalen skulle också behöva informeras om förändringen och det 
skulle antagligen kräva en viss tid innan personalen vant sig vid den nya 
artikelplaceringen. En implementering av förslaget skulle alltså inte kräva stora 
resurser men eftersom plockning i det inre buffertlagret sker några fåtal gånger i 
veckan är det däremot osäkert hur lång tid som förslaget skulle behöva vara 
implementerat innan tillräckligt intressanta förbättringar i plocktid faktiskt skulle 
utmätas. 

Om Hellmans väljer att implementera delar av förslagen är kanske det viktigaste 
att placera högfrekventa artiklar nära ingången till lagret. Med tanke på 
lagergångens längd reduceras då plocksträckorna och därmed antagligen 
plocktiden. Om den andra lagergången utnyttjas bör transportsträckorna reduceras 
ytterligare eftersom fler artiklar kan placeras ”långt fram”. Däremot innebär det fler 
svängar för trucken vilket kan bidra till en längre plocktid. 

7.3 Det yttre buffertlagret 

I förslag 1 placeras alla studerade artiklar i mittgången, eftersom detta kräver minst 
antal svängar då truck används. I förslag 2 har hänsyn också tagits till trappan som 
en transportväg till plocklagret så att artiklar även placeras på den högra sidan av 
den högra ställage-sektionen (se Figur 20). Detta möjliggjorde också en tydligare 
struktur av artiklarna baserat på artikelnumren. Eftersom lagret består av en 
relativt liten yta och därför inte bidrar till långa transportsträckor är det tveksamt 
om en implementering av förslaget skulle bidra med en tillfredsställande skillnad i 
plocktid. 

Hellmans kanske ändå finner delar av förslagen att vara av intresse t.ex. att 
införa fasta lagerplatser eller att placera artiklar i artikelnummerordning för att 
förenkla plockningen. När artiklar ska fyllas på till plocklagret har då personalen en 
tydlig bild av var artikeln i fråga är placerad och behöver inte leta efter artikeln. 
Samtidigt kan en sådan placering resultera i att de mest plockfrekventa artiklarna 
inte lagras närmast hissen eller trappan. Det förekommer alltså en trade-off mellan 
placering utifrån artikelnummerordning och plockfrekvens. 



47 

 

7.4 Plocklagret 

P-artiklar i plocklagret är placerade i artikelnummerordning och är utspridda på 
många hyllor som i praktiken till stor del är tomma eftersom endast 12 % av 
artikelnumren motsvaras av artiklar som faktiskt lagerhålls. Detta bidrar till 
onödigt långa plocktider, vilket kan åtgärdas genom att göra artikelplaceringen mer 
kompakt. 

Förslagen på nya artikelplaceringar i plocklagret baserar sig delvis på Lumsdens 
(2012) likhetsprincip, där artiklar med något samband placeras i anslutning till 
varandra. Artiklar som ingår i samma paket är placerade på pallar i lagergångarna i 
anslutning till varandra, vilket är något som minskar plocktiden vid många 
beställningar av paket. 

I samtliga två förslag inverteras artikelnummerordningen eftersom nästan 90 % 
av antalet artiklar är placerade på den bortre halvan av hyllsektionerna, inklusive 
flera av de mest plockfrekventa artiklarna. Vid en invertering flyttas dessa artiklar 
närmre packstationen vilket minskar plocktiden. I förslag 1 ordnas naturliga 
brytpunkter i artikelnummerordningen mellan hyllor så att en bättre struktur 
skapas, vilket hjälper personalen att snabbt hitta rätt artikel vid plockrundor. De 
nya brytpunkterna innebär också en mer komprimerad artikelplacering, vilket 
flyttar alla P-artiklar närmre packstationen samt skapar en mer effektiv användning 
av lagerytan. 

Förslag 2 innebär, förutom som i förslag 1, också att de fem mest plockfrekventa 
P-artiklarna på hyllor får en specialplacering på första hyllraden (dvs. närmast 
packstationen). Detta borde minska plocktiden märkbart, åtminstone på sikt. Det 
krävs däremot en längre inlärningstid för personalen, om förslaget implementeras, 
då det inte finns en naturlig artikelnummerordning av dessa artiklar. 

