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 I 

Sammanfattning 

Lundbergs Produkter AB är ett företag som säljer inredningsprodukter till en mängd olika 
återförsäljare i Norden. Företaget har ett 15 000 m2 stort lager, i vilket de olika artiklar som 
ingår i sortimentet lagerhålls och plockas innan de skickas till återförsäljarna. I detta lager 
sker dagligen en mängd olika typer av förflyttningar av artiklar, främst mellan buffert- och 
plocklagret, och detta flöde anser Lundbergs Produkter AB inte fungerar tillfredsställande i 
dagsläget. Syftet med denna rapport är att effektivisera företagets lagerverksamhet genom att 
anpassa påfyllningsrutiner samt styrningsprinciper för olika artiklar i deras sortiment. För att 
uppnå detta har observationer och intervjuer utförts, vilka sedan har legat till grund för den 
kartläggning av nuläget som analyseras i denna rapport. 
 
Denna kartläggning identifierar ett antal problem med den nuvarande verksamheten; 
saldodifferenser i plocklagret, ogrundade påfyllningskvantiteter vid påfyllning av artiklar på 
dess plockplatser samt problem kopplade till det affärssystem som företaget använder, då 
detta inte möjliggör för påfyllningspersonalen att särskilja brådskande 
påfyllningsbeställningar utförda av plockpersonal från övriga beställningar, samt att 
lagersaldon och påfyllningsbeställningar inte uppdateras kontinuerligt. 
 
För att lösa det förstnämnda problemet föreslås att företaget inför fortlöpande inventering av 
utvalda artiklar i sitt sortiment. De artiklar som bör omfattas av den fortlöpande inventeringen 
är de som genererar mest intäkter, det vill säga de med högst volymvärde, medan övriga kan 
behandlas på nuvarande sätt även fortsättningsvis. Detta är en kortsiktig lösning på problemet, 
och för en mer långsiktig lösning föreslås att företaget närmare utreder orsakerna till varför 
dessa differenser uppkommer.  
 
Problemet med att påfyllningsbeställningar utförda av plockpersonal inte särskiljs från övriga 
beställningar löses enligt den rekommendation som presenteras i rapporten genom att 
affärssystemet modifieras för att bättre överensstämma med verkligheten. Även problemet 
med att affärssystemet inte uppdateras kontinuerligt föreslås lösas genom att systemet 
modifieras. Affärssystemet ska fungera som ett hjälpmedel i den dagliga verksamheten, och 
för att erhålla full nytta av detta hjälpmedel behöver denna överensstämmelse mellan teknik 
och verklighet vara god, för att hjälpmedlet inte ska ses som ett hinder i arbetet. 
 
Att de påfyllningskvantiteter som används idag inte är grundade på relevant data löses genom 
att det för varje artikel beräknas en återfyllnadsnivå som baseras på artikelns historiska 
efterfrågedata och önskad servicenivå för artikeln. Denna återfyllnadsnivå kompletteras med 
en beställningspunkt, som även den är beräknad utifrån historisk data, vilket gör att varje 
artikel i praktiken kommer att fyllas på upp till en förutbestämd nivå istället för med en 
förutbestämd kvantitet, samt att en påfyllningsbeställning automatiskt kommer att genereras i 
tillräckligt god tid för att brister ska undvikas. Detta bidrar till att arbetsrytmen för de 
anställda på lagret förbättras. 
 
Genom att dessa problem löses kan företagets lagerverksamhet effektiviseras, och företagets 
möjlighet att erbjuda sina kunder en högre leveransservice ökar. 
 



 II 

Abstract 

Lundbergs Produkter AB is a company selling interior decoration products to a variety of 
different retailers in Scandinavia. The company has a 15,000 m2 warehouse, in which the 
various articles included in their assortment are stocked and picked before they are sent to the 
retailers. Articles are frequently being moved within the warehouse, especially from the 
buffer stock to the picking stock, and the company believes that this specific flow of articles 
does not function satisfactorily. The purpose of this thesis is to improve the efficiency of the 
company’s warehouse operations by adapting replenishment routines and governance 
principles for different articles within their assortment. To achieve this, observations and 
interviews have been carried out in order to form the basis for the mapping of the current 
situation, which have been analysed in this thesis.  
 
This mapping identifies a number of problems with the current operations; inventory 
inaccuracies in the picking stock, use of unsubstantiated replenishment quantities when 
replenishing the picking locations, and problems connected to the ERP system used by the 
company, since it is not possible for the replenishing staff to distinguish the urgent 
replenishment orders made by picking staff from other orders. Another issue with the ERP 
system is that it does not update information regarding on-hand balances and replenishment 
orders continuously.  
 
To solve the first problem, it is proposed that the company start using continuous inventory 
count of selected articles in the assortment. The articles that should be subject to this are those 
who generate the most revenue for the company, while the other articles can be handled in the 
same way as at present. This is a short-term solution to the problem, and for a longer-term 
solution it is proposed that the company further investigate why these differences arise.  
 
The problem that replenishing orders made by the picking staff are impossible to distinguish 
from other orders should be solved by modifying the ERP system, in order to improve the 
compliance between the system and the reality. A modification of the system is also 
recommended in order to come to terms with the problem regarding non-continuous updates 
of the system. The ERP system should function as an aid in the daily operations, and in order 
to obtain the full benefits of this aid it is crucial that this compliance between technology and 
reality is good. If that is not the case, the risk is that the aid is considered an obstacle. 
 
The problem that the replenishment quantities used today are not based on relevant data are 
resolved by that for each article a order-up-to-level are calculated based on the historical 
demand of the article and its desired service level. This order-up-to-level is complemented by 
a reorder point, which is also calculated based on historical data, which means that each 
article in practice will be replenished up to a predetermined level, rather than with a 
predetermined quantity, and that a replenishment order will be automatically generated by the 
ERP system in sufficient time to avoid shortages. This contributes to an improvement of the 
rhythm of work for the employees in the warehouse. 
 
By solving these problems, the company’s warehouse operations will become more efficient, 
and the company’s ability to offer their customers a higher level of service increases.  



 III 

Förord 

Detta examensarbete har utförts vid Lundbergs Produkter AB under våren 2014 och avslutar 
tre års studier på programmet Samhällets Logistik, Tekniska högskolan vid Linköpings 
Universitet.  
 
Vi vill med detta förord passa på att tacka Lundbergs som gett oss möjligheten att utföra 
examenarbetet hos dem. Vi vill i synnerhet tacka Christopher Johnsson, Jenny Wevel och 
övriga medarbetare på Lundbergs som alltid funnits tillgängliga och varit behjälpliga med att 
svara på de frågor som uppkommit under examensarbetets gång, samt för deras engagemang.  
 
Ett stort tack riktas även till vår handledare på Linköpings Universitet, Anna Fredriksson, för 
all hjälp och vägledning hon bidragit med under arbetets gång. 
 
 
Norrköping, 12 juni 2014. 
 
 
 
Jesper Bohm  Kristofer Svensson      
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1 Inledning 

Under de senaste åren har renovering av hemmet blivit trendigt och människor är villiga att 
renovera oftare och för mer pengar än tidigare. Detta har lett till goda tider för återförsäljare 
av gör-det-själv-artiklar, men även bidragit till att konkurrensen i branschen ökat då fler 
aktörer har etablerat sig på marknaden. Denna ökade konkurrens påverkar även de företag 
som levererar sina produkter till byggvaruhus och andra återförsäljare, och det är viktigt att 
man som leverantör till dessa kan hålla en hög servicenivå och konkurrenskraftiga priser för 
att inte förlora sin position på marknaden. En sådan aktör är Lundbergs Produkter AB 
(hädanefter benämnt Lundbergs), som levererar olika typer av gör-det-själv-artiklar till ett 
stort antal återförsäljare i Norden. Lundbergs producerar inga egna produkter, utan agerar 
mellanhand mellan återförsäljare och sina egna leverantörer. Den värdeskapande process som 
finns hos Lundbergs är att de sampackar produkter från olika leverantörer och distribuerar till 
sina kunder, det vill säga återförsäljarna. I och med detta sker ingen förädling av produkterna 
i Lundbergs egna processer och därmed behöver Lundbergs fokusera på att effektivisera sina 
interna processer för att minska sina kostnader och därigenom öka sin lönsamhet och 
fortfarande vara konkurrenskraftiga på marknaden. 
 
Denna rapport kommer att undersöka hur Lundbergs kan effektivisera sitt interna 
materialflöde, vilket företaget upplever inte fungerar tillräckligt bra i dagsläget. I och med att 
detta inte fungerar tillfredsställande riskerar Lundbergs att få försenade order, vilket kan leda 
till att företaget får en försämrad leveransservice gentemot sina kunder. Detta vill undvikas då 
missade order kan genera onödiga kostnader för Lundbergs i form av exempelvis böter från 
de kunder vars beställda artiklar inte finns dem tillhanda på avtalad tid eller 
transportkostnader för att leverera försenade order i efterhand till berörda kunder. 
Leveransservice är en central del inom logistik, vilket Oskarsson et al (2013) belyser då de 
menar att målet med logistik är att till en så låg total logistikkostnad som möjligt hålla 
leveransservicen på en så pass hög nivå att kunder blir nöjda. 
 

1.1 Företagsbeskrivning 

Lundbergs Produkter AB grundades 1973 med en idé om att sälja konsumentförpackade gör-
det-själv-produkter till byggvaruhus, byggshopar och färgbutiker (Lundbergs, 2014a) och 
idag arbetar företaget utifrån affärsidén att de: 
 

...ska utveckla inredningsprodukter med unik design som förnyar hemmet 

inne och ute.  

(Lundbergs, 2014b) 
 

Företaget arbetar med att utveckla egna produkter men har inte någon egen tillverkning, utan 
agerar mellanhand mellan sina leverantörer och återförsäljare. Det innebär att företaget köper 
in och lagerhåller produkter i stora kvantiteter från sina leverantörer för att sedan sampacka 
och distribuera olika produkter från olika leverantörer enligt de olika återförsäljarnas 
önskemål. Exempel på produkter som Lundbergs erbjuder är trapprenoveringssystem, 
elementskydd, paneler och skjutdörrar och liknande artiklar som kan användas vid renovering 
av såväl inomhus- som utomhusmiljöer (Lundbergs, 2014c). Lundbergs har cirka 70 
leverantörer, varav 60 % återfinns i Europa och 40 % i Asien, och cirka 2500 kunder i 
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Norden, varav 70 % återfinns i Sverige och resten finns fördelade i Danmark, Norge och 
Finland. Bland företagets större kunder kan byggvaruhusen Bauhaus, Coop Bygg och K-
Rauta nämnas. (Johnsson, 2014) 
 

Sedan 2012 är Lundbergs, tillsammans med Duri Svenska AB, dotterbolag till Nordic Room 
Improvement AB (NRI), som i sin tur ägs av Nordic Room Improvement Holding AB 
(tidigare Nordic Home Improvement Holding AB). (NHI Holding, 2013) Företaget omsätter 
cirka 180 miljoner kronor om året och har sitt säte i Nyköping där cirka 50 personer arbetar 
med lager- och administrativ verksamhet. (Lundbergs, 2014c) Nuvarande lokaler stod färdiga 
1997 och omfattar 15 000 m2, vilka disponeras för lager och kontor. (Lundbergs, 2014a) I 
figur 1 ses koncernträdet för Nordic Room Improvement. 
 

 
Figur 1. Koncernträd för Nordic Room Improvement. 

 
De anställda på Lundbergs lager är uppdelade i två olika arbetslag. Det första arbetslaget 
består av ett fåtal personer som tar emot ankommande gods, lagrar in godset på buffertplatser 
och fyller på plockplatser. Det andra arbetslaget på lagret består av plockpersonal, som 
plockar ihop de kundorder som efterfrågas varje dag. 
 

1.2 Problemformulering 

Lundbergs är intresserade av att minska antalet transaktioner, det vill säga antalet 
förflyttningar, av artiklar mellan buffertlagerplatser och plockplatser. I dagsläget upplever 
påfyllningspersonalen att de inte hinner fylla på allt som efterfrågas i tid, samtidigt som 
plockpersonalen upplever att vissa artiklar ofta är slut på plockplats när de kommer dit för att 
plocka dem. När detta sker registrerar plockpersonalen artikeln som slut i det affärssystem 
som Lundbergs använder sig av, varpå artikeln adderas till den lista av artiklar som ska fyllas 
på, som påfyllningspersonalen har i sin truckdator. Det affärssystem som används beräknar 
automatiskt aktuellt lagersaldo på såväl plockplats som buffertplats för varje artikel med 
hänsyn till dagens plockorder. Beroende på hur mycket som finns på plockplats tilldelas varje 
artikel en prioritet i påfyllningspersonalens datorer, vilket gör att de vet vilka artiklar som ska 
fyllas på först för att inte plockpersonalen ska behöva vänta. Detta system möjliggör däremot 
inte för påfyllningspersonalen att särskilja de planerade påfyllningarna från de 
påfyllningsbeställningar som gjorts manuellt av plockpersonalen, varpå plockpersonalen efter 
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att de i systemet beställt påfyllning även söker upp en påfyllningspersonal för att meddela 
denne att artikeln är slut, för att påfyllningen ska ske så snart som möjligt. 
Påfyllningspersonalen åker då så snart den kan och hämtar en pall av den berörda artikeln från 
en buffertplats och placerar den på plockplatsen. Under tiden detta sker påbörjar 
plockpersonalen en ny order, och avbryter den tidigare tills det att plockplatsen har blivit 
påfylld. 
 

