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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete har utförts vid institutionen för teknik och naturvetenskap vid 

Linköpings Tekniska Högskola. Uppdragsgivare har varit DSV Solutions AB i Norrköping 

som önskade att ett kvalitetsprojekt skulle genomföras i lagret på Händelö. Syftet med arbetet 

är att förbättra lagret hos utvalda kunder på DSV Solutions AB i Norrköping. Med en 

förbättring av lagret menas mindre felplock samtidigt som lagret inte får ökade kostnader av 

eventuella förändringar. Åtgärder för att förbättra effektiviteten har också genomförts då det 

fanns förhoppningarna om att plockarna skulle känna mindre stress om de hann plocka fler 

order under en viss tid jämfört med innan.   

 

I dagsläget har företaget fyra kunder i sitt lager och detta arbete fokuserar på två av dessa 

kunder. I rapporten kallas dessa kunder Kund 1 och Kund 2. Arbetet genomförs i tre olika 

delar där den första delen är en informationsinsamlig, den andra delen är analys och den sista 

delen är en ekonomisk analys. En omfattande informationsinsamling gjordes som underlag till 

analysen och den innefattade både egna observationer på lagret och information från 

affärssystemet. Analysen som genomfördes utvärderade olika förbättringsåtgärder som DSV 

Solutions har för avsikt att jobba vidare med efter examensarbetes slut. En åtgärd som togs i 

bruk under arbetets gång var dubbla plockplatser på lagerutrymmet för företagets största kund 

samt även en åtgärd för att sära på vissa artiklar. Den ekonomiska analysen ska visa de 

kostnadsbesparingar man gör på de åtgärder som analysen utvärderar. Denna analys visade på 

kostnadsbesparingar om man genomförde dubbla plockplatser. Kostnaden efter införandet av 

dubbla plockplatser minskade med 22 procent.  

 

Andra åtgärder som analyserades under arbetets gång var artikelgrupper, frekvensläggning, 

ändring av reklamationsprocess och ändring av arbetsprocesser. Alla förslag som har arbetats 

fram under projektet har sammanställts i en manual till DSV som de kan jobba vidare med. 

Även ett antal förslag på åtgärder som inte har analyserats har också tagits med i manualen. 

Detta är sådant som det inte har funnits tid till att analyserar under projektet men som ändå 

kan vara värt att titta på.  

 

Uträkningar visar på att frekvensläggning borde genomföras för att minska sina kostnader. 

Vidare så kan det även vara värt att förändra olika arbetsprocesser på lagret för att öka 

effektiviteten.  



 

           

 

 

Abstract 
 
This master thesis has been carried out at the request of DSV Solutions AB in Norrköping. 

The purpose of the project is to improve the picking quality at the warehouse on Händelö. 

Improving the picking quality means to lower the number of wrong picks without increasing 

costs. Measurements to improve efficiency have also been done, the hope is that the workers 

will feel less stress if they have more time to pick.  

 

Today, DSV on Händelö has four customers in the warehouse. This project focuses on two of 

those customers. The project is carried out in three different parts, the first part is gathering 

information, the second part is analyse and the last part is an economic analyse. The 

information is used as a basis for the analysis and it contains both our own observations in the 

warehouse and information from the warehouse management system. The analysis evaluates 

different improvement measurements that DSV Solutions intends to continue with after the 

project.  

 

The measurements that were carried out during the project were double picking faces for all 

articles and separation of articles to increase the picking quality. The economic analysis is 

used to evaluate measurements to see if they lead to savings or losses. The economic analysis 

for double picking places resulted in savings for the warehouse. 

 

Other measurements that were analysed during the project were article groups, placing the 

articles on the basis of frequency, change of complaint process and change of work processes 

in the warehouse. Proposals to increase the picking quality are gathered in a manual that is 

presented to DSV.  
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1. Inledning 
Här beskrivs bakgrunden till uppgiften och syftet specificeras. Metod, aktivitetsplan, 

begränsningar och företagsbeskrivning ingår också i detta kapitel. 
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1.1.   Bakgrund 

 

De Sammensluttede Vognmænd, DSV är ett tredjepartslogistikföretag som har sin position 

mellan företag och slutkund. DSV Solutions är en division av DSV koncernen. Deras uppgift är 

att lagerhålla sina kunders varor och de har även ett visst ansvar för transporter till och från 

lagret. Huvuduppgifterna på lagret är att ta emot inleveranser, lagra, plocka order och ansvara för 

utleveranser.  

 

DSV Solutions AB i Norrköping utför ett kvalitetsprojekt för att minska felplocket de har idag. 

Man vill minska procenten felplock samtidigt som effektiviteten man har idag inte ska försämras. 

Man vill hitta standardiserade processer för både plockning på pall och plockning av artiklar i 

kartong. Detta examensarbete är uppstarten till detta kvalitetsprojekt. Ett väl utfört projekt skulle 

innebära nöjdare kunder för DSV och onödiga kostnader kan reduceras. 

 

Man vet inte varför det görs felplock och att hitta orsakerna till dessa är en del av projektet. 

Projektet omfattar två av fyra kunder hos DSV Solutions i Norrköping. Kund 1 och Kund 2 är de 

kunder som kommer att ingå i detta projekt.  

 

1.2. Syfte 

 

Syftet med detta examensarbete är att analysera varför felplock uppstår hos utvalda kunder på 

DSV Solutions AB i Norrköping. I syftet ingår även att föreslå förbättringar som minskar 

felplocket samt att genomföra åtgärder för att förbättra effektiviteten i form av tidsbesparingar. 

 

1.3. Uppgift 

 

Uppgiften är att undersöka hur ändringar i lagerstrukturen och omplacering av artiklar kan 

minska antalet felplock och öka effektiviteten på lagret. För att komma fram till olika 

förändringsförslag samlas det in information från affärssystemet samt genom egna observationer. 

All denna information kommer senare att analyseras. För att kunna avgöra om en förändring har 

försämrat eller förbättrat lagersituationen görs en ekonomisk analys.  

 

Vid sidan av analysen ska även lösningar på hur man ska framföra information till plockare på 

lagret tas fram. Den information som är relevant är information om vad plockarna gör för typ av 

fel samt även förändrade arbetsprocesser på lagret.   

 

Åtgärder för att förbättra effektiviteten genomförs då det troligtvis kan minska på felplocket. 

Effektivitet hänger troligtvis samman med felplock då förhoppningarna finns att plockarna ska 

känna mindre stress, man hinner plocka fler order under en viss tid jämfört med innan.  
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1.4. Företagsbeskrivning 

 

DSV är ett dansk-ägt företag och bildades 1976. Sedan dess har DSV genomgått flera 

förändringar i form av namnbyten och uppköp. Efter ett uppköp av sin holländska konkurrent 

Frans Maas år 2006 så bytte företaget namn från DFDS Transport till DSV och idag är DSV en 

av de tio större europeiska logistikleverantörerna. (www.dsv.se ) 

  

DSV levererar transport- och logistiktjänster globalt och i Sverige. I Sverige består företaget av 

tre olika divisioner, DSV Road AB (lastbilstransporter), DSV Air & Sea AB (sjö- och 

flygtransporter) och DSV Solutions AB (lagerhållning). DSV erbjuder kompletta tjänster inom 

tredjepartslogistik. I tabell 1 nedan visas siffror om DSV-koncernen. (www.dsv.se) 

 

När kunden anlitar DSV köper de en tredjepartslogistiktjänst där kunden ser tjänsten som en 

helhet. Uppdelningen som finns mellan de olika divisionerna, Solutions, Road och Sea & Air 

märker inte kunden av. 

 
Tabell 1: DSV i siffror 

Bolag Omsättning (2007) Antal anställda 

DSV-koncernen 43 624 MSEK  19211 

DSV Sverige 6060 MSEK  1737 

DSV Solutions AB 456 MSEK  267 

DSV Road AB 5074 MSEK  1395 

DSV Air & Sea AB 530 MSEK  75 

 

Affärsidén för DSV Solutions AB består av tre olika delar. Den första delen är att företaget ska 

lösa kundens behov av värdeskapande lösningar inom logistikområdet. Den andra är att vara en 

attraktiv logistikpartner för kunder som har höga krav på kvalité och förnyelse i hela sin 

flödeskedja. Den sista delen innebär att företaget ska nå sina mål genom ett arbetssätt som är 

proaktivt och där medarbetare tar stort ansvar för sina kunder. (www.dsv.se) 

 

Det nuvarande lagret hos DSV Solutions i Norrköping har fyra kunder som i denna rapport kallas 

Kund 1, Kund 2, Kund 3 och Kund 4 där Kund 1 är den största kunden. Kunderna själva ansvarar 

för att det finns artiklar tillgängliga i lagret hos DSV, men DSV kan vara till hjälp med att 

informera per mail när det behövs påfyllning av lagret. Kund 4 fanns inte hos DSV vid projektets 

början och inflyttningen av denna kund sker i flera steg. 

1.4.1. Kund 1 

Kund 1 är leverantör av produkter för dukning och take-away. Företaget finns på över 40 

marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Koncernen har cirka 2 000 

anställda fördelat på 17 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland 

och Polen. Kund 1 är den största kunden hos DSV Solutions i Norrköping med 2300 

artikelnummer lagrat i ett utrymme på 15 000 m
3
. I snitt per dag plockas 700 pallar av 24 

plockare. Lagret i Norrköping lagerhåller alla artikelnummer som Kund 1 tillverkar.  
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1.4.2. Kund 2 

Kund 2 producerar och publicerar kalendariska produkter och är den kund som står för minst 

order i snitt under ett år. De har 2000 olika artikelnummer lagrat i ett utrymme på 2000 m
3
. Här 

jobbar i snitt endast 1 plockare/dag men det varierar under olika tider på året. Innan skolstart och 

vid årsskifte stiger efterfrågan och under dessa tidsperioder ökar antalet plockare till 8 stycken. I 

snitt under en dag plockas 5-15 pallar. Lagret i Norrköping lagerhåller alla artikelnummer som 

Kund 2 tillverkar. Kund 2 har funnits hos DSV sedan mars 2008. 

 

1.4.3. Kund 3 

Kund 3: s kunder är renhållningsföretag, grossister samt detaljistkedjor som finns i samtliga 

nordiska länder. Deras produktsortiment består till största delen av miljösopsäckar, bärkassar, 

säckar och påsar för källsortering och även avfallsbehållare. Företaget omsätter 100 Mkr och ägs 

av en schweizisk företagsgrupp. Kund 3 är den näst största kunden hos DSV Solutions i 

Norrköping med 200 artikelnummer lagrat i ett utrymme på 1750 m3. Varje dag jobbar i snitt 1 

plockare med Kund 3: s order och plockar i snitt 100 pallar per dag. Lagret i Norrköping 

lagerhåller alla Kund 3: s artikelnummer. 

 

1.4.4. Kund 4 

Kund 4 är en global aktör som tillverkar produkter inom elva olika kundsegment varav 4 finns i 

lagret på Händelö. Dessa segment är kontorsprodukter; städning, organisation & dekor; verktyg 

samt hem & familj. Företaget har ungefär 22 500 anställda över hela världen. Kunden har 3 300 

artiklar i lagret i ett utrymme på 4 500 m
2
. Varje dag jobbar 7 till 9 plockare med order för denna 

kund. 

 

1.5.  Begränsningar 

 

Då projektet endast innefattar omstrukturering av befintligt lager bortses från möjligheten till 

utbyggnad. Projektet kommer inte att beröra utformning av orderlistor eller märkning av artiklar. 

Dessa processer skulle innebära för stora förändringar då DSV Solutions själva inte utför någon 

märkning av artiklar. 

 

Projektet kommer inte heller att beröra hur transporter till och från lagret fungerar. Hur införandet 

av nya kunder går till och inventering kommer inte heller att granskas. Projektet kommer inte 

heller att beröra packningsprocessen hos Kund 1 eftersom denna inte kommer att påverka att det 

blir mindre felplock. 

 

Företaget har ett antal olika KPI: er
1
 men eftersom projektet är ett kvalitetsprojekt så begränsas 

arbetet till att endast kolla på KPI: er som kan relateras till felplock och effektivitet. 

 

Projektet kommer i huvudsak att koncentrera sig på Kund 1 som är den största kunden samt Kund 

2. DSV Solutions har en tredje kund som inte kommer att beröras i projektet eftersom man endast 

                                                 
1
  Key Performance Indicator, nyckeltal 
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plockar helpall vilket gör att det sällan blir fel. Den fjärde kunden kommer inte heller att beröras i 

projektet då denna kund flyttade in under projektets gång. 

 

Den information som samlas in från egna observationer är begränsad till dagtid, då det inte är 

några större skillnader på arbetsprocesser på dag- och kvällsskiftet.  

 

1.6.  Resurser 

 

1.6.1. Nyckelpersoner 

Nyckelpersoner i detta projekt är Per Spångberg som är Warehouse Manager på DSV Solutions 

AB. Viss hjälp kan även fås av Fredrik Eriksson som är Teamleader lager och Michael Strandh 

som arbetar med administration. Information från lagerpersonal är också viktigt i projektet. 

 

1.7.  Metod 

 

För projektet görs omfattande informationsinsamlingar, informationen inhämtas dels från 

företagets affärssystem samt från egna observationer ute på lagret. Att göra egna observationer 

ger bra information om hur lagret fungerar i nuläget och det finns möjligheter att upptäcka 

eventuella flaskhalsar och brister som finns. Det finns även möjlighet att få information direkt 

från lagerpersonalen, vilket är en nödvändighet för att ta fram data som är individuell för varje 

plockare. 

 

De data som tas fram ligger till grund för den analys som följer. Den tillgängliga informationen 

från affärssystemet analyseras tillsammans med den information som tas fram från egna 

observationer. Detta ger en bra grund för att komma fram till lämpliga åtgärder för att förbättra 

lagerstrukturen. En del av analysen är en ekonomisk analys som koncentreras på olika KPI: er 

och då framförallt antal orderlinjer ut och antal felplock.  

 

Projektet är upplagt så att det kommer att genomföras förändringar under projektets gång. 

Möjligheter finns då att kunna se på utfallet av en förändring under tiden man är på företaget. 

 

En litteraturstudie med relevanta teorier för detta kvalitetsprojekt genomförs för att koppla 

analysen till lämpliga och relevanta teorier inom området. 

1.8.  Aktivitetsplan 

 

Projektet består av tre stycken huvuddelar: informationsinsamling, analys och ekonomisk analys. 

Dessa tre delar genomförs löpande genom projektet för att hela tiden kunna hitta nya lösningar på 

lagerstrukturen. Efter en förändring görs en analys av åtgärden samt även en ekonomisk analys 

för att se på kostnadsförändringar. 
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1.8.1. Informationsinsamling 

För att identifiera åtgärder i lagret, som leder till mindre felplock men ändå behåller eller 

förbättrar ursprunglig effektivitet, krävs först en omfattande informationsinsamling. Till en 

början görs insamling av befintlig information som finns tillgänglig i företagets affärssystem. 

Information som är aktuellt för projektet är data över reklamationer, artikelinformation samt Fast 

Movers List
2
. Efterhand görs även egna observationer på lagret för att komplettera den 

information som finns. 

 

Vidare analys av reklamationer från Kund 1 ger information om vem i lagerpersonalen som gör 

flest felplock och vilken som är den mest frekventa typen av felplock. För att utföra en bra analys 

krävs en del information om alla artiklar på lagret, det som behövs i projektet hittas i 

affärssystemet. Fast Movers List utgör också en viktig del till det fortsatta analysarbetet hos 

Kund 1.  

 

För vidare analysarbete av Kund 1 krävs även en del information som inte finns tillgänglig i 

affärssystemet, det krävs egna observationer ute på lagret i form av att observera hur plockarna 

arbetar. Det som är av intresse är ordningen de plockar i, hur plockaren hanterar påfyllning av 

plockplatser och vilka vägar som plockaren väljer att åka i med truck. Det är även intressant att se 

hur dimensionering av plockplatser och buffertplatser på lagret ser ut.  

 

Analysarbetet av Kund 2 genomförs på samma sätt som för Kund 1. Det som kommer att skilja 

analysarbetet mellan Kund 1 och Kund 2 är endast analysen av vem i lagerpersonalen som gör 

flest felplock, denna information är inte tillgänglig för Kund 2. Observationer av arbetsprocesser 

på Kund 2: s lager kommer att genomföras och precis som för Kund 1 kan artikelinformation 

hämtas från affärssystemet. 

 

1.8.2. Analys 

Efter informationsinsamling följer en analysperiod. Under denna period analyseras all insamlad 

information grundligt för att komma fram till olika förslag på åtgärder. När man vet vilka artiklar 

som bidrar till mest felplock kan man identifiera platsen artikeln har i lagret och även se hur 

lagerstrukturen av den artikeln ser ut. Det kan finnas ett behov av dubbla plockplatser eller annan 

placering av artikeln. Dessa processer gäller både Kund 1 och Kund 2. När det gäller Kund 1 sker 

även observationer av olika plockare. Genom att observera olika plockare kan man se vilka 

gångar som är mest trafikerade och om det finns någon plats på lagret som är en flaskhals dvs. att 

man står i vägen för varandra när man ska plocka. Strukturen på lagret är uppbyggd så att artiklar 

som beställs ofta, listade högst upp i Fast Movers List, placeras på ett ställe och en viktig del är 

att kolla att rätt artiklar ligger där tills den övergår till en mindre omsatt artikel.  

 

Åtgärdsförslag som tas fram under analysen implementeras i lagret för att kontinuerligt se 

förbättringar eller försämringar när det gäller felplock och effektivitet. Information som tas fram 

efter en förändring analyseras på nytt för att se om åtgärden har bidragit till att uppnå ett minskat 

felplock och bibehållen effektivitet på lagret.  

 

                                                 
2
 En lista där man kan se i hur många order en specifik artikel har plockats. 
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1.8.3. Ekonomisk analys 

För att kunna se förbättringar görs det löpande en ekonomisk analys för att utvärdera hur 

kostnaderna förändras. Om felplocket reduceras är det viktigt att titta på effektiviteten. Minskar 

effektiviteten med antalet minskade felplock krävs andra åtgärder, framförallt om den 

ekonomiska analysen visar att kostnaderna ökar och vinsten minskar. Det är naturligtvis möjligt 

att vinsten går upp om felplock utgjorde en stor del av kostnaderna vilket resulterar i en ökad 

vinst även om effektiviteten minskar. Det kan även finnas andra vinster i form av nöjdare kunder 

som också är en indirekt förbättring för företaget. De kostnader som är intressanta att undersöka 

är bland annat administrativa kostnader samt transportkostnader vid en reklamation. 
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2.  Teoretisk referensram 
Detta kapitel sammanfattar olika begrepp som ofta används inom logistikvärlden samt 

hur man planerar ett lager och vilka processer som är vanligt förekommande. Kapitlet 

syftar alltså till att ge en ökad förståelse för de olika teorier som tas upp i projektet.  
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2.1. Tredjepartslogistik 

 

2.1.1. Definition 

Tredjepartslogistik är inte något nytt fenomen, men det är ett begrepp som saknar en entydig 

definition. Med första delen - tredjepart menas att ett utomstående företag tar hand om 

lagerhållning och transporter mellan köpare och kund. Andra delen, logistik, är ett välkänt 

begrepp. (Berglund 2000). I litteraturen finns många definitioner på tredjepartslogistik. Nedan 

ges några författares definitioner på vad tredjepartslogistik är. 

 

”A third party logistics provider is a company which supplies/coordinates logistics functions 

across multiple links in the logistics supply chain. The company thus acts as a “third party” 

facilitator between seller/manufacturer (the “first party”) and between buyer/user (the “second 

party”).” 

Lieb & Maltz (1995) 

 

Lieb och Maltz menar med sin definition att tredjepartslogistik är ett samarbete som rör flera 

funktioner i ett företags försörjningskedja.  

 

En annan definition lyder: 

 

”Third-party logistics is the use of external companies to perform logistics functions which have 

traditionally been performed within an organization. The functions performed by the third-party 

firm can encompass the entire logistics process or selective activities within that process. 

(Lieb et al i Andersson 1995) 

 

Lieb et al menar med denna definition att tredjepartslogistik motsvaras av att ett externt företag 

utför logistikaktiviteter som traditionellt har utförts inom en organisation. Dessa aktiviteter kan 

omfatta hela logistikprocessen eller enbart utvalda aktiviteter i en organisation. 

 

2.1.2. Historik och Bakgrund 

Historiskt är tredjepartslogistik ett begrepp som kom fram på slutet av 80-talet. Speditörer och 

transportörer har alltid sysslat med någon form av lagerhållning men i mindre omfattning. När 

tredjepartslogistik började växa så utökade speditörerna lagerkapaciteten för att försäkra sig om 

att behålla sina kunder. De flesta tredjepartslogistikföretag förlorade pengar på sin lagerhållning 

men genom nya IT-system och djupare integration ökade effektiviteten. Inte bara speditörer och 

transportörer utan även logistikavdelningar började intressera sig för denna marknad. Till en 

början var logistiken en intern avdelning inom företag för att sedan bli en egen aktör. 

Tredjepartslogistikföretag skapar ett mervärde genom att sköta lagerhantering åt flera kunder 

samtidigt. Ett nära och integrerat samarbete med kunderna krävs där företaget arbetar efter 

kundens individuella behov. (Ahl & Johansson , 2002) 
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2.1.3. Tjänster inom tredjepartslogistik 

De företag som specialiserar sig på tredjepartslogistik blir naturligtvis mycket bra på att driva 

lager och på att köpa och styra transporter (Ahl, 2002). Inom tredjepartslogistik finns det många 

olika aktiviteter och det är svårt att sätta begränsningar för vad som ska ingå i tredjepartslogistik. 

Grunden utgörs främst av transport och lagring men även informationshantering. Enligt 

Andersson (1995) väljer företag att gå med i ett samarbete med en tredjepartsleverantör för att det 

ger möjligheten till kostnadsreduktion/serviceförbättring, fokusering på kärnkompetens, 

strategisk flexibilitet samt en reducering av investeringsbehovet.  

 

På senare år har det dock visat sig att man mer och mer börjar använda sig av andra tjänster inom 

tredjepartslogistik. Servicerelaterade tjänster så som expressleveranser, packning, ompackning, 

märkning, prissättning och informationshantering är några av de tjänster som växer på denna 

marknad. (Berglund, 2000)  

 

Enligt Storhagen (2003) finns ett antal krav som ska vara tillgodosedda för att det verkligen ska 

kunna anses som tredjepartsverksamhet: 

 

 Verksamheten ska innefatta åtminstone två olika funktioner, exempelvis både transport 

och lagring. 

 Det ska vara en långsiktig relation från båda parter. 

 Båda parter måste vinna på alliansen. 

 Ett externt företag ska utföra tjänsten, exempelvis inta en verksamhetsgren inom den egna 

organisationen. 

 Det externa företaget ska inte äga det gods som hanteras.  