En implementering skulle kräva en fysisk omplacering, som inte bör ta så mycket 
tid eftersom det inte handlar om stora mängder artiklar. Personalen behöver 
informeras och vänja sig vid en ny placering, vilket inte bör ta många dagar/veckor 
då order plockas dagligen. Vinster i plocktid bör kunna mätas inom relativt kort tid 
vid en förändring av artikelplaceringen i plocklagret, vilket gör just plocklagret extra 
intressant. 

7.5 ABC-analyser 

Vid ett tidigt stadium var det relativt tydligt att plockfrekvensen bäst beskriver hur 
artiklar bör vara placerade för att reducera plocktiden i lagret, vilket bl.a. Mattsson 
(2003) skriver om. För varje plocktillfälle av en viss artikel som genomförs ökar 
plocktiden väsentligt. Vid en mer detaljerad studie skulle själva plocktiden per 
artikel kunna uppmätas så att alla artiklar rangordnas efter den faktiska plocktiden, 
vilket bör ge studien en större trovärdighet. 

Kriteriet förbrukning av artiklar var tänkt att underlätta rangordningen av 
artiklar med liknande plockfrekvens, så att artiklar med högre förbrukning skulle 
anses viktigare än de med lägre förbrukning. I de dubbla ABC-analyserna 
upptäcktes emellertid att förbrukningen gavs för mycket tyngd så att artiklar med 
lägre plockfrekvens ändå rangordnades som viktigare än artiklar med högre 
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plockfrekvens. Av den anledningen beslutades att de endimensionella analyserna 
skulle utgöra grunden för förslagen på nya artikelplaceringar. 

Eftersom 20 % av P-artiklarna i plocklagret står för 80 % av antalet plockningar i 
lagret, visar sig Pareto-principen vara sann även i Hellmans fall. Ett litet antal av P-
artiklarna motsvarar alltså en större andel av totalt antal plockningar. Detta var 
något som intuitivt insågs tidigt i studien då hyllorna mestadels var tomma 
samtidigt som de åtta mest frekventa artiklarna låg placerade på pallar i stora 
volymer. Vidare klassades 87 % av P-artiklarna i plocklagret som C-artiklar, vilket 
är något som ytterligare stärker Pareto-principen. 

Artikelklassificeringen skiljer sig något mellan den endimensionella och den 
dubbla ABC-analysen för det inre buffertlagret. Artiklarna 883 och 884 är t.ex. 
längst ner i den endimensionella analysen medan de är i mitten av listan i den 
dubbla analysen. Detta tyder på att relativt många enheter säljs av artiklarna 883 
och 884 vilket resulterar i att dessa anses viktigare då en dubbel ABC-analys 
genomförs. Frågan är därför om förbrukningskriteriet påverkar analysen på ett bra 
sätt? Betänk scenariot att artikel X plockas oftare än artikel Y, men artikel Y har en 
större omsättning per år samt att skillnaden mellan artiklarna är sådan så att artikel 
Y prioriteras före X i en dubbel ABC-analys med plockfrekvens och förbrukning som 
kriterier. Bör då Y placeras på en bättre lagerplats än X om reducerad plocktid är 
målet? Svaret är nej. Störst vikt måste läggas vid plockfrekvensen och därmed är 
den endimensionella ABC-analysen en bättre utgångspunkt för nya 
artikelplaceringar med syftet att reducera plocktiden. 

ABC-analyser bör enligt Richards och Susan (2016) upprepas med jämna 
mellanrum eftersom artiklars omsättning förändras över tid. Detta är något som 
med fördel kan tillämpas hos Hellmans då gamla artiklar utgår, nya artiklar 
tillkommer samt då artiklar skiftar i popularitet. Vidare studier skulle behöva 
genomföras för att avgöra en bra frekvens på utförandet av ABC-analyser i 
Hellmans lager. Det bör däremot inte ske för ofta med tanke på den tid det tar för 
personalen att lära sig ett nytt klassificeringssystem (Mattsson, 2003). Om t.ex. 
flera nya artiklar vanligtvis introduceras inför hösten så bör nya ABC-
klassificeringar genomföras tidigt varje höst, dvs. en gång om året. Om populära 
artiklar introduceras flera gånger om året bör ABC-analyser genomföras en gång 
per termin. Dessutom bör någon typ av utbildning ske så att ABC-analyser utförs på 
ett korrekt sett. 