Att påfyllnadskvantiteten av en artikel alltid är en pall är praktiskt för de som arbetar med 
påfyllning, men innebär i praktiken att antalet artiklar som fylls på varierar från gång till 
gång, då en pall av en viss artikel kan innehålla olika antal beroende på när den beställts. 
Många av de artiklar som finns på Lundbergs är även skrymmande, vilket innebär att endast 
ett fåtal av dessa artiklar får plats på en pall. I de fall dessa artiklar är högfrekventa tar de ofta 
slut på plockplatsen, och påfyllningspersonalen får genomföra många transaktioner av dessa. 
Detta leder till att den situation som beskrivits ovan uppstår, och påfyllningspersonalen 
upplever att de inte hinner med att göra allt de ska eftersom de måste åka och fylla på samma 
artikel flera gånger, och plockpersonalen upplever att de inte hinner med det de ska eftersom 
de måste vänta på att plockplatsen ska fyllas på. 
 

Genom att förändra påfyllningskvantiteterna av vissa produkter skulle antalet transaktioner 
kunna minskas och därmed skulle tid frigöras för såväl påfyllnings- som plockpersonal, vilka 
då skulle kunna lägga mer tid på att sköta ordermottagning och inlagring, eller kunna påbörja 
morgondagens plockorder tidigare. Detta skulle kunna leda till att produktiviteten på lagret 
ökar, då arbetsrytmen för de anställda förbättras samtidigt som det minskade antalet 
transaktioner innebär minskade kostnader för företaget. Genom att utforma ett lager på ett 
sådant vis att artiklarna placeras på ett fördelaktigt sätt blir de mer tillgängliga för 
plockpersonalen vilket kan bidra till en ökad produktivitet, menar Finnsgård et al (2011). 
Detta på grund av att plockpersonalen spenderar mindre tid på att hämta och plocka 
artiklarna. Sådana förändringar skulle även kunna bidra till att Lundbergs leveransservice 
förbättras, eller i alla fall inte försämras.   
 
En god leveransservice är viktigt för ett företag då den, enligt Lumsden (2012) påverkar dess 
intäkter i ett längre perspektiv. Begreppet leveransservice innefattar sex olika element som på 
olika sätt mäter hur företaget presterar gentemot kund; ledtid, leveranspålitlighet, 
leveranssäkerhet, lagertillgänglighet, flexibilitet och information. Dock menar både Lumsden 
(2012) och Oskarsson et al (2013) att leveransservice inte är ett generellt mätetal utan 
leveransservice är något som varje enskilt företag själva fastställer och kvantifierar. Beroende 
på vilken leveransservice ett företag har i dagsläget är investeringar i bättre service olika 
effekt och betydelse. Att ha en god leveransservice kan ses som en ordervinnare och är av stor 
vikt för kunderna. Det behöver inte nödvändigtvis handla om att ha så korta ledtider som 
möjligt till sina kunder, utan det viktiga är att ett företag håller den ledtid som de har kommit 
överens med kunden om. 
 

1.3 Syfte 

Syftet med rapporten är att effektivisera lagerverksamheten på Lundbergs genom att anpassa 
påfyllningsrutiner samt styrningsprinciper för olika artiklar i deras sortiment. 
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1.4 Forskningsfrågor 

• Vilka förändringar kan göras för att förbättra det interna materialflödet hos 
Lundbergs? 

 
• Vilka lagernivåer är lämpliga för de artiklar som i samråd med Lundbergs valts ut för 

denna rapport? 
 

1.5 Avgränsningar 

Denna rapport kommer att behandla de processer och aktiviteter som sker med olika artiklar 
från det att de ankommer till buffertlagret tills dess att de plockas från sin respektive 
plockplats. Detta innebär att exempelvis relationer med företagets leverantörer och kunder 
inte kommer att behandlas. I figur 2 ses avgränsningen som en schematisk figur, där det 
område som omfattas av det streckade området är det som kommer att beröras i denna 
rapport.  
 

 
Figur 2. Rapportens avgränsning. 
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2 Metod 

I en forskningsstudie eller i ett avhandlingsarbete kan kvalitativa och kvantitativa metoder 
användas och beroende på i vilken fas studien eller avhandlingsarbetet befinner sig i lämpar 
sig någon av dessa metoder bättre än den andra. Björkqvist (2012) menar på att metoderna 
skall ses som ett komplement till varandra och att ingen av dem är bättre eller sämre än den 
andra. För att besvara denna rapports forskningsfrågor har olika metoder använts, såväl 
kvalitativa som kvantitativa metoder, för att inhämta information.   
 
Kvalitativa metoder har generellt sett låg grad av standardisering och syftar bland annat till 
att, genom en kvalitativ metod, erhålla en helhetsbild över ett problem (Holme & Solvang, 
1997). Kännetecknande för kvalitativa metoder är närheten till källan när informationen 
hämtas. Informationen som erhålls från kvalitativa metoder kan till exempel vara en persons 
uppfattning eller inställning till en viss fråga eller ett arbetssätt och fördelen med denna typ av 
metod är den öppenhet och valfrihet som vilken kvalitativa metoder har (Patel & Davidsson, 
2011).   
 
Kvantitativa metoder har en högre grad av formalisering och strukturering jämfört med 
kvalitativa metoder och kännetecknas av att forskarens stora kontroll där bland annat 
forskaren begränsar respondentens svarsfrihet genom att själv bestämma vilken typ av svar 
som är möjliga att ge. Informationen som fås från kvantitativa metoder är ofta mätbar kan 
därmed analyseras vilket är en av många fördelar då detta gör att resultatet och kan jämföra 
med till exempel ett referensvärde eller liknande. (Holme & Solvang, 1997).      
 

2.1 Metodsynsätt 

Det finns tre dominerande metodsynsätt; systemsynsättet, aktörssynsättet samt det analytiska 
synsättet. Det mest förekommande metodsynsättet är enligt Arbnor & Bjerke (1994) 
systemsynsättet, vilket även är det som kommer att tillämpas i denna rapport. Med detta 
synsätt utgås från befintlig teori som rör ämnet men som ej kan appliceras på ett generellt sätt 
på vilket ämne som helst, samt antas att en helhet i verkligheten alltid avviker från summan 
av dess ingående komponenter. Med detta synsätt studeras de ingående komponenterna i ett 
system och genom detta kan både positiva och negativa synergieffekter identifieras. Detta 
medför bland annat att det sällan finns generella lösningar på problem och effekten av de 
lösningarna som finns på problemet kan bli olika stora beroende på sambandet mellan dem. I 
figur 3 illustreras de synergieffekter som eftersträvas då ett systemsynsätt används. 
 

 
Figur 3. Systemsynsätt. (Arbnor & Bjerke, 1994, 67) 
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2.2 Intervjuer 

Intervju är en informationsteknik där ett, på förhand bestämt, ämne studeras utifrån en 
respondents perspektiv och som bygger på frågor (Bryman, 2011). Syftet med kvalitativa 
intervjuer är att undersöka och identifiera respondentens uppfattning om det studerade ämnet 
vilket gör att det vid kvalitativa intervjuer inte finns några korrekta eller felaktiga svar (Patel 
& Davidsson, 2011). 
 

För att en intervju skall ge den effekt som intervjupersonen önskar är det viktigt för den som 
intervjuar att vara väl förberedd vid intervjutillfället. Enligt Patel & Davidsson (2011) skall 
den som intervjuar vara noga med att alla aspekter i frågeställningen skall vara täckta. För att 
minska risken för att respondenterna skall missuppfatta frågorna som ställs är det viktigt att 
formulera dem på ett sådant sätt så att de inte kan missuppfattas, och för att bygga upp 
respondenternas förtroende och tillit skall intervjuaren vara påläst om problemområdet vilket 
bör speglas i intervjufrågorna. Ett sätt att minimera risken att något av ovanstående inträffar 
är att låta utomstående personer ta del av de frågor som skall ställas och kritiskt granska dem. 
 

Vid utformningen av frågor till intervjun menar Patel & Davidsson (2011) att frågornas grad 
av standardisering och strukturering skall tas i beaktning. Frågor med låg grad av 
standardisering eller som är helt ostandardiserade kan liknas vid ett läkarbesök där läkaren 
ställer frågor till patienten var efter denne kommer på dem under besökets gång. Medan vid 
standardiserade intervjuer ställs alltid samma frågor i samma ordningsföljd till alla 
respondenter vilket kan göras när en kvantitativ analys av resultatet skall göras. Med 
strukturering menar Patel & Davidsson (2011) i vilken mån respondenterna tillåts att svara 
med egna ord. En ostrukturerad intervju består av öppna frågor där inga svarsalternativ ges 
och respondenterna får därmed ett stort utrymme att svara, vilket lämpar sig när intervjuaren 
ämnar göra en kvalitativ analys av resultatet. Vid en strukturerad intervju ges mycket litet 
svarsutrymme till respondenterna att svara inom och svaren på frågorna går att förutsäga.  
 

Det finns fler olika typer av intervjuer, till exempel strukturerade intervjuer, ostrukturerade 
intervjuer, semistrukturerade intervjuer, fokuserade intervjuer och intensivintervjuer (Bryman, 
2011), som alla har sina för- och nackdelar. Vid semistrukturerade intervjuer följer inte den 
som intervjuar ett i förväg utarbetat standardiserat frågeformulär till punkt och pricka, utan 
intervjupersonen ställer generella och allmänna frågor som behandlar dennes frågeställningar 
vilket gör att intervjuaren ges möjlighet att ställa följdfrågor utifrån de svar som respondenten 
ger. Fördelen med denna kvalitativa intervjumetod är således att det är en flexibel 
intervjumetod där respondenten själv kan svara fritt och resonera kring den fråga som ställs. 
(Bryman, 2011) Styrkan med semistrukturerade intervjuer är att dessa kan liknas vid ett 
vardagligt samtal då respondenten inte styrs av de frågor som ställs utan att respondenten kan 
svara fritt och utifrån dennes perspektiv (Holme & Solvang, 1997). 
 

2.3 Observationer 

En annan tillämpbar metod för att anskaffa information om specifika situationer är att utföra 
observationer. Enligt Patel & Davidsson (2011) är metoden särskilt användbar då det som 
avses studeras är beteenden och händelseförlopp i naturliga situationer, eftersom de individer 
som studeras då kan bete sig som de brukar i den givna situationen och observatören kan 
notera detta, istället för att individerna ska försöka förklara sitt beteende på ett förståeligt sätt. 
Metoden gör det också lättare att erhålla information från individer som inte är villiga att delta 
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i andra typer av datainsamlingsmetoder, exempelvis intervjuer, då dessa inte aktivt behöver 
göra något utöver det de brukar. 
 

Bland de nackdelar som finns med observationer nämner Patel & Davidsson (2011) framför 
allt att metoden är tidskrävande, och därmed dyr att använda sig av. De nämner även att det är 
svårt för observatören att veta om de beteenden som observeras kan sägas representera de 
beteenden som uppvisas övrig tid då ingen observation sker. 
 

Enligt Patel & Davidsson (2011) finns det två huvudtyper av observationer; strukturerade 
respektive ostrukturerade. Vid genomförandet av en strukturerad observation har observatören 
på förhand bestämt vilka beteenden och skeenden som ska observeras, och utefter det 
framställt ett observationsschema som kan användas för att registrera hur en eller flera 
individer beter sig i den studerade situationen, vilket gör att en strukturerad observation kan 
ses som en kvantitativ metod. En förutsättning för att ett sådant observationsschema ska 
kunna upprättas är att det problemområde som ska observeras är relativt snävt och att det 
därför är möjligt att förutse vilka situationer och beteenden som kan komma att uppstå. 
 