 

2.2. Lageromsättningshastighet 

 

Lageromsättningshastighet kan förklaras på ett enkelt sätt genom liggtiden i lager för olika 

artiklar. En artikel som ligger kort tid i lager kan man säga har hög lageromsättningshastighet, 

och de artiklar som ligger lång tid i lager har låg lageromsätttningshastighet. 

Lageromsättningshastiget förkortas LOH och mäts i ggr/år och beräknas genom formeln: 

 

LOH = Omsättning/Lager  

(Olhager, 2000)  

 

2.3. Lagerutformning 

 

Lager är uppbyggda på olika sätt och de fungerar på olika sätt. Grunden till alla lager är dock 

densamma och dess huvudaktiviteter nämns också vid samma namn. 
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2.3.1. Lagerfunktioner 

Det finns sex stycken huvudaktiviteter på ett lager (Frazelle, 2002):  

 Godsmottagning 

 Ankomstkontroll  

 Inlagring 

 Lagring 

 Plockning 

 Emballering, märkning och godsavsändning 

De olika aktiviteterna visas i figur 1. 

 

 
Figur 1: Huvudaktiviteter i ett lager 

Källa: Frazelle (2002) 

 

Godsmottagning 

Vid godsmottagning sker lossning av ankommande gods och man gör en ankomstrapportering 

när man tar emot godset. Om man inte lagrar in godset som det kommer så sker det en 

omlastning där man lastar om godset så att det är lättare att lagra in och hantera. Enligt Köks 

(2008) är det även möjligt att vissa företag uppdaterar sitt lagersaldo vid ankomstrapporteringen 

vilket kan leda till fel i lagersaldot, detta på grund av att säljpersonal kan bekräfta order som ännu 

inte har lagrats in på någon plockplats.  

 

Ankomstkontroll 

När man tar emot gods görs det oftast en kontroll av godset innan inlagringen sker. Kontrollen 

kan variera lite beroende på hur viktig produkten är och hur duktig leverantören har varit tidigare. 

Man kan exempelvis göra enstaka kontroller istället för kontroll av alla artiklar vilket vanligtvis 

tar väldigt lång tid. Kvantiteten stäms av med fraktsedeln för att det inte ska bli några fel i 

lagersaldot.  

 

Inlagring 

Olika sätt att placera artiklarna kommer att behandlas längre fram i kapitel 2.4.2.  
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Lagring 

Lagring av en artikel innebär oftast att man har en plockplats och en buffertplats. Det kan även 

finnas andra sätt att lagra godset på beroende på hur effektiv man vill vara (se kapitel 2.5). Om en 

artikel har väldigt hög omsättning kan det vara en fördel att ha dubbla plockplatser.  

 

Plockning 

Det finns olika metoder för att plocka en order enligt Lumsden (2006) och de vanligaste är: 

 En order – del av sortimentet 

 En order – hela sortimentet 

 Flera order – hela sortimentet 

 Flera order – del av sortimentet 

 

En order - hela sortimentet kallas även orderplockning. Detta innebär att en plockare ansvarar för 

att plocka hela ordern och rör sig över hela lagret. Detta innebär vanligtvis att effektiviteten 

minskar på grund av mycket transportarbete. Mer tid går åt till att förflytta sig i lagret än att 

faktiskt plocka. Fördelen med metoden är att det är svårare att göra fel eftersom order inte 

blandas ihop och det krävs inte speciella personer som sorterar orderna. Denna metod är lämplig 

om man hanterar mindre volymer. 

 

När man plockar flera order och sedan blandar dessa order på en pall kallas det batchplockning, 

denna typ av plockning används oftast då orderna är små. 

 

Flera order – hela sortimentet passar bäst om man utför flera moment vid en berabetningsstation 

så att ett flertal olika artiklar kommer att ingå i varje order. Denna metod kräver någon form av 

sortering.    

 

Flera order – del av sortimentet innebär att man kommer få artiklar liggande vid arbetsstationerna 

då detta arbete ofta sker vid löpande band och om det inte finns utrymme för detta är det 

lämpligare att använda en order – hela sortimentet. Flera order – del av sortimentet är lämplig att 

använda om man ska hantera stora volymer och orderstorlekar. 

 

Emballering, märkning och godsavsändning 

Efter plockning så emballeras godset mot skador och märks för att man själv och mottagaren ska 

kunna hantera och identifiera godset. När man har plockat klart en order så ställs godset på 

utlagring och inväntar en transport. För att inte behöva tillhandahålla ett stort utrymme i lagret till 

detta så bör man ha ett jämnt flöde ut från lagret varje dag.  

 

2.3.2. Principer för lagring 

Hur man ska lagra gods bestäms av genomströmning i lagret och med det menas den fysiska 

genomströmningen i lagret. Den kan definieras som den volym som passerar genom lagret per 

tidsenhet och den bestäms framförallt av vilken sorts uttagsprincip man väljer att tillämpa t.ex. 

FIFO. En annan faktor som spelar in är åtkomsttiden och med den menas den tid det tar från det 

att ett beslut om uttag görs till dess att artikeln/artiklarna plockas ut från lagret av en plockare. 
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FIFO 

First In First Out som uttagsprincip är lämplig att använda sig av om man vill ha ett rakt flöde 

genom lagret. Med FIFO-principen så är den maximala tiden i lagret oftast samma som LOH, 

lageromsättningshastigheten. Tiden i lager är också relativt lika för alla artiklar i lagret. Om 

artiklarna måste förbrukas inom en viss tid eller om de har ett högt marknadsvärde tillämpas 

denna princip. Exempelvis så måste uttag av livsmedel ske efter denna princip eftersom de flesta 

livsmedel är en färskvara. 

 

Åtkomsttiden 

Åtkomsttiden beror på hur lång tid det tar att hitta rätt plats i lagret. Beroende på vilken 

placeringsprincip som används blir godset svårare eller lättare att hitta. Antingen använder man 

sig av fast placering vilket innebär att artikeln alltid finns på samma plats. Alternativt flytande 

placering som innebär att en artikel kan placeras i princip var som helst i lagret och detta kräver 

mindre utrymme än om alla artiklar har en förutbestämd lagerplats. Man kan också påverka 

åtkomsttiden genom att frekvenslägga artiklarna men detta beskrivs mer i kapitel 2.5.5. Har man 

en hög beläggning på lagret så kommer det att påverka placering och inlagring eftersom det då 

kommer att gå åt tid att hitta lämplig plats att ställa artikeln på. (Lumsden, 2006) 

 

2.3.3. Plockplats 

Varje artikel i ett lager har en plats där den plockas ifrån som kallas plockplats. 

Det finns två huvudmetoder för hur plockning i lager går till och dessa är: 

 

 Lågplockning 

 Högplockning 

 

Vid lågplockning kan man nå alla plockplatser från golvet. Man kan även lagra artiklar ytterligare 

en nivå om det finns tillgång till truck vi plockning. Beroende på hur frekvent en artikel är så kan 

det vara lämpligt att använda sig av dubbla plockplatser för att påfyllning från buffert inte ska 

behöva ske så ofta. Lågplockning är lämpligt om man har order med många orderrader och 

många artiklar.  

 

Högplockning innebär att man plockar artiklar som inte kan nås från golvet och därför behövs det 

en annan typ av truckar som kan plocka från högre nivåer.  

 

2.3.4. Buffertplats 

En buffertplats är där pallar eller artiklar förvaras när man inte plockar från dem. Oftast är det 

inte möjligt för plockaren att överhuvudtaget komma åt godset när det ligger i buffertplatsen.  

 

I ett lager kan man tillämpa tre olika bufferteringsprinciper enligt Lumsden (2006), 

 

 Avsidesliggande buffert 

 Närliggande buffert 

 Plockzonsbuffert 
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Avsidesliggande buffert innebär att bufferten inte ligger precis bredvid plockplatsen för den 

artikeln. Bufferten kan ligga i en annan byggnad eller i en egen zon. 

 

Närliggande buffertzon innebär att bufferten har placerats i närheten av plockplatsen men den är 

inte direkt tillgänglig för plockaren. Den kan exempelvis vara placerad på högre nivåer som inte 

plockaren har möjlighet att plocka ifrån. Det innebär att om det skulle uppstå en brist på 

plockplatsen måste plockaren fylla på plockplatsen innan han kan plocka vidare alternativt att han 

restnoterar artikeln och åker tillbaka och plockar artikeln när han har slutfört ordern och 

plockplatsen har blivit påfylld. Följden av detta kan bli att plockaren glömmer sin restnotering 

och gör ett felplock. 

 

Plockzonsbuffert innebär att bufferten finns i plockzonen och skulle det uppstå brist i den vanliga 

plockzonen så använder man sig av plockzonsbufferten istället och behöver då inte restnotera 

saker till dess att plockzonen har fått in nya artiklar. Plockaren kan istället rapportera in bristen 

när han har plockat klart ordern och då kan plockplatsen fyllas på från annan buffert. 

 

2.3.5. Ställage och lagergång 

I ett lager finns det olika typer av förvaringsmetoder men att enbart använda sig av en metod 

händer sällan, kombinationer av metoder förekommer ofta. De vanligaste metoderna är: 

 

 Ställagelagring 

 Djuplagring 

 Fristapling 

 Hyllfackslagring 

 

Ställagelagring är den vanligaste metoden och med ställage menas förvaringskonstruktioner för 

pallar, lådor och liknande och dessa förvaringskonstruktioner består av horisontella och vertikala 

element i stål eller betong. Ett ställagefack är ett förvaringsutrymme mellan två vertikalt 

uppbärande element på ett horisontellt plan (Lumsden, 2006).  

 

Vid ställagelagring använder man oftast pallar för att förvara godset på. Man placerar pallarna i 

ställage så att samtliga pallar är åtkomliga. För att detta ska var möjligt så kommer lagret att bestå 

av många transportgångar och golvytan kommer att bli mycket stor. Vid ställagelagring blir 

lokalkostnaderna relativt höga räknat per volym lagrat gods då gångar utgör stort utrymme. Men 

det är att rekommendera speciellt då mindre volymer av varje produkt lagras och man vill ha 

flexibilitet och lätthet i hanteringen. Beroende på hur högt det är till tak och truckarnas lyfthöjd så 

varierar pallställens höjd. 

 

Djuplagring innebär att lastpallarna placeras i djup direkt på golvet. Används främst då stora 

volymer av samma detalj finns i lager.  

 

Vid fristapling staplas pallar på varandra vilket ger ett bra höjdutnyttjande. Det kräver dock att 

alla pallar består av samma artiklar för att undvika omflyttningar.  
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Hyllfackslagring används främst vid lagring av mycket små artiklar eller artiklar som på grund av 

tyngd eller frekvens hanteras maskinellt. (Lumsden, 2006) 

 

Haettner & Stahre (1991) skiljer på tre olika lagergångar: 

 

 Plockgångar 

 Tvärgångar 

 Matargången 

 

En plockgång är den gång som finns mellan ställagens långsidor och det är ifrån dessa gångar 

som godset plockas. Plockgång kan även kallas för ställagegång och i dessa får endast en truck 

plats och förbikörning eller möte går inte. Tvärgång är den gång som skär plockgångarna och där 

truckföraren kan byta plockgång. Den bredaste trucken är den som bestämmer hur bred denna 

gång ska vara. Den sista typen av gång är matargången och är den stora gången där truckar kan 

mötas. Hur gångarna ska se ut beror på ett antal olika parametrar, lagrets layout, vilken funktion 

gången ska ha och hur godset är lagrat.  

  

2.4. Lokalisering av artiklar 

 

Vid placering av artiklar i ett lager finns enligt Lumsden (2006) olika principer att utgå ifrån. I 

detta kapitel beskrivs några av dessa.  

 

2.4.1. Familjegruppsprincipen 

Enligt denna princip ska artiklar med liknande egenskaper lagras tillsammans. Det kan till 

exempel vara att artiklar har liknande dimensioner, kräver speciella lagringsmiljöer eller hög 

säkerhet. Dessa artiklar har oftast behov av samma typ av hanteringsutrustning.  

 

2.4.2. Popularitetsprincipen 

Popularitetsprincipen bygger på en ABC-uppdelning av artiklarna efter hanterad volym eller 

plockfrekvens.  

 

I ett lager kan det vara lämpligt att använda sig av Item-Popularity Distribution (Frazelle 2001). 

Principen som denna distribution bygger på är att en minoritet av artiklarna i ett lager genererar 

en majoritet av plockningsaktiviteten. En popularitetsdistribution kallas även för ABC - kurva 

eller Pareto Distribution. A-artiklar är de artiklar med högst plockfrekvens, B-artiklar hamnar 

mitt emellan grupp A och C där C-artiklar är de artiklar med lägst plockfrekvens.  

 

Enligt Frazelle (2001) så ska A-artiklarna (”fast movers”) placeras i den ”gyllene zonen” för att 

maximera plockningseffektiviteten och minimera plockningkostnaderna. Lokaliseringen av den 

gyllene zonen beror på lite olika faktorer som exempelvis platsen för utleverans, orderprofiler 

och rutinerna för att plocka en order. Om man har ett lager med artikelplockning och långa 

plockningsrutter är den gyllene zonen oftast koncentrerad till 20 procent av lagerhyllorna närmast 
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plockarens plockhöjd. Om man ofta plockar hela pallar så omfattar den gyllene zonen 20 procent 

av de lagringsplatser som ligger närmast golvet och utlasningszonen. 

 

ABC-klassificeringen har fått sitt namn efter dessa tre grupper. Det går dock lika bra att göra fler 

eller färre grupperingar av sortimentet, om det passar ens behov bättre. En uppdelning med fyra 

grupper kan t ex innehålla en D-grupp som omfattar de artiklar som inte haft någon försäljning 

eller plockningsaktivitet. (Aronsson, 2004) 

 

Det är viktigt att komma ihåg att ABC-analysen är ett bra hjälpmedel i form av ett 

beslutsunderlag. Det är inte meningen att göra exakta klassificeringar som blint ska följas för att 

uppnå bästa resultat. (Storhagen, 2003) 

 

2.4.3. Likhetsprincipen 

Här utgår man ifrån att artiklar som ofta beställs eller skickas tillsammans lagras på samma ställe. 

Om vissa artiklar ofta plockas samtidigt så sparar man tid, då körsträckan blir mindre, på att 

placera dessa nära varandra.  

 

Likhetsprincipen kräver omfattande statistisk analys av hur kundens köpmönster ser ut men kan 

ge stora fördelar i plockningsarbete. Undantag från likhetsprincipen bör göras då artiklar är så 

lika varandra att misstag vid plockning eller påfyllning görs. 

 

2.4.4. Storleksprincipen 

Denna princip bygger på att artiklar som är stora, tunga eller svåra att hantera lagras separat nära 

sitt användningsområde eller nära utlastningszonen.  

 

2.4.5. Frekvensläggning 

Denna princip innebär att de lagrade artiklarna flyttas om och placeras optimalt ur 

plockningshänseende. Artiklarna placeras så att det som ska plockas placeras så nära 

utlastningszonen som möjligt. Grunden till frekvensläggningen görs genom en ABC-analys. Den 

så kallade ABC-kurvans form har stor betydelse för hur lyckad placeringen av artiklarna efter 

plockfrekvens blir. En flack kurva, dvs. många relativt högfrekventa artiklar, innebär sämre 

möjligheter att frekvenslägga artiklarna än om kurvan är brant. Exempel på en ABC-kurva visas i 

figur 2.  
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Figur 2: ABC-kurva 

Källa: Stock & Lambert (2001) 

 

2.5. KPI 

 

KPI står för Key Performance Indicator och benämns nyckeltal. Ett nyckeltal är en indikator som 

visar vad som behöver göras internt inom ett företag för att få ökad prestation (Parmenter, 2007). 

De olika nyckeltalen fokuserar på de aspekter i en organisation som är mest kritiska för framgång 

idag och i framtiden. Parmenter (2007) identifierar sju stycken karakteristika för ett nyckeltal: 

 

1. Icke-finansiellt mått  

2. Regelbundna mätningar  

3. Ett av företagsledningen uppmärksammat mått  

4. Alla i organisationen har förståelse för måttet och dess korrigerande åtgärd  

5. Ansvarsförbindelse till individer eller team  

6. Signifikant effekt  

7. Positiv effekt 

 

Ett nyckeltal ska mätas kontinuerligt varje dag eller varje vecka. Ett nyckeltal är ett mått som är 

mer aktuellt och beskriver prestationen i realtid och inte en förfluten prestation (Parmenter, 

2007). 
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2.6. Flaskhals 

 

Kort sagt är en flaskhals en resurs som begränsar det totala flödet genom systemet. Detta kan vara 

en maskin, en lastbil, eller som i ett lager flera truckar. I ett lager kan det uppstå en flaskhals vid 

en plockplats för att det är många truckar som ska till samma ställe samtidigt och det bildas en 

kö. (Olhager, 2000) 

 

2.7. Lean  

 

Lean Production kan översättas till resurssnål eller mager produktion. Lean produktion är en 

produktionsfilosofi där man strävar efter att eliminera allt som inte adderar något värde i 

värdekedjan. Man vill fokusera på kundvärde, eliminera slöseri och ha ett kontinuerligt flöde på 

sina produkter. 

 

Leanfilosofin baseras på fem punkter (www.lean.org, principles of lean). 

 

 Definiera värdet för kunden 

 Identifiera värdeflödet 

 Skapa flöde av de värdeskapande aktiviteterna  

 Pull 

 Perfektion 

 

Definiera värdet för kunden innebär att man måste identifiera vilka produkter/tjänster som 

skapar värde för kunden och bara producera det som kunden vill ha. 

 

Identifiera värdeflödet innebär att man identifierar de aktiviteter som skapar värde och 

eliminerar de aktiviteter som är slöseri. 

 

Skapa flöde av de värdeskapande aktiviteterna innebär att tillverkningen från råmaterial till 

produkt ska ske utan avbrott och förseningar. Detta kan man åstadkomma med en jämn 

belastning av produktionslinan. Med jämna flöden så minskar mellanlager och väntetider.  

 

Pull kan översättas till kundorderstyrt system. Inom Lean ska man sträva efter att alla produkter 

ska tillverkas mot kundorder. Om en kund lägger en order ska detta starta produktionsprocessen 

och detta ska kunna minimera lager och överproduktion. Detta kräver bra samarbete med 

leverantörer. 

 

Perfektion innebär att man hela tiden ska sträva efter att bli bättre och detta ska pågå hela tiden. 

Här ingår att eliminera slöseri och att jobba efter 5S. 5S kommer från japanskan men kan 

översättas på svenska till: strukturera, städa, standardisera, självdisciplin och sortera. Följer man 

dessa kan man uppnå högre effektivitet och bättre arbetsmiljö. (www.ivf.se, Jan Andersson) 

 

Något som inte adderar något värde är slöseri och slöseri kan enligt Womack & Jones (2003) 

delas in i två olika typer. Den första typen är aktiviteter som inte tillför något värde men som 
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ändå inte kan elimineras på grund av att de ändå behövs för att exempelvis orderhantering ska 

fungera. Den andra typen av slöseri är aktiviteter som kan elimineras eftersom de enbart är slöseri 

med resurser. Dessa aktiviteter kan delas in i sju olika underkategorier; överproduktion, 

kassaktion/omarbete, förflyttning av personal, lager, överarbete, väntan och transport. (Womack 

& Jones 2003) 
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3. Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel kommer att ge information om hur lagersituationen hos DSV Solutions såg ut innan 

projektets början. En beskrivning av lagret och de olika arbetsprocesserna sammanfattas i detta 

kapitel. 
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3.1. Lagerfakta 

 

Lagret på Händelö har funnits sedan 2001 och de två kunder som detta projekt omfattar beskrivs 

kort i tabell 2 och 3 nedan för att få en inblick i hur de två skiljer sig åt.  

 
Tabell 2: Fakta om Kund 1 

Antal artiklar 2 300 st 

Antal plockare/dag i snitt 24 st 

Lageryta 
 

15 000 m
3
 

Antal pallar ut/dag i snitt 700 st 

 
Tabell 3: Fakta om Kund 2 

Antal artiklar 2 000 st 

Antal plockare/dag i snitt 1 (8) st 

Lageryta 
 

2 000 m
3
 

Antal pallar ut/dag i snitt 1-15 st 

 

DSV Solution har själva satt upp olika KPI: er mot sina kunder. De KPI: er som är intressanta för 

detta projekt är felplock/orderlinje och antal orderlinjer/mantimma ut. För  

KPI: n felplock/orderlinje har DSV satt upp en servicenivå på 99,8 % vilket innebär att de får 

plocka 0,2 % fel/orderlinje. KPI: n totalt antal orderlinjer ut används för att bestämma 

effektiviteten. 

 

I figur 3 nedan visas en bild på hur lagret på Händelö är uppbyggt. 

 

 
Figur 3: DSV Solution samt DSV Road på Händelö
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3.2. Lagerutformning Kund 1 

 

DSV Solutions använder sig i princip av samma sorts lagringsmetod för sina olika kunder. I 

Kund 1: s fall så använder de sig av ställagelagring på europapallar där kortsidorna är vända mot 

lagergången. Det innebär att alla pallar i ett ställage är åtkomligt för plockaren. Ställagen hos 

Kund 1 är sex/sju våningar högt, lagerbild visas i figur 4. 

 

 
Figur 4: Lagerbild Hall A 

 

I alla gångar är det plockning från våning ett och två, resterande fyra/fem våningar i ställagen är 

buffertplatser. På våning tre i ställagen finns det möjlighet att stapla två pallar i höjd då våning 

fyra är borttagen. Alla gångar är inte lika breda men två truckar kan mötas i alla gångar. Det är 

tvärgångarna och den stora gången framför ställagen som är bredast. Framför gång 12 finns 

ställage där man lagrar packningsmaterial och en plastmaskin där alla pallar plastas in före 

utleverans. När godset är färdigpackat och har sorterats klart så ställs pallen i plastmaskinen (se 

figur 5). Därefter placeras den i utlastningszonen i väntan på utlastning. 
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Figur 5: Plastmaskin 

 

I figur 6 nedan visas hall A där DSV till viss del har sin största kund, Kund 1. Hallen består av 12 

stycken olika gångar där de mest högfrekventa artiklarna är placerade vid gång A11 och A12. 

Gång ett och två hör inte till Kund 1: s lager utan Kund 1: s lager börjar i gång tre. När en 

plockare får en order är den uppbyggd så att ordningen man plockar ordern i går från gång tre till 

gång 12. Detta för att man vill eliminera onödiga transporter på lagret.  

 

 
Figur 6: Ritning över hall A 
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I figur 7 visas hall B där Kund 1 även till viss del har sitt lager. I gång ett, två och tre så finns en 

del plockplatser och i resterande lagret förvaras helpall. Om en order innehåller helpall av någon 

artikel så hämtas den från buffert.  

 

Precis som i hall A så är det möjligt för en truck att passera varandra i alla gångar.  Gångarna som 

är vända mot ställagens kortsidor är bredare. Efter att Kund 1: s gods har plockats i hall B så 

transporteras även detta till plastmaskinen i hall A och ställs sedan i utlastningszonen för 

utleverans till slutkunder. 