7.6 Begränsningar 

Endast 18 av artiklarna i det inre buffertlagret respektive 10 artiklar i det yttre 
buffertlagret studerades med anledning av begränsningar i insamlandet av data. 
Detta resulterade i ofullständiga ABC-analyser och artikelplaceringar. Om t.ex. fler 
artiklar hade studerats i det inre buffertlagret så hade det behövts övervägas hur 
långt in i lagret en lagerplats på golvnivå skulle behöva vara innan lagerplatsen på 
taknivå precis vid ingången skulle anses som en ett bättre alternativ, i bemärkelsen 
reducerad plocktid. I fallet att alla artiklar inkluderats skulle mer omfattande och 
heltäckande förslag kunnat presenterats samtidigt som de skulle vara lättare att 
bedöma samt implementera av Hellmans. De förslag som nu givits ger ändå en bra 
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bild av hur en ny artikelplacering skulle kunna utformas och bör kanske ses som 
övergripande idéer snarare än detaljerade planer. 

Förutom en begränsning i antal artiklar har också endast två av Hellmans 
kunder studerats, kund P och kund T, och bara kund P i plocklagret. Dessa utgör 
tillsammans majoriteten av den totala omsättningen artiklar. Om det antas att en 
hel del av de resterande artiklarna har relativt hög plockfrekvens hade det varit av 
särskilt intresse att utforma en artikelplacering där samtliga Hellmans artiklar tas i 
beaktning, vilket hade resulterat i andra artikelplaceringar än de som föreslagits. 
Den största anledningen till att detta ändå inte bör påverka de föreslagna 
artikelplaceringarna nämnvärt är att artiklarnas placering i dagsläget är mer eller 
mindre uppdelade på kunder i både plocklagret och buffertlagret. Uppdelningen 
utgör en stark struktur bland annat eftersom order inkommer individuellt för varje 
kunds artiklar för sig. 

7.7 Reliabilitet och validitet 

Enligt Ejvegård (2009) har studiens resultat ett vetenskapligt värde vid en hög 
validitet och reliabilitet. I den här studien utförs en metodologisk triangulering, dvs. 
tre metoder används för datainsamling; nämligen intervjuer, historiska data och 
observationer. En genomarbetad datainsamling där hänsyn tagits till Hellmans 
uppfattningar har bidragit till ett uppnått resultat. Yin (2014) menar att validitet för 
studien är högre i de fall då triangulering använts. Björklund och Paulsson (2012) 
beskriver vidare att också reliabiliteten ökar vid användandet av triangulering. 

Intervjuer med personal på Hellmans bidrog till en grundläggande förståelse av 
företaget, bland annat hur artiklar är placerade i lagret i dagsläget och vilket 
klassificeringskriterium som Hellmans anser vara det mest passande för att 
reducera plocktid. Det faktum att sju semi-strukturerade intervjuer utförts på fyra 
olika respondenter i personalstyrkan på Hellmans bidrar till studiens trovärdigt. 

Syftet med observationerna har varit att få en egen uppfattning om Hellmans 
buffertlager respektive plocklager, men de har också bidragit till att bekräfta den 
insamlade informationen från intervjuerna, vilket ökar validiteten och reliabiliteten. 

De data som Hellmans gav tillgång till var orderhistorik som inhämtats från 
affärssystem samt registrerade uttag ur buffertlagret. Det har vid flera tillfällen 
stämts av med chefen funderingar kring oklarheter i den insamlade datan, för 
eventuella felaktigheter och för verifikation, vilket ökar reliabiliteten. 

Flera informationskällor har använts, både på svenska och engelska, för att 
genomföra studien. Litteratur med hög grad av reliabilitet är ämnesböcker och 
vetenskapliga artiklar. Dessa är mer trovärdiga källor eftersom de utförts på ett 
vetenskapligt sätt samt har blivit skrivna av forskare och/eller högutbildade 
personer. 