En ostrukturerad observation används när man vill veta så mycket som möjligt om ett 
problemområde, och inte låsa sig till att använda ett observationsschema. Denna typ av 
observation kräver oftast att observatören är mer insatt i problemområdet än då en 
strukturerad observation utförs, eftersom bedömningar och avvägningar gällande vilken 
information som ska tas in behöver göras fortlöpande under observationens gång. 
Informationen som erhålls från en ostrukturerad observation kan således användas för att 
skaffa sig en helhetsbild över ett problemområde vilket gör att en ostrukturerad observation 
kan ses som en kvalitativ metod. (Patel & Davidsson, 2011) 
 

Utöver dessa två olika typer av observationer framhåller även Patel & Davidsson (2011) att 
observatörens förhållningssätt har betydelse för hur en observation faller ut. En observatör 
kan antingen vara känd eller okänd för den grupp av individer som ska studeras, vilket 
innebär att individerna antingen vet om att de blir observerade eller inte. Dessutom kan 
observatören vara deltagande eller icke deltagande, det vill säga att observatören antingen tar 
del aktivt i den aktuella situationen, eller förhåller sig passiv. Genom att kombinera dessa 
olika förhållningssätt kan fyra olika sorters observatörstyper urskiljas; den kända, deltagande 
observatören, den kända, icke deltagande observatören, den okända, deltagande observatören 
samt den okända, icke deltagande observatören. 
 

En känd, deltagande observatör måste se till att de individer som observeras inte får skäl att 
tro att han eller hon inte tillhör någon särskild gruppering, eftersom detta potentiellt skulle 
kunna påverka individernas beteenden och handlingar. Genom att istället utföra observationen 
som okänd, deltagande observatör slipper man detta problem, men beroende på vilken 
situation det är som ska studeras kan det vara problematiskt att komma som utomstående och 
ta sig in i en grupp med kort varsel. Fördelen gentemot den kända, deltagande 
observatörstypen är dock att om observatören lyckas med detta kommer individerna att bete 
sig som vanligt, då de inte har en aning om att de blir observerade. Däremot kan det i denna 
roll vara svårt att få reda på viss typ av information som aldrig talas om, då frågor inte kan 
ställas på samma sätt som om man är känd i gruppen. (Patel & Davidsson, 2011) 
 

Genom att vara känd, icke deltagande observatör kan observationerna utföras utan att behöva 
delta aktivt i situationen, och därmed minskar risken att observatören påverkar situationen och 
individerna. Dock kan individerna inledningsvis ha en känsla av att de blir observerade i 
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dessa situationer och därmed bete sig annorlunda mot vad de brukar, men i takt med att de 
vänjer sig vid att observatörens närvaro återgår de till sina normala beteenden. För att undvika 
detta kan observatören vara okänd och icke deltagande, och därmed varken vara aktiv i 
situationen eller synlig för de individer som studeras. Detta innebär däremot en hel del 
praktiska svårigheter, då det kan vara svårt att vara helt obemärkt och ändå få tag på all den 
information som behövs för observationen. (Patel & Davidsson, 2011) 
 

2.4 Processkartläggning 

Inom alla företag förekommer ett antal processer som tillsammans bidrar till att företaget 
fungerar som det ska. Det finns en mängd olika definitioner av vad en process är, men den 
som Damelio (2011) utgår från är följande: 
 

En affärsprocess är en samling av sammanhängande aktiviteter, initierade 

som respons på en utlösande händelse, som åstadkommer ett specifikt, 

separat resultat för kunden och andra aktörer i processen. (Författarnas 

översättning) 

(Damelio, 2011, 27) 
 

Att kartlägga en process är enligt Damelio (2011) ett bra verktyg då man vill synliggöra det 
arbete som utförs inom den process som studeras. Genom att utföra en sådan kan 
problemområden i processen identifieras och därefter kan åtgärder för att eliminera dessa 
problem sättas in. Det finns tre olika karttyper att använda vid en processkartläggning; 
relationskarta, tvärfunktionell processkarta (även kallad simbane-diagram) och flödesdiagram. 
Vilken typ av karta som ska användas beror av vilken nivå kartläggningen sker på. 
 
Vid kartläggning på organisationsnivå, där relationer mellan olika delar av organisationen 
kartläggs är relationskartan den typ som är bäst lämpad att använda. Denna karttyp, som kan 
ses i figur 4, visar endast vilka delar som ingår i en organisation, men inte vad som sker inom 
varje del. (Damelio, 2011) 
 

 
Figur 4. Exempel på en relationskarta. (Damelio, 2011, 5) 

 
Om kartläggningen syftar till att belysa arbetsflödet i en process rekommenderas istället att 
simbane-diagram används, då denna typ bättre illustrerar hur flödet mellan olika funktioner 
fungerar, samt hur dessa sitter ihop. Denna karttyp är mer detaljerad än relationskartan, då 
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den inte bara visar de olika delarna i organisationen, utan också vilket arbete som utförs i 
varje del. (Damelio, 2011) Ett exempel på en sådan processkarta kan ses i figur 5.  
 

 
Figur 5. Exempel på simbane-diagram. (Damelio, 2011, 7) 

 
Den tredje karttypen, flödesdiagram, är den mest detaljerade av dessa tre och rekommenderas 
när kartläggningen sker på aktivitets- eller personnivå, exempelvis om man vill kartlägga 
vilka aktiviteter som krävs för att skapa, tillverka eller erbjuda en specifik produkt eller tjänst 
och identifiera vilka av dessa aktiviteter som är värdeskapande respektive icke-
värdeskapande. (Damelio, 2011) Ett exempel på en sådan processkarta kan ses i figur 6.  
 
 

 
Figur 6. Exempel på ett flödesdiagram. (Damelio, 2011, 9) 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Två vanliga begrepp för att bedöma kvaliteten på en studie eller undersökning är enligt 
Bryman (2011) validitet och reliabilitet. Med validitet menar Wallén (1996) att man i en 
studie enbart mäter det som studie åsyftar mäta och med reliabilitet menas att samma resultat 
erhålls om mätningen utförs på nytt under lika förhållanden.   
 
Det finns inte mycket vetenskaplig litteratur som behandlar materialhantering i ett plocklager. 
De böcker som använts i denna rapport ger en generell beskrivning om hur materialhantering 
utförs på ett lager men går inte djupare än så. För att få en mer djupgående information om 
hur materialhantering utförs på ett plocklager har vetenskapliga artiklar där materialhantering 
utförs vid produktionslinor studerats. Det finns flera likheter mellan dessa två olika typer av 
lager, exempelvis att artiklarna i bägge fallen skall finnas tillgängliga när operatören eller 
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plockpersonalen efterfrågar dem samt att artiklarna bör vara placerade på ett sätt som tillåter 
att operatören eller plockpersonalen att enkelt plocka artiklar på ett ergonomiskt korrekt sätt 
för att undvika förslitningsskador. Sammantaget bedöms de likheter mellan lagren göra att 
den teori som ligger till grund materialhantering för en produktionslina kan appliceras på 
materialhantering för plocklager.  
 
Vid de intervjuer som genomförts med berörd personal har en intervjuguide används för att 
intervjuobjektens svar inte skulle påverkas av hur intervjuarna formulerade frågorna.  
Frågorna som ställdes lästes upp ordagrant och i den ordning de stod i intervjuguiden för att 
intervjuerna skulle variera så lite som möjligt. Något som inte kunnat påverkas är den miljö 
intervjuobjekten intervjuades i. Vid intervjutillfället har intervjuobjektet tagits åt sidan och 
intervjuats på deras arbetsplatser, vilket gjorde att två intervjuer fick avbrytas på grund av att 
intervjuobjekten var tvungna att återgå till arbetet. Däremot antecknades intervjuobjektens 
svar ner av båda gruppmedlemmarna i stödord och bearbetades efter varje intervju för att 
gemensamt kunna tolka resultatet av intervjuerna. 
 
De data som ligger till grund för de beräkningar som utförts har vissa begräsningar. Dels 
sträcker den sig endast över en tidsperiod om fyra månader och dels innehåller den inte 
information om artiklars efterfrågan uttryckt per timme. Det hade varit att föredra med data 
över en längre tidsperiod där eventuella trender eller säsongsvariationer representerats. 
Anledningen till den korta tidsperioden beror på att Lundbergs införde en hyllfackslagring för 
utvalda produkter i slutet på 2013 vilket hade gjort att beräkningarna utförts med inaktuella 
siffror för de av de utvalda artiklarna som i dagsläget är placerade i hyllfackslagringen. Dock 
beror inte efterfrågan på de utvalda artiklarna på varken trender eller säsong vilket gjort att 
data som använts ansetts vara lämplig.  
 
För att på ett lämpligt sätt bestämma återfyllnadsnivåer krävs det att artiklarnas efterfrågan 
per timme är kända för att beräkna standardavvikelsen per timme. Någon sådan detaljerad 
data fanns inte att tillgå hos Lundbergs utan de kunde endast erhålla data över artiklars 
efterfrågan per dag. För att bestämma artiklarnas efterfrågan per timme har data över en 
arbetsdag dividerats med antalet arbetstimmar under antagandet att artiklarnas efterfrågan är 
jämn under arbetstimmarna. Detta är inte fallet i verkligheten utan efterfrågan varierar under 
dagen, men då ingen annan data fanns att tillgå har dessa beräknade värden fått symbolisera 
artiklarnas efterfrågan per timme.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för den kommande analysen. 

3.1 Lager 

Genom att använda sig av lager ges företag möjlighet att lagerhålla material. Det kan handla 
om råmaterial som lagras i ett förråd, produkter i arbete som lagras i ett mellanlager mellan 
arbetsstationer eller färdiga produkter som ligger i ett färdigvarulager i väntan på till exempel 
försäljning. Således är en grundläggande tanke med lager enligt Olhager (2013) att frikoppla 
ett företags produktion från marknaden eller att frikoppla produktionen från leverantörernas 
leveranser. 
 

3.1.1 Fördelar med lager 
Det finns ett flertal anledningar till varför företag använder sig av lager. Vissa lager inrättas 
medvetet medan andra uppkommer på grund av dynamiska materialflöden. Företag strävar 
efter att ha kontinuerliga flöden i hela försörjningskedjan, men detta inte alltid möjligt på 
grund av att varierande produktionstakt eller avbrott i tillverkningen vilket leder till att ett 
företag måste frigöra vissa delflöden. (Mattsson & Jonsson, 2013) 
 

Genom användning av lager kan företag nyttja den kapacitet som finns i lagerbyggnaden för 
att lagerhålla stora kvantiteter material. Detta är fördelaktigt eftersom företag på så sätt kan 
lagerhålla färdiga produkter och sedan skicka dem i stora sändningar till sina kunder, vilket 
generellt genererar en lägre fraktkostnad. Ytterligare en fördel med lager är att det möjliggör 
att större kvantiteter av till exempel ingående komponenter till produktionen kan köpas in och 
på så sätt kan de mängdrabatter som många leverantörer erbjuder sina kunder utnyttjas. Att 
köpa in större kvantiteter från leverantörer gör att ett företag minskar antalet inköpstillfällen, 
vilket medför en minskning i fraktkostnad. Detta indikerar att ett företag genom att använda 
sig av lager kan minska andra kostnadsposter, exempelvis för transport. (Grant et al, 2006) 
 

Att lagerhålla produkter i ett färdigvarulager bidrar till att ett företag kan hålla en hög service 
gentemot sina kunder och kunna erbjuda dem produkterna när de efterfrågas istället för att 
börja tillverka produkten när kunderna efterfrågar dem, det vill säga korta ledtider. Vissa 
produkttyper kräver lagerhållning då kunder förutsätter att dessa ska finnas tillgängliga i 
anslutning till att efterfrågan uppstår. Produktens lagertillgänglighet kan då vara avgörande 
för om kunden ska välja att köpa produkten eller inte. (Grant et al, 2006) 
 

3.1.2 Nackdelar med lager 
Att lagerhålla produkter leder till olika typer av kostnader vilket ofta är motivet till att inte 
använda sig av ett lager. Litteraturen som berör kostnader att driva lager är inte helt 
konsekvent men Oskarsson et al (2013) delar upp dessa kostnader i två kostnadsposter; 
lagerhållningskostnad och lagerföringskostnad.  
 
Med lagerföringskostnad menar Oskarsson et al (2013) den kostnad som kan härledas till 
driften av det fysiska lagret, vilken innefattar bland annat kostnader för personal, hantering av 
produkterna i lagret, lagerhyra och någon form av lagersystem för att kontrollera lagernivåer 
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och var produkterna finns placerade i lagret. Kostnaden kan således variera beroende på hur 
ett företag väljer att styra sitt lager och vilka produkter som skall lagerhållas. Exempelvis kan 
produkter med högt värde kräva ett mer avancerat administrativt system för att kontrollera 
dem, medan temperaturkänsliga produkter kan kräva utrymmen som är temperaturreglerade. 
 

Den andra kostnadsposten som Oskarsson et al (2013) tar upp är lagerföringskostnaden, 
vilken innefattar kapitalbindningen och den risk som uppkommer när produkter lagerhålls i ett 
lager. När produkter lagerhålls binder företag upp kapital i dessa produkter som annars hade 
kunnat investeras i något annat, som i sin tur kunnat generera intäkter. Därför menar 
Oskarsson et al (2013) att kapitalbindningen kan ses som ett bortfall av möjliga intäkter och 
storleken på denna kostnad kommer att bero på vilka avkastningskrav som ett företag har på 
investerat kapital. Att lagerhålla produkter medför även att produkterna utsätts olika risker. 
Det kan dels vara risker som produkter utsätts för inne i lagerbyggnaden i form av brand eller 
fukt men det kan även vara risker som uppkommer när produkterna hanteras. De kan även 
förekomma risker som inte beror av faktorer inne i lagerbyggnaden utan det kan vara risker 
kopplade till produkten eller till marknaden. Vissa produkter kräver snabb omsättning, till 
exempel grönsaker eller mjölk, då de riskerar att bli inkuranta om de lagerhålls för länge 
medan andra kräver snabb omsättning på grund av att produkterna har en mer trendmässig 
efterfrågan och blir inkuranta på grund av minskad efterfrågan. 
 