 

 
Figur 7: Ritning över hall B 

 

3.3. Lagerarbete Kund 1 

 

För att få en bättre förståelse för de olika arbetsuppgifterna på ett lager gjordes en uppdelning av 

plocknings- och packningsprinciper, påfyllning av plockplats och även påfyllning av buffertplats. 

Alla dessa delar är centrala i lagerarbetet hos Kund 1. 
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3.3.1. Ordertyper 

DSV Solutions får in order kontinuerligt under dagen och personalen skriver ut orderna för 

plockning. En order ska innehålla ett unikt ordernummer, vem mottagaren är dvs. både adress och 

land, hur många enheter av varje artikelnummer och vilket leveransdatum som gäller. När lagret 

får in en order kontrolleras även vilken typ av order det är, olika typer presenteras i tabell 4,  

 
Tabell 4: Ordertyper Kund 1 

Ordertyp Order cut off Färdigpackad 

A-order 10.15 Dag 0 Dag 0 

B-order (Sv/N) 14.45 Dag 0 Dag 1 

B-order (Dk) 15.30 Dag 0 Dag 1 

X-order 13.15 Dag 0 Dag 0 
  
A-order står endast för cirka fyra procent av den dagliga orderradvolymen och en A-order 

innebär att om ordern kommer in innan 10.15 skall den vara färdig att levereras ut samma dag. En 

B-order som inte kommer från Danmark är färdigplockad och klar för leverans dagen efter ordern 

har kommit in om den kommer in innan 14.45. En annan typ av B-order som kommer från 

Danmark ska vara hos DSV innan 15.30 måndag till torsdag och på fredagar 14.45 för leverans 

dagen efter. Den sista typen av order är en X-order som står för max en procent av den dagliga 

orderradvolymen och den ska kunna levereras samma dag om ordern inkommer innan klockan 

13.15.  

 

Order till Danmark från Kund 1 som är mindre än 1 m
3
 batchplockas på artikelnivå och varje 

kartong märks med mottagaradress. Man packar alla kolli på pall och sedan sorteras pallen på en 

terminal i Danmark. Blandpallar som ska skickas inom Sverige körs till DSV Road som ligger i 

samma byggnad och därifrån tar DSV Road över ansvaret för utleveransen.  

 

3.3.2. Plocknings- och packningsprincip 

Vid plockning av en order använder sig plockaren av en truck. För plockning hos Kund 1 

används olika sorters truckar så därför delas orderna upp i olika högar som kallas för smått, 

skjutstativ och plock. Smått innebär att ordern endast innehåller ett fåtal kartonger och därför 

samlas alla dessa order på en blandpall (batchplockning) som senare sorteras i en terminal.  
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Plock-order innebär all plockning från plockplats från nivå 1 och 2 i hyllställagen. Dessa plockare 

använder en så kallad plocktruck, se figur 8, och med den finns möjligheten att hissa upp sig själv 

vilket gör det smidigt att plocka även från nivå 2 i ställagen. 

 

 
Figur 8: Plocktruck 

 

De plockare som använder en skjutstativtruck, se figur 9, vid plockning har möjligheten att 

plocka helpall från högre höjder, men de kan även plocka order från plockplats, de som jobbar 

med påfyllning av plockplatser använder en skjutstativtruck då dessa kan nå till högsta höjd i 

lagret, nivå sex och sju. 

 

 
Figur 9: Skjutstativtruck 

 

När plockarna får en order kollar de först vilken plockplats de ska till därefter vilket 

artikelnummer och sist antal kartonger av artikelnumret. Eftersom lagret är uppbyggt så att 

plockaren kan följa ordern nerifrån och upp i lagret så ska inte plockaren behöva åka fram och 
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tillbaka i lagret. För att det ska bli så lätt och smidigt som möjligt för plockaren att lasta pallen så 

har man valt att placera tyngre artiklar längst ner i lagret, detta innebär att dessa artiklar plockas 

först. Plockarna kan även se på ordersedeln om det är många kartonger av någon artikel så att de 

kan bilda ett helt lager på pallen. Detta ger i så fall en bra grund att packa vidare på och plockaren 

väljer därför att hämta denna artikel tidigt på pallen.  

 

Efter plockning av tillhörande kvantitet så bockas orderraden för av plockaren och man går 

vidare till nästa orderrad. I de fall då det inte finns en artikel på en plockplats så måste man åka 

till en ”tavla” och skriva upp vilken plockplats och vilket artikelnummer som måste fyllas på. 

Påfyllning av plockplats görs då av en person på lagret som endast jobbar med påfyllning under 

dagen. I vissa fall kan det vara så att en hel order är klar förutom den påfyllning man väntar på. I 

detta fall avgör plockaren själv om de vill fortsätta med en ny order eller vänta på påfyllning.   

 

Om det förekommer en avvikelse av kvantitet plockar man den kvantiteten som finns och ändrar 

beställd kvantitet till plockad kvantitet på sitt orderblad. Därefter bockas den av som plockad. 

Processen som beskriver hur en plockplats blir påfylld beskrivs i kapitel 3.3.3. 

 

I lagret så plockas, för det mesta, allt enligt First in First out-principen, FIFO. Enda gången detta 

inte gäller är då man plockar helpall. Det kan förekomma att det finns äldre artiklar på 

plockplatsen än i buffertplatsen så i detta fall kommer inte FIFO att gälla. 

 

Efter att en order är färdigplockad åker plockaren till packstationen där man scannar 

orderunderlaget och lägger till antal kolli/pallar, vikt, volym och transportör av godset. Man 

skriver även ut en följesedel och en fraktsedel. Kunderna till DSV Solution köper en 

tredjepartslogistiktjänst och sen är det upp till DSV Solutions att anordna transporter vid 

utleverans, de kan då välja att använda sig av DSV Road eller att använda sig av ett annat åkeri.  

 

Efter att följesedeln skrivits ut fäster man den på det sista kollit/pallen och man klistrar även 

adresslappar på varje kolli/pall. När detta är klart ställs alla pallar i plastmaskinen för att plastas. 

Därefter förs godset vidare till utleverans och dokument om ordern arkiveras. I figur 10 visas ett 

flödesdiagram över plocknings- och packningsprocessen för en bättre överblick. 
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Figur 10: Flödesdiagram över plocknings- och packningsprocessen 

 

3.3.3. Påfyllning av plockplats 

När det förekommer brist vid någon plockplats är det en ”påfyllare” som ser till att plockplatserna 

fylls på. Alla plockare skriver upp de artikelnummer som behöver påfyllning på en tavla, se figur 

11. Tavlan är placerad i slutet av plockslangen ganska centralt i lagret. Om det är mycket att göra 

på lagret är det oftast två stycken som fyller på från buffertplatser. En påfyllare jobbar då endast i 

de två högfrekventa gångarna och den andra i resten av lagret. 
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Figur 11: Uppskrivningstavlan 

 

När ”påfyllaren” har ett artikelnummer som behöver fyllas på knappas det in i datorn på trucken. 

Man knappar in plockplats för artikelnumret och får då upp den äldsta pallen i lagret, enligt 

FIFO-principen.  

 

Det förekommer sällan att det blir fel vid påfyllning av plockplats, alltså att ett artikelnummer 

hamnar på fel plockplats. Systemet vet om vilken plats alla artikelnummer har i lagret och om fel 

plockplats scannas in så säger systemet ifrån.  

 

3.3.4. Påfyllning av buffertplats 

Kund 1 har sina buffertplatser på olika platser i lagret. Vid inlagring i buffert görs en manuell 

koll på var det finns en ledig plats i lagret. Önskan är att placera godset i en närliggande buffert 

men detta är inte alltid möjligt eftersom det inte finns något stödjande system som sköter 

inlagring av buffert. 

 

DSV vill ha så hög fyllnadsgrad som möjligt i sitt lager och därför är det inte alltid möjligt att ha 

buffert rakt ovanför plockplatsen. Detta för att det är väldigt stora skillnader i lagernivåer för de 

olika artiklarna, en del artiklar har mycket pallar i buffert medan vissa artiklar har lite pallar i 

buffert. Principen för inlagring av buffert på Kund 1 är alltså att i första hand ställa i närheten av 

plockplatsen, går inte detta ställs bufferten på närmsta lediga utrymme. 

 

3.4. Lagerutformning Kund 2 

 

Lagret för Kund 2 består av många artiklar men själva utrymmet är betydligt mindre än för Kund 

1. Detta beror på att artiklarna på lagret är mycket mindre och tar därför betydligt mindre plats. 

Lagret består av 8 gångar där plockarna lätt kan passera varandra och plocka på båda sidor 

samtidigt. Efter plockningen så sker packning i kartonger och placeras sedan i utlastningszonen. 

Lagrets uppbyggnad visas i figur 12 nedan. Här visas även området för packning i form av svarta 

fält.  
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Figur 12: Lagerutformning Kund 2 

 

Plockningen sker på våning ett och två och eftersom inga truckar används vid plockning på detta 

lager så är våningsplanen lägre än i hall A och B. Ställagen hos denna kund är fyra våningar högt. 

Figur 13 visar hur ställagen ser ut hos Kund 2. 

 

 
Figur 13: Hyllställage Kund 2 
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I gång S01-S06 (se figur 12) så lagras artiklar på hyllplan, där fungerar alla fack i hyllplanet som 

en plockplats, se figur 14. 

 

 
Figur 14: Hyllplanslagring Kund 2 

 

3.5. Lagerarbete Kund 2 

 

Precis som för Kund 1 görs en uppdelning av de olika arbetsuppgifterna. När det gäller påfyllning 

av plockplats så skiljer sig principen från Kund 1, här används istället flytande placering. 

Eftersom Kund 2 lagerhåller en annan typ av artiklar blir även plocknings- och 

packningsprincipen annorlunda. 

3.5.1. Ordertyper 

Hos Kund 2 finns andra typer av order jämfört med Kund 1. En order ska alltid innehålla ett unikt 

ordernummer, vem mottagaren är dvs. både adress och land, hur många enheter av varje 

artikelnummer och vilket leveransdatum som gäller. När plockaren får en order i handen ska 

han/hon alltid kontrollera vad det är för typ av order. De olika ordertyperna kan ses i tabell 5 

nedan. 

 
Tabell 5: Ordertyper Kund 2 

Namn Beskrivning Tid Extra 

Förstaorder Sändningsdag 

senast 4 v efter. 

4 v  

Normalorder Enligt avtalade tider 16:00 samma dag 

(under 1000 kg) 

 

Dagen efter (över 

1000 kg) 

Skall vara i DSV 

system senast 

klockan 12:00 

Expressorder Packas och sändes 

direkt 

Direkt Får max vara 1 % 

av det totala antalet 

order. 
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Plockarna som arbetar hos Kund 2 ska alltid ha 4 veckor på sig att plocka en förstaorder. Men 

som det är i nuläget så efterföljs inte alltid det så vid flera tillfällen får man mindre än fyra veckor 

på sig. Man var därför tvungen att utöka personalstyrkan för att klara av order i tid. Detta innebar 

att man fick in personal som var oerfaren. Normalorder är order som kommer in dagligen och ska 

plockas klart till klockan 16 varje dag. Expressorder ska packas och skickas samma dag.  

 

3.5.2. Plocknings- och packningsprinciper 

Lagret på Kund 2 består nästan enbart av plockning för hand, inte med truck. I vissa fall 

förekommer det att en kund efterfrågar en hel pall men detta sker inte så ofta. Plockningen på 

detta lager sker över hela året men topparna i plockningen är under perioderna innan skolstart och 

innan årsskifte. Kalendrar som ska ut efter nyår börjar plockas redan i september för att hinna ut 

till butikerna. Under dessa perioder går antalet plockare på lagret upp i antal och är i snitt åtta 

istället för en.  

 

Själva plockningen sker med rullvagnar och artiklarna plockas för hand där plockaren sällan 

plockar hela kartonger. Kalendrar och almanackor är oftast buntade ihop exempelvis fem och fem 

med hjälp av ett band. Det är nästan uteslutande en-stycksplockning på lagret. En-styck betyder i 

de flesta fall en enda artikel, dvs. står det 3 stycken artiklar på ordern innebär detta att man ska 

plocka ut tre almanackor från en bunt.  I vissa enstaka fall ska dock inte en förpackning brytas 

och då kan tre stycken artiklar innebära tre stycken hela buntar med kanske 100 artiklar i varje 

bunt. Dessa fall blir plockaren uppmärksammad på innan han/hon börjar med plockningen. 

 

Efter plockning av artiklar går man till särskilt avsatta platser för packning som visas i figur 15. 

Denna packning sker i olika kartonger där plockaren ska packa efter särskilda anvisningar för att 

inte godset ska skadas. 

 

 
Figur 15: Område för packning hos Kund 2 
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I de perioderna med mycket arbete på lagret är lagerpersonalen uppdelad i plockare och packare 

för att kunna fokusera på en enda uppgift. Hälften plockar order och den andra hälften står och 

packar artiklarna i kartonger.  

 

En plockare måste även vara uppmärksam på att det finns fyra typer av artikelgrupper på lagret, 

prismärkta, oprismärkta, rkv och skola. Dessa fyra typer har alla ett fyrsiffrigt artikelnummer ute 

på lagret men på ordersedeln tillkommer ett antal siffror på slutet beroende på vilken typ av 

artikelgrupp det är. Detta innebär att samma almanacka kan finnas på lagret i både oprismärkt 

och prismärkt form men artikelnumret är densamma på produkten. 

 

3.5.3. Påfyllning av plockplats 

Vid påfyllning av plockplats så används truck som körs av en bestämd person då alla plockare 

inte har truckutbildning. I lagret finns fyra våningar varav våning tre och fyra är buffertlager. 

Artiklarna i lagret har inte fasta plockplatser utan man använder sig av flytande placering. Detta 

medför att artiklar får flytta runt mycket i lagret.  

 

3.5.4. Påfyllning av buffertplats 

Buffertlagret består av lite pall för vissa artiklar och många pall för andra artiklar och därför är 

det svårt att lagra bufferten i nära anslutning till plockplatserna. Precis som för Kund 1 är det inte 

möjligt att hålla buffert ovanför plockplatsen på grund av fyllnadsgraden. Man strävar efter att ha 

buffertplats så nära plockplats som möjligt.



 

           

 

34 

3.6. Reklamationsprocess 

 

När man har mottagit en reklamation (gäller båda kunderna) så utvärderas den för att avgöra om 

det är en reklamation på grund av lagerhanering eller om det är en transportreklamation. Är det 

en reklamation som har att göra med lagerhantering så undersöker man om det är en artikel som 

saknas, om det är en övertalig artikel eller helt fel artikel. Alternativt att det beror på flera av 

dessa. När man vet vad det är för typ av fel man har gjort så kontrollerar DSV om reklamationen 

stämmer eller inte. Om reklamationen t.ex. gäller fel artikel så kan man lätt kolla upp i 

lagersaldot. Om det finns en artikel för mycket i lagret av den artikel som slutkunden egentligen 

skulle ha så kan man acceptera reklamationen. Om DSV inte accepterar reklamationen informerar 

man slutkunden om avslag. Om en reklamation accepteras så svarar DSV genom att antingen 

skicka en kompletterande transport eller kompensera slutkunden ekonomiskt. Om det skulle vara 

en transportreklamation så är det DSV Road som blir ansvariga för reklamationen, denna del tas 

därför inte upp i detta projekt. I figur 16 visas ett flödesdiagram över reklamationsprocessen för 

en bättre överblick. 

 

 
Figur 16: Flödesdiagram över reklamationsprocessen 
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4. Kund 1 
I detta kapitel beskrivs hur information samlas in för att en analys ska kunna genomföras. 

Kapitlet innefattar även analys där man kommer fram till lämpliga förslag som kan förbättra 

plockkvaliteten på lagret och en sammanfattning av de åtgärder som genomfördes under 

projektets gång. Slutligen så kommer en ekonomisk analys för att visa företaget vad de tjänar på 

de olika åtgärdsförslagen.  
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4.1. Relevant information 

 

Informationen som samlas in ska vara till grund för den kommande analysen. Stor del av 

informationen är sådan som finns tillgänglig i affärssystem samt från reklamationer som DSV 

mottagit från slutkund. DSV har själva fört in alla reklamationer i en Excel-fil. Denna fil samt 

fast movers list, utgör en stor grund till detta projekt. Under projektet kommer det att utföras 

informationsinsamlingar i flera omgångar. 

 

4.1.1. Information taget från reklamationer 

För att komplettera informationen som fås från reklamationerna så hämtas det ytterligare 

information från företagets affärssystem som bearbetas med hjälp av Excel. 

Informationen som används är till en början den från januari fram till augusti 2008, statistik från 

tidigare år har inte tagits med i informationen, detta är inte relevant då det tillkommer nya artiklar 

och andra utgår. 

 

En uppdelning görs av reklamationerna månadsvis för att få en bättre överblick och för att 

informationen ska bli lättare att hantera, se figur 17. 
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Figur 17: Graf över antal felplock 
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Informationen som kan hämtas från reklamationsstatistiken är: 

 

 Datum reklamationen har registrerats 

 Vilket ordernummer reklamationen gäller 

 Vilken artikel/artiklar som har plockats fel på den ordern 

 Hur många av varje artikel som har plockats för mycket av/för lite av 

 Vilket land ordern skulle till 

 Vem som har plockat ordern som har reklamerats 

 Förklaring av felplocket. 

 

Med hjälp av informationen kan statistik på de mest frekventa artikelnummer som plockats fel tas 

fram.  

 

Om det visar sig att det är plockaren som har plockat fel och att det inte är Kund 1 som har gjort 

fel så finns det även information om vilken typ av fel det var som har gjorts. DSV Solution har 

skiljt på fem olika typer av felplock: 

 

 Plockat från fel plats 

 Räknefel 

 Plockat fel helpall 

 Missat att plocka helt 

 Övriga fel (innebär oftast att felet inte har kunnat hittas) 

 

För de första tre månaderna, januari, februari och mars finns inte statistik över de olika typerna av 

felplock, denna information finns tillgänglig från april månad och framåt. 

Den enda informationen som inhämtades från januari till mars var statistik på vilka 

artikelnummer som genererade flest felplock.  

 

Från april till augusti har de artiklar som plockas fel två gånger eller mer valts ut att titta närmare 

på. En ny Excelfil har skapats med denna information där man senare i analysen kan gå in och 

titta. I filen kan man se vilken artikel det är och vilka typer av felplock som har gjorts. Man kan 

även se specifikt ordernummer för den order då artikeln plockades fel för att eventuellt kunna gå 

in i en order och kolla hur den ser ut.    

 

En sammanställning av samtliga fel, oavsett om artikelnumret förekom endast en gång, gjordes 

för att få den sammanlagda siffran på varje fel under april till augusti. Det visade sig att ”plockat 

från fel plats” var det fel som hade gjorts flest gånger under de här månaderna, på andra plats 

kom räknefel.  
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Cirkeldiagram över felorsak har gjorts för att få en bättre överblick av periodens felplock, se figur 

18. 

 

 
Figur 18: Typ och andel av felplock 

 

För att underlätta i analysen har alla artiklar som har plockats från fel plats sammanställts. Där 

kan man lättare se vilka artikelnummer som det gäller och om just ett artikelnummer förekommer 

i flera månader. Man kan lättare se vilka artikelnummer som förväxlas med varandra och om det 

är återkommande månad för månad. En utvärdering av dessa artikelnummer kommer senare att 

göras i analysen.   

 

För att undersöka felet ”missat att plocka helt” så är det lämpligt att undersöka ordern där felet 

har uppstått. Alla order där detta fel har uppstått sammanställs i en fil för att senare kunna 

analysera detta. Avsikten är att se om ordern är lång alternativt om orderraden som missats ligger 

längst ner eller längst upp på en sida, då kan detta vara orsaker till att raden missats.  

 

4.1.2. Information från fast movers list 

Den artikelinformation som samlas in är bland annat information om de artiklar som är mest 

högfrekventa i lagret. Dessa artiklar har man valt att placera lättåtkomligt på de två gångar 

närmast in och utlastning. Från affärssystemet får man fram denna information i fast movers list. 

Denna kan uppdateras när som helst i affärssystemet. Listan kan sedan implementeras i Excel för 

att man lättare ska kunna hantera de olika artiklarna och på ett smidigt sätt kunna utföra en 

analys. I listan kan man se artikelnummer, plockplats, en kort beskrivning av vad det är för 

artikel, i hur många order den har plockas samt även hur många som har plockats av en artikel. 

Det som är viktigt för projektet är att undersöka fast movers list och se vilka artiklar som är 

högfrekventa och se till att de ligger på rätt platser i lagret. DSV har som mål att de mest 

högfrekventa artiklarna ska ligga i gång A11 eller A12.  
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4.1.3. Observationer på lagret  

Den befintliga informationen behöver även kompletteras med sådan information som inte finns 

tillgänglig. Egna observationer är en viktig del för att få en förståelse för hur det fungerar på 

lagret.  

 

Genom att göra egna observationer på lagret så ges möjligheter att upptäcka eventuella 

flaskhalsar på lagret där det är mycket trafik men även för att se hur plockarna arbetar. Istället för 

att observera en plockare i form av att åka med honom i trucken så har observationer av alla 

plockare gjorts samtidigt för att kunna samla så mycket information som möjligt. Vid varje 

osäker process har det funnits möjlighet att fråga plockaren vad han gjort och varför. För att få en 

mer strukturerad bild av arbetet på lagret utfördes en mindre undersökning bland plockarna i 

form av frågor som finns i bilaga 1. Detta frågeformulär är en grund för att senare i analysen 

kunna utvärdera olika arbetsprocesser. 

 

En observation av flaskhalsar utfördes för att hitta de delar av lagret som oftast är trafikerade. 

Även placering av truck på olämpliga platser har iakttagits och vanligt förekommande händelser 

skrivs ner för att senare utvärderas i analysen. Under observationerna kunde specifikt två stycken 

platser utpekas som flaskhalsar eftersom dessa platser gav upphov till mycket trafik. Dessa 

platser var lokaliserade till ytan framför uppskrivningstavlan och även ytan vid plastmaskinen. 

Dessa två platser besöks kontinuerligt av samtliga plockare på lagret och därför behövs rutiner 

för hur man placerar sin truck på dessa platser.  

 

En plockare ska sträva efter att åka i en plockslang som går från bortersta gången till gången 

närmast utlastning. Man väljer att avvika från plockslangen då man måste ta tunga artiklar först 

eller när man plockar ett helt lager på pallen av någon artikel. Det är då lämpligt att hämta dessa 

artiklar först.  

 

En process som har identifierats genom observationer är upphämtning av tomma pallar. Denna 

process skiljer sig beroende på vem som plockar, en del plockare som tar den sista kartongen på 

en pall tar sedan med sig den tomma pallen från platsen. En del plockare väljer att inte ta med sig 

den tomma pallen utan lämnar kvar den så att påfyllaren av plockplatsen får ta bort pallen istället. 