7.8 Samhälleliga och etiska aspekter 

Studien har genomförts i samtycke med Hellmans. Syftet med studien förmedlades 
till personalen på Hellmans i ett tidigt stadium för att bygga förtroende och för att 
personalen skulle känna att de kunde lämna information med trygghet samt att 
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information endast används inom ramen för studien. Intervjuer som genomförts 
har spelats in med tillstånd från respektive respondent och respondenterna, liksom 
personalen i övrigt, är anonymiserade i rapporten av respekt för deras integritet. Av 
samma anledning är Hellmans kunder anonymiserade. Vissa data som samlades in 
ändras vid publiceringen av studien för att undvika att publicera känslig 
information, till exempel antal sålda artiklar. Författarna har ansvar att hålla all 
insamlad information skyddad. Referenser finns till böcker och vetenskapliga 
artiklar för alla metoder och beskrivningar. 

En ny och förbättrad artikelplacering på Hellmans kan på olika sätt bidra till en 
mer trivsam arbetsmiljö för personalen. Artiklar kan t.ex. som ett resultat av en ny 
artikelplacering, i större grad än tidigare, placeras på golvnivå vilket minskar 
antalet manuella plockningar från taknivå. En mer kompakt artikelplacering i 
plocklagret bidrar till en bättre struktur och därmed en mer trivsam arbetsmiljö. 
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8 Slutsats 

Artikelplaceringen i Hellmans lager är oberoende av artiklarnas plockfrekvens och 
bidrar därför till en onödigt lång plocktid för personalen i deras dagliga arbete. Med 
hjälp av ABC-analyser förslås att placera artiklar utifrån fallande plockfrekvens 
samtidigt som någon typ av artikelnummerordning uppehålls samt att den höjdnivå 
som är närmast åtkomlig prioriteras. Studiens frågeställningar besvaras nedan och 
sedan beskrivs de vinster studien bidragit med. Till sist beskrivs hur Hellmans kan 
gå vidare med en eventuell implementering av de givna förslagen till ändrade 
artikelplaceringar. 

➢ Hur är artiklar placerade i dagsläget i buffertlagret respektive 

plocklagret? 

För P-artiklarna i det inre buffertlagret förekommer ett fast placeringssystem och 
golvnivån prioriteras i huvudsak vid inlagring. Många artiklar med låg 
plockfrekvens är placerade tidigt i lagergången medan artiklar med högre 
plockfrekvens är placerade långt in i lagergången. Detta är resultatet av att artiklar 
tidigare inte allokerats en viss lagerplats utan att dessa placerats där plats funnits 
vid inleveranser, varför dagens placering av artiklar i det inre buffertlagret är 
placerade utan särskild artikelnummerordning eller klassificering av något slag. 

För T-artiklar i det yttre buffertlagret förekommer ett flytande placeringssystem 
och golvnivå prioriteras för högfrekventa artiklar. Artiklar placeras till viss del i en 
artikelnummerordning. 

I plocklagret återfinns P-artiklar, med fasta lagerplatser, utplacerade på fyra 
hyll-sektioner. De åtta mest högfrekventa artiklarna ligger packade i kartonger på 
pall i lagergångarna. Resten av P-artiklarna är placerade i artikelnummerordning 
längs hyllsektionerna, med ojämna brytpunkter mellan hyllorna. Vidare är hyllorna 
till stor del tomma eftersom endast 12 % av artikelnumren motsvaras av faktiska 
artiklar. Nästan 90 % av P-artiklarna är placerade på den bortre halvan av 
hyllsektionerna, vilket bidrar till en onödig plocktid då dessa istället skulle kunna 
placeras på de närmsta hyllsektionerna. 

➢ Vilka klassificeringskriterier är viktiga att ta hänsyn till vid placering 

av artiklar? 

Plockfrekvensen är det kriterium som bäst beskriver den plocktid som läggs på varje 
artikel och det var detta kriterium som valdes till primärkriterium i ABC-
analyserna. Vid intervju med Hellmans framkom att plockfrekvensen passar bäst in 
på en artikelklassificering eftersom målet är att reducera plocktiden. För att också 
ta hänsyn till antalet artiklar valdes därför att utföra en dubbel ABC-analys med 
klassificeringskriteriet förbrukning som ett sekundärkriterium. 