För att kvantifiera och beräkna en kostnad baserat på avkastningskravet och riskkostnaden 
använder sig företag av en individuell satt lagerränta som tar hänsyn till dessa faktorer. 
 

3.1.3 Inventering 
Enligt Mattsson (2014) är det i praktiken omöjligt att undvika att felaktiga saldon uppkommer 
i ett företags affärssystem kontra det faktiska antalet artiklar som finns i lagret, och att det 
principiellt finns två olika sätt att hantera dessa saldodifferenser. Det ena är att gardera sig för 
dessa fel genom att öka säkerhetslagernivåerna, och det andra är att inventera ofta för att 
upptäcka differenserna i ett tidigt skede. Vikten av att inventera belyses även av Crocker et al 
(2012), som menar att det är en förutsättning för att erhålla korrekta lagersaldon.  
 
Såväl Mattsson (2014) som Crocker et al (2012) menar att detta kan utföras under olika 
tidsintervall beroende på lagrets utformning eller vilka artiklar som lagerhålls, där produkter 
med hög efterfrågan bör inventeras mer frekvent. Det innebär att det inte är ovanligt att 
produkterna som lagerhålls i ett lager inventeras med olika tidsintervall. De framhäver även 
fortlöpande inventering som en metod för att ha god kontroll på produkterna i lagret, och 
Mattsson (2014) menar att denna typ av inventering är det mest effektiva sättet att hantera 
problemet ur en logistiksynpunkt. 
 

3.1.4 Olika typer av lager 
Beroende på vilken roll ett företag har på en marknad fyller lager olika syften. Ett lager i 
början av en försörjningskedja kan fungera som ett råvarulager där ingående komponenter 
lagerhålls för att senare användas i företagets tillverkning och syftet med detta lager är att 
stödja och underlätta företagets tillverkningsprocess (Grant et al, 2006). 
 

Lager som finns i mitten eller i slutet av en försörjningskedja, mer eller mindre nära 
slutproducenten, kan även dem ha lager med olika funktioner. Jonsson & Mattsson (2011) 
benämner dessa som mellanhänder och menar på att dessa mellanhänder är aktörer som utför 
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distributionsaktiviteter mellan producerande företag och slutproducenten. Jonsson & Mattsson 
(2011) har identifierat fem grundläggande funktioner som dessa mellanhänder kan ha; 
aggregeringsrollen, spridningsrollen, kontaktrollen, konsolideringsrollen samt 
variantskaparrollen. 
 
Aggregeringsrollen: En lokal distributör tillgodoser varje enskild kunds behov. Det 
sammanlagda behovet för varje individuell kund levereras direkt till distributören från de 
producerande företagen eller genom till exempel en grossist. Det förekommer att vissa 
leveranser är kundorderstyrda och består av flera olika mindre kundorder lagda under en 
period och när dessa leveranser ankommer till distributören sorteras leveransen och skickas 
vidare de individuella orderna till respektive kund, vilket gör att dessa distributörer utför så 
kallad cross-docking. Cross-docking innebär att inkommande gods endast lagerhålls under en 
kort tid eller ingen alls innan godset lastas om och skickas iväg. 
 

Spridningsrollen: Innehas av en distributör som gör oregelbundna inköp från ett 
producerande företag med relativ lång ledtid. Distributören lagerhåller produkter från det 
producerande företaget och distribuerar dessa vidare till kunderna med kort ledtid, vilket 
uppnås genom att distributören finns nära dennes kunder. 
 

Kontaktrollen: Denna distributionsroll innebär att distributörer finns nära marknaden och har 
funktioner för att hantera olika sorters kundservice, som exempelvis garanti, produktservice 
och returer. Syftet med denna distributionsroll är att man genom närheten till kunden 
upprätthåller en hög kundservice. 
 

Konsolideringsrollen: Denna roll innebär att distributören representerar flera olika 
producerande företag och distribuerar deras produkter. Genom att tillämpa detta sätt kan 
kunder handla flera olika produkter från flera olika producerande företag men från en och 
samma leverantör och på så sätt erbjuda slutkunder ett större sortiment. Detta sätt möjliggör 
för distributören att antingen leverera från sitt eget lager eller direkt från det producerande 
företaget genom att distributören sköter kontakten med slutkunden. 
 

Variantskaparrollen: Genom att ha en variantskapande roll köper distributören in olika 
basprodukter eller moduler för att sedan modifiera dem utefter kundens specifika önskemål. 
På detta sätt undviks transporter av små kvantiteter från det producerande företaget till kund 
och dessutom kan kunder, trots att produkterna är kundspecifika, få dessa levererade med 
acceptabla leveranstider.  
 

Jonsson & Mattsson (2011) menar på att det alltid uppkommer ett gap mellan producerande 
företag och deras kunder. Gapen som författarna identifierar är taktgap, kvantitetsgap, 
avståndsgap, sortimentsgap och variantgap. Dessa avhjälps genom att aktörer, till exempel 
återförsäljare, agenter eller distributörer, agerar utifrån någon eller några av de roller som 
beskrivits i ovanstående stycken. 
 

3.1.5 Centralisering 
Det blir allt vanligare att företag väljer att centralisera sin distribution och lagerhållning i 
hopp om att dra nytta av de stordriftsfördelar som centralisering kan bära med sig (Mattsson, 
2012). Centralisering innebär att företag strävar efter att utifrån ett eller ett fåtal centralt 
belägna lager kunna tillgodose sina kunders efterfrågan (Oskarsson et al, 2013). Med färre 
antal lager kan företag hålla högre lagernivåer i varje enskilt lager än vad som vore möjligt 
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med ett större antal lager. Denna höjning av lagernivåer leder till att lagertillgängligheten ökar 
lokalt, samtidigt som den totala lagerhållna volymen minskar. Denna minskning av totala 
lagervolymer leder således även till att den totala kapitalbindningen minskar (Mattsson, 
2012). En fördel med en centraliserad lagerstruktur är att de fasta kostnaderna för till exempel 
personal, lager, truckar och annat hanteringsmaterial generellt minskar då antalet lager 
minskar (Oskarsson et al, 2013). 
 
Det är inte bara det producerande företaget som kan gynnas av en centralisering, utan 
företagets kunder kan även komma att gynnas av en centraliserad lagerhållning. Med ett eller 
ett fåtal centrallager går det att erbjuda kunderna ett bredare sortiment med högre lagernivåer 
och därmed erbjuda kunderna en mer tillförlitlig leveranstid. Med alla artiklar samlade på en 
och samma plats kan även leveransbesked och annan kundinformation bli mer tillförlitlig då 
kontrollen över lagret och artiklarna kommer att bli bättre. (Oskarsson et al, 2013) 
 
Centralisering är dock ingen universell lösning som alla företag kan använda sig av, utan vad 
som avgör huruvida centralisering lämpar sig för olika företag beror helt på vilka ledtider 
företagets kunder kräver. Om dessa ställer stora krav på korta ledtider kan det med 
centrallager vara svårt att möta deras krav. (Oskarsson et al, 2013) 
 

3.2 Lagerlayout 

Ett lager kan vara uppbyggt på ett flertal olika sätt, men oavsett hur det är uppbyggt är målet 
enligt Jonsson & Mattsson (2011) att ha så rationella flöden som möjligt i lagret och en hög 
utnyttjandegrad. Vid utformandet av ett lager behöver man först och främst ta ställning till om 
flödet genom detsamma ska vara av linjär eller U-formad karaktär.  
 
Den förstnämnda layouten innebär att godsmottagning och utleverans sker i olika ändar av 
anläggningen, vilket kan ses i figur 7, och att allt gods således flödar genom hela lagret. 
Denna layout kan vara lämplig när antalet artiklar som behandlas i lagret är få och volymerna 
av dessa artiklar är höga. Layouten innebär att alla artiklar måste förflyttas ungefär lika lång 
sträcka, vilket kan betyda att mer hantering än nödvändigt sker. Detta kan leda till att 
kostnaderna för hantering blir onödigt höga, och de vinster företaget kan göra genom att ha 
differentierade placeringar av artiklar i lagret ger inte särskilt stor effekt i förhållande till 
dessa kostnader. (Jonsson & Mattsson, 2011) 
 

 
Figur 7. Linjär lagerlayout. (Jonsson & Mattsson, 2011, 69) 
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I ett lager med U-formad layout ligger godsmottagning och utleverans i samma ände av 
anläggningen, vilket kan ses i figur 8. Detta innebär enligt Jonsson & Mattsson (2011) att 
större vinning kan erhållas av att differentiera placeringen av olika artiklar, då olika artiklar 
kan flyttas olika lång sträcka på lagret. I ett lager med U-formad layout är det exempelvis 
möjligt att styra så att högfrekventa artiklar placeras nära godsmottagning och utlastning och 
därmed endast behöver transporteras korta sträckor. Mer lågfrekventa artiklar kan placeras 
längre in i lagret, vilket förvisso kräver en längre transportsträcka, men denna sträcka behöver 
i gengäld köras relativt sällan.  
 

 
Figur 8. U-formad lagerlayout. (Jonsson & Mattsson, 2011, 69) 

 
Efter att ha beslutat vilken typ av lagerlayout som ska användas i lagret ska det beslutas på 
vilket sätt de lagerhållna artiklarna ska placeras ut i lagret, vilket påverkas av ett antal olika 
parametrar. Enligt såväl Jonsson & Mattson (2011) som Oskarsson et al (2013) är den första 
aspekten som påverkar var en artikel ska placeras vilket placeringssystem som ska användas, 
fastplatssystem, flytande placeringssystem eller en blandning av dessa två.  
 
Ett fastplatssystem innebär att varje enskild artikel har sin bestämda plats i såväl plock- som 
buffertlager. Fördelen med ett sådant system är att det kräver ytterst lite administration 
eftersom en artikel alltid finns på samma plats, men nackdelen är att det kräver att varje 
lagerplats behöver dimensioneras för att kunna innehålla maximal kvantitet av varje artikel. 
Dessutom ökar risken för att varor blir inkuranta, då systemet inte främjar tillämpning av först 
in-först ut-principen. (Jonsson & Mattsson, 2011; Oskarsson et al, 2013) 
 
Vid användning av ett flytande placeringssystem menar Jonsson & Mattsson (2011) och 
Oskarsson et al (2013) att förutsättningarna däremot är de motsatta. Genom att gods placeras 
på någon ledig lagringsplats utefter någon form av prioriteringssystem används 
lagerutrymmet effektivare än vid fastplatssystem, möjligheten att använda sig av först in-först 
ut-principen ökar och därmed minskar även risken för inkurans. Nackdelen med detta system 
är dock att det kräver mycket administrativt arbete för att registrera var varje enskild artikel 
befinner sig och för att veta var det finns lediga platser att placera nytt gods på.  
 
Den tredje sortens system, blandsystemet, uppstår då fasta plockplatser kombineras med 
flytande buffertplatser. Eftersom detta system är en blandning av de två tidigare, är 
administrationsarbetet som krävs och utnyttjandet av lagervolymen vid användning av detta 
någonstans mellan det som krävs för de två renodlade systemen. (Jonsson & Mattsson, 2011; 
Oskarsson et al, 2013) 
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Utöver vilket placeringssystem som används finns det fler faktorer som påverkar var i lagret 
en artikel ska lagras någonstans. Vid användning av ett system med fasta plockplatser måste 
beslut fattas om var varje enskild artikels plockplats ska finnas, vilket enligt Oskarsson et al 
(2013) främst görs utifrån varje artikels uttagsfrekvens, uttagskvantitet, volym och vikt. 
Artiklar med hög uttagsfrekvens bör placeras lättåtkomligt och nära plockpersonalens 
utgångsposition, medan mer lågfrekventa artiklar kan placeras längre bort och högre upp. 
Uttagskvantiteten spelar även den stor roll, då vissa artiklar oftast ska plockas i stora 
kvantiteter. Är dessa artiklar tunga och otympliga kan detta leda till att det tar lång tid att 
plocka dem, varpå köer kan uppstå i plockningen. Därför bör sådana artiklar placeras på en 
plats där de inte stör den övriga plockverksamheten. Även artikelvolymen och artikelvikten är 
avgörande för var plockplatsen ska hamna. Generellt gäller regeln att tungt skrymmande gods 
placeras i golvnivå, medan lätt skrymmande gods placeras så högt upp som möjligt i ställaget 
och däremellan placeras tunga och frekventa artiklar lägst följt av normalt skrymmande 
artiklar och lågfrekventa och normalt skrymmande artiklar. Jonsson & Mattsson (2011) 
nämner också korrelerad placering som en aspekt att beakta vid utformningen av plocklagret. 
Det innebär att artiklar som ofta ingår i samma order placeras i anslutning till varandra för att 
minska hanteringsarbetet vid plockningen.  
 