 

Alla plockplatser som behöver påfyllning skrivs upp på tavlan ute på lagret. Eftersom påfyllaren 

noterar på en lapp alla påfyllningar som görs så beslutades att man skulle ta del av alla lappar vid 

dagens slut för att kunna använda denna information i analysen. Denna insamling av lappar 

skedde under två veckor.  
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4.1.4. Informationsinsamling till ekonomisk analys 

För att kunna genomföra den ekonomiska analysen krävs insamling av information från 

lagerarbetare och administrativ personal. Till den ekonomiska analysen behövs data på hur lång 

tid det tar att utföra olika processer på lagret och av de personer som hanterar reklamationerna. 

För att beräkna effektiviteten på lagret behövs KPI: er på antal plockade orderrader och även 

antal plockade order totalt.  

 

De olika processerna som utförs av administrativ personal vid en reklamation behöver kartläggas 

för att kunna ta fram tiden det tar att utföra arbetet. En person som jobbar med reklamationerna 

för Kund 1 utför alltid följande arbetsprocesser: 

 

 Tar emot en reklamation via mail. 

 Skriver ut reklamationen. 

 Kontrollerar när reklamationen plockades för att se om den ev. kan godkännas. 

 Kontrollerar vem som plockade ordern och skriver den personens namn på reklamationen. 

 Skriver ut ordern som reklamationen plockades på. 

 Kontrollerar var artikeln ligger på lagret. 

 Ändrar saldot på lagret efter felplocket. 

 Accepterar reklamationen om den inte lämnats in för sent. 

 Svarar på reklamationen. 

 Tar den besvarade reklamationen och sorterar in den under aktuell månads reklamationer. 

 Lägger in reklamationen i reklamationsfilen. 

 Ger reklamationen till plockaren som plockade fel. 

 

Den totala tiden för att hantera en reklamation är i dagsläget 7 min 35 sek. Det som reklameras 

skickas sedan vid nästa leverans eller så väljer slutkunden att inte ta emot denna artikel på nytt.  

Tiden det tog att genomföra dessa processer kommer senare att användas i den ekonomiska 

analysen. 

 

4.2. Analys 

 

Den information som finns och den som samlats in analyseras för att komma på olika 

förändringar. När det gäller Kund 1 så finns det mycket att analysera både utifrån Excel-filerna 

som skapades under informationsinsamlingen samt den information som samlades in från de egna 

observationerna. Olika arbetsprocesser granskades hos flera olika plockare och allt detta ska 

analyseras. 

 

Efter viss genomgång av vad som finns i filerna så har olika slutsatser tagits avseende vad som är 

relevant för detta projekt. Eftersom DSV vill minska på sitt felplock så har det diskuterats kring 

vad som är viktigt i filerna just för att kunna förbättra den biten. I filerna kan man se olika typer 

av felplock som nämnts tidigare. Den främsta orsaken till felplock ligger i att plockarna har 

plockat från fel plats. Räknefel som är en av orsakerna till att det blir reklamationer kan man inte 

göra så mycket åt mer än att göra plockarna mer uppmärksamma på den biten och att de ska vara 
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mer noggranna. De orsaker som har analyserats mer noggrant är ”plockat från fel plats” samt 

”missat att plocka helt” då dessa förhoppningsvis går att åtgärda på ett eller annat sätt.  

 

4.2.1. Plockat från fel plats 

”Plockat från fel plats” innebär att plockaren har åkt till fel plockplats när han plockat en artikel. 

Från den ursprungliga filen har de artiklar som plockats från fel plats valts ut för att underlätta 

arbetet.  

 

I filerna kan man se vilken artikel som har plockats istället för den slutkunden egentligen skulle 

ha. Varje sådan artikel har analyserats var för sig. Många månader har samma artiklar hela tiden 

förväxlats med varandra vilket borde ha en rimlig förklaring. Svaret på problemet är att i de flesta 

fall så ligger artiklarna bredvid varandra i lagret. Men i många fall har det visat sig att man har 

förväxlat lika kartonger med varandra då artiklarna inte ligger helt bredvid varandra på lagret 

utan mittemot varandra i stället. Vid förfrågan hos plockarna om de ofta vet hur kartongerna ser 

ut för varje artikel så är svaret ja, vilket då ger en förklaring till att det förekommer en del 

konstigt felplock som är svåra att förstå. Plockaren vet hur kartongen man ska ha ser ut och så 

kollar man inte så noga på artikelnummer och den plockplats man ska till, detta leder då till att 

det blir felplock. 

 

Rimligtvis kan man inte gå igenom alla artiklar som har plockats från fel plats någon gång utan 

fokus har lagts på de artiklar som har förväxlats med samma artiklar i flera månader.    

 

I tabell 6 kan man se det totala antalet felplock där orsaken har varit ”plockat från fel plats”. Det 

är totalt 200 artiklar som har stått för dessa felplock och av de 200 artiklarna är det 62 stycken 

som har förekommit i reklamationer mer än 2 gånger under perioden april till augusti. Det är 

dessa 62 som har valts ut att analysera. De resterande artiklarna har bara förekommit en gång 

under hela perioden och detta innebär att det troligtvis är slarv som orsakat felet. Bland de 62 

artiklar som plockats fel mer än två gånger finns det artiklar som har förekommit i fel varje 

månad i perioden och dessa kan då betraktas som allra mest akut att placera om. 

 
Tabell 6: Plockat från fel plats 

 April - Augusti 

Totalt antal fel av denna typ 308 

Totalt antal artiklar som bidragit 

till felet 

200 

Antal artiklar som förkommit 

mer än 2 gånger 

62 

 

För att åtgärda felet ”plockat från fel plats” valdes att sära på artiklar som varje månad återkom 

med exakt samma fel. Även om en artikel plockats fel två gånger behöver det inte innebära att 

artikeln förväxlats med samma artikel båda gånger. I det fallet så vore det onödigt att flytta på 

någon artikel. Men i de fall där en artikel plockats fel tillsammans med samma artikel upprepade 

månader säras artiklarna. Detta borde leda till att antalet reklamationer minskar eftersom felet 

”plockat från fel plats” är det största felet hos Kund 1.  Resultat av denna åtgärd redovisas i 

kapitel 4.4.4.  
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4.2.2. Missat att plocka helt 

En analys av uppskrivningstavlan görs i syftet att utreda om antalet uppskrivningar på tavlan har 

något samband med antalet felplock. Det är då främst orsaken ”missat att plocka helt” som berörs 

av uppskrivningarna. Syftet är att se om en artikel som har skrivits upp på tavlan glöms att plocka 

på grund av att plockaren glömmer bort att hämta det som han har skrivit upp på tavlan. Denna 

analys kan göras med hjälp av reklamationer och artikelnummer på tavlan från samma vecka. 

Genom att granska reklamationerna som kom in under samma period som artikelnummer från 

tavlan skrevs upp kan man se om en artikel som genererade ett fel fanns uppskriven på tavlan. 

Om artikeln som man missat att plocka helt fanns uppskrivet vid den tidpunkten kan man dra 

slutsatsen att man glömde att åka och hämta det som man skrivit upp på tavlan. 

 

Analysen kan inte genomföras utifrån den ursprungliga informationen från april till augusti. Man 

får istället analysera reklamationer som kommit in i början av projektet och samtidigt samla in de 

artikelnummer som skrivs upp på uppskrivningstavlan. Analysen genomförs under två veckor 

och den visar att artiklar uppskrivna på tavlan inte kan kopplas samman med ”missat att plocka 

helt”. Endast ett fåtal gånger kan man göra denna koppling.  

 

Problemet med denna analys är att alla artikelnummer som skrivs upp kvällstid inte kommer med 

i analysen, många reklamationer som kommer in förekommer i order som plockas under 

kvällstid, och eftersom artikelnummer på tavlan under denna tid inte samlas in kan man inte 

utesluta att ”missat att plocka helt” beror på uppskrivningarna. Ett annat problem är att man inte 

har artikelnummer på tavlan för april till augusti så egentligen kan man inte säga något om dessa 

månader. Man kan bara samla in nya artikelnummer och analysera dessa utifrån kommande 

reklamationer. Detta innebär att man inte kan utesluta orsaken helt, även om felet inte berodde på 

uppskrivningstavlan under den specifika perioden man tittade på.  

 

Anledningen till att denna orsak togs upp som en möjlig orsak var att personalen själva 

spekulerade i om detta kunde vara felet. När det blir stressigt på lagret och varje plockare 

hanterar många order resonerades det att man lätt kunde glömma att åka och hämta något man 

skrivit upp på tavlan. Speciellt om det dröjde länge innan påfyllningen skedde. 

 

Felet ”missat att plocka helt” undersöks även från ett annat perspektiv genom att kolla upp de 

order då felet har förekommit. Avsikten är att titta på ordern och sedan avgöra hur en orderrad 

har kunnat missas att plocka helt. 
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Hypotesen innan analysen av orderna var att orsaken framförallt berodde på: 

 

 En lång order så att plockaren tappar koncentrationen 

 En orderrad överst på någon sida 

 

Att artikeln skulle kunna glömmas om den är högst upp på en sida i ordern kan bero på att 

plockaren bläddrar i pappren och missar det som står högst upp. 

 

Efter en genomsökning av de utskrivna orderna kunde det konstateras att ingen av dessa orsaker 

helt kunde sägas vara orsaken till felet. Vissa order var långa, en del hade artikeln längst ner eller 

längst upp på en sida men i det stora hela så var orderna medellånga och hade raden som missats 

att plocka helt mitt på en sida. Därför kan man inte klart säga att orsaken till ”missat att plocka 

helt” beror på någon av dessa saker.  

 

4.2.3. Analys av artikelgrupper 

En analys av de artiklar som ofta beställs tillsammans enligt likhetsprincipen görs för att förbättra 

effektiviteten.  Istället för att plocka en order på flera olika platser i lagret kan man komprimera 

området genom att placera artiklar som beställs ihop tillsammans på ett område.  

 

Beslutet att ta fram artikelgrupper baseras på plockarnas egna upplevelser när de plockar en 

order. En specifik grupp av order som oftast innehåller samma artiklar är de som kallas Sverige-

Hub. Dessa order är oftast små order med få artikelnummer. Plockarna upplever att dem alltid 

plockar samma artiklar i denna typ av order och därför valdes Sverige-Hub ut för att analyseras. 

Perioden som valdes är augusti till oktober eftersom augusti kan ses som startmånad för 

höstartiklarna. Det hade varit missvisande att titta över hela året då artiklar som plockades i 

Sverige-hubben i januari kanske inte finns kvar i oktober.  

 

En utgallring av alla order som endast innehåller en artikel görs eftersom syftet är att finna 

grupper av artiklar i de olika orderna. I tabell 7 presenteras hur många artiklar varje grupp 

innehåller, resterande grupper presenteras i bilaga 2 och där visas även andelen artikeln plockas i 

Sverige-Hub och andelen artikeln plockas i sin grupp.  
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Tabell 7: Sammanställning av artikelgrupper 

Artikelgrupp Antal artiklar i grupp 

Grupp 1 5 

Grupp 2 16 

Grupp 3 4 

Grupp 4 11 

Grupp 5 3 

Grupp 6 6 

Grupp 7 5 

Grupp 8 16 

Grupp 9 4 

Grupp 10 13 

Grupp 11 4 

 

Totalt i alla grupper som har tagits fram finns 87 olika artiklar och totalt är det 381 artiklar som 

beställs till denna hub. Resterande artiklar kunde inte direkt hänvisas till någon specifik grupp 

och har därför inte tagits med. Dessa artiklar hade inte en övervägande plockandel med några 

andra specifika artiklar utan plockades med ett varierande stort antal artiklar. Som ses i tabell sju 

så innehåller de olika grupperna varierande antal artiklar. Två krav sätts på en artikel innan den 

kommer med i en grupp. Det första kravet är att artikeln måste ha plockats mer än 50 procent av 

totala order i Sverige-Hub order. Denna gräns sattes för att artikeln inte skulle hamna på fel plats 

i lagret sett utifrån de andra hubbarna. Det andra kravet är att artikeln måste ha plockats mer än 

50 procent i gruppen som den valdes att placeras i. Om artikeln plockas övervägande del i 

gruppen så är det bättre att den ligger nära de andra i gruppen eftersom det genererar en större 

effektivitet. Flera grupper vinner på att placeras nära varandra eftersom en del artiklar plockas 

mycket i två olika grupper, istället för att göra en enda stor grupp i dessa fall bedömdes det vara 

enklare att skapa små grupper. I tabell 8 visas en av grupperna som tagits fram. 

 
Tabell 8: Artikelgrupp 1 

Artikelnummer Andel i SE-hub Andel i grupp 

181219 71,43 % 76,36 % 

181220 79,17 % 82,46 % 

181221 81,32 % 78,38 % 

181315 85,94 % 50,91 % 

181217 83,51 % 50,00 % 

 

I tabellen visas först vilka artikelnummer som finns med. Vidare för varje artikel räknas det ut 

hur ofta den beställs i SE-hub för att få reda på om den är intressant för vidare analys eller inte. 

Sedan analyserades olika order för att se vilka artiklar som ofta beställs med varandra. Som 

nämnts tidigare så måste en artikel vara med i en grupp minst 50 procent av orderna för att det 

ska vara intressant. Andel i grupp säger alltså om en artikel är lämplig att placera i gruppen eller 

inte. Skulle en analyserad artikel hamna under 50 procent så är det mer lämpligt att den inte 

ligger i den gruppen som analysen gällde. I fallet med grupp 1 ovan så ligger en av artiklarna 

precis på 50 procent vilket innebär att den hälften av gångerna beställs ihop med de övriga i 

gruppen och den andra hälften så beställs den ihop med helt andra artiklar. Denna artikel är ett 

gränsfall för om den ska placeras ihop med denna grupp eller inte. 
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 Artiklarna bör sedan placeras i de grupper som valts ut, dock måste man ta hänsyn till 

frekvensen på artiklarna vid utplacering av grupper. En grupp kan innehålla artiklar som både är 

högfrekventa och lågfrekventa och en avvägning bör då göras huruvida artikeln ska placeras för 

att uppnå högst effektivitet. 

 

Förbättringarna som denna förändring leder till är förbättrad effektivitet på grund av minskad 

åktid i lagret. Den kan även leda till mindre felplock när plockarna blir mindre stressade till följd 

av att de vet var artiklarna ligger i lagret. 

 

En analys av övriga Sverigeorder görs men här hittas inget samband mellan olika artiklar. För 

vidare analys bör även Danmark-Hub öst och väst undersökas efter artikelgrupper men på grund 

av att DSV inte planerar att genomföra artikelgrupper under projektets gång så blir detta istället 

ett fortsatt arbete för DSV. Principen för framtagning av artikelgrupper har utarbetats i den första 

analysen av Sverige-Hub vilket ger DSV förutsättningar för att arbeta vidare med detta själva. 

 

4.2.4. Analys av dubbla plockplatser 

Företaget har som önskemål att försöka implementera dubbla plockplatser i större delen av lagret 

hos Kund 1, vilket skulle innebära att plockplatserna får dubbel storlek. Avsikten är att endast en 

gång, den längst ner, ska ha enkla plockplatser och resten dubbla. I detta projekt undersöks därför 

möjligheterna till att införa detta. Det man vill uppnå är att försöka få bort uppskrivningstavlan 

helt. De som jobbar med påfyllning ska förhoppningsvis kunna jobba i gångarna och efterhand 

som de själva upptäcker att något är slut så fylls det på. För att kunna göra detta möjligt finns 

mycket utrymme att använda i B-hallen där mycket står tomt för tillfället, det finns även en del 

tomma plockplatser i A-hallen att använda. Gång A11 och A12 är de enda gångar i dagsläget som 

har dubbla eller fler plockplatser så de gångarna är inte med i analysen av dubbla plockplatser. 

 

Eftersom det finns artiklar som inte är aktiva i lagret och en hel del med väldigt låg plockfrekvens 

så kan dessa placeras i B-hallen utan att det kommer att påverka effektiviteten i stor utsträckning. 

Vidare så kommer denna analys inte ta hänsyn till om artiklarna i A-hallen ligger på rätt plats 

med avseende på plockfrekvens, dubbla plockplatser utförs först för att sedan göra en 

frekvensläggning av artiklarna. Det som görs är att alla artiklar på våning två flyttas till en 

plockplats på våning ett. De artiklar som inte är aktiva flyttas till B-hallen och de som har lägst 

plockfrekvens i övrigt flyttas också till B-hallen för att skapa utrymme i A-hallen. Efter att ha 

undersökt möjligheterna så togs beslutet att denna förändring skulle genomföras. Antalet 

förflyttningar för att införa dubbla plockplatser blev många så företaget valde att sätta in extra 

personal under en helg. Detta är alltså ett av åtgärdsförslagen som gjordes under projektets gång. 

Resultat av denna åtgärd redovisas i kapitel 4.4.1. 

 

4.2.5. Analys av Fast Movers List 

Analysen av fast movers list görs för att se om rätt artiklar är placerade i de högfrekventa 

gångarna. På Kund 1: s lager finns det två gångar, A11 och A12 där de mest högfrekventa 

artiklarna ska vara placerade och så är inte fallet på Kund 1: s lager idag. Detta beror på att man 

inte har kollat över alla plockplatser på väldigt länge. Vissa artiklar som idag ligger i dessa 
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gångar har endast beställts ett fåtal gånger under ett helt år. För att göra lagret så effektivt som 

möjligt är det viktigt att rätt artiklar ligger i dessa gångar. 

 

Kund 4 kommer under hösten ta över en del av utrymmet på Kund 1: s lager och därför kommer 

gång 1-4 att tas bort och därmed blir gång 5 på Kund 1: s lager den gången med minst 

högfrekventa artiklar i A-hallen. Artiklarna som ligger i gång 1-4 kommer att placeras in på 

lediga platser i lagret och detta innefattar även B-hallen. Därmed bör de artiklar som är minst 

högfrekventa att finnas i B-hallen eftersom denna ligger längre bort än A-hallen med hänsyn till 

utlastningsområdet.  

 

ABC-analys 

För att avgöra var artiklarna skulle ligga på lagret genomfördes en ABC-analys för januari till 

oktober 2008.  

 

ABC-analysen genomförs i dessa olika steg: 

 

1. Sortera artiklarna i fallande ordning med hänsyn till plockfrekvens. 

 

2. Beräkna hur stor procent varje artikel står för av totala plockfrekvensen. 

 

3. Beräkna ackumulerad procent med avseende på varje artikels plockfrekvens. Börja med 

den artikel som har högst plockfrekvens. 

 

4. Klassificera artiklarna i olika klasser baserat på Pareto principen. I vissa fall blir det 

naturligt att göra andra gruppindelningar och då är det bättre att använda sig av dessa. 

 

5. Gör en kolumn för hur många procent av totala plockningen varje artikel står för och en 

annan kolumn för ackumulerad procent av alla artiklar. Börja med artikeln med högst 

plockfrekvens. 

 

6. För att göra en klassificering kan man göra ett diagram för att underlätta att se de olika 

grupperna för artiklarna.   

 

För att se vilka artiklar som har högst plockfrekvens kan man visa detta i ett diagram, se figur 19. 

Den svarta linjen i diagrammet visar den ackumulerade andelen plockning.  
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Figur 19: ABC-kurva 

 

Om det är svårt att urskilja de olika gränserna i grafen med hänsyn till plockningsfrekvens kan 

man göra egna tolkningar för vilka artiklar som hör till vilken grupp. I detta fall syns inga tydliga 

gränser i grafen vilket har gjort att egna tolkningar var ett måste. A-artiklarna är de som står för 

störst plockandel och bör därför placeras i gång A11 och A12. B-artiklarna utgör en större andel 

än A-artiklarna men plockandelen är mindre och därför bör dessa artiklar placeras i gång A06-

A10. C-artiklarna utgör den största andelen artiklar men står för minst plockandel, därför placeras 

dessa artiklar i de två bortersta gångarna i A-hallen och även ute i B-hallen. D-artiklarna har inte 

plockats alls under den här perioden och därför bör de placeras längst bort i B-hallen. 

 

Hur många artiklar som står för respektive klass kan ses i tabell 9 som även visar hur stor andel 

av plockningen som de olika klasserna står för. 

 
Tabell 9: Klassindelning  

Klass Andel av plockning Ack. andel av 

plockning 

Antal 

artiklar 

Procent av tot. 

antal artiklar 

A 60 % 60 % 349 9 % 

B 30 % 90 % 778 21 % 

C 10 % 100 % 2386 64 % 

D 0 % - 207 6 % 

 

Analysen visar att ett stort antal artiklar som ligger i de högfrekventa gångarna borde byta plats 

med andra artiklar som har betydligt högre frekvens. Det förekommer exempelvis att en artikel 

som endast plockats i en order under perioden januari till oktober ligger i gång A12 när den i 

själva verket borde ligga i den minst högfrekventa gången, dvs. gång A05 alternativt i B-hallen.  

Något som man måste ta hänsyn till i denna analys är att en del artiklar är lågfrekventa av en 

orsak. Tittar man endast på perioden januari till oktober finns det risk att man missar artiklar som 
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har sin största efterfrågan under månaderna innan jul. Därför måste dessa artiklar tillfälligt läggas 

i de högfrekventa gångarna och sedan flyttas till en gång längre ner. DSV har inte själva någon 

uppfattning om deras artiklar ligger rätt eftersom man inte regelbundet uppdaterar plockplatserna 

utifrån fast movers list. 

 

Förändringen som genomförs ska förbättra effektiviteten på lagret genom mindre förflyttningar 

av truck och detta borde i sin tur leda till fler orderrader ut varje dag.  

 

Resultat på vad en frekvensläggning skulle innebära finns i den ekonomiska analysen i kapitel 

4.4.3. 

 

4.2.6. Analys av arbetsprocesser 

Plockning 

Alla order som plockas är kopplade till en plockare. Eftersom man på ett smidigt sätt kan ta fram 

vilka olika sorters fel en plockare gör finns även chansen för varje plockare att få veta vad de gör 

för fel. Efter diskussioner fram och tillbaka anses det vara ett bra alternativ att gå ut med 

information till varje plockare om vad de har gjort för fel. Plockarna kan på så sätt 

förhoppningsvis bli bättre på vissa saker när de vet vad de gör för fel. Som det var innan så fick 

ingen plockare specifikt veta vilka fel han har gjort och då är det heller inte lätt att göra något 

bättre. Plockaren får då veta hur många fel de har gjort samt vilka olika typer av fel de gör.  

 

Frågeformuläret i bilaga 1 som användes vid informationsinsamlingen analyserades för att 

eventuellt kunna se något som någon gör bra och som flera plockare borde göra. Finns även 

möjligheten att upptäcka dåliga processer som borde förändras. Alla plockare gör inte allt 

likadant och egentligen är det svårt att jämföra då alla inte plockar samma sorts order. Det som 

analyserades lite närmare var om en plockare åkte direkt till tavlan när han märker att det är en 

plockplats som är tom. Vissa samlar på sig flera uppskrivningar medan vissa åker direkt till 

tavlan. Men att tänka på här är att de som har en liten order helt logiskt åker till tavlan direkt 

eftersom resten går ganska snabbt att plocka, man vill inte behöva stå och vänta länge innan man 

kan avsluta ordern. I de fall man har en längre order kan man samla på sig flera uppskrivningar 

för att slippa åka fram och tillbaka hela tiden på lagret och på så sätt spara tid.  