Efter utförda ABC-analyser tydliggjordes att kriteriet förbrukning gavs för 
mycket tyngd så att artiklar med lägre plockfrekvens rangordnades som viktigare än 
artiklar med högre plockfrekvens på grund av en stor skillnad i förbrukning. Av den 
anledningen beslutades att de endimensionella analyserna, som endast tar hänsyn 
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till artiklarnas plockfrekvens, skulle utgöra grunden för förslagen på nya 
artikelplaceringar. 

➢ Jämfört med i dagsläget, hur kan artiklar placeras på ett bättre sätt i 

buffertlagret respektive plocklagret för att reducera plocktid? 

I det inre buffertlagret rekommenderas att artiklar placeras utifrån fallande 
plockfrekvens, så att artikeln med högst plockfrekvens placeras närmast in-
/utgången och så vidare. Antingen placeras sedan artiklar med stora volymer så att 
golvnivån i huvudsak prioriteras eller att artiklar placeras på både golv- och taknivå, 
”över sig själva”. Den andra lagergången kan med fördel användas för att minska 
plocktiden ytterligare. Till sist föreslås att artiklar placeras på olika sidor om 
lagergångarna på ett sätt så att liknande artikelnummer grupperas tillsammans, 
vilket skapar en bra ordning i lagret. 

I det yttre buffertlagret föreslås att artiklar omstruktureras och placeras utifrån 
fallande plockfrekvens, så att de med högst plockfrekvens placeras närmast hissen 
och så vidare. Vidare föreslås att mittgången prioriteras för de artiklar med högst 
plockfrekvens eftersom det innebär mindre svängar i de fall då truck används. 
Artiklar som ofta plockas i små mängder skulle däremot kunna placeras nära 
trappan för att utnyttja den transportvägen till plocklagret. Samtidigt som 
plockfrekvens-ordningen beaktas föreslås att artiklar placeras i någon typ av 
artikelnummerordning, t.ex. så att artiklar som börjar på 41 respektive 51 placeras 
gruppvis. 

I plocklagret föreslås först och främst att de åtta mest plockfrekventa artiklarna 
på pallar omplaceras så att de förekommer i fallande plockfrekvens-ordning. 
Eftersom ungefär 90 % av artiklarna är placerade på den bortre halvan av 
hyllsektionerna föreslås en invertering av artikelnummerordningen så att dessa 90 
% placeras närmre packningsstationen. Sedan ges även förslaget att placera de fem 
mest plockfrekventa hyll-artiklarna på den första hyllan, för att sedan fortsätta med 
en fallande artikelnummerordning (900-102) på andra hyllan och bortåt. 

➢ Studiens bidrag 

Om Hellmans implementerar ett eller flera förslag på nya artikelplaceringar bör den 
genomsnittliga plocktiden per artikel reduceras. Detta leder till att personalen 
hinner uträtta lika mycket på kortare tid. Mer arbete kan då utföras per dag, t.ex. 
fler plockade order, vilket på sikt bör kunna ge ökad försäljning. 

➢ Vad finns kvar att göra? 

Om Hellmans finner något eller några av förslagen om förbättrad artikelplacering 
tillräckligt intressanta för att vilja implementera dessa, bör det göras en översyn 
över vad som krävs för själva implementeringen. Eftersom ingen investering eller 
något typ av inköp krävs bör det anses som ett relativt enkelt projekt. 

För det inre och yttre buffertlagret bör först resten av artiklarna inkluderas i 
ABC-analyserna så att rangordning kan göras över alla artiklar i respektive lagerdel. 
När detta är gjort kan de resterande artiklarna placeras utefter samma princip som i 
det förslag som ska implementeras. Eftersom samtliga fysiska P-artiklar i 
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plocklagret var inkluderade i ABC-analysen kan en faktisk omstrukturering ske så 
snart som ett förslag, eller en variant av ett förslag, beslutats implementeras. 