3.2.1 Olika typer av förvaring 
Det finns ett flertal olika sätt att förvara gods på i ett lager. Jonsson & Mattsson (2011) 
nämner fem stycken vanliga förvaringsprinciper som används i lager, där den första principen 
är djup- och fristapling. Denna princip innebär att godset helt enkelt förvaras direkt på golvet i 
lagret och staplas i såväl höjdled som djupled. Med denna förvaringsprincip maximeras 
utnyttjandet av lagret, då de olika enheterna staplas direkt på och bredvid varandra. Däremot 
är inte alla enheter åtkomliga då många blir inbyggda, vilket innebär att denna princip lämpar 
sig bäst för artiklar som inte är beroende av ett sista förbrukningsdatum. 
 
Ett annat sätt att förvara godset är genom att använda ställage, vilket innebär att artiklar 
förvaras i eller på en lastbärare, vanligtvis en pall, och placeras i ett fack i ställaget, vilket kan 
ses i figur 9. Detta innebär att inga enheter byggs in och därmed kan alla enheter kan nås från 
sin lagerplats, vilket leder till en hög flexibilitet, men utnyttjandegraden av lagret blir något 
sämre, då det måste finnas transportgångar mellan ställagen för att kunna nå alla 
lagerpositioner.  
 

 
Figur 9. Ställagelagring. (Svepall, 2014) 

 
Ställagen används också för förvaring i ett automatlager, även kallat AS/RS (automated 
storage and retrieval system), vilken är den tredje förvaringsprincipen som författarna 
nämner. Ett sådant lager består av rader med höga ställage ur vilka en automatiserad kran 
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sköter alla uttag och påfyllningar av enhetslaster, det vill säga hela pallar bestående av 
antingen en eller flera olika artiklar. Denna princip illustreras i figur 10. 

 
Figur 10. Automatlagring (AS/RS). (Lumsden, 2012, 502) 

 
En annan automatiserad lagringsprincip är så kallad paternosterlagring, även kallat 
karusellagring. Denna princip lämpar sig bra för plocklager och innebär att ett stort antal olika 
artiklar lagerhålls i fack, utan att vara direkt åtkomliga för plockpersonalen. Istället är det en 
dator som ser till att den efterfrågade artikeln exponeras för plockpersonalen, vilket innebär 
att plockpersonalen inte behöver röra sig lika mycket som vid annan typ av plockning, och 
därmed kan avståndet som en plockpersonal behöver förflytta sig för att plocka en order 
minimeras. (Jonsson & Mattsson, 2011) Ett exempel på ett paternosterlager kan ses i figur 11.  
 

 
Figur 11. Paternosterlagring. (Lumsden, 2012, 501) 

 
Avslutningsvis lyfter Jonsson & Mattsson (2011) även fram hyllfackslagring som en 
förvaringsprincip. Denna typ innebär att artiklar placeras i hyllsystem på en höjd som kan nås 
av en person ståendes på marken och lämpar sig för exempelvis ett plocklager med många 
olika artiklar i små volymer. Denna typ av förvaring kan ses i figur 12.  
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Figur 12. Hyllfackslagring. (Jonsson & Mattsson, 2011, 74) 

 

3.2.2 Arbetsstationens utformning 
En arbetsstation kan utformas på många olika sätt beroende på vem som utformar den. Ett 
företags ledning strävar efter att en arbetsstation skall ha en god arbetsmiljö samtidigt som 
den skall vara effektiv, medan till exempel en lagerarbetare strävar efter att arbetsmiljön på 
arbetsstationen skall vara hög för att underlätta dennes arbete. Ergonomi definieras enligt 
Nationalencyklopedin som: 
 

… läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och 

arbetsredskapen. 

(NE, 2014).   
 
Genom att utforma en arbetsstation utifrån ett ergonomiskt perspektiv menar Shikdar & 
Sawaqed (2003) att en säkrare arbetsmiljö uppnås och att produktiviteten ökar. Ett företag kan 
därmed ha stor vinning av att utforma en arbetsstation på ett sätt som underlättar för de 
anställda att utföra sina arbetsuppgifter. Enligt Finnsgård et al (2011) kan en ergonomiskt 
utformad arbetsstation bära med sig två fördelar; ökad produktivitet och minskade 
förslitningsskador hos de anställda, vilka beror av varandra. 
 
Ett sätt att i lagerliknande miljöer öka produktiviteten är att använda hyllfackslagring istället 
för pallställagelagring för de artiklar som tillåter det. Med hyllfackslagring där de mest 
frekvent plockade artiklarna placeras på lämpliga höjder blir det lättare att plocka de artiklar 
som skall plockas, och detta benämner Finnsgård et al (2011) som ”material exposure”. Om 
artiklarna som skall plockas finns lättillgängliga för de anställda har arbetsstationen god 
ergonomi, vilket ger goda förutsättningar för att såväl produktiviteten som arbetsmiljön för de 
anställda förbättras. Detta samspel illustreras i figur 13. 
 

 
Figur 13. Samspelet mellan artiklars tillgänglighet, personalens ergonomi och personalens 

produktivitet. 
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Alla aktiviteter som utförs i en producerande verksamhet går att kategorisera efter hur mycket 
värde som aktiviteterna tillför. Finnsgård et al (2011) identifierar att det finns olika synsätt på 
hur många olika indelningar av värdeskapandet som skall tillämpas, men menar på att det 
viktiga är att identifiera om en aktivitet tillför värde eller inte. När detta är gjort är det viktigt 
att de icke värdeskapande aktiviteterna elimineras, vilket även understryks av Wänström & 
Medbo (2008).  Icke värdeskapande aktiviteter kan vara när en montör väntar på reservdelar 
eller när en plockpersonal åker till en plockplats för att hämta en artikel. 
 
En arbetsstation med brister i sin ergonomiska utformning medför både fysisk och psykisk 
stress hos de anställda och att arbetet utförs på ett ineffektivt sätt. Shikdar & Sawaqed (2003) 
menar att ergonomiskt undermåliga arbetsstationer är en av grundorsakerna till att 
arbetsplatsolyckor, säkerhetsbrister på arbetsstationerna och kvalitetsbrister i arbetet 
uppkommer. 
 
Beroende på hur en arbetsstation utformas kommer artiklarnas tillgänglighet och den 
värdeadderande tiden att påverkas och såväl Finnsgård et al (2011) som Wänström & Medbo 
(2008) menar att det finns mycket att tjäna på att ta hänsyn till dessa aspekter när en 
arbetsstation utformas, både för företaget och för dess anställda. 
 

3.3 Godshantering i lagret 

Under tiden en produkt befinner sig i ett lager hanteras den ett flertal gånger från det att den 
ankommer tills dess att den lämnar. Oskarsson et al (2013) identifierar 8 olika aktiviteter som 
sker under denna tid; godsmottagning, ankomstkontroll, inlagring, lagring, omlagring, 
plockning, emballering och märkning samt avsändning. Vid godsmottagningen lossas allt 
ankommande gods och rapporteras som ankommet i lagrets datasystem. I samband med detta 
etiketteras ofta godset och blir tilldelade specifika positioner i lagret, på vilka det ska placeras 
vid inlagringen som sker efter att en eventuell ankomstkontroll utförts. Denna kontroll består 
av att kvaliteten och kvantiteten på det ankomna godset kontrolleras, i syfte att försäkra sig 
om att exempelvis inget gods skadats under transporten, är felkonstruerat eller misstämmer 
med det beställda antalet av en viss produkt. Hur mycket resurser som läggs på denna 
hantering varierar från företag till företag, och beror även på värdet på det gods som tas emot, 
då dyrare artiklar normalt sett kontrolleras noggrannare än billiga. 
 
När ankomstkontrollen är utförd sker inlagringen, där godset i normalfallet körs till en 
buffertplats där det sedan lagras tills dess att artikeln är slut på plockplats. När det inträffar 
omlagras godset från buffertplatsen till plockplats och plockpersonalen kan fortsätta att 
plocka den berörda artikeln och färdigställa de order som är beställda. När en order är 
färdigplockad förses den med emballage för att skydda mot skador och märks upp för att 
underlätta identifiering, innan den slutligen skickas till kunden med det transportsätt som är 
aktuellt. (Oskarsson et al, 2013) 
 

3.3.1 Godsuttag 
De Koster et al (2007) menar att orderplockning är den mest arbetskrävande aktiviteten på ett 
lager. Med detta konstaterat kan därmed stora tids- och kostnadsbesparingar göras genom att 
orderplockningen genomförs effektivt. En stark koppling finns mellan orderplockning och 
företagets servicenivå, där en undermålig organisation kring orderplockningen får direkta 
konsekvenser på företagets lönsamhet och till slut hela försörjningskedjan. 
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Jonsson & Mattsson (2011) särskiljer mellan två olika typer av godsuttag, sådana som är 
avsedda för tillverkning och sådana avsedda för externa kunder. Godsuttag ur ett lager görs 
oftast med stöd av en plockorder, som i sin tur har genererats av antingen en tillverknings- 
eller en kundorder. I de fall plockordern genererats av en tillverkningsorder ska godset 
levereras till en plats i tillverkningen, och i de fall den genererats av en kundorder ska godset 
levereras till en extern kund.  
 

3.3.1.1 Godsuttag till tillverkning 

Godsuttag till tillverkningen kan göras enligt tre olika principer; kittning, batchning och 
kontinuerlig försörjning. 
 
Kittning innebär att material till en produkt plockas i lagret och samlastas till ett kit innan det 
levereras till den plats i tillverkningen där de skall förbrukas. Ett kit innehåller då alla de delar 
som behövs för att färdigställa en enhet av den produkt som ska tillverkas. Batchning är 
snarlik kittning, då det är samma material som behandlas, men i större kvantiteter då det ska 
förbrukas under en längre tid. Dessutom levereras materialet separat till 
tillverkningspositionen, och inte som färdiga satser.  
 
Med kontinuerlig förbrukning menas att mindre förpackningar av ett stort antal olika 
produkter fylls på kontinuerligt varefter dessa förbrukas vid till exempel en monteringsstation 
i tillverkningen. Vid användning av kontinuerlig förbrukning krävs stor yta då produkterna 
ständigt finns tillgängliga för montören vid monteringsstationen. (Jonsson & Mattsson, 2011) 
 

3.3.1.2 Godsuttag till externa kunder 

Vid godsuttag till externa kunder kan två principer användas; material-till-man eller man-till-
material. 
 
Material-till-man innebär att de artiklar som skall plockas transporteras med hjälp av någon 
form av automatiserat system till sorteringsplatser där själva plockningen sker. Detta är en 
fördelaktig princip när varje plockorder innehåller få orderrader, men där varje orderrad 
innehåller stora kvantiteter, eftersom det då krävs få interna materialförflyttningar för att 
tillgodose plockpersonalens behov. Vid större spridning av artiklar krävs fler interna 
materialförflyttningar, vilket kan leda till väntetider för plockpersonalen. (Jonsson & 
Mattsson, 2011; de Koster et al, 2007) 
 
Med man-till-material menas att en eller flera plockpersonal själv tar sig till artiklarna och 
plockar dessa direkt från respektive artikels lagerplats. Även denna plockprincip kan utföras 
på olika sätt beroende på plockorder och plocklagrets struktur. Vid små order med få 
orderrader kan så kallad batchplockning tillämpas, vilket innebär att plockpersonal plockar 
flera order samtidigt och antingen sorterar de plockade artiklarna ordervis direkt vid 
plocktillfället eller efter att samtliga artiklar är plockade. (Jonsson & Mattsson, 2011; de 
Koster et al, 2007). Principen att plocka flera order parallellt illustreras i figur 14. 
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Figur 14. Plockning av flera order. (Jonsson & Mattsson, 2011, 81) 

 
Om en order istället består av flera orderrader och artiklarna är volymkrävande är det mer 
effektivt att plockpersonal plockar en order i taget direkt i den lastbärare den planeras 
transporteras i, vilket Jonsson & Mattsson (2011) och Oskarsson et al 2013 benämner plocka-
packa. Principen att plocka en order i taget illustreras i figur 15.  
 

 
Figur 15. Plockning av en order. (Jonsson & Mattsson, 2011, 81) 

 
Om plocklagret är indelat i zoner och en plockorder består av artiklar från flera olika zoner 
kan så kallad zonplockning tillämpas, vilket innebär att en plockorder delas upp i olika 
delorder där en delorder per plockzon genereras, vilket illustreras i figur 16. De Koster et al 
(2007) delar upp zonplockning i progressive zoning respektive synchronised zoning.  
 