 

Det som granskades i de egna observationerna är hur plockarna gör när de plockar en order, här 

kan det konstateras att plockarna inte alls kontrollerar både plockplats och artikelnummer (som 

de sa i frågeformuläret). De säger sig veta hur många kartonger ser ut och behöver därför inte 

kolla på artikelnummer så ofta. Men efter analys så ser man klart och tydligt att så kan inte alltid 

vara fallet eftersom man ofta plockar från fel plats. 

 

Efter genomförd analys av arbetsprocesser så utformades en manual som DSV senare kan jobba 

vidare med. När det gäller plockning finns det förslag på processer som man skulle kunna arbeta 

med för att bli mer effektiva och övriga saker som kan vara lämpliga att tänka på som plockare. 

Nedan listas förslag på processer som tagits fram: 

 

 Håll det snyggt och städat. Alla ska se till att städa upp efter sig. I dagsläget kan det på 

många ställen se väldigt stökigt och rörigt ut med kartonger som har rasat och kartonger 
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som är helt trasiga. En plockare som först upptäcker att någon kartong är trasig bör ta bort 

denna från plockplatsen, varför ska alla plockare komma till platsen och bara lägga märke 

till en trasig kartong och inte göra något med den? Ingen kommer att plocka denna ändå 

och den ligger bara i vägen. Den som råkar välta omkull någon/några kartonger bör ställa 

i ordning dessa igen innan man åker därifrån.  

 

 När en plockare tar sista kartongen från en plockplats är det lämpligt att han även tar med 

sig den tomma pallen från platsen. För att det ska bli smidigt så kan man ta den pallen 

under sin pall som man plockar på och använda den till sin nästa order. Att lämna en tom 

pall på en plats innebär endast att man lämnar problemet till påfyllaren då han måste ta 

bort den. Man ska hela tiden tänka på den som kommer efter, det tjänar man själv på i 

längden.  

 

 I många fall får plockaren vänta på att det ska bli påfyllt på en plockplats. I stället för att 

vänta är det många som börjar på en ny order, vilket är bra. Men gör man det kan det för 

tydlighetens skull vara bra att märka sin ofärdiga pall när man ställer den ifrån sig. Detta 

för att andra ska veta vems pall det är och det finns då inga risker för att någon tar fel pall. 

 

 De som jobbar med inlagring kan tänka på att försöka vända pallarna åt rätt håll när de 

ställer in något på en buffertplats. I många fall står kartongerna vända med artikelnummer 

inåt så att det inte blir synligt för plockaren. Det är alltid på någon sida av pallen som 

artikelnummer syns, varför då inte vända den så att artikelnummer visas utåt?  

 

Flaskhalsar på lagret 

Områden runt tavlan och plastmaskinen har granskats extra noga då det är mycket trafik runt 

dessa platser på lagret. Det har upptäckts att många ställer sina truckar på mycket olämpliga 

ställen som de kunde ha valt bättre. I många fall väljer man att placera sin truck så att gången blir 

helt omöjlig att passera för andra vilket lätt kan undvikas på många sätt. I området runt 

plastmaskinen är det ofta mycket rörelse och dit åker alla som ska avsluta sin order samt även 

hämta en ny order. Att här placera trucken på olämpligt ställe leder till att många drabbas och 

effektiviteten på hela lagerarbetet dras ner. 

 

Många av flaskhalsarna som uppstår på lagret kan undvikas med sunt förnuft.  

 

 Om det står en truck vid uppskrivningstavlan när du kommer, ställ dig bakom denna truck 

och INTE bredvid. Detta förhindrar att du blockerar hela gången så att andra kan komma 

förbi. 

 

 Området vid plastmaskinen och datorn ska alltid vara fritt från stillastående truckar. Välj 

annat lämpligt ställe så att du aldrig står i vägen för någon. 



 

           

 

50 

4.3. Genomförda åtgärder 

 

Många förändringar har diskuterats och analyserats för att på ett smidigt sätt kunna avgöra om de 

ska utföras i en viss ordning och hur det ska utföras. De förändringar som har gjorts är införandet 

av dubbla plockplatser i hela lagret, en del förflyttningar av artiklar som oftast förväxlas med 

varandra samt att plockarna får ta del av vilka fel de gör.  

 

Dubbla plockplatser innebar många förflyttningar då endast gång A11 och A12 hade fler än en 

plockplats tidigare. Avsikten från början var att göra frekvensläggningen under projektets gång 

men att införa både det och dubbla plockplatser hade blivit för mycket på samma gång så därför 

valdes den ena. DSV ville hellre införa dubbla plockplatser så därför valdes det. Direkt efter 

införandet av dubbla plockplatser var det delade meningar på lagret om man tyckte att det 

fungerade bra eller ej. Direkt efter den stora förflyttningen av artiklar kan man sammanfatta med 

att det inte blev så mycket bättre. Detta berodde på att man gav alla artiklar dubbel plockplats 

men det var endast påfyllt på en av de två våningarna. Det blev ett stort arbete att utföra detta då 

alla artiklar endast hade en plockplats tidigare och för att även fylla på den andra plockplatsen var 

man tvungen att hämta pall från buffert. Två månader efter förändringen har ännu inte alla 

plockplatser blivit påfyllda. Dock har man nu börjat se en minskning av påfyllningar och 

plockarna är mer positivt inställda till förändringen. Det känns bra eftersom minskat antal 

påfyllningar och en mindre stressad personal var meningen med dubbla plockplatser från början. 

Denna förändring är en del av arbetet för att DSV ska kunna ta bort sin uppskrivningstavla helt. 

 

Att sära på artiklar som ofta förväxlas med varandra var en enkel lösning för att minska på 

reklamationshanteringen. Denna förflyttning ställdes som krav att den skulle förflyttas under 

projektets gång just för att det inte skulle ta så mycket tid. De artiklar som särades på förväxlas 

inte med varandra längre men det har förekommit vid något enstaka tillfälle att en av de flyttade 

artiklarna har förväxlats med nya artiklar. Det kan bero på att det är en av de mest högfrekventa 

artiklarna och därför är det svårt att få bort felplocket helt. 

 

Att plockarna får reda på vilka fel de gör anses bra då det finns chanser för dem att förbättra sitt 

arbete. Om man inte vet vilka fel man gör så kan man aldrig förbättra sig. 

 

I figur 20 visas hur utvecklingen av andelen felplock har sett ut under projektets gång. Det visar 

på en nedgång men det finns mer att jobba på för att nå 0,2 %. Eftersom alla förändringar som har 

arbetats fram under projektet inte har genomförts så borde DSV kolla igenom förslag på fortsatt 

arbete, som finns i kapitel 7.1, för att se vad man mer kan göra för att förhoppningsvis kunna 

minska ytterligare på felplock och förbättra effektiviteten. 
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Utveckling - Felplock  
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Figur 20: Utveckling av felplock  

 

Enligt grafen i figur 20 så kan man se att felplocket har börjat minska innan projektet startade. Då 

kan man undra hur det kommer sig, svaret på det kan ligga i att DSV själva på ett eller annat sätt 

påbörjat att bearbeta felplocken innan vi började med detta projekt. I september startade vi 

projektet och felplocken fortsätter att minska trots att några egentliga förändringar inte har gjorts 

så tidigt i projektet. Anledningen till detta kan vara att plockarna på lagret blir mer noggranna då 

de vet att det pågår ett projekt för att utreda felplocken. Man känner mer press på sig att inte göra 

så mycket fel och det kan vara en anledning till att felplocken minskade så pass tidigt i projektet.    
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4.4. Ekonomisk analys 

 

4.4.1. Införandet av dubbla plockplatser 

För att kunna avgöra ekonomiskt om dubbla plockplatser blir en bra förändring så görs olika 

tidtagningar på lagret. Först görs det beräkningar för att få fram hur många uppskrivningar i snitt 

det görs på tavlan i varje order man plockar. Beräkningarna visade att snittet ligger på 2 

stycken/order. I tidtagningarna används sen en påhittad order där man antar att det blir två 

uppskrivningar på tavlan för att få trovärdiga resultat.  

 

Det görs två olika tidtagningar på två olika truckar, plocktruck och skjutstativtruck, som används 

för att kunna se om det blir någon större skillnad, vid användandet av skjutstativtruck så går det 

snabbare. Kostnadsförändringarna som beräknas görs med tiderna för denna truck. Detta kommer 

att resultera i ett minimum av vad DSV kommer att tjäna på att inte åka till tavlan. Två 

plockplatser på lagret är utvalda dit plockaren ska åka för att plocka det som blivit påfyllt. 

 

Det antas att alla plockare först åker genom hela lagret nerifrån och upp och plockar ordern för att 

sedan åka till tavlan om de har någon påfyllning att skriva upp. I detta fall kommer plockaren 

använda extra tid för att åka till tavlan och skriva upp de artiklar som behöver fyllas på. Den extra 

tid det tar att åka till uppskrivningstavlan är 1 min 10 sek. Detta summeras med den extra tid det 

tar att hämta artiklarna som blivit påfyllda som är 1 min 20 sek.  

 

Det är möjligt att alla plockare inte arbetar på samma sätt som använts i tidtagningen men i så fall 

skulle de bara innebära mer besparingar för DSV i slutändan.  

 

Resultatet av dubbla plockplatser kan ses i tabell 10. Antal uppskrivningar i månaden minskade 

från 1240 till 960 stycken. Tiden man måste lägga på en uppskrivning på tavlan minskar då från 

52 timmar till 40 timmar per månad. Detta i sin tur innebär en procentuell minskning av den 

totala kostnaden med cirka 22 procent per år. Detta inbringar ingen vinst för DSV utan tiden en 

plockare sparar in kan i stället utnyttjas till annat arbete.  

 
Tabell 10: Förändringar efter dubbla plockplatser 

Totalt antal uppskrivningar i månaden (dagtid) före 1240 

Totalt antal uppskrivningar i månaden (dagtid) efter 960 

Total tid för uppskrivningar/mån (h) före 51,6 

Total tid för uppskrivningar/mån (h) efter 40,0 

Total kostnad (kr/år) före  ca 120 000 

Total kostnad (kr/år) efter ca 93 000 

Procentuell förändring total kostnad/år 22 % 

 

Anledningen till att förändringen inte blev så stor beror på att dubbla plockplatser inte är till fullo 

genomfört. Det förekommer fortfarande plockplatser på lagret som inte ännu har blivit påfyllda. 

För att uppskrivningarna ska kunna minska måste alla artiklar ha dubbla plockplatser och i 

framtiden när DSV har genomfört detta så är förhoppningen att kostnaden för uppskrivningar ska 

försvinna helt. Det kommer fortfarande att behövas påfyllning, men den extra tiden som en 
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plockare måste lägga på att åka till tavlan och att hämta upp påfylld artikel kommer att försvinna 

helt. 

 

DSV hade 6 man som jobbade i 8 timmar en lördag, detta innebär en kostnad på ca 15 200 kr. För 

att färdigställa allt så skulle det krävas ytterligare en dag vilket medför den dubbla kostnaden på 

ca 30 400 kr. På mindre än ett år kommer då denna kostnad att betalas tillbaka eftersom DSV 

tjänar in 93 000 per år på att införa dubbla plockplatser förutsatt att uppskrivningstavlan 

försvinner helt. 

4.4.2. Effektivitetsförändringar av dubbla plockplatser 

Införandet av dubbla plockplatser leder till att man blir mer effektiv eftersom man slipper ägna 

onödig tid på att skriva upp artiklar på uppskrivningstavlan. Utifrån beräkningarna kan man se att 

man plockar fler order/mantimme efter införandet jämfört med tidigare. Eftersom införandet av 

dubbla plockplatser inte blev klart under detta projekt kan man förvänta sig att effektiviteten 

kommer att öka ytterligare med tiden.  

 

De totala intäkterna efter införandet har minskat vilket kan bero på flera faktorer: 

 

 Skillnad i efterfrågan 

o Mer helpall ena perioden 

o Totalt fler order ena perioden 

 Varierat antal plockare 

 

Den största anledningen till att intäkterna har gått ner beror med stor sannolikhet på att man inte 

har lika mycket att göra perioden efter införandet och det är inte lika många plockare som arbetar. 

 

Det bästa hade varit att beräkna effektiviteten över ett helt år och sen jämföra med effektiviteten 

för året innan genomförandet. Då får man med alla förändringar som sker i efterfrågan. Man bör 

även vänta med att beräkna förändringen av en åtgärd till dess att plockarna på lagret har hunnit 

vänja sig vid förändringen, ovana kan bidra till att effektiviteten till en början minskar. 

 
Tabell 11: Effektivitetsförändringar 

Antal orderlinjer/mantimme ut 

före 

48 

Antal orderlinjer/mantimme ut 

efter 

59 

Total intäkt linjer  

(snitt kr/mån) före 

ca 307 000 

Total intäkt linjer  

(snitt kr/mån) efter 

ca 280 000 

 

4.4.3. Frekvensläggning 

Eftersom en frekvensläggning inte kommer att genomföras under projektets gång så gjordes en 

beräkning av kostnadsförändringen med hjälp av hypotetiska placeringar. Fem olika order valdes 

ut och plockades utifrån den placeringen som finns på lagret nu. Därefter gjordes en hypotetisk 
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placering av var artiklarna skulle placeras vid en eventuell frekvensläggning. Plockaren fick 

sedan plocka ordern igen och ”låtsatsplocka” utifrån frekvensläggningen. Detta gjorde att en tid 

på hur lång tid en order tog att plocka innan och efter en frekvensläggning kunde tas fram och 

därefter analyserades skillnaden.  

 

När en frekvensläggning har genomförts är det inte säkert att tiden förbättras på alla order, vilket 

kan ses i tabell 12. I order 5 blev tiden samma före och efter en frekvenslägging. Detta beror på 

att artiklar som egentligen ska vara placerade längre bort på lagret nu ligger i mer högfrekventa 

gångar, när dessa flyttas kommer tiden försämras för just de artiklarna. I tabell 12 kan även 

förbättringen i procent för de olika orderna ses. 

 
Tabell 12: Förbättring efter en frekvensläggning 

 Förbättring i tid (%) 

Order 1 11 % 

Order 2 32 % 

Order 3 23 % 

Order 4 39 % 

Order 5 0 % 

Förbättring (snitt/order) 26 % 

 

Förbättringen i tid per order blev i snitt 26 procent vilket motsvarar en besparing på ca 130 000 kr 

per år. Denna uträkning baseras på ett snitt av antal order i månaden och en kostnad för 

lagerpersonalen. Besparingen ska bara ses som ett riktmärke för hur mycket man kommer att 

vinna på frekvensläggningen. Att utföra en frekvensläggning skulle innebära extraarbete och det 

är svårt att exakt säga hur lång tid det skulle ta. En uppskattning är att det ungefär skulle 

motsvara arbetet med att införa dubbla plockplatser. Det innebär en kostnad på ca 30 400 kr, men 

eftersom exakta tiden för införandet är svår att bestämma så leder det till osäkerhet i 

kostnadsberäkningen.   

 

4.4.4. Administrativa kostnader för reklamationshantering 

Den administrativa kostnaden för en reklamation kommer att minska om antalet reklamationer 

minskar, då behöver man inte lägga lika mycket tid åt att utreda och svara på reklamationer. Den 

administrativa kostnaden är oftast den enda fasta kostnaden för en reklamation eftersom DSV 

sällan behöver betala straffavgifter vid felplock. Genom att placera om artiklar på lagret och 

genomföra effektivitetsåtgärder har felplocket hos Kund 1 minskat. Man har minskat sin totala 

kostnad för hantering av reklamationer med cirka 32 procent per år. Den totala kostnaden 

räknades ut med hjälp av de olika tider som togs fram under informationsinsamlingen. Hur 

många reklamationer i snitt per månad det var före förbättringsåtgärderna och hur många det var 

efter kan ses i tabell 13.  
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Tabell 13: Förändring efter genomförda åtgärder 

Antal reklamationer snitt/mån före 180,25 

Antal reklamationer snitt/mån efter 121,00 

Total kostnad (kr/år) före ca 57 000 

Total kostnad (kr/år) efter ca 39 000 

Procentuell förändring total kostnad 31 % 
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5. Kund 2 
I detta kapitel beskrivs hur information samlas in för att en analys ska kunna genomföras. 

Kapitlet innefattar även analys där man kommer fram till lämpliga förslag som kan förbättra 

plockkvaliteten på lagret och en sammanfattning av de åtgärder som genomfördes under 

projektets gång. Slutligen så kommer en ekonomisk analys för att visa företaget vad de tjänar på 

de olika åtgärdsförslagen. 
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5.1. Relevant information 

 

5.1.1. Information taget från reklamationer 

Informationen från reklamationer bearbetas på samma sätt som informationen från Kund 1. Den 

information som finns om Kund 2 är dock begränsad då man inte kan se vem som har plockat 

order samt att den är relativt nyinflyttad. 
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Figur 21: Diagram över antal felplock 

 

För Kund 2 gjordes bedömningen att endast titta på juni, juli och augusti månad till en början då 

det inte finns mycket information att analysera de första månaderna kunden finns på lagret, se 

figur 21. Att det är en stor topp i juli beror på att man får in mycket order inför skolstarten.   

 

Samma sammanställningar som för Kund 1 gjordes för juni, juli och augusti och resultatet här var 

att räknefel var den mest frekventa typen av fel. Detta innebär att det inte krävs lika mycket 

utredning om artiklars placering på lagret. Cirkeldiagram över felorsak gjordes för att få en bättre 

överblick av periodens felplock, se figur 22 nedan.  

 



 

           

 

58 

 
Figur 22: Typ och andel av felplock 

 

Efter att ha fått tips från ansvarig lagerpersonal för Kund 2 när det gäller märkningen av artiklar 

så har det valts ut att analysera den biten. När det gäller märkningen så tror man att det kan ha 

skett mycket fel på grund av att just Kund 2 har en viss märkning med fyra siffror och att DSV på 

sina order har åtta siffror. För att kunna undersöka den biten så har alla ”plockat från fel plats” 

tagits fram i en separat Excel-fil. Där kan man senare lätt se om felplock har med märkningen att 

göra genom att titta på vilket artikelnummer slutkunden har fått i stället för det artikelnummer 

den egentligen skulle ha. Utredningen av varför det sker så mycket räknefel kan i stort sett bara 

göras genom att göra egna observationer på lagret. En statistik över samtliga artiklar som har ett 

liknande artikelnummer har tagits fram för att senare i analysen kunna utesluta chansen att en 

artikel plockats fel på grund av detta. Hur artiklar är märkta förklaras längre fram i kapitel 5.2.1. 

 

Eftersom man lätt kan få reda på vilka order det har förekommit felplock i så anses det lämpligt 

att undersöka felet ”missat att plocka helt” genom att undersöka ordern. Avsikten är att se om 

ordern är lång alternativt om orderraden som missats ligger längst ner eller längst upp på en sida, 

då kan detta vara orsaker till att raden missats.  

 

Denna information ska sedan användas för att göra en analys av felen och för att hitta samband 

mellan artiklar och felplock. Eftersom informationsinsamlingen ska göras flera gånger under 

projektets gång kommer samma typ av information inhämtas för efterföljande månader fram till 

projektets slut.  
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5.1.2. Observationer på lagret 

När det gäller Kund 2 så arbetar de på ett lite annorlunda sätt jämfört med Kund 1. Den största 

skillnaden är att de här även packar artiklarna i kartonger efter plockning eftersom det plockas 

artiklar styckvis.  

 

Större delen av året har denna kund väldigt få plockare som arbetar vilket gör att det inte på 

samma sätt som för Kund 1 går att urskilja olika ställen på lagret som är flaskhalsar. För att 

kunna reda ut det största problemet hos denna kund, som är räknefel, har det valts ut andra saker 

att kolla på. De delar som främst har valts ut att granskas är: 

 

 Hur de märker kartonger vid packning. 

 Olika sorters artiklar/artikelnummer. 

 Övrigt plockarbete. 

 

Vid enstaka tillfällen har det även ställts frågor till plockare om det är något som är ovisst. Det 

krävs även mycket kommunikation med ansvariga ute på lagret eftersom det ofta dyker upp 

många frågetecken då det är helt skilda arbetssätt jämfört med Kund 1.  

 

Arbetssättet på lagret är väldigt lugnt och varje plockare går sakta i lagret och plockar de artiklar 

som står på ordern. Vid många order så är det många lagerarbetare i rörelse och då har man ett 

system där en person plockar och en annan person packar, men större delen av året är det väldigt 

få som arbetar på lagret och då plockar och packar samma person.  

 

När plockarna packar ner artiklarna i kartonger förekommer det ofta att man använder sig av 

gamla kartonger. Dessa kartonger är märkta sedan tidigare och när man använder kartongen på 

nytt så stämmer inte innehållet överens med det som står på kartongen.  

 

Det som har observerats på lagret är en grund till det kommande analysarbetet. 
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5.1.3. Informationsinsamling till ekonomisk analys 

För att kunna utreda reklamationshanteringen för denna kund så kan i stort sätt samma 

information användas som för Kund 1. Vid hanteringen av dessa reklamationer tillkommer det 

ytterligare en person. Arbetsprocessen för Kund 2 vid en reklamation ser därför ut som följer: 

 

 Tar emot en reklamation via mail. 

 Skriver ut reklamationen. 

 Kontrollerar när reklamationen plockades för att se om den ev. kan godkännas. 

 Kontrollerar vem som plockade ordern och skriver den personens namn på reklamationen. 

 Skriver ut ordern som reklamationen plockades på. 

 Reklamationen lämnas till ansvarig person på Kund 2: s lager. 

 Kontrollerar att plockplatsen för den reklamerade artikeln fortfarande gäller på lagret 

(eftersom Kund 2 har flytande placering av artiklar). 

 Reklamationen ges till en plockare som plockar den reklamerade artikeln på nytt 

samtidigt som antal på pallen räknas. 

 De plockade artiklarna packas i kartong 

 Plockaren bokar transport till reklamationen, 

 Ansvarig på Kund 2: s lager får tillbaka reklamationen och ändrar saldot vid behov. 

 Reklamationen lämnas tillbaka till ansvarig person för reklamationerna.    

 Svarar på reklamationen. 

 Tar den besvarade reklamationen och sorterar in den under aktuell månads reklamationer. 

 Lägger in reklamationen i reklamationsfilen. 

 

Den totala tiden för att hantera en reklamation är i dagsläget 16 min 57sek. 

Det som skiljer reklamtionsprocessen från Kund 1 och Kund 2 är att Kund 2: s reklamationer 

alltid plockas igen och skickas till slutkunden. Tiden det tog att genomföra dessa processer 

kommer senare att användas i den ekonomiska analysen. 

 

5.2. Analys 

 

5.2.1. Analys av reklamationer 

Alla artikelnummer analyseras för att eventuellt kunna se något återkommande problem med 

några artikelnummer. Endast enstaka fel förekommer i mer än en månad och just omplacering av 

artiklar är i detta fall inte så aktuellt då man inte kan se något återkommande problem här.  