Vidare studier skulle kunna inkludera att observera tider för plockning i de olika 
lagerdelarna för att få ett mer detaljerat underlag för vilka artiklar som bidrar till 
störst plocktid. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

- Varför är artiklarna placerade där de är (hur är det bestämt)? 

- Har en viss artikel alltid samma plats eller kan den placeras på olika ställen, 

eller byta plats t.ex. där plats finns just då? 

- Hämtar du endast upp de artiklar (från pallagret) du ansvarar för eller kan 

det vara andra artiklar också? 

- När du plockar artiklar, utgår du från en order, flera order, en artikel eller 

en zon eller något annat? 

- Hur är omständligheten av artikeluttag från ställage och hyllor? 

- Vilka av följande klassificeringskriterier tänker du är viktiga när man ska 
bestämma hur artiklar ska vara placerade i era pallager respektive ert 
plocklager? 

o Volymvärde 
o Plockfrekvens 
o Efterfrågan 
o Årsförbrukning 

- En registrerad plockning i pärmen, är det alltid en fysisk plockning eller kan 
den delas upp på fler antal hämtningar? 

- Spelar antalet artiklar vid en plockning roll för plocktiden? 

- Finns det artiklar som är beroende av varandra? 

- Skulle artiklar kunna placeras på ett bättre sätt för att minska plocktiden? 

- Lagerplats på golvnivå lite längre in i pallagret är bättre än lagerplats på 
taknivå precis vid ingången, p.g.a. omständlighet. Var går gränsen, dvs. hur 
långt in i pallagret kan du placera en artikel (på golvnivå) innan det blir 
bättre att placera artikeln på taknivå vid ingången istället?  
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Bilaga 2 

Artikelklassificeringar i plocklagret 

Endimensionell ABC-analys 

Art nr Plockfrekvens/mån 

Andel av totalt 

antal order/mån 

Ackumulerad 

procentandel 

Andel av totalt 

antal artiklar 

Ackumulerad 

procentandel Klassificering 

648 494 13,4% 13,4% 1,1% 1,1% A 

880 461 12,5% 25,8% 1,1% 2,2% A 

101 359 9,7% 35,5% 1,1% 3,4% A 

883 326 8,8% 44,3% 1,1% 4,5% A 

649 251 6,8% 51,1% 1,1% 5,6% B 

705 219 5,9% 57,1% 1,1% 6,7% B 

884 218 5,9% 63,0% 1,1% 7,9% B 

743 126 3,4% 66,4% 1,1% 9,0% B 

590-3 98 2,6% 69,0% 1,1% 10,1% B 

704 83 2,3% 71,3% 1,1% 11,2% B 

799 42 1,1% 72,4% 1,1% 12,4% C 

847 40 1,1% 73,5% 1,1% 13,5% C 

800 40 1,1% 74,6% 1,1% 14,6% C 

565 37 1,0% 75,6% 1,1% 15,7% C 

727 37 1,0% 76,6% 1,1% 16,9% C 

663 35 1,0% 77,5% 1,1% 18,0% C 

797 35 1,0% 78,5% 1,1% 19,1% C 

500 33 0,9% 79,4% 1,1% 20,2% C 

237 32 0,9% 80,2% 1,1% 21,3% C 

804 32 0,9% 81,1% 1,1% 22,5% C 

778 28 0,8% 81,9% 1,1% 23,6% C 

872 27 0,7% 82,6% 1,1% 24,7% C 

737 27 0,7% 83,3% 1,1% 25,8% C 

588 25 0,7% 84,0% 1,1% 27,0% C 

788 25 0,7% 84,7% 1,1% 28,1% C 

287 24 0,7% 85,3% 1,1% 29,2% C 

645 24 0,7% 86,0% 1,1% 30,3% C 

495 24 0,6% 86,6% 1,1% 31,5% C 

835 19 0,5% 87,1% 1,1% 32,6% C 

787 19 0,5% 87,6% 1,1% 33,7% C 

335 19 0,5% 88,2% 1,1% 34,8% C 

836 18 0,5% 88,6% 1,1% 36,0% C 

725 18 0,5% 89,1% 1,1% 37,1% C 
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529-8 16 0,4% 89,5% 1,1% 38,2% C 