Vid progressive zoning börjar plockpersonal att plocka de artiklar som finns i dennes 
plockzon och när alla artiklar på delordern är plockade lämnas de artiklar som plockats 
inklusive eventuell lastbärare över till näste plockpersonal som fortsätter att plocka artiklarna 
i dennes plockzon. Det som kännetecknar synchronised zoning är att plockpersonalen plockar 
sina delorder från respektive plockzon oberoende av andra delorder i den aktuella 
plockordern. När en delorder är färdigplockad ställs den vid en förutbestämd plats och ordern 
färdigställs först när alla ingående delorder är färdigplockade. (Jonsson & Mattsson, 2011; de 
Koster et al, 2007; Oskarsson et al, 2013)  
 
De Koster et al (2007) nämner även wave picking som en tredje variant av zonplockning. 
Denna variant innebär att alla plockorder tillhörande samma kund aktiveras, det vill säga görs 
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tillgängliga för plockning, samtidigt och delas upp i mindre delorder för att sedan plockas i de 
olika plockzonerna.  
 

 
Figur 16. Zonplockning av order. (Jonsson & Mattsson, 2011, 81) 

 
Ytterligare ett sätt att plocka artiklar är att behovet av en eller flera artiklar under en viss 
tidsperiod, exempelvis en dag, tas ut från lagret vid ett och samma tillfälle och samlas vid en 
sorteringsplats där artiklarna för varje kundorder sorteras ut varefter kundorderna plockas. 
(Jonsson & Mattsson, 2011; Oskarsson et al, 2013) 
 

3.3.2 Motiv för god godshantering 
För att ett företag skall kunna bedriva en god godshantering krävs det att de innehar viss 
utrustning, så som fordon för att kunna hantera godset samt förvaringsutrustning som krävs 
för att godset ska kunna lagerhållas på ett effektivt sätt. Utrustningen är ofta avancerad och 
kräver stora investeringar (Grant et al, 2006). Crocker et al (2012) har identifierat ett antal 
fördelar som erhålls vid god godshantering. 
 
Crocker et al (2012) nämner är att hanteringskostnaderna minskar vid god godshantering, 
vilket uppnås genom att godset, med en god planering, flyttas vid färre tillfällen eller att tiden 
som spenderas på förflyttning av gods förkortas vid användning av truckar. En annan fördel är 
att mindre förvaringsyta krävs, då fristapling eller användande av pallställage med flera 
våningar är yteffektiva sätt att förvara gods.  
 
Genom användandet av speciellt anpassade truckar vid godshantering kan ytterligare två 
fördelar erhållas. Dels utsätts godset för mindre risk vid hanteringen, och dels ökar 
personalens säkerhet, då det är trucken som utför de tunga lyft som är krävs för att förflytta 
godset. Avslutningsvis nämner Crocker et al (2012) att ett väl organiserat lager med god 
materialhantering kräver mindre anställd personal och minskar därmed företagets 
personalkostnader. 
 

3.3.3 Hjälpmedel för godshantering 

För att hantera och förflytta gods på ett lager på ett effektivt och säkert sätt kan olika typer av 
hjälpmedel användas. Vad som avgör vilka hjälpmedel som behövs på ett lager är vilket gods 
som skall hanteras och hur det skall lagras (Jonsson & Mattsson, 2011; Crocker et al, 2012). 
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Crocker et al (2012) delar upp hjälpmedlen i handmanövrerade hjälpmedel och motoriserade 
hjälpmedel.  
 
De handmanövrerade hjälpmedlen används för att transportera olika typer av gods, främst 
lösa produkter eller små förpackningar, mellan avdelningar, arbetsstationer eller 
lagringsplatser. Handmanövrerade hjälpmedel kan vara allt från ett rullband mellan två 
maskiner till en vagn med hjul som används för att förflytta gods från lagret ut till 
försäljningshyllan i en butik. Nedan beskrivs några av de handmanövrerade hjälpmedlen som 
Crocker et al (2012) identifierat. 
 
Två av de mest förekommande hjälpmedlen som används när gods skall förflyttas är 
lyftvagnar och säckkärror. Dessa används när godset som skall flyttas inte är särskilt tungt 
och när det är förpackat i kartonger eller liknande. För att förflytta gods i höjdled mellan till 
exempel maskiner i en produktionslina kan så kallade rännor användas. Rännor används 
främst när lösa produkter eller kollin som inte är känsliga för stötar och slag skall förflyttas.  
 
För att förflytta tyngre och mer otympligt gods används olika typer av truckar som består av 
en plattform på hjul som manövreras med en styrstång. En variant är palltrucken som används 
när olika typer av pallar skall förflyttas och med hjälp av hydraulik kan godset lyftas upp från 
marken men dock till en begränsad höjd. Skall godset höjas och placeras i ett pallställage 
finns andra typer av höglyftande palltruckar, vilket kan ses i figur 17. 
 

 
Figur 17. Höglyftande palltruck. (Lantbutiken, 2014) 

 
Motoriserade hjälpmedlen drivs ofta av el, diesel eller gas, vilket möjliggör hantering av 
tyngre gods. Med hjälp av dessa kan till exempel tunga pallar från hög höjd hanteras eller 
containrar lyftas av från en lastbil. Crocker et al (2012) menar att det finns en mängd olika 
typer och varianter av motoriserade truckar vilket gör det svårt att exemplifiera dem på ett bra 
sätt, medan Jonsson & Mattsson (2011) delar upp i fem olika kategorier; låglyftare, staplare, 
lågplockstruck, högplockstruck och motviktstruck. 
 
Låglyftare och staplare används för att hantera gods som är lastat på pall. Dessa drivs oftast 
med el och har låg markfrigång vilket gör att låglyftare och staplare lämpar sig bäst vid jämt 
underlag. Med hjälp av en staplare kan gods staplas på varandra eller placeras i pallställage då 
de kan höja gafflarna högt, medan en låglyftare passar vid förflyttning av gods till en 
plockstation eller vid lastning och lossning av lastbilar. En mer flexibel variant av staplaren är 
skjutstativtrucken, som ses i figur 18, som kan användas vid trånga utrymmen eller i 
svåråtkomliga gångar då den kan skjuta fram gafflarna och således inte behöver stå lika när 
godset som till exempel en staplare måste. (Crocker et al, 2012)  
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Figur 18. Skjutstativtruck. (Brännhylte Truck & Maskin, 2014) 

 
Lågplocktruckar och högplocktruckar används exempelvis vid plockorder där enstaka artiklar 
skall plockas från olika pallar i ett lager. En lågplocktruck, som kan ses i figur 19, används 
när godset kan nås av en person i marknivå. Användaren transporterar då sig själv i trucken 
tillsammans med en lastbärare, i vilken artiklarna samlastas. En högplocktruck ger 
användaren möjlighet att hissa upp sig själv till godset istället för att lyfta ner pallen. 
Truckarna kan vara utformade så att användaren manövrerar trucken från en höj och sänkbar 
plattform med räcken runtom, där både lastbäraren och användaren får plats. På så sätt kan 
användaren enkelt plocka önskade artiklar och samtidigt justera truckens position i såväl höjd- 
som sidled. (Crocker et al, 2012)   
 

 
Figur 19. Lågplocktruck. (Atlet, 2014) 

 
Motviktstruckar är den vanligaste trucktypen och kan hantera gods upp till 40 ton. Vanligtvis 
transporteras godset på gafflar framför truckens främre axel, och för att kunna hantera så pass 
tungt gods behövs motvikter som placeras ovanför och bakom truckens bakaxel. Beroende på 
vad som skall hanteras kan trucken utrustas med olika lyftaggregat, exempelvis kan ett 
kloliknande lyftaggregat användas vid förflyttning av pappersbalar. (Crocker et al, 2012) I 
figur 20 ses en motviktstruck.  
 

 
Figur 20. Motviktstruck. (Toyota Forklifts, 2014a) 

 
En alternativ materialhanteringsmetod är automatiserad godsförflyttning, inom vilken det 
finns två huvudsakliga typer av system; conveyorsystem och AGVS (automatic guided 
vehicle systems) (Grant et al, 2006; Jonsson & Mattsson, 2011; Crocker et al, 2012). 
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Conveyorsystem används idag i många lager och kan antingen vara drivet eller odrivet, vilket 
innebär att godset antingen flyttas med hjälp av motorkraft eller med hjälp av gravitationen 
genom till exempel lutning. Conveyorsystem kan bestå av antingen valsar som roterar med 
hjälp av en elmotor eller av ett sammanhängande gummiband, och med hjälp av dessa 
transporteras godset. 
 
AGVS är ytterligare ett sätt att förflytta gods mellan lager. De består av ett förarlöst fordon 
med kapacitet för att transportera en pall och rör sig längst en förutbestämd slinga i lagret 
(Jonsson & Mattsson, 2011). Fördelen med detta system jämfört med conveyorsystem är 
bland annat att AGVS-system anses vara med flexibla med avseende på att de 
transportsträckor som fordonet nyttjar enklare kan läggas om, samt att det är mindre 
störningskänsligt då ett trasigt fordon enkelt kan lyftas av från slingan (Jonsson & Mattsson, 
2011; Crocker et al, 2012). Dessa typer av lösningar lämpar sig enligt Jonsson & Mattsson 
(2011) bäst för frekventa och standardiserade materialflöden. 
 

3.3.4 Olika lastbärare 
Jonsson & Mattsson (2011) understryker vikten av att använda standardiserade lastbärare och 
nämner Europapallen (EUR-pall), vilken kan ses i figur 21, som en vanligt förekommande 
sådan. Denna lastbärare mäter 800x1200 mm (Wänström & Medbo, 2008) och är utformad 
för att kunna lastas i större enhetslaster, till exempel containrar. EUR-pallen är vanligt 
förekommande inom dagligvarubranschen och verkstadsindustrin, men inom andra branscher 
används andra icke-standardiserade lastbärare som är mer anpassade för det gods som skall 
lastas på lastbäraren (Jonsson & Mattsson, 2011). Fördelen med EUR-pallen är att den med 
sina öppna sidor kan hanteras av en mängd olika gaffeltruckar, medan andra palltypers 
konstruktion gör att dessa endast kan hanteras av motviktstruckar (Toyota Forklifts, 2014b). 
Ytterligare en fördel med EUR-pallen är att den kan förses med pallkragar, vilket gör att löst 
gods kan lastas i pallen samtidigt som den fortfarande är staplingsbar. (Wänström & Medbo, 
2008).  
 

 
Figur 21. EUR-pall. (Industritorget, 2014) 

 
Lastbärare behöver inte nödvändigtvis vara tillverkade av trä utan de kan vara tillverkade av 
olika material. Något som blir mer förkommande är den så kallade returpallen som har samma 
mått som EUR-pallen, men är tillverkad i plast. Fördelen med returpallen är att den väger 
betydligt mindre än en träpall och att den inte blir defekt lika lätt som denna. (Transportnytt, 
2013)  
 
Andra vanliga lastbärare är rullburar och lastcontainrar, vilka ofta används för att transportera 
lösa paket. Dessa är, som kan ses i figur 22, gjorda i metall och försedda med hjul, vilket gör 
att de kan flyttas med manskraft. Dessa lastbärare är inte staplingsbara men är konstruerade så 
att de kan monteras ner när de skickas tomma, vilket gör att de upptar mindre plats. Rullburar 
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och lastcontainrar är vanligt förekommande i dagligvaruhandeln, då de inte kräver någon 
extra utrustning för hantering. (Toyota Forklifts, 2014b)  
 

 
Figur 22. Rullbur. (Hans Andersson Recycling, 2014) 

 

3.4 Lagerstyrning 

För företag som lagerhåller produkter är lagerstyrning en mycket viktig del, då det handlar om 
att hitta rätt mix och rätt mängd av de lagerhållna artiklarna. För höga lagernivåer av artiklar 
leder till en onödigt hög kapitalbindning, medan för låga nivåer riskerar leda till att brister 
uppstår och leveranser till företagets kunder blir försenade. (Olhager, 2013) Nedan 
presenteras ett antal olika verktyg som kan användas för att underlätta avvägningen mellan 
kapitalbindning och risken för att få brist.  
 

3.4.1 Ekonomisk orderkvantitet 
Ekonomisk orderkvantitet (EOQ) är en partiformningsmetod som innebär att orderkvantiteten 
för varje artikel beräknas med hänsyn till dess efterfrågan, pris, lagerränta och 
ordersärkostnad. Att använda den ekonomiska orderkvantiteten för partiformning innebär att 
varje artikel inhandlas i den kvantitet som genererar den lägsta totalkostnaden, med avseende 
på lagerförings- och beordringskostnaden. Dessa två kostnadsslag står i motsats till varandra 
eftersom låga orderkvantiteter innebär att en artikel måste beställas ofta och därmed genereras 
en hög beordringskostnad sett över tid, medan lagerföringskostnaden vid låga orderkvantiteter 
är låg, då lite pengar binds i lagret. På motsvarande vis leder ökade orderkvantiteter till 
minskade beordningskostnader men ökade lagerföringskostnader. (Oskarsson et al, 2013) 
Förhållandet mellan dessa kostnadsslag illustreras i figur 23. Den översta kurvan i figuren 
visar hur den totala kostnaden förändras då orderkvantiteten förändras.  
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Figur 23. Förhållande mellan beordningskostnader och lagerföringskostnader (Oskarsson et al, 
2013. 227). 