 

Kund 2 har valt att dela in artiklarna i prismärkt, icke-prismärkt, rkv och skola och dessa har 

endast fyrsiffriga artikelnummer. DSV använder sig däremot av artikelnummer som består av åtta 

eller fem siffror vilket gör att de lägger till fler siffror till artikelnumret. Tillägget -0019 innebär 

ickeprismärkt, -0079 innebär prismärkt och ändelsen -9 innebär rkv. Detta innebär att samma 

kalender kan vara både oprismärkt, prismärkt och rkv. Artikeln heter exempelvis 2039 och den 

oprismärkta artikeln heter 20390019, den prismärkta 20390079 och rkv heter 20399. Ute på 

lagret heter dock alla artiklar endast 2039. 
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En analys av alla fel som beror på ”plockat från fel plats” och ”missat att plocka helt” görs för att 

se om den lika märkningen på artiklar är orsaken. Men det visade sig att så var inte fallet och 

därför görs inte mycket mer åt denna sak. Om så hade varit fallet så hade man tydligt sett i 

reklamationsfilerna att man tagit rätt artikel men att man tagit prismärkt i stället för ickeprismärkt 

osv. Men felen var att man tagit fel på hela artikelnumret så slutsatsen blev att det inte hade med 

märkningen att göra. 

 

Orsaken ”missat att plocka helt” förekommer även en viss del hos denna kund. I det här fallet så 

kontrollerades ett urplock av utskrivna order för att förhoppningsvis kunna se något mönster. 

Efter en genomgång av orderna drogs slutsatsen att felplocket kunde bero på att orderna var långa 

och att man därför miste koncentrationen. Felplocken kunde dock inte kopplas till orderrader 

högst upp eller längst ner på en ordersedel.  

 

5.2.2. Analys av arbetsprocess 

Plockning 

Varje order är kopplad till en plockare men man för inte någon statistik över varje plockares fel. 

Detta gör det inte möjligt att gå ut till varje plockare och berätta vad dem gjort för fel, dock är det 

vanligast felet räknefel så det finns inte ett behov av att analysera varje plockare var för sig. 

Istället bör man fokusera på varför just plockfelet ”räknefel” förkommer ofta på Kund 2: s lager. 

 

En möjlig orsak till räknefel kan vara att plockaren inte tar bort buntbandet om denne tar ut en 

enda artikel från en bunt på exempelvis fem. Detta kan innebära att nästföljande plockare inte ser 

detta och tar bunten i tron om att den är komplett med fem när bunten i själva verket endast 

innehåller fyra. Detta kan generera räknefel och därför beslutades att buntbanden skulle tas bort 

av varje plockare som endast tar en artikel från en bunt. 

 

Det är svårt att veta exakt vad räknefel beror på eftersom det kan uppstå på grund av väldigt 

många saker. I många fall kan det vara så att plockaren räknar fel och detta är inget man kan göra 

något konkret åt. Om slarv är orsaken till räknefel kan man informera plockaren att han/hon ska 

vara mer noggrann. 

 

Under projektet infördes det en dubbelkontroll då en extra person hyrdes in för att dubbelkolla så 

många order som möjligt för att minska på räknefelen.  

 

Packning 

Alla order packas i kartonger och detta kan leda till att det uppstår räknefel om märkningen på 

kartongen inte stämmer överens med innehållet. I många fall är det så att plockaren plockar ur 

eller lägger i fler artiklar i en kartong än vad som står på den. Om plockaren nu inte märker om 

kartongen, som ofta är fallet, så tror fortfarande slutkunden att de mottagit det antal som står på 

kartongen och skickar då en reklamation för att ha mottagit fel antal.  

 

Tidigt i projektet så bestämdes det att en analys av packningsprocessen behövde göras eftersom 

detta identifierades som en orsak till räknefelen. En extra process infördes genom att packaren 

ska märka om en kartong om kvantiteten som står på kartongen har ändrats. Tidigare ansågs detta 

inte nödvändigt eftersom man resonerade att mottagaren skulle förstå att kvantiteten inte stämde 

eftersom förpackningen var bruten och ny tejp var påsatt. Detta är naturligtvis inte alls självklart 



 

           

 

62 

för en mottagare som inte vet hur packningsprocessen på DSV ser ut. Därför bestäms att 

kvantiteten på en ompackad kartong alltid ska strykas över. Det är inte nödvändigt att skriva rätt 

kvantitet, en överstrykning räcker eftersom mottagaren då förstår att han inte kan lita på vad som 

står på kartongen.  

 

Det är inte en självklarhet att ommärkning av kartonger minskar felplocken eftersom Kund 2: s 

slutkunder hävdar att de alltid räknar antalet i kartongen noggrant, oavsett vad som står på 

kartongen.  

 

Övrigt arbete 

Med övrigt arbete menas sådant arbete som inte berör packning och plockning. Det kan vara hur 

man introducerar nya plockare och hur lagret är uppbyggt så att arbetet blir så lätt och smidigt 

som möjligt för plockarna. 

 

Informationen som en ny plockare får behöver nödvändigtvis inte komma från den som är 

ansvarig på lagret, informationen kan lika väl komma från någon som precis fått en introduktion 

och på detta sätt kan viktig information försvinna för många. På lagret sitter korta beskrivningar 

uppsatta för hur man ska plocka och packa en order men den informationen är inte tillräcklig för 

att en ny plockare ska bli helt insatt i arbetet. För att lösa detta problem utformades en lathund för 

olika arbetsprocesser (bilaga 4).  

 

Då lagret till en början var uppdelat i olika gångar beroende på om det var en prismärkt, 

oprismärkt, rkv eller skola kunde plockarna ofta gå i en och samma gång för att plocka en order. 

När det fungerade bra så var detta arbetssätt smidigt och plockarna visste exakt var de skulle för 

att plocka order. När antalet pall ökade fungerade det inte att ha kvar dessa olika gångar utan de 

olika varianterna av artiklar blandades i alla gångar. Detta ledde till att all plockning spreds ut i 

hela lagret. Arbetet blev även rörigare för den som fyller på plockplatserna då påfyllaren måste 

åka och hämta pall i buffert som är på ett ställe i lagret och fylla på plockplatsen som är på ett 

annat ställe.  

 

Att analysera fast movers list för Kund 2 känns inte lika relevant då lagerytan är så pass liten för 

denna kund och en frekvensläggning skulle inte förbättra effektiviteten nämnvärt. Man skulle 

kunna tänka sig att om effektiviteten blir bättre så kommer plockarna att hinna plocka fler order, 

och samtidigt kommer det kanske att innebära att de inte blir lika stressade och därför plockar 

mer noggrant. Men denna aspekt kommer inte att undersökas närmare. 

 

Resultatet av dessa förändringar redovisas i kapitel 5.4. 
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5.3. Genomförda åtgärder 

 

Under projektet så kom det in klagomål från Kund 2 om att det var för mycket felplock. Alla 

förslag på förändringar som då hade arbetats fram under projektet diskuterades snabbt med 

berörda på DSV samt ansvarig på lagret för Kund 2. De förslag som genomfördes var dessa: 

 

 Dubbelkontroll av order 

 Ta bort buntband 

 Stryka över märkning på återanvända kartonger 

 

Man beslutade att man skulle försöka införa dessa förändringar så snabbt som möjligt då man 

anser att detta var nödvändigt för att kunden skulle bli nöjd och stanna kvar som kund. Detta 

ledde då till att förändringarna blev svåra att analysera var för sig så i den ekonomiska analysen 

som kommer längre fram i kapitel 5.4 behandlas alla förändringar som en enda stor förändring. 

 

Dubbelkontroll gjordes av så många order som möjligt av en extra person som hyrs in. Med en 

extra kontroll kommer antalet felplock att gå ner drastiskt vilket också skedde, dock bör man 

avväga hur lång tid man ska lägga på felkontroll. Det viktigaste är att behålla kunden men ens 

kostnad måste ändå hållas på rimliga nivåer. I perioder med många order kan det vara en fördel 

att ta in en extra person eftersom det då plockas mer och felplocken blir fler. I 

packningsprocessen införs att man ska stryka över antal på kartongen om man lagt i eller tagit ur 

några artiklar. Detta för att man ska undvika missförstånd hos slutkunden. Vid plockning ska 

plockaren ta bort buntband runt artiklar om han endast tar en enstaka artikel från bunten.  

 

För att göra det extra tydligt och för att inte information ska försvinna på vägen utformas även en 

lathund för hur arbetet fungerar på lagret. Om det är något som är oklart för någon plockare ska 

han/hon kunna läsa lathunden för att få information.  

 

På företaget genomfördes även en förändring som inte tagits fram eller analyserats i detta projekt, 

man började använda samma personalpool för att inte oerfaren personal skulle finnas på lagret. 

Denna förändring är det svårt att koppla till en förbättring i felplock men man får anta att en 

erfaren personal som plockat på lagret innan blir mer säker och det bidrar till mindre felplock.  
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Utveckling - Felplock
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Figur 23: Utveckling av felplock 

 

Förändringarna som gjordes skedde samtidigt vilket gjorde att analysarbetet inte blev riktigt som 

planerat. Man kan inte direkt säga hur mycket varje förändring bidrog till att minska felplocken 

och inte heller se om det var någon förändring som inte bidrog alls. I efterhand när man ser 

resultatet på alla förändringar kan man i alla fall konstatera att antalet felplock gick ner och 

kunden blev nöjd. I figur 23 visas hur felplocken har förändrats under projektets gång. Målet att 

nå 0,2 % är uppnått och till och med under denna nivå. En bidragande anledning till att det är så 

lågt ligger också i att man inte plockade så mycket order i december månad. Eftersom kunden är 

ny hos DSV för detta år så finns det heller ingen möjlighet och jämföra med tidigare år, vilket 

annars hade varit bra.  

 

Enligt grafen i figur 23 så kan man se att felplocket har börjat minska innan projektet startade. Då 

kan man undra hur det kommer sig, svaret på det kan ligga i att DSV själva på ett eller annat sätt 

påbörjat att bearbeta felplocken innan vi började med detta projekt. I september startade vi 

projektet och felplocken fortsätter att minska trots att några egentliga förändringar inte har gjorts 

så tidigt i projektet. Anledningen är att efterfrågan minskar vilket bidrar till att felplocken går ner. 

 

5.4. Ekonomisk analys 

 

Den ekonomiska analysen för Kund 2 blir begränsad till en enda analys för alla förändringar. Alla 

åtgärder på Kund 2: s lager sker samtidigt och därför kan man inte urskilja förbättring eller 

försämring för varje enskild åtgärd. I kapitel 5.1.3 beskrivs framtagningen av den information 

som behövdes till den ekonomiska analysen. Antal reklamationer före införandet av åtgärderna 

beräknades genom ett snitt per månad och sen kostnad per månad. Denna uträkning gjordes med 

hjälp av den kostnad som räknades fram baserat på total hanteringstid för en reklamation och 
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kostnaden för att hantera en reklamation. Kostnaden per månad summerades sedan över ett helt år 

för att ta fram kostnaden för reklamationerna per år.  

 

Efter genomförda åtgärder togs antal reklamationer för månaderna efter fram och en kostnad för 

reklamationerna per månad räknades fram. Den totala kostnaden räknades ut med hjälp av de 

olika tider som togs fram under informationsinsamlingen.  Denna kostnad summerades även den 

för ett år för att få total kostnad per år. Skillnaden i total kostnad per år, före och efter åtgärderna, 

kan ses i tabell 14. 

 
Tabell 14: Kostnadsförändring efter genomförda åtgärder 

Antal reklamationer före (snitt/mån) 106,8 

Antal reklamationer efter (snitt/mån) 14,5 

Total kostnad (kr/år) före ca 76 000 

Total kostnad (kr/år) efter ca 9 000 

Procentuell förändring i total kostnad 88 % 

 

En förbättring på 88 % kan verka väldigt mycket men detta beror på att största orsaken till 

felplock beror på räknefel. Den extra personen som sattes in för att kontrollera alla order bidrog 

till att detta fel i princip försvann helt och därmed försvann ett stort antal reklamationer varje 

månad.  

 

Att ha en extra person som enbart kontrollerar order är kostsamt och vinsten att få minskat antal 

reklamationer uppväger inte denna kostnad. Dock får man en vinst i form av nöjdare kunder och i 

det här fallet ansågs det vara viktigare för att få behålla kunden. När efterfrågan går ner krävs det 

inte att en person på heltid kontrollerar order och därför går kostnaden för denna kontroll ner de 

perioder som efterfrågan är låg. Extrapersonen kan då hjälpa till att plocka och packa istället för 

att enbart kontrollera order. 
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6. Metodkritik  
Detta kapitel kommer kritiskt att titta på informationsinsamlingen och de delar av informationen 

som kan innebära begränsningar och felkällor. För att kunna genomföra en analys krävs det att 

all data har bearbetats på ett strategiskt sätt och detta kapitel kommer även att titta på metoden 

som har använts när data har samlats in. 
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6.1. Kritisering av informationsinsamlingen 

 

Metoden att samla befintlig information består i att ta fram relevanta data ifrån affärssystemet. 

Eftersom all nödvändig information kan hittas i affärssystemet finns det ingen anledning att hitta 

alternativa metoder att ta fram information på. Svårigheten består i att ta fram de data som är 

relevanta för vidare analys. Informationen som initialt väljs att titta på är reklamationer från olika 

perioder under 2008.  

 

En metod för att ta fram artikelinformation är att använda sig av fast movers list. Denna metod är 

mest effektiv eftersom fast movers list kan uppdateras varje dag, man kan då direkt få 

information om vilken artikel som det plockats mest av en specifik dag och man får även en 

uppdaterad lista över plockplatsen för samtliga artiklar. En annan metod för att ta fram 

artikelinformation kan göras med hjälp av olika sökkommandon i affärssystemet och man kan då 

få en mer specifik överblick över en enda artikels historia.  

 

Reklamationer 

Anledningen till att koncentrationen är på de artiklar som plockats fel två eller fler gånger varje 

månad är många artiklar som plockats fel en enda gång varje månad troligen beror på slump och 

inte på systematiskt fel i processerna. För Kund 1 så fanns det bra dokumentation i 

reklamationsfilen som ansågs tillräcklig, för Kund 2 var informationen mer bristfällig.  

 

Reklamationsfilen skapas av en person som är ansvarig för enbart detta och då detta är ett i 

huvudsak manuellt arbete så uppstår det vissa fel som kan vara missvisande för vidare analyser. 

Dessa fel kan exempelvis vara att två olika typer av fel är registrerade på samma artikelnummer 

och vissa ordernummer med felplock kan felaktigt vara inlagde mer än en gång. Orsaken övriga 

fel i sammanställningen kan dölja flera fel som egentligen borde analyseras vidare. Då analysen 

endast tar hänsyn till artiklar med två eller fler felplock anses dessa fel inte utgöra en för stor del 

av informationen.  

 

Fast movers list 

Att analysera fast movers list anses vara ett bra alternativ till att kunna avgöra om artiklarna är 

rätt placerade i lagret. Eftersom man kan se hur många order varje artikel varit med i under året 

så finns det ingen anledning att försöka komma på något annat sätt att lösa detta på. Antal order 

är ett bra mått på hur ofta en artikel plockas och för att höja effektiviteten är en analys av fast 

movers list viktig.  

 

Det negativa med att använda sig av fast movers list är att vissa artiklar försvinner och vissa ökar 

i efterfrågan under vissa perioder. Tar man fram en fast movers list över flera månader kommer 

dessa artiklar med och kan skapa felaktiga analyser. Dock är det flesta artiklar året-runt artiklar 

och därför bedömdes övriga artiklar inte utgöra en stor störning i arbetet.  

 

Egna observationer 

En nackdel med ett frågeformulär är att plockaren inte säger hela sanningen, utan säger det som 

han/hon vet att de ska göra men att de helt struntar i att göra så när de arbetar. Ett komplement till 

detta är att själva gå runt på lagret för att se hur de arbetar. Att själva tillbringa tid på lagret ger 
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även möjligheter att ta in åsikter från plockarna. De kan komma med åsikter och det ger möjligen 

en del tips till oss själva.  

 

Uppskrivningstavlan 

Antalet påfyllningar av plockplats kontrollerades under två veckor. Att endast två veckor har 

valts beror på att alla veckor liknar varandra i stort sett. Det är mest att fylla på under måndagar 

för att sedan minska resten av veckan och samma mönster kan man se de flesta veckor. Det 

ansågs då att det var tillräckligt med två veckor för att få en tillförlitlig bild av antalet 

påfyllningar.  

 

Det finns nackdelar med att det endast har utförts observationer under dagtid. Många plockare 

jobbar endast kvällstid vilket kommer att innebära att man inte kan se hur alla plockare jobbar. 

En annan nackdel är att man inte får med vilka artikelnummer och hur många som skrivs upp 

under kvällstid. Vid en förfrågan så var det dock inte stor skillnad på antalet påfyllningar på 

kvällen jämfört med dagen så snittet skulle inte påverkas nämnvärt.  

 

Anledningen till att artikelnummer på tavlan skrivs upp är att se om dessa uppskrivningar har 

något samband med antalet felplock. Eftersom en typ av fel är ”missat att plocka helt” så 

diskuterades länge hur denna bit skulle kunna analyseras när det gäller Kund 1. Tanken blev till 

slut att eventuellt kunna hitta samband mellan det som skrevs upp på tavlan och ”missat att 

plocka helt” denna metod att samla information från tavlan sågs som en viktig bit i projektet för 

att analysera denna typ av fel. 

 

Åtgärder 

Projektet är upplagt så att förändringar görs under projektets gång och för att det ska bli så 

smidigt som möjligt så görs förändringar i olika omgångar. Det svåra blir att veta hur länge man 

ska vänta tills man gör nästa förändring. Det kan hända att vissa förändringar tar lång tid innan 

man på lagret kan jobba som vanligt igen, så till en början kan lika väl en förändring vara negativ 

för effektiviteten men att den efter ett tag ökar. För att vara på den säkra sidan är det bättre att 

vänta lite längre än att göra en förändring för snabbt inpå en annan. Gör man förändringar för tätt 

blir det svårt att avgöra vilken förändring som bidrar till vilket resultat. 

 

6.2. Kritisering av analysarbetet 

 

Artikelgrupper 

När analysen av artikelgrupper genomförs har inte frekvensläggning av lagret påbörjats vilket 

försvårar utplacering av artikelgrupperna. Genomförandet av artikelgrupper på lagret kommer 

därför att ske efter en frekvensläggning, artikelgrupperna bör skapas inom varje klass av artiklar 

för att lagret ska bli så effektivt som möjligt. Därför finns det risk att en del artikelgrupper som 

skapades i Sverige-Hub kommer att ändras något efter en frekvensläggning. Anledningen till att 

analys av artikelgrupper genomförs innan en frekvensläggning är att se om det finns anledning att 

jobba vidare med artikelgrupper, det visade sig även att de flesta grupper som tas fram i 

artikelgrupperingen av Sverige-Hub order har samma klassificering inom gruppen.  
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Sära på artiklar 

Anledningen till att inte alla felplock som beror på ”plockat från fel plats” tas med i analysen är 

att det anses inte relevant om en artikel endast plockats från fel plats en enda gång. Man kan då 

inte se några samband och feltagningen bedöms bero på slarv eller slump. Har artiklarna 

dessutom inte liknande artikelnummer är chansen stor att felet istället beror på att plockaren läst 

av fel plockplats. Detta slarv kan man inte åtgärda genom omflyttning av artiklar.  

 

Den ekonomiska analysen av särning på artiklar är något bristfällig eftersom denna åtgärd inte 

genomförs på lagret förrän sent in i projektet. Tiden efter genomförandet blir då väldigt mycket 

kortare än tiden som analysen innefattar. Man har sett att en artikel plockas fel med samma 

artikel någon gång varje månad under ett antal månader och analysen görs för färre månader. 
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7.  Resultat och rekommendationer   
I detta kapitel diskuteras de förslag som arbetats fram och rekommendationer ges på vad DSV 

borde göra för att höja kvaliteten på lagret. Sist i kapitlet listas även förslag på åtgärder som inte 

analyserats under projektet.   
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7.1. Resultat av genomförda åtgärder 

 

Här sammanfattas de resultat som beräknades fram i den ekonomiska analysen. 

7.1.1. Införandet av dubbla plockplatser 

Antal uppskrivningar i månaden minskade från 1240 till 960 stycken. Tiden man måste lägga på 

en uppskrivning på tavlan minskar då från 52 timmar till 40 timmar per månad. Detta i sin tur 

innebär en procentuell minskning av den totala kostnaden med cirka 22 procent per år. Detta 

inbringar ingen vinst för DSV utan tiden en plockare sparar in kan i stället utnyttjas till annat 

arbete.  

 

Anledningen till att förändringen inte blev så stor beror på att dubbla plockplatser inte är till fullo 

genomfört. Det förekommer fortfarande plockplatser på lagret som inte ännu har blivit påfyllda. 

För att uppskrivningarna ska kunna minska måste alla artiklar ha dubbla plockplatser och i 

framtiden när DSV har genomfört detta så är förhoppningen att kostnaden för uppskrivningar ska 

försvinna helt. Det kommer fortfarande att behövas påfyllning, men den extra tiden som en 

plockare måste lägga på att åka till tavlan och att hämta upp påfylld artikel kommer att försvinna 

helt. 

 

7.1.2. Frekvensläggning 

Efter en genomförd frekvensläggning skulle förbättringen i tid per order i snitt bli 26 procent, 

vilket motsvarar en besparing på ca 130 000 kr per år. Besparingen ska bara ses som ett riktmärke 

för hur mycket man kommer att vinna på frekvensläggningen. Att utföra en frekvensläggning 

skulle innebära extraarbete och det är svårt att exakt säga hur lång tid det skulle ta. En 

uppskattning är att det ungefär skulle motsvara arbetet med att införa dubbla plockplatser. Det 

innebär en kostnad på ca 30 400 kr, men eftersom exakta tiden för införandet är svår att 

bestämma så leder det till osäkerhet i kostnadsberäkningen.   

 

7.1.3. Administrativa kostnader för reklamationshantering 

Genom att placera om artiklar på lagret och genomföra effektivitetsåtgärder har felplocket hos 

Kund 1 minskat. Man har minskat sin totala kostnad för hantering av reklamationer med cirka 32 

procent per år. Anledningen till att denna kostnad minskade beror på att ”plockat från fel plats” 

var det största felet och eftersom detta fel minskade så reducerades antalet reklamationer. 

 

7.1.4. Kund 2 

Efter alla genomförda förändringar så minskade den totala kostnaden för hantering av 

reklamationer med 88 %. Då alla förändringar genomfördes samtidigt så utfördes den 

ekonomiska analysen som en stor förändring och det finns ingen möjlighet att se hur mycket 

varje enskild förändring bidrog till resultatet. Dubbelkontrollen som infördes bidrog till att 

räknefelen i princip försvann helt så därför denna stora nedgång.  
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7.2. Fortsatt arbete för DSV 

 

Alla förslag på förändringar som tagits fram kommer DSV att få arbeta vidare med själva efter 

eget tycke efter projektets slut. Detta är förslag som har analyserats under projektet som anses 

viktiga för att kunna öka kvaliteten på lagret.  