740 16 0,4% 90,0% 1,1% 39,3% C 

380 15 0,4% 90,4% 1,1% 40,4% C 

561 15 0,4% 90,8% 1,1% 41,6% C 

816 14 0,4% 91,2% 1,1% 42,7% C 

471 13 0,4% 91,5% 1,1% 43,8% C 

826 13 0,4% 91,9% 1,1% 44,9% C 

391 12 0,3% 92,2% 1,1% 46,1% C 

668 12 0,3% 92,5% 1,1% 47,2% C 

838 12 0,3% 92,8% 1,1% 48,3% C 

834 12 0,3% 93,2% 1,1% 49,4% C 

842 11 0,3% 93,5% 1,1% 50,6% C 

871 11 0,3% 93,7% 1,1% 51,7% C 

724 11 0,3% 94,0% 1,1% 52,8% C 

877 10 0,3% 94,3% 1,1% 53,9% C 

832 10 0,3% 94,6% 1,1% 55,1% C 

707 9 0,3% 94,8% 1,1% 56,2% C 

779 9 0,2% 95,1% 1,1% 57,3% C 

837 9 0,2% 95,3% 1,1% 58,4% C 

232 9 0,2% 95,6% 1,1% 59,6% C 

710 8 0,2% 95,8% 1,1% 60,7% C 

722 8 0,2% 96,0% 1,1% 61,8% C 

547 8 0,2% 96,2% 1,1% 62,9% C 

780 8 0,2% 96,4% 1,1% 64,0% C 

339 8 0,2% 96,6% 1,1% 65,2% C 

827 7 0,2% 96,8% 1,1% 66,3% C 

869 7 0,2% 97,0% 1,1% 67,4% C 

735 7 0,2% 97,2% 1,1% 68,5% C 

734 7 0,2% 97,4% 1,1% 69,7% C 

593 7 0,2% 97,5% 1,1% 70,8% C 

736 6 0,2% 97,7% 1,1% 71,9% C 

459N 6 0,2% 97,9% 1,1% 73,0% C 

878 5 0,1% 98,0% 1,1% 74,2% C 

7048 5 0,1% 98,2% 1,1% 75,3% C 

706 5 0,1% 98,3% 1,1% 76,4% C 

870 5 0,1% 98,5% 1,1% 77,5% C 

326 5 0,1% 98,6% 1,1% 78,7% C 

658 5 0,1% 98,7% 1,1% 79,8% C 

654 4 0,1% 98,9% 1,1% 80,9% C 

729 4 0,1% 99,0% 1,1% 82,0% C 
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7047 4 0,1% 99,1% 1,1% 83,1% C 

538 4 0,1% 99,2% 1,1% 84,3% C 

659 3 0,1% 99,3% 1,1% 85,4% C 

583 3 0,1% 99,4% 1,1% 86,5% C 

708 3 0,1% 99,4% 1,1% 87,6% C 

730 3 0,1% 99,5% 1,1% 88,8% C 

355 3 0,1% 99,6% 1,1% 89,9% C 

825 3 0,1% 99,7% 1,1% 91,0% C 

824 2 0,1% 99,7% 1,1% 92,1% C 

829 2 0,1% 99,8% 1,1% 93,3% C 

596-2 2 0,1% 99,8% 1,1% 94,4% C 

828 2 0,0% 99,9% 1,1% 95,5% C 

844 1 0,0% 99,9% 1,1% 96,6% C 

709 1 0,0% 100,0% 1,1% 97,8% C 

721 1 0,0% 100,0% 1,1% 98,9% C 

572-2 1 0,0% 100,0% 1,1% 100,0% C 
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Dubbel ABC-analys 

Art nr 

Klassificering enl. 

plockfrekvens 

Klassificering enl. 