 
För att hitta totalkostnadskurvans minimipunkt, det vill säga hitta den orderkvantitet som 
genererar den lägsta totalkostnaden, används formeln för ekonomisk orderkvantitet: 
 

�* =  
2 ∙ � ∙ �

� ∙ �
 

 
där  �* = Optimal orderkvantitet (ekonomisk orderkvantitet) 
 � = Ordersärkostnad 
 � = Efterfrågan per tidsenhet 
 � = Lagerränta 
 � = Artikelvärde 
(Olhager, 2013) 
 
För att kunna använda sig av denna formel måste ett antal kriterier vara uppfyllda. Dessa 
kriterier för varje artikel är att: 
 

• Efterfrågan per tidsenhet är konstant och känd. 
• Ledtiden för lagerpåfyllning är konstant och känd. 
• Lagret fylls på momentant med hela orderkvantiteten vid inleverans.  
• Ordersärkostnaden per ordertillfälle är konstant, känd och oberoende av 

orderkvantiteten. 
• Lagerföringskostnaden per artikel och tidsenhet är konstant, känd och oberoende av 

orderkvantiteten.  
• Kostnaden för den beordrade artikeln är konstant, känt, samt oberoende av 

orderkvantitet och inköpstillfälle. 
(Jonsson & Mattsson, 2011) 
 
Det är sällan alla dessa kriterier är uppfyllda samtidigt, däremot är EOQ-formeln inte känslig 
för små förändringar av de indata den baseras på, vilket gör att antagandet om att små 
fluktuationer i variablerna istället är konstanta kan göras (Grant et al, 2005). Denna 
okänslighet i förändrade indata kan inses om totalkostnadskurvan i figur 23 studeras. Det kan 
då skönjas med blotta ögat att denna kurva är relativt flack i området kring optimum, det vill 
säga den ekonomiska orderkvantiteten, vilket innebär att viss förändring av indata inte 
kommer att leda till någon betydande förskjutning i höjdled på denna kurva. Därmed kommer 
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inte heller totalkostnaden att påverkas markant så länge indata inte drastiskt förändras 
(Olhager, 2013; Oskarsson et al, 2013; Jonsson & Mattsson, 2011). 
 

3.4.2 Säkerhetslager 
För att undvika att få brist av olika artiklar använder företag sig av säkerhetslager. Risken att 
få brist av en artikel uppstår främst under ledtiden, det vill säga tiden från att en 
påfyllnadsorder läggs till dess att de beställda artiklarna finns tillgängliga på rätt plats i lagret. 
Detta beror på att företag prognostiserar efterfrågan av de beställda artiklarna under denna tid, 
och räknar med att den utlovade ledtiden hålls. Detta är däremot sällan eller aldrig fallet i 
verkligheten, då såväl efterfrågan som ledtiden kan variera i större eller mindre utsträckning. 
Genom att ha en extra buffert, ett säkerhetslager, för varje artikel ökar företagets möjligheter 
att leverera till sina kunder även om efterfrågan skulle öka gentemot den som prognostiserats 
eller om förseningar av olika slag skulle innebära att ledtiden blir längre än förväntat. Andra 
typer av osäkerheter som säkerhetslager också kan skydda mot är interna saldofel, det vill 
säga osäkerhet i hur stora kvantiteter av en artikel som faktiskt finns att tillgå, eller om 
kvantiteten mottagna artiklar inte motsvarar den beställda kvantiteten. Denna situation kan 
uppstå om exempelvis det levererande företaget inte levererar den efterfrågade kvantiteten, 
eller om företaget tvingas till kassationer vid ankomstkontrollen på grund av exempelvis 
kvalitetsbrister eller transportskador. (Lumsden, 2012; Jonsson & Mattsson, 2011)  
 
I och med att säkerhetslager innebär att kvantiteten artiklar i lagret ökar leder detta även till 
att företagets lagerföringskostnader ökar. Därför måste företaget göra en avvägning mellan 
denna ökade kostnad och den bristkostnad som uppstår om en efterfrågad artikel inte finns i 
lager. Denna kostnad kan bestå av exempelvis böter från kunder eller minskad intäkt på grund 
av den uteblivna försäljningen. Dimensionering av säkerhetslager kan utföras på flera olika 
sätt, bland annat utifrån en önskad servicenivå. Vid denna sorts dimensionering finns det två 
olika servicenivåbegrepp att utgå ifrån, och beroende på vilket av dessa som väljs beräknas 
säkerhetslagret på olika sätt. Den första varianten kallas SERV1 och definieras som 
sannolikheten att inte få brist under en ordercykel, medan den andra varianten kallas SERV2 
och definieras som andelen av efterfrågan som kan levereras direkt ur lager.  
 
Vid dimensionering av säkerhetslagret enligt SERV1 används formeln: 
 
�� = �  ∙  � 
 
där �� = säkerhetslager 
 �  = säkerhetsfaktor beräknad från önskad servicenivå 
 � = efterfrågans standardavvikelse under ledtiden. 
(Jonsson & Mattsson, 2011) 
 
Säkerhetsfaktorn � erhålls ur en normalfördelningstabell, då användandet av ovanstående 
formel sker under antagandet att variationen i efterfrågan är normalfördelad (Jonsson & 
Mattsson, 2011).  
 
Vid dimensionering av säkerhetslagret enligt SERV2 måste först en så kallad servicefunktion, 
� � , beräknas. Med hjälp av denna kan sedan en säkerhetsfaktor för den önskade 
servicenivån erhållas ur en servicefunktionstabell, varpå samma formel som presenterades för 
beräkning av SERV1 kan användas för att beräkna storleken på säkerhetslagret. Formeln för 
beräkning av servicefunktioner ser ut enligt nedan: 
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� � =
(1− ����!) ∙ �

�
 

 
där  ����! = servicenivån 
 � = orderkvantiteten i medeltal 
 � =efterfrågans standardavvikelse under ledtiden. 
(Jonsson & Mattsson, 2011) 
 

3.4.3 Lagerstyrningssystem 
Olika företag har olika strategier när det gäller tillverkning av produkter, då vissa producerar 
mot lager medan vissa producerar mot kundorder. Ett företag som producerar mot lager 
baserar sin produktion på prognoser över hur försäljningen kommer att se ut i framtiden, och 
produkterna placeras i ett färdigvarulager, varifrån de sedan kan levereras med mycket kort 
leveranstid till kund (Mattsson & Jonsson, 2013; Olhager, 2013; Oskarsson et al, 2013). Detta 
sätt att arbeta kan också benämnas som pushbaserad materialplanering, eftersom det är 
företaget som trycker på och bestämmer att produktionen ska sättas igång. Motsatsen till detta 
kallas pullbaserad materialplanering, och innebär att produktion startar först då en kund eller 
någon annan förbrukande enhet efterfrågar en produkt. Detta sätt att arbeta innebär en längre 
leveranstid till den som efterfrågar produkten, men i gengäld kan produkten göras mer 
kundspecifik än i fallet med pushbaserad materialstyrning. (Mattsson & Jonsson, 2013; 
Oskarsson et al, 2013) Dessa skillnader gör att tillverkning mot lager lämpar sig för 
lågvärdiga standardprodukter med hög efterfrågan, medan tillverkning mot kundorder är 
bättre lämpad för dyrare produkter och lägre efterfrågan (Mattsson & Jonsson, 2013; Olhager, 
2013; Oskarsson et al, 2013).  
 
Oavsett om företaget producerar mot lager eller mot kundorder behövs det system som ser till 
att det finns material att tillgå för att kunna producera. Nedan kommer ett antal sådana system 
att presenteras närmare. 

3.4.3.1 Beställningspunktssystem 

Vid användning av ett beställningspunktssystem kontrolleras kontinuerligt artiklars aktuella 
lagersaldo mot en beställningspunkt och då det aktuella lagersaldot, plus förväntade 
inleveranser, för en produkt tangerar eller understiger den förutbestämda beställningspunkten 
läggs en ny beställning av denna artikel. Denna beställning kan vara antingen en inköpsorder 
till en leverantör eller en intern tillverkningsorder, beroende på vad det är för typ av företag 
och typ av artikel det handlar om, men görs alltid i en för varje artikel fast orderkvantitet. 
Varje artikels beställningspunkt bestäms så att brist av artikeln inte ska uppstå under den tid 
som går mellan lagd beställning och mottagen leverans, det vill säga ledtiden. (Olhager, 2013) 
 
För att beräkna en artikels beställningspunkt multipliceras artikelns efterfrågan per period, 
exempelvis per dag, med ledtiden för påfyllningen av artikeln i antal perioder, exempelvis 
dagar. Detta ger en beräknad efterfrågan av artikeln under ledtiden, vilket sedan adderas till 
det säkerhetslager som finns för artikeln. Formeln för att beräkna beställningspunkten blir 
därmed: 
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�� = �� + � ∙ � 
 
där �� = beställningspunkt 
 ��  = säkerhetslager 
 �  = efterfrågan per period 
 �  = ledtiden i antal perioder 
(Olhager, 2013) 
 
Detta lagerstyrningssystem är enligt Olhager (2013) det vanligast förekommande 
lagerstyrningssystemet för artiklar med oberoende efterfrågan, det vill säga artiklar vars 
behov inte kan härledas ur efterfrågan på en annan artikel. Mattsson & Jonsson (2013) menar 
att artiklar som lagerhålls för att levereras till kunder typiskt är artiklar med oberoende 
efterfrågan, exempelvis färdiga slutprodukter. 

3.4.3.2 Periodbeställningssystem 

Ett periodbeställningssystem bygger på att beställningar utförs med förutbestämda intervall 
och att orderkvantiteten för varje beställning motsvarar differensen mellan det aktuella 
lagersaldot vid inspektionen och en förutbestämd återfyllnadsnivå. Återfyllnadsnivån är 
konstant, och beräknas för varje artikel genom att summera dess säkerhetslager med dess 
efterfrågan under såväl ledtid som under ett inspektionsintervall. Detta gör att 
orderkvantiteten i denna typ av lagerstyrningssystem är rörlig, förutsatt att efterfrågan inte är 
konstant. (Mattsson & Jonsson, 2013; Olhager, 2013) Att ha bestämda intervall för 
beställningar är enligt Mattsson & Jonsson (2013) ofta fördelaktigt ur ett kostnadsperspektiv 
för företag som har samma leverantör av ett flertal olika artiklar, då dessa kan samlevereras 
och därmed minskar antalet transporter mellan leverantören och företaget, samtidigt som 
fyllnadsgraden för varje transport ökar.  
 
Hur långt ett inspektionsintervall ska vara kan enligt Olhager (2013) bestämmas på två olika 
sätt. Det första är att välja längden på inspektionsintervallet så att det passar med 
produktionstakten från den försörjande enheten, vilket kan vara såväl egen produktion som 
leveranser från en leverantör. Om denna enhet har en cyklisk produktion är det lämpligt att 
låta beställningsintervallen överensstämma med produktionscykeln, så att en beställning läggs 
lagom till den tidpunkt i cykeln då den efterfrågade artikeln produceras. Därmed kan det 
beställande företaget räkna med att ledtiden från leverantör är fast.  
 