 

En manual har utformats för hur arbetet ska utföras för att uppnå bättre kvalitet. Åtgärder är bland 

annat valet för placering av truck och hantering av tomma pallar, se bilaga 3. Anledningen till att 

det gjordes i form av en manual är att handledaren för projektet ville ha det redovisat på ett 

sådant sätt. Möjligheten finns även att ge ut denna manual till dem som jobbar på lagret. För att 

förändra olika arbetsprocesser på lagret måste även de som arbetar där informeras på ett tydligt 

sätt för att resultatet ska bli bra.   

 

Manualen tar upp följande förändringsförslag: 

 

 Förändringsförslag för att arbeta mot lean 

– Vad är lean nu? Vad kan bli lean? 

 Frekvensläggning 

 Artikelgrupper 

 Förslag på ändrad hantering av reklamationer 

 Förändrade arbetsprocesser på lagret 

 Förslag på ytterligare åtgärder som inte har rymts i projektet 

 

I manualen finns det även en prioriteringslista i vilken ordning förändringarna bör göras.  

 

7.2.1. Vad är Lean nu? – Vad kan bli Lean? 

Nuläget: 

 

 I dagsläget delar man upp order i olika högar för att rätt utrustning ska användas till rätt 

ändamål. 

 

 Man har en tanke på att man ska lagra de mest högfrekventa artiklarna i gång 11 och 12, 

detta är bra för att minska slöseriet på transporter.  

 

 Lista på lagret där alla har olika ansvarsområden för att skapa ordning och reda. 

 

Framtiden: 

 

 På DSV Solutions lager förkommer det mycket ”kassaktioner” i form av felplock. Denna 

typ av slöseri måste elimineras eftersom det skapar onödigt omarbete för personalen, både 

den administrativa personalen som måste utreda felplocket och även för lagerpersonalen 

som måste plocka ordern igen. Att sära på artiklar som ofta förväxlas är också ett steg i att 

minska kassaktioner, förebygger man felplocken bidrar även det till mindre slöseri. 
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 På lagret finns plockplatser på två nivåer vilket gör att plockare med truckar som inte kan 

”hissa” plockaren måste sträcka sig efter artiklar på andra våningen om första våningen är 

tom. Det är viktigt att alla plockare på lagret tar sitt ansvar, de som har en skjutstativtruck 

kan lika väl som påfyllaren flytta ner en pall från våning 2 till våning 1 för att undvika att 

efterföljande drabbas av samma problem. 

 

 För DSV Solutions som är ett tredjepartslogistikföretag är onödig kapitalbindning inte 

slöseri för företaget, dock bör man tänka på att artiklar som inte plockas ofta bör ligga 

längst bort i lagret för att inte ta upp plats för mer frekventa artiklar. 

 

 Vid inventering blir det överarbete då allt sker i så många steg.  

 

 På DSV:s lager uppstår det slöseri i form av väntan i samband med påfyllning av 

plockplats. Detta bör åtgärdas något med hjälp av dubbla plockplatser. Väntan uppstår 

även på lagret om en plockare har placerat sin truck på ett olämpligt sätt så att andra 

plockare inte får tillgång till resurser.  

 

 Transporttiden på DSV:s lager kan minskas om man genomför en frekvensläggning av 

hela lagret. Då kommer alla artiklarna ligga rätt placerade utifrån sin uttagsfrekvens och 

plockaren slipper åka onödiga sträckor. En annan metod för att minska transportslöseriet 

är att lägga artiklarna i artikelgrupper, då kan man plocka inom ett mindre område och 

spara in tid.  

 

 På DSV:s lager bör man göra förändringarna steg för steg och se till att en ändring 

genomförs helt och verkligen fungerar innan man påbörjar någon ny förändring. Krävs det 

investeringar för att förbättra kvaliteten bör man göra en avvägning om åtgärden kommer 

att betala sig själv på sikt.  

 

7.2.2. Frekvensläggning 

En av de viktigaste åtgärderna DSV bör genomföra är frekvensläggning. Så som artiklarna är 

placerade i lagret nu kan man vinna mycket på att placera artiklarna på rätt plats med hänsyn till 

plockfrekvens. Eftersom man inte kollat över artiklarnas placering någon gång borde det göras 

under kommande år. Vidare så är rekommendationen att utföra detta minst två gånger per år, en 

gång innan höst/vinter och en gång innan vår/sommar. Sen är det bara ännu bättre om man gör 

det oftare. Frekvensläggningen bör baseras på en ABC-analys för samtliga artiklar. Det är viktigt 

att komma ihåg att ABC-analysen är ett bra hjälpmedel i form av ett beslutsunderlag. Det är inte 

meningen att göra exakta klassificeringar som blint ska följas för att uppnå bästa resultat.  

 

Resultatet av en eventuell frekvensläggning blir en besparing på ca 130 000 kronor om året för 

DSV, som nämnts tidigare i den ekonomiska analysen. Man sparar in mycket tid på att man inte 

behöver åka onödiga sträckor på lagret. Beroende på vilken truck man använder och hur lång 

ordern är så sparar man in olika lång tid. Eftersom en frekvensläggning inte har kunnat 

genomföras under projektets gång har det inte funnits någon möjlighet att ta fram data på vad 

förändringen skulle innebära för samtliga order. 
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För att räkna ut besparingsmöjligheterna med frekvensläggning användes därför fem order som 

innehöll artiklar som i dagsläget ligger på fel plats frekvensmässigt. I fyra fall av fem visade 

resultatet att en frekvensläggning skulle minska plocktiden. Om plocktiden inte minskar kan detta 

bero på att artiklar ligger i mer högfrekventa gångar än nödvändigt. Det gör att dessa artiklar går 

fortare att plocka innan en frekvensläggning, där man kanske placerar artikeln längre ner i lagret. 

Att dessa artiklar bidrar till en ökning av plocktiden är försumbart då dem endast plockas i få 

order. Vid plockning av alla fem order så användes en skjutstativtruck, detta på grund av att en 

minsta besparing skulle räknas ut. Hade man valt att använda sig av en plocktruck skulle tiden 

det tog att plocka en order bli längre och man skulle följaktligen spara in mer tid om man enbart 

använde sig av den typen av truck.   

 

7.2.3. Artikelgrupper 

För att göra lagret mer effektivt är ett alternativ att kolla på artiklar som ofta beställs ihop. Dessa 

bör då placeras nära varandra på lagret för att spara tid. Order som skickas till Sverige–hub har 

oftast samma artiklar som återkommer så det ansågs lämpligt att analysera dessa order för att nå 

ett bra resultat. 

 

Fördelar med att ha lagret indelat efter vilka artiklar som ofta beställs ihop är att man inte behöva 

lägga onödig tid på att åka runt i lagret. Detta förändringsförslag bygger på analys av order som 

skickas till Sverige-hubben. I dessa order var det lätt att se vilka artiklar som ofta beställs ihop.  

 

Många av de grupper som valdes ut ligger relativt nära varandra på lagret men det finns 

möjligheter att göra det bättre genom att flytta ett fåtal artiklar. Denna förändring hänger till viss 

del samman med frekvensläggningen. Om artiklar ofta beställs ihop så är dessa artiklar 

förhoppningsvis lika med hänsyn till plockningsfrekvens. Därför kan det vara lämpligt att utföra 

en frekvensläggning innan man analyserar denna förändring för att se om någon artikel bör 

förflyttas. 

 

Det finns även nackdelar med att införa artikelgrupper, i de fall de beställs i annan hub än 

Sverige-hubben alternativt då de beställs utanför sin grupp så försämras effektiviteten. Detta 

förekommer, men de grupper som är framtagna innehåller endast artiklar som mer än 50 % 

beställs i gruppen och som beställs i Sverige-hub i mer än 50 % av orderna så det förekommer 

mer sällan att de inte beställs i gruppen.  

 

En utvärdering av besparingarna man kan göra med en artikelgruppering har inte gjorts och 

därför kan man inte helt säkert säga att en placering utifrån likhetsprincipen är det bästa i DSV: s 

fall. Utifrån plockarnas egna åsikter och upplevelser skulle en artikelgruppering löna sig för en 

del artiklar, Kund 1 lagerhåller för många artiklar för att kunna genomföra artikelgrupper på hela 

lagret och man bör då koncentrera sig på de artiklar som är mest högfrekventa.  

 

7.2.4. Reklamationshantering 

Hur man hanterar en reklamation och vad som ingår i reklamationsprocessen togs upp i projektet 

eftersom det fanns möjligheter till förbättring inom vissa områden. 
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Om man vid hanteringen av reklamationerna märker att samma artiklar återkommer varje månad 

med felet ”plockat från fel plats” så bör man informera någon på lagret. Lagerpersonalen kan då 

se till att dessa artiklar placeras längre ifrån varandra. Detta kommer att leda till mindre 

reklamationer som i sin tur kommer att göra reklamationsprocessen mer effektiv. 

 

Den person som hanterar reklamationerna från Kund 2 bör själv skriva ut reklamationerna istället 

för att hämta redan utskrivna reklamationer från administrativ personal. Detta skulle spara in tid 

vid varje reklamation och även fördela arbetet med reklamationen bättre.  

 

Den personal som hanterar reklamationerna från Kund 1 kan på ett smidigt sätt göra en 

pivottabell, detta för att kunna kolla på enskild persons statistik över felplock.  Pivottabellen är 

enkel att ta fram om man har fört in reklamationerna i reklamationsfilen. Att använda sig av en 

standardiserad metod för utvärdering av felplocken gör att man sparar in tid och blir mer effektiv. 

 

När en reklamation är utredd bör man föra in den i reklamationsfilen direkt för att undvika att 

samla reklamationer på hög. Detta resulterar enbart i att man i slutet av månaden får ägna tid åt 

att föra in alla reklamationer på en gång.   

 

7.2.5. Arbetsprocesser 

Efter att själva spenderat mycket tid på lagret så finns det processer i lagret som man kan göra 

bättre, mycket av detta är sunt förnuft. Arbetet på lagret kan göras mycket effektivare bara 

personalen är villig att hjälpa till. I många fall är plockarna säkert medvetna om att de inte gör på 

bästa sätt. En känsla är att de i många lägen endast tänker på sig själva och inte på de andra som 

arbetar på lagret. De ska själva göra allt så snabbt som möjligt och resten struntar man i. Bevis på 

detta är att många placerar sin truck på helt fel ställen, man tänker inte på nästa person som 

kommer med sin truck. Utan det är som att man tänker ”jag ställer mig här så länge så kan jag 

flytta på mig om någon kommer”. Men att göra på detta vis gör att mycket tid går åt bara för att 

flytta på sig i stället för att ställa sig på lämpligt ställe direkt. 

 

På något sätt måste man få de anställda att tänka på helheten för att arbetet ska förbättras. För att 

åstadkomma en sådan förändring så tar manualen (bilaga 3) upp en del som handlar om lean. 

Förhoppningarna är att de som jobbar på lagret ska få ta del av denna manual och läsa om det 

som har uppmärksammats under projektet för att de ska kunna ta åt sig av de olika punkterna.  

 

För att förbättra sina arbetsprocesser behöver DSV jobba utifrån lean filosofin. Man bör ta reda 

på vad som är slöseri och vad man kan göra för att minimera kostnaderna. I dagsläget jobbar 

DSV inte med lean och det finns många åtgärder som kan förbättra arbetsprocesserna på lagret. 

Dessa åtgärder finns även med i manualen som DSV ska jobba vidare med efter projektet. 

 

7.2.6. Fortsatt arbete Kund 2 

De åtgärder som har diskuterats under projektet har inte berört effektivitet då det har ansetts att 

lagret är så pass litet att det inte kommer att innebära några större förändringar. Det redovisas 

ändå ett förslag på vad DSV skulle kunna kolla på för att förbättra för plockarna på lagret. 

Förslaget är att försöka sortera artiklarna i olika gångar där man har oprismärkt i en gång, 
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prismärkt i en osv.  Alltså så som DSV hade tänkt från början men som inte fungerade bra i 

slutändan. Förslaget är att man gör som man hade tänkt och att man om det behövs använder en 

gång där man blandar olika grupper av artiklar. Det kommer att bli mycket bättre om man har det 

blandat i en gång istället för att man ska blanda allt i hela lagret. Om inte annat kommer det att 

spara in tid för plockarna. 

 

7.2.7. Förslag som inte har analyserats i projektet 

Alla förändringar som vi har funderat på under projektet har inte analyserats då det inte har 

funnits mer tid. Men här listas ändå de förslag som man skulle kunna jobba vidare med efter att 

projektet är slutfört. 

 

 Frekvensläggning av helpall 

Försök att ta fram en lista på vilka artiklar som ofta plockas helpall där man även kan se hur 

ofta de plockas. 

 

 Frekvensläggning av buffert 

Bufferten bör placeras så nära plockplats som möjligt. Utförs efter att frekvensläggning av 

plockplatser är utfört. 

 

 Inventering i handdator 

Undersök möjligheterna att utföra inventeringen med handdatorer för att slippa all manuell 

hantering i olika steg, vilket tar mycket tid. 

 

 Plockarna själva skriver ut order efterhand som man blir klar 

Om man skulle få denna process att fungera så skulle det innebära att man inte behöver vänta 

på påfyllning i lika stor utsträckning som nu. Påfyllaren jobbar hela tiden i förväg så att allt är 

påfyllt när det ska plockas. 
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Bilagor 
I rapporten har vissa beräkningar och alla tabeller inte redovisats. De som är intresserade av att 

mer ingående se hur beräkningar har gjorts kan titta i detta kapitel. Det visas även diverse 

tabeller och intervjufrågor. 
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Bilaga 1 
 

Formulär 

 

 Plockarens namn 

 

 En eller två order åt gången? 

 

 När du åker till en plockplats, tar du då bara en artikel och inte kollar på artikelnumret? 

 

 Om du plockar en helpall, tar du en eller två åt gången då?  

 

– Varför inte två? 

 

 Hur gör du när du skriver upp på uppskrivningstavlan? 

 

           – Gör du klart hela ordern först? 

 

           – Åker direkt till tavlan innan jag fortsätter med ordern?     

           

           – Övrigt 

 

 Hur noterar du rest? (Hur du gör för att komma ihåg att du ska hämta fler av en artikel när 

den är slut) 

 

 Om det är en plockare som plockar från den plats som du ska plocka på, står du då och 

väntar eller åker du och plockar något annat så länge? 

 

 Hur går du till väga när du plockar en order? (vad är det första du gör när du har en order i 

handen) 

 

 Vad fungerar bra på lagret? 

 

 Vad fungerar dåligt på lagret? 
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Bilaga 2 
 

Grupp 1 

Artikelnummer Andel i SE-hub Andel i grupp 

181219 71,43 % 76,36 % 

181220 79,17 % 82,46 % 

181221 81,32 % 78,38 % 

181315 85,94 % 50,91 % 

181217 83,51 % 50,00 % 

 

Grupp 2 – 16 artiklar  

Artikelnummer Andel i SE-hub Andel i grupp 

153559 65,52 % 91,23 % 

153563 88,46 % 84,78 % 

153571 91,09 % 73,91 % 

153572 85,71 % 95,00 % 

153573 74,63 % 89,00 % 

153574 73,12 % 89,71 % 

153585 88,24 % 83,33 % 

153852 79,76 % 77,61 % 

151883 77,05 % 93,62 % 

151884 76,79 % 88,37 % 

151885 92,59 % 88,00 % 

151886 63,85 % 87,95 % 

151887 60,82 % 89,83 % 

151888 58,54 % 72,92 % 

153567 69,49 % 91,46 % 

153568 89,47 % 88,24 % 

 

Grupp 3 

Artikelnummer Andel i SE-hub Andel i grupp 

149411 80,79 % 77,62 % 

149412 70,65 % 67,18 % 

149413 83,09 % 69,03 % 

149416 70,27 % 69,81 % 
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Grupp 4 

Artikelnummer Andel i SE-hub Andel i grupp 

160009 77,38 % 52,31 % 

160012 77,27 % 94,12 % 

160013 85,14 % 71,43 % 

160014 87,69 % 68,42 % 

160022 74,07 % 80,00 % 

160023 67,21 % 65,85 % 

160024 77,08 % 70,27 % 

160034 71,43 % 80,00 % 

160036 56,25 % 55,56 % 

160037 58,06 % 88,89 % 

160038 78,79 % 84,62 % 

 

Grupp 5 

Artikelnummer Andel i SE-hub Andel i grupp 

155013 94,94 % 79,33 % 

155014 73,43 % 68,57 % 

155015 73,47 % 70,14 % 

 

Grupp 6 

Artikelnummer Andel i SE-hub Andel i grupp 

149882 66,31 % 63,78 % 

149883 64,29 % 60,61 % 

149884 66,67 % 50,41 % 

155054 86,21 % 60,00 % 

155055 89,39 % 74,58 % 

155056 90,91 % 50,00 % 

 

Grupp 7 

Artikelnummer Andel i SE-hub Andel i grupp 

105222 82,25 % 62,63 % 

105223 85,73 % 61,74 % 

105224 72,76 % 66,50 % 

147974 83,68 % 87,94 % 

149885 85,44 % 78,23 % 
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Grupp 8 

Artikelnummer Andel i SE-hub Andel i grupp 

151115 88,29 % 96,94 % 

151116 86,81 % 100,00 % 

151117 92,55 % 96,55 % 

151121 85,29 % 100,00 % 

151122 92,76 % 86,25 % 

151128 66,36 % 97,18 % 

151129 62,30 % 96,05 % 

151132 79,66 % 100,00 % 

151133 82,49 % 92,47 % 

151141 94,37 % 97,01 % 

151142 97,18 % 97,10 % 

151143 88,79 % 97,89 % 

151130 71,15 % 97,30 % 

151139 90,53 % 94,19 % 

151131 92,06 % 100,00 % 

151150 81,94 % 94,92 % 

 

Grupp 9 

Artikelnummer Andel i SE-hub Andel i grupp 

148197 85,71 % 73,61 % 

148202 87,07 % 64,36 % 

148205 91,09 % 69,57 % 

148212 84,80 % 66,04 % 

 

Grupp 10 

Artikelnummer Andel i SE-hub Andel i grupp 

757310 66,90 % 96,27 % 

757210 67,57 % 97,24 % 

757110 58,48 % 96,95 % 

758601 74,30 % 96,24 % 

758000 70,57 % 91,22 % 

758510 76,42 % 92,35 % 

700050 74,32 % 68,56 % 

757501 63,93 % 98,32 % 

758002 64,81 % 73,66 % 

757202 74,59 % 76,92 % 

740200 55,51 % 97,16 % 

740100 63,02 % 98,35 % 

147975 79,60 % 43,41 % 
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Grupp 11 

Artikelnummer Andel i SE-hub Andel i grupp 

143586 86,54 % 95,00 % 

143585 82,33 % 93,19 % 

143584 84,13 % 93,40 % 

134427 75,37 % 56,03 % 
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Bilaga 3 
Manual som redovisas för DSV 
 

1. Inledning 
 

Manualen ska användas till att förstå och förklara bakomliggande teorier för de åtgärder som 

behöver genomföras på lagret. Den kommer att behandla tankarna bakom lean-filosofin som 

ligger till grund för de förbättringsåtgärder som beskrivs i kapitel 3. De åtgärder som beskrivs 

i kapitel 3 ska hjälpa DSV Solutions att förbättra sin kvalitet och minska på slöseri med sina 

resurser. Manualen kommer även att beskriva hur DSV Solutions kan arbeta vidare med det 

nya systemet som kommer att införas år 2009. 

 

2 Lean 
 

Lean produktion kan översättas till resurseffektiv produktion och är en produktionsfilosofi 

som sätter fokus på att eliminera slöseri och ta bort alla aktiviteter som inte adderar något 

värde. Lean syftar även på att skapa delaktighet hos alla delaktiga och att skapa trygghet på 

arbetsplatsen. Detta kapitel fokuserar på de verktyg som är användbara på ett lager för att 

minska slöseri och bli mer effektiva. 

 

2.1 De sju slöserierna inom lean 
 

Inom Lean finns det sju aktiviteter som kan ge upphov till slöseri: 

 

1. Kassation/Omarbete 

2. Förflyttning av personal 

3. (Lager) 

4. Överarbete 

5. Väntan 

6. Transport 

7. Halvklara projekt 

 

Kassation och omarbete kan i ett lager bero på att fel produkter plockas, skador på artiklar 

inom lagret förekommer och även att fel antal produkter plockas. En form av kassaktioner 

görs när slutkunden reklamerar en artikel vilket resulterar i omarbete. Detta är slöseri 

eftersom onödiga resurser krävs när en reklamation kommer in. Administrativt arbete och 

extra arbete på lagret är slöseri med tid och pengar i detta fall. 

 

Förflyttning av personal är ett slöseri när artiklarna exempelvis inte ligger på rätt höjd. Då 

måste plockaren böja sig eller sträcka sig efter artiklarna vilket skapar onödig rörelse som 

kunde ha förhindrats med en lämpligare placering.  

 

Lager: Detta är inte aktuellt för ett tredjepartslogistikföretag då kunden själva styr sina lager. 

 

Överarbete kan i ett lager innebära att information skrivs om i ett system mer än nödvändigt. 

Det kan också vara slöseri när utrustning som har onödigt hög kapacitet används till en 

uppgift som kräver mindre kapacitet.  
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Väntan är slöseri på ett lager om man måste stå och vänta på en påfyllning. Det kan också 

innebära att utrustningen för att utföra något inte finns direkt och man måste vänta tills någon 

resurs blir ledig.  

 

Transport på ett lager är slöseri när man måste åka onödiga sträckor för att plocka en order. 

Slöseri kan också vara att man plockar en order i taget. I många fall hade man kanske kunnat 

slå ihop flera små order och sparat transporttid.  

 

Halvklara projekt bidrar till slöseri eftersom de kan vara i vägen för andra projekt som 

måste bli klara. Har man gjort något halvklart är det svårt att veta exakt hur mycket som är 

gjort och om det som faktiskt har gjorts fungerar. Att genomföra projekt som på sikt kan 

förbättra effektiviteten är inte dåliga men påbörjar man projekt som aldrig blir klara har det 

varit slöseri med tid att genomföra projektet.  

 

2.2 5S - En effektiv metod för att skapa ordning och reda 
 
5S är en japansk steg-för-steg metod för att skapa och upprätthålla ordning och reda på 

arbetsplatsen. De fem S:en utgör en stabil grund att bygga förbättringsarbete på. 5S handlar 

om att skapa en gemensam standard på arbetsplatsen, hålla den ren, ha var sak på sin plats och 

att saker och ting ska vara lätta att hitta. Det man vill uppnå är att minska slöserier såsom 

stopp och haverier, letande och olyckor. 