förbrukning 

Dubbel 

klassificering 

101 A A AA 

648 A A AA 

880 A A AA 

883 A A AA 

705 B A BA 

884 B A BA 

649 B B BB 

704 B B BB 

743 B B BB 

590-3 B C BC 

335 C B CB 

500 C B CB 

232 C C CC 

237 C C CC 

287 C C CC 

326 C C CC 

339 C C CC 

355 C C CC 

380 C C CC 

391 C C CC 

459N C C CC 

471 C C CC 

495 C C CC 

529-8 C C CC 

538 C C CC 

547 C C CC 

561 C C CC 

565 C C CC 

572-2 C C CC 

583 C C CC 

588 C C CC 

593 C C CC 

596-2 C C CC 

645 C C CC 

654 C C CC 

658 C C CC 

659 C C CC 



62 

 

663 C C CC 

668 C C CC 

7047 C C CC 

7048 C C CC 

706 C C CC 

707 C C CC 

708 C C CC 

709 C C CC 

710 C C CC 

721 C C CC 

722 C C CC 

724 C C CC 

725 C C CC 

727 C C CC 

729 C C CC 

730 C C CC 

734 C C CC 

735 C C CC 

736 C C CC 

737 C C CC 

740 C C CC 

778 C C CC 

779 C C CC 

780 C C CC 

787 C C CC 

788 C C CC 

797 C C CC 

799 C C CC 

800 C C CC 

804 C C CC 

816 C C CC 

824 C C CC 

825 C C CC 

826 C C CC 

827 C C CC 

828 C C CC 

829 C C CC 

832 C C CC 

834 C C CC 

835 C C CC 
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836 C C CC 

837 C C CC 

838 C C CC 

842 C C CC 

844 C C CC 

847 C C CC 

869 C C CC 

870 C C CC 

871 C C CC 

872 C C CC 

877 C C CC 

878 C C CC 
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Bilaga 3 

Plockfrekvens och förbrukning 

Plockfrekvens P-artiklar i buffertlagret 

 

 

Plockfrekvens T-artiklar i buffertlagret 

Art nr Plockfrekvens/år 

41 175 180 

41 184 140 

41 190 100 

51 649 60 

51 650 40 

51 651 48 

51 652 87 

41 202 81 

41 204 170 

41 215 35 

 

  

Art nr Plockfrekvens/år 

101 28,0 

590-3 13,3 

663 57,7 

648 120,0 

649 20,0 

705 90,0 

743 186,0 

880 90,0 

883 15,0 

884 11,3 

471 28,9 

707 25,4 

727 25,4 

800 32,3 

704 56,3 

500 18,9 

565 17,6 

847 27,4 
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Plockfrekvens P-artiklar i plocklagret samt förbrukning P-artiklar 

Art nr Plockfrekvens/mån Förbrukning/mån 

101 359 7793 

232 9 13 

237 32 150 

287 24 28 

326 5 5 

335 19 549 

339 8 44 

355 3 3 

380 15 46 

391 12 21 

459N 6 8 

471 13 93 

495 24 178 

500 33 672 

529-8 16 95 

538 4 6 

547 8 69 

561 15 120 

565 37 88 

572-2 1 2 

583 3 3 

588 25 177 

590-3 98 285 

593 7 9 

596-2 2 2 

645 24 44 

648 494 5882 

649 251 2173 

654 4 11 

658 5 9 

659 3 5 

663 35 270 

668 12 107 

704 83 1205 

7047 4 29 

7048 5 77 

705 219 6173 

706 5 22 
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707 9 142 

708 3 10 

709 1 3 

710 8 8 

721 1 1 

722 8 74 

724 11 33 

725 18 38 

727 37 141 

729 4 45 

730 3 10 

734 7 27 

735 7 118 

736 6 50 

737 27 65 

740 16 25 

743 126 1378 

778 28 44 

779 9 12 

780 8 19 

787 19 57 

788 25 29 

797 35 66 

799 42 74 

800 40 170 

804 32 50 

816 14 31 

824 2 2 

825 3 5 

826 13 211 

827 7 10 

828 2 8 

829 2 12 

832 10 81 

834 12 12 

835 19 38 

836 18 43 

837 9 88 

838 12 61 

842 11 62 
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844 1 4 

847 40 207 

869 7 75 

870 5 12 

871 11 168 

872 27 234 

877 10 37 

878 5 17 

880 461 8830 

883 326 7782 

884 218 6028 

 