 

De fem S:en är: 

 

1. Sortera 

2. Systematisera 

3. Städa och rengör 

4. Standardisera 

5. Skapa vana, utbilda 

 

1. Skilj ut och avlägsna allt onödigt.  

      Börja med att välja ett område där 5S ska utföras.  

      Titta igenom alla arbetsuppgifter och dokument inom området.  

      Välj ut det som inte kommer att användas inom ungefär ett halvår och släng eller sälj det. 

 

2. Arrangera det som finns kvar så att det lätt kan hittas. 

      Placera det i närheten där det används. 

      Komplettera utrustning vid behov. 

      Märk upp golvytor. 

 

3. Håll arbetsplatsen ren och snygg. 

      Genomför en grundlig städning och uppfräschning av arbetsplatsen. 

      Hitta källor till oordning åtgärda dessa. 

      Ta fram lösningar för att underlätta städning och ansvarslistor 

 

 

4. Bibehåll ordningen. 

      Standardisera ordningen genom foton på hur det ska se ut. 

      Upprätta ett städschema. 

      Ta fram en plan för förebyggande underhåll. 
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5. Disciplin och träning. 

      Följ de givna reglerna och standards. 

     Genomför regelbundna revisioner på ordningen. 

     Alla ska få samma förutsättningar att arbeta med ordning och reda då 5S ska göras av alla 

     som arbetar inom det berörda området. 

 

2.3 Involvera alla 
 
Idag ligger det fortfarande en svårighet i att motivera människor till att ta ansvar och se till att 

fortsätta sträva efter att bli bättre. Några punkter som förbättrar motivationen hos de anställda 

är: 

 Tillhörighet 

 Säkerhet 

 Kompetens 

 Framsteg 

 

I dagens arbetsmiljö behöver man ofta sätta samman ett team för att lösa komplexa uppgifter. 

I ett bra team vet alla vad som skall göras och vilka mål som har satts. Gruppmedlemmar 

respekterar och är ärliga med varandra och slutligen måste gruppen vinna eller förlora som en 

grupp. Att ge individer beröm för gruppens åstadkommanden och fostra konkurrens genererar 

vinnare och förlorare och detta är ett bra sätt att döda motivationen inom gruppen. 

Om endast ett fåtal i gruppen får vara vinnare kommer övriga att se till sig själva vilket 

kommer att leda till att de slutar se till gruppens bästa.  

 

Ett annat bra sätt att döda motivationen i en grupp är att hävda att man inte accepterar 

misstag. Om man gör ett misstag får man en skarp tillsägelse. Ifall man väljer att ha denna 

approach kommer gruppens medlemmar vara livrädda för att försöka skapa någonting nytt 

och kanske bättre. Vi behöver alla veta att vi är värdefulla, att vi utför ett bra arbete och att vi 

är delaktiga i någonting som vi tror på. Det är en otrolig motivationshöjare ifall man tror att 

man är delaktig i ett vinnande lag men det kan vara otroligt svårt att motivera sig ifall man är 

övertygad om att allt ändå kommer att gå fel. Därför är det viktigt att man har goda rutiner på 

hur man arbetar, samt ett sätt att sprida idéer för förbättringar.  

 

En känsla av kompetens kommer ifrån kunskap, vetskap och positiv feedback, höga 

standarder och tuffa hinder. En ledare som delegerar på ett bra vis och litar på sina 

medarbetare måste fortfarande kontrollera att man hamnat på rätt spår och guida dem att 

fortsätta kunna vara framgångsrika. Även en högt motiverad arbetsgrupp kommer bara att 

fungera så länge gruppens medlemmar känner att de har åstadkommit någonting. Man skall 

dela upp ett projekt i delmål över svåra hinder att ta sig över och vid varje delmål skall man se 

till att fira genom att gratulera varandra. 

 

För att lyckas genomföra ett projekt är det viktigt att ge medarbetarna förståelse för det nya 

systemet och att motiven bakom förändringarna accepteras av medarbetarna innan 

implementeringen påbörjas. Den genomgående förändringen kan inte uppnås genom att 

endast fokusera på processer utan genom att titta på processen tillsammans med de människor 

som berörs av förändringen.  

 

Det är viktigt att förmedla syftet till de anställda vid införandet av nya projekt för att undvika 

uppfattningen att slöseri och kostnader ska reduceras genom nedskärningar. Det är arbetarna 
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som är den värdefulla resursen och som därmed avgör hur man ska reducera kostnaderna 

genom ständiga förbättringar.  

 

För att jobba mot Lean så är det viktigt att personalen har goda kunskaper inom området 

därför är lämplig utbildning viktigt på olika nivåer av organisationen, både innan och under 

implementeringsprocessen. För att personalen inte ska glömma bort kunskapen så är det 

viktigt att de övar upp sina färdigheter. 

 

2.4 Ledningens engagemang 
 
Det är ledningens ansvar att få med alla anställda samt klargöra att satsningen är på allvar. De 

måste skapa förutsättningar och frigöra resurser som krävs för att jobba mot lean. Ledningens 

engagemang och drivkraft är avgörande för hur resultatet kommer att bli. Det första man bör 

göra är att utbilda ledningen för att skapa förståelse och kunskap.  

 

Om ledningen inte respekterar eller uppskattar de anställdas ansträngningar och inte 

underlättar införandet av förändringar på ”golvnivå” kommer implementeringen att 

motarbetas.    

 

2.5 Vad är Lean nu? – Vad kan bli Lean? 
 
Nuläget: 

 

 I dagsläget delar man upp order i olika högar för att rätt utrustning ska användas till 

rätt ändamål. 

 

 Man har en tanke på att man ska lagra de mest högfrekventa artiklarna i gång 11 och 

12, detta är bra för att minska slöseriet på transporter.  

 

 Lista på lagret där alla har olika ansvarsområden för att skapa ordning och reda. 

 

Framtiden: 

 

 På DSV Solutions lager förkommer det mycket ”kassaktioner” i form av felplock. 

Denna typ av slöseri måste elimineras eftersom det skapar onödigt omarbete för 

personalen, både den administrativa personalen som måste utreda felplocket och även 

för lagerpersonalen som måste plocka ordern igen. Att sära på artiklar som ofta 

förväxlas är också ett steg i att minska kassaktioner, förebygger man felplocken bidrar 

även det till mindre slöseri. 

 

 På lagret finns plockplatser på två nivåer vilket gör att plockare med truckar som inte 

kan ”hissa” plockaren måste sträcka sig efter artiklar på andra våningen om första 

våningen är tom. Det är viktigt att alla plockare på lagret tar sitt ansvar, de som har en 

skjutstativtruck kan lika väl som påfyllaren flytta ner en pall från våning 2 till våning 

1 för att undvika att efterföljande drabbas av samma problem. 

 

 För DSV Solutions som är ett tredjepartslogistikföretag är onödig kapitalbindning inte 

slöseri för företaget, dock bör man tänka på att artiklar som inte plockas ofta bör ligga 

längst bort i lagret för att inte ta upp plats för mer frekventa artiklar. 
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 Vid inventering blir det överarbete då allt sker i så många steg.  

 

 På DSV:s lager uppstår det slöseri i form av väntan i samband med påfyllning av 

plockplats. Detta bör åtgärdas något med hjälp av dubbla plockplatser. Väntan uppstår 

även på lagret om en plockare har placerat sin truck på ett olämpligt sätt så att andra 

plockare inte får tillgång till resurser.  

 

 Transporttiden på DSV:s lager kan minskas om man genomför en frekvensläggning av 

hela lagret. Då kommer alla artiklarna ligga rätt placerade utifrån sin uttagsfrekvens 

och plockaren slipper åka onödiga sträckor. En annan metod för att minska 

transportslöseriet är att lägga artiklarna i artikelgrupper, då kan man plocka inom ett 

mindre område och spara in tid.  

 

 På DSV:s lager bör man göra förändringarna steg för steg och se till att en ändring 

genomförs helt och verkligen fungerar innan man påbörjar någon ny förändring. Krävs 

det investeringar för att förbättra kvaliteten bör man göra en avvägning om åtgärden 

kommer att betala sig själv på sikt.  

 

 Hos Kund 2 kan det vara värt att försöka hålla ordning i gångarna. Lagra prismärkt i 

en gång och ickeprismärkt i en osv. Även om det skulle vara så att man måste ha mer 

utrymme i någon annan gång så kan man ha endast en gång som man blandar olika 

grupper i, i stället för hela lagret. Det skulle minska slöseriet med tid då plockarna inte 

behöver plocka över hela lagret. 

 

3 Åtgärder  
 

Här beskrivs andra åtgärder som bör göras för att uppnå högre kvalitet. Åtgärderna i detta 

kapitel är allt från förslag på förändrade arbetsprocesser till effektivitetshöjande åtgärder. Det 

tas även upp förslag på förändring på hur man kan ändra hanteringen av reklamationer. I 

slutet så finns en prioriteringslista på vad man borde införa först osv. 

 

3.1 ABC-analys 
 

ABC-uppdelning innebär en gruppering av artiklar efter till exempel plockfrekvens. 

 

Principen som detta bygger på är att en minoritet av artiklarna i ett lager genererar en 

majoritet av plockningsaktiviteten. A-artiklar är de artiklar med högst plockfrekvens, B-

artiklar hamnar mitt emellan grupp A och C samt C-artiklar är de artiklar med lägst 

plockfrekvens.   

 

ABC-klassificeringen har fått sitt namn efter dessa tre grupper. Det går dock lika bra att göra 

fler eller färre grupperingar av sortimentet, om det passar ens behov bättre. En uppdelning 

med fyra grupper kan t ex innehålla en D-grupp som omfattar de artiklar som inte haft någon 

försäljning eller plockningsaktivitet. 

 

A-artiklarna och ”fast movers” ska placeras i den ”gyllene zonen” för att maximera 

plockningseffektiviteten och minimera plockningkostnaderna. Lokaliseringen av den gyllene 

zonen beror på lite olika faktorer som exempelvis platsen för utleverans, orderprofiler och 

rutinerna för att plocka en order.  
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Det är viktigt att komma ihåg att ABC-analysen är ett bra hjälpmedel i form av ett 

beslutsunderlag. Det är inte meningen att göra exakta klassificeringar som blint ska följas för 

att uppnå bästa resultat.  

 

ABC-analysen ligger till grund för att kunna utföra en frekvensläggning. 

 

3.1.1 Att utföra en frekvensläggning steg för steg 
 

1. Börja med att skriva ut en fast movers list för önskad period och för in denna i Excel. 

 

Nu ska det utföras en ABC-klassificering, gör så som beskrivs nedan: 

 

2. Summera kolumnen ”antalet plockade order” och skriv ner den siffran i en Excel-fil 

som du avsett för ABC-analysen. Summera det totala antalet artiklar i fast movers list. 
 

Klass Andel av plockning 

A 60 % 

B 30 % 

C 10 % 

D 0 % 

 

3. Beräkna procent av totala plockningen för varje artikel och vidare en kolumn där du 

har den ackumulerade andelen plockning (se tabell nedan som visar början på en 

ABC-analys) 

 

Artikel 
Antal 
order Procent av totala plockningen 

Ack. Andel 
plockning 

1 3340 0,8894% 0,8894% 

2 2960 0,7882% 1,6776% 

3 2910 0,7749% 2,4525% 

4 2628 0,6998% 3,1523% 

5 2623 0,6985% 3,8508% 

6 2527 0,6729% 4,5237% 

 

Grupp A ska stå för 60 % av plockningen och denna grupp ska placeras i gång 11 och 12. 

Kolla hur många artiklar som utgör denna klass, gångarna rymmer ungefär 340 artiklar. 

Skulle det vara så att det blir fler så kan några placeras i gång 10. 
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Hur mycket gångarna rymmer visas i tabellen nedan. 

 

Klass Gångar Antal artiklar som ryms 

A 11 – 12 340 

B 6 – 10 940 

C 5 + B-hallen (alt 6) 380 i gång 5 + B-hallen 

(ev. gång 6) 

D B-hallen - 

 

4. Nästa steg blir att ta fram klass B som står för 30 % av plockningen. Beräkna på 

samma sätt som innan.  

 

Fortsätt neråt i filen till 90 %. Kolla även här hur många artiklar det är i klassen. Klass B 

ska placeras i gång 6 – 10 och här ryms ungefär 940 artiklar. Troligtvis blir det platser 

över i dessa gångar men dessa kan användas till nästa klass. 

 

5. Ta fram klass C som ska stå för cirka 10 % av plockningen som är resten upp till 100 

%.  

 

6. De återstående artiklarna som inte plockats alls tillhör grupp D. 

 

Tabellen nedan visar hur det kan se ut när man har gjort en ABC-analys på några artiklar 

utifrån plockfrekvens. Högst upp är de artiklar som har högst plockfrekvens. 

 

Efter alla steg ovan är det lätt att se vilka artiklar som ligger rätt eller inte. För att underlätta 

förflyttningsarbetet så är det första som ska göras att skriva ut en lista på alla tomma 

plockplatser.  

 

Artikel 
Antal 
order Procent av totala plockningen 

Ack. Andel 
plockning 

1 3340 0,8894 % 0,8894 % 

2 2960 0,7882 % 1,6776 % 

3 2910 0,7749 % 2,4525 % 

4 2628 0,6998 % 3,1523 % 

5 2623 0,6985 % 3,8508 % 

6 2527 0,6729 % 4,5237 % 

7 2187 0,5824 % 5,1060 % 

8 2106 0,5608 % 5,6668 % 

9 2102 0,5597 % 6,2266 % 

 

Om denna process görs för sällan kommer det att innebära stora förflyttningar, så det 

underlättas om det görs mer kontinuerligt. Det rekommenderas att göra det ungefär två gånger 

om året. 

 

Varför är frekvensläggning viktigt? 

Om artiklarna på lagret är rätt placerade med hänsyn till plockfrekvens så tjänar man in tid på 

onödigt åkande på lagret. Det som plockas ofta ligger högt upp i lagret nära utlastning. Om 

lagret blir effektivare så kan det indirekt leda till att det blir mindre felplock. Blir man 

effektivare på lagret så kommer plockarna att hinna plocka mer och blir inte lika stressade, 

vilket kan leda till mindre felplock.  
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Efter att vi har analyserat och räknat på frekvensläggning skulle det innebära att DSV sparar 

in ca 130 000 kr/år på att frekvenslägga sina artiklar. Denna uträkning bygger på fem olika 

order där vi tog tid på hur det är nu och även en tidtagning på hur lång tid det skulle ta om det 

hade varit frekvenslagt. I ett fall av dessa blev det inte någon större förbättring men de övriga 

fyra visade på tidsbesparingar. 

 

3.2 Artikelgrupper 
 
Med artikelgrupper menas en gruppering av artiklar som ofta beställs tillsammans. 

 

 Artiklar bör läggas i artikelgrupper inom sin klass (enligt ABC-klassificeringen) för 

att undvika att placeras på fel plats med hänsyn till frekvens. 

 

 En gruppering av alla artiklar på lagret är inte möjlig så därför bör man inrikta sig på 

Sverige-hub order. Där är grupper lätta att urskilja på grund av att order innehåller till 

stor del få artikelnummer och ofta samma. 

 

 För att göra en artikelgruppering behövs en rapport på Sverige-Hub order. Denna ska 

innehålla varje order och alla tillhörande artiklar.  

 

 I rapporten ska alla order som endast består av en orderrad tas bort eftersom artikeln i 

den ordern inte kan kopplas till någon annan artikel. 

 

 Vid en gruppering av artiklarna bör artikeln man välja att placera i någon grupp 

plockas mer än 50 % i Sverige-Hub. Detta för att undvika att artikeln plockas 

övervägande del i någon annan typ av order. 

 

 När man skapar en grupp bör man även kontrollera att artikeln man väljer att placera i 

grupp plockas mer än 50 % i den gruppen. Gör den inte det är det möjligt att den 

plockas med ett stort antal varierande artiklar och bör därför inte läggas tillsammans 

med någon grupp. 

 

 En artikelgruppering bör inte göras ofta, dock kan artiklar tillkomma i de olika 

grupperna och detta kan plockaren hjälpa till att informera om. 

 

3.3 Reklamationsprocess 
 
Reklmationsprocessen man följer idag kan göras mer effektiv för att spara in tid för den 

personal som hanterar reklamtionerna.  

 

 Om man vid hanteringen av reklamationerna märker att samma artiklar återkommer 

varje månad med felet ”plockat från fel plats” så bör man informera någon på lagret. 

Lagerpersonalen kan då se till att dessa artiklar placeras längre ifrån varandra. Detta 

kommer att leda till mindre reklamationer som i sin tur kommer att göra 

reklamationsprocessen mer effektiv. 

 

 Den person som hanterar reklamtionerna från Kund 2 bör själv skriva ut 

reklamtionerna istället för att hämta redan utskrivna reklamationer från administrativ 

personal. Detta skulle spara in tid vid varje reklamation och även fördela arbetet med 

reklamationen bättre.  
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 Den personal som hanterar reklamationerna från Kund 1 kan på ett smidigt sätt göra 

en pivottabell, detta för att kunna kolla på enskild persons statistik över felplock.  

Pivottabellen är enkel att ta fram om man har fört in reklamationerna i 

reklamationsfilen. Att använda sig av en standardiserad metod för utvärdering av 

felplocken gör att man sparar in tid och blir mer effektiv. 

 

 När en reklamation är utredd bör man föra in den i reklamationsfilen direkt för att 

undvika att samla reklamationer på hög. Detta resulterar enbart i att man i slutet av 

månaden får ägna tid åt att föra in alla reklamationer på en gång. 

 

3.4 Arbetsprocesser 
 
För att uppnå högre kvalitet så är det även viktigt att kolla på alla olika arbetsprocesser på 

lagret. Mycket av effektiviteten och felplocket på lagret ligger i hur uppmärksamma och 

noggranna plockarna är på lagret. För att effektiviteten ska bli så hög som möjligt är det en 

del processer som kan förbättras. 

 

 Håll det snyggt och städat. Alla ska se till att städa upp efter sig. I dagsläget kan det på 

många ställen se väldigt stökigt och rörigt ut med kartonger som har rasat och 

kartonger som är helt trasiga. En plockare som först upptäcker att någon kartong är 

trasig bör ta bort denna från plockplatsen, varför ska alla plockare komma till plasten 

och bara lägga märke till en trasig kartong och inte göra något med den? Ingen 

kommer att plocka denna ändå och den ligger bara i vägen. Den som råkar välta 

omkull någon/några kartonger bör ställa i ordning dessa igen innan man åker därifrån. 

Använd sunt förnuft! 
 

 När en plockare tar sista kartongen från en plockplats är det lämpligt att denne även tar 

med sig den tomma pallen från platsen. För att det ska bli smidigt så kan man ta den 

pallen under sin pall som man plockar på och använda den till sin nästa order. Att 

lämna en tom pall på en plats innebär endast att man lämnar problemet till påfyllaren 

då han måste ta bort den. Man ska hela tiden tänka på den som kommer efter, det 

tjänar man själv på i längden.  

 

 I många fall får plockaren vänta på att det ska bli påfyllt på en plockplats. I stället för 

att vänta är det många som börjar på en ny order, vilket är bra. Men gör man det kan 

det för tydlighetens skull vara bra att märka sin ofärdiga pall när man ställer den ifrån 

sig. Detta för att andra ska veta vems pall det är och det finns då inga risker för att 

någon tar fel pall.      

 

 För de som jobbar med inlagring kan de tänka på att försöka vända pallarna åt rätt håll 

när de ställer in något på en buffertplats. I många fall står kartongerna vända med 

artikelnummer inåt så att det inte blir synligt för plockaren. Det är alltid på någon sida 

av pallen som artikelnummer syns, varför då inte vända den så att artikelnummer visas 

utåt?  

 

 Om det står en truck vid uppskrivningstavlan när du kommer, ställ dig bakom denna 

truck och INTE bredvid. Detta förhindrar att du blockerar hela gången så att andra kan 

komma förbi. 
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 Området vid plastmaskinen och datorn ska alltid vara fritt från stillastående truckar. 

Välj annat lämpligt ställe så att du aldrig står i vägen för någon.  

 

3.5 Prioriteringar 
 
Här föreslås i vilken ordning förändringarna bör göras. 

 

 Frekvensläggning med ABC-analys 

 Kolla över arbetsprocesser (Lean) 

 Kolla över reklamationsprocessen 

 Artikelgrupper 

 

4 Förslag på vidare arbete som inte har rymts i projektet 

 
Alla förändringar som vi har kommit på under projektet har inte analyserats då det inte har 

funnits mer tid. Men här listas ändå de förslag som man skulle kunna jobba vidare med efter 

att projektet är slutfört. 

 

 Frekvensläggning av helpall 

Försök att ta fram en lista på vilka artiklar som ofta plockas helpall där man även kan se 

hur ofta de plockas. 

 

 Frekvensläggning av buffert 

Bufferten bör placeras så nära plockplats som möjligt. Utförs efter att frekvensläggning av 

plockplatser är utfört. 

 

 Inventering i handdator 

Undersök möjligheterna att utföra inventeringen med handdatorer för att slippa all 

manuell hantering i olika steg, vilket tar mycket tid. 

 

 Plockarna själva skriver ut order efterhand som man blir klar 

Om man skulle få denna process att fungera så skulle det innebära att man inte behöver 

vänta på påfyllning i lika stor utsträckning som nu. Påfyllaren jobbar hela tiden i förväg så 

att allt är påfyllt när det ska plockas.   
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Bilaga 4 
 

Lathund 
– Arbetsprocesser hos Kund 2 

 

Plockning 

 
Plockinstruktioner 

1. Titta på vilken typ av order det är:  

– Dags order 

– Första order 

 

2. Skriv namn på ordern innan du börjar plocka. 

 

3. Titta efter plockplats, artikelnummer och antal. 

– Att tänka på: Ej prismärkt slutar på -0019 och prismärkt slutar på -0079.  

– Alla timing-produkter är 5 siffriga.  

– Ta bort ev. band runt buntarna vid plock. 

 

4. Bocka av varje rad efter plock. 

 

Packning 

 
Packinstruktioner 
 

1. Packa godset så att det är i det skick du själv skulle vilja ha det om du packade upp 

det. 

 

2. Sprid inte ut samma artikelnummer i flera olika kartonger om det går att undvika. 

 

3. Fyll ut tomma hörn och ytor med papper så att godset inte skadas vid transport. 

 

4. Stryk över den gamla märkningen på återanvända kartonger. 

 

5. Max 20 kg per kolli. 

 

Tilläggsinstruktioner för större order (över 6 pallar) 
 

1. I möjligaste mån håll pallarna ”rena” till ett artikelnummer. Det är OK att skicka 

pallar som bara är 60 cm höga. 
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2. Vid ”blandpall”: Blanda så få artikelnummer som möjligt. Märk pallen tydligt vad den 

innehåller. Ingående kartonger skall också vara märkta med vilken artikel den 

innehåller. 

 

3. Blanda inte flera artikelnummer i samma kartong. 

 

Stänga order 
 

1. Slå in ordernummer. 

 

2. Stäng på antal kartonger eller pall. 

 

3. Skriv in vem som plockat och vem som packat. 