Det andra sättet att bestämma inspektionsintervallets längd är enligt Olhager (2013) att välja 
detta intervall på ett sätt som gör att den genomsnittliga orderkvantiteten vid varje 
beställningstillfälle motsvarar den berörda artikelns ekonomiska orderkvantitet. 
Inspektionsintervallet bestäms således genom att dividera en artikels ekonomiska 
orderkvantitet med dess medelefterfrågan per tidsenhet. Ett alternativt beräkningssätt är att 
använda en modifierad variant av formeln för ekonomisk orderkvantitet för att direkt erhålla 
inspektionsintervallet. Bägge dessa formler kan ses nedan: 
 
 
 
 
 
 



 31 

� =
���

�
=

2 ∙ �

� ∙ � ∙ �
 

 
där �  = Inspektionsintervall 
 ��� = Ekonomisk orderkvantitet 
 �  = Medelefterfrågan per tidsenhet 
 � = Ordersärkostnad 
 � = Lagerränta 
 � = Artikelvärde 
(Olhager, 2013) 
 
Återfyllnadsnivån för en specifik artikel beräknas genom att dess totala efterfrågan under 
inspektionsintervallet och ledtiden med artikelns beräknade säkerhetslager på plockplatsen 
enligt följande formel: 
 
� = � ∙ � + � + �� 
 
där � = Återfyllnadsnivå 
 � = Efterfrågan per tidsenhet 
 � = Inspektionsintervall 
 � = Ledtid i antal perioder 
 �� = Säkerhetslager 
(Jonsson & Mattsson, 2009) 

3.4.3.3 Kanban 

Kanbansystemet utvecklades av Toyota under 1950- och 60-talen med målet att kunna förse 
sina tillverkningsprocesser med delar och material i precis den stund som de behövdes i 
processen, då detta är optimalt ur såväl kostnads- som serviceperspektiv (Grant et al, 2006). 
Systemet bygger på användning av två olika typer av så kallade kanbankort, dels ett 
transportkanban som används för att beordra förflyttning av material till den förbrukande 
positionen när det behövs påfyllning, och dels ett produktionskanban som används för att 
beordra tillverkning av en viss produkt. Alla artiklar styrs på olika sätt, bland annat varierar 
tillverkningskvantiteten och antalet kanbankort som finns i omlopp mellan olika artiklar, 
eftersom alla artiklar har olika förutsättningar i form av exempelvis efterfrågan och 
produktionskostnad. (Olhager, 2013) För att beräkna antalet kanbankort för en artikel används 
följande formel: 
 

� =
� ∙ � ∙ (1+ �)

�
 

 
där � = Antalet kanbankort eller lastbärare (avrundat uppåt till närmaste heltal) 
 � = Efterfrågan per tidsenhet 
 � = Ledtid i antal perioder 
 � = Säkerhetsfaktor (bestäms av osäkerheten i efterfrågan under ledtiden) 
 � = Lastbärarens kapacitet i antal enheter 
(Jonsson & Mattsson, 2009) 
 
Det finns ett antal grundförutsättningar som bör vara uppfyllda för samtliga artiklar som 
omfattas av ett kanbansystem, för att det ska vara möjligt att använda sig av. Dessa artiklar 
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bör ha en hög och relativt jämn efterfrågan och vara någorlunda standardiserade. Dessutom är 
det gynnsamt om layouten i den miljö som systemet ska användas i är flödesorienterad, då 
detta ökar möjligheten till säkra och korta ledtider internt. (Olhager, 2013) 
 
På samma vis som detta är förutsättningar för att ett kanbansystem ska kunna fungera bra 
finns det kriterier hos artiklar som indikerar att de inte är lämpade att omfattas av ett 
kanbansystem, exempelvis om de har långa ställtider eller om de är dyra och fysiskt stora. Om 
ett företag har artiklar som passar väl in på de kriterier som beskrivs som positiva för ett 
kanbansystem, men även artiklar som faller utanför dessa kriterier, är det fullt möjligt att 
kombinera olika system inom företaget. (Olhager, 2013) 
 
Att materialplanera med hjälp av kanban är en del i just-in-time (JIT) systemet, som länkar 
samman inköp, tillverkning och logistik med målsättningen att minimera lagernivåer, öka 
produktkvalitet, maximera produktionseffektiviteten och tillhandahålla optimala 
kundservicenivåer. För att lyckas med detta krävs att allt slöseri elimineras, och att lagerhålla 
material är ett sådant slöseri enligt detta system, då det egentligen inte krävs höga lagernivåer 
för att klara av att producera det som efterfrågas. Enligt JIT-filosofin döljer lager enbart andra 
problem som finns inom ett företag, då företaget tillåter sig själva att klara produktionen, men 
till en onödigt hög kostnad. Genom att minska lagernivåerna kommer olika problem 
successivt att framträda och dessa kommer behöva hanteras för att klara av att leverera 
produkter i tid. När detta är gjort kan lagernivåerna sänkas ytterligare, och därmed kommer 
nya problem att identifieras och elimineras. På så sätt tar företaget tag i grundproblemen och 
får en fungerande verksamhet till en lägre kostnad. (Grant et al, 2006) Detta synsätt beskrivs 
ofta med “den japanska sjön”, som kan ses i figur 24. Vattennivån i sjön motsvarar företagets 
lagernivå och de olika grunden motsvarar olika problem som finns inom företaget. (Oskarsson 
et al, 2013) 
 
 

 
Figur 24. Japanska sjön. (Oskarsson et al, 2013, 150) 

 

3.5 ABC-klassificering 

En metod för att förenkla lagerstyrningen hos ett företag är att dela in artiklar i olika klasser. 
Klassificeringen kan baseras på olika mått, där en av de vanligaste är att dela in artiklarna 
efter deras årliga volymvärde i klasserna A, B och C, där A är bäst och C är minst bra. Dessa 
klasser kan med fördel förfinas ytterligare i de fall många artiklar skall delas in. Denna metod 
har en utbredd användning, främst hos företag som lagerhåller flera olika artiklar. En av de 
främsta anledningarna till varför företag använder ABC-klassificering är att det blir enklare 
att tillämpa en lagerstyrningsprincip för en samling av likartade artiklar än att tillämpa en för 
varje enskild artikel. Syftet med en ABC-klassificering är bland annat att det skall bli enklare 
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för företag att veta vilka artiklar som skall prioriteras i de situationer detta krävs. (Teunter et 
al, 2010)   
 
Det finns inga direkta svar på vilka servicegrader som skall gälla för varje enskild klass och 
inte heller vilken av klasserna som skall ha högst servicenivå, utan det är något som bestäms 
av varje enskilt företag (Teunter et al, 2010). Hatefi et al (2014) framhäver även att en ABC-
klassificering inte nödvändigtvis behöver baseras på ett kriterium, utan att den bör baseras på 
flera kriterier. Detta på grund av att om en ABC-klassificering endast baseras på ett kriterium 
så riskerar den att bli missvisande.   
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4 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs layouten och de olika delarna i Lundbergs lager, samt det affärssystem 
som används. Dessutom presenteras en processkartläggning över de olika arbetsuppgifterna 
som utförs, och slutligen sammanställs de problem som identifierats i det nuvarande 
arbetssättet.  
 

4.1 Lundbergs lager 

Lundbergs lager består av fem lokaler som ligger i anslutning till varandra och omfattar totalt 
15 000 m2. I figur 25 presenteras en översiktsbild över Lundbergs lager där de olika lokalerna 
märkts ut. 
 

 
Figur 25. Översiktsbild över Lundbergs lager. 

Plockning sker från plocklager A, B och C där även artiklarnas buffertlagring finns. De olika 
plocklagren är uppdelade i nio olika plockzoner, där plockpersonalen i varje zon antingen 
plockar från pallställage, hyllfack eller från fristaplade pallar. De nio olika plockzonerna 
redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1. Lundbergs olika plockzoner 

Plockzon Plocklager Typ av plockplats Innehåll 
1 B Ställage Korta artiklar 
2 A Ställage Långa artiklar 
3 B Ställage Kort inredning 
4 A Ställage Lång inredning 
5 B Fristapling Skjutdörrar 
6 B & C Grenställage och fristapling Bänkskivor, limfog m.m. 
8 A Hyllfack Små, frekventa artiklar 
10 A, B & C Buffert Hela pallar 
50 Lossningshall Övrigt Övriga artiklar 

  
 
Som går att utläsa i tabellen innebär plockzon 10 så kallade helpallsuppdrag, vilket innebär att 
en kund har beställt en kvantitet av en artikel som motsvarar en hel pall. Skillnaden med 
denna plockzon jämfört med de andra plockzonerna är att det är detta utförs av 
buffertpersonalen och inte plockpersonalen. 
 
I plocklager A sker plockning från pallställage och från hyllfack. Artiklarna som finns i 
pallställaget ligger antingen i den lastbärare de levererades i från leverantören eller så har de 
lastats om och lagts löst på en pall i pallställaget. I det hyllfackssystem som finns i plocklager 
A står två rader med hyllor mittemot varandra och i dessa ligger de artiklar som efterfrågas 
mest frekvent och som inte är skrymmande. Detta hyllsystem kan ses i figur 26.  
 

 
Figur 26. Hyllfackssystemet. 

I plocklager A finns även en uppställningsplats där alla färdigställda order placeras i väntan 
på att de skall lastas på lastbil och transporteras till kund. I figur 27 ses en mer detaljerad bild 
över utformningen av plocklager A. 
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Figur 27. Översiktsbild för plocklager A. 

I plocklager B plockas artiklar från såväl olika typer av pallställage som från fristående pallar 
längst lokalens ena vägg.  Till största del består denna lokal av pallställage där olika typer av 
pallar kan placeras, men för vissa mer skrymmande artiklar som exempelvis bänkskivor och 
limfog finns även ställage där artiklarna förvaras löst utan att stå på pall, i så kallade grenställ. 
De artiklar som fristaplas är långa artiklar som vid förvaring i pallställage tar upp för många 
pallplatser, men som är för korta för att förvaras i grenställen. Längst ner i detta plocklager 
förvaras även de skjutdörrar som ingår i Lundbergs sortiment. I denna lokal finns även en 
avskärmad yta med en dator och skrivare där inleveranspersonalen sköter all 
ankomstregistrering av inkommande gods. En mer detaljerad översiktsbild av plocklager B 
kan ses i figur 28. 
 

 
Figur 28. Översiktsbild för plocklager B. 

 
Ankomsthallen används bland annat som en temporär lagringsplats för nyligen mottaget gods 
innan det placeras antingen på sina respektive buffertplatser eller på en omlastningsplats. Det 
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sistnämnda är nödvändigt vid de tillfällen en leverantör skickar flera olika artiklar på en och 
samma pall eller när artiklarna är lastade på lastbärare som inte är anpassade för de 
pallställage som används. Det förekommer även att artiklar lagras i denna lokal under längre 
tidsperioder, det kan då handla om att Lundbergs måste köpa in en artikel i stora kvantiteter 
på grund av långa ledtider hos leverantören eller att leverantören kräver att en hel 
produktionsbatch måste köpas in. Till skillnad från plocklager A och B sker det alltså ingen 
plockning av enstaka artiklar mot kundorder i ankomsthallen. 
 
I plocklager C förvaras endast tryckimpregnerade detaljer i trä för utomhustrappor och då 
dessa inte tar skada av fukt eller kyla består denna lagerdel av tre väggar och tak. För 
närvarande är sortimentet av tryckimpregnerat trä ytterst begränsat vilket innebär att denna 
lokal används sparsamt.  
 
Sista lokalen som tillhör lagret är lossningshallen där lastbilar med inkommande gods lossas. 
Godset som lossats placeras här temporärt tills dess att det har ankomstregistrerats, eventuellt 
kvalitetskontrollerats och transporterats in i ankomsthallen. En liten del av lokalen används 
dock för mer långvarig förvaring av sådana produkter som beställs i så pass stora kvantiteter 
att de inte kan förvaras i någon av de andra lokalerna och som inte går att förvara i 
pallställage. 
 

4.1.1 Utrustning 
 
I de lokaler där det sker mest frekvent plockning, alltså plocklager A och B finns ett antal 
plockstationer där plockpersonalen kan skriva ut plockorder och fraktdokument. Vid dessa 
plockstationer finns även material för emballering av de lastbärare som används, vilka 
plockpersonalen använder för att göra alla behandlade order transportklara innan de placeras 
vid utlastningszonen i plocklager A i väntan på transport.  
 

4.1.2 Materialhantering 
För materialhanteringen på Lundbergs lager används flera olika typer av truckar. 
Plockpersonalen använder sig av olika typer av plocktruckar, men gemensamt för de olika 
typerna är att gaffelstativet på dem går att höja och sänka, vilket bland annat gör att varje 
individ i plockpersonalen kan anpassa dessa till en bekväm arbetshöjd. Vid de tillfällen 
plockpersonalen skall plocka artiklar som inte kan nås från marken kan plockpersonalen med 
dessa truckar elevera sig själva tillsammans med stativet och antingen plocka artiklarna eller 
lyfta ner en pall från pallställaget. I varje plocktruck finns även en läsplatta monterad där 
plockpersonalen kommer åt företagets affärssystem.  
 
Personalen som arbetar med att fylla på buffertlagret använder sig av skjutstativstruckar där 
det i varje truck sitter en truckdator med affärssystemet installerat i vilket 
påfyllningspersonalen ser vilka artiklar som skall fyllas på. Inleveranspersonalen använder sig 
av motviktstruckar för att lossa gods från lastbilar och för att förflytta godset mellan 
lossningshallen och ankomsthallen.  
 

4.1.3 Lagertyper 
På Lundbergs finns tre olika typer av lager, inleverans-, buffert- samt plocklagret, och dessa 
beskrivs närmare nedan. 
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4.1.3.1 Inleveranslager 

Det första lagret är det lager som uppkommer då gods inkommer till Lundbergs. Detta är 
endast ett temporärt lager i väntan på att godset placeras på sin buffertplats, hur länge godset 
står i detta lager beror på respektive artikels individuella efterfrågan. När en pall inkommer 
skrivs, som nämnts tidigare, en etikett ut där det bland annat står vilken plats i pallställaget 
pallen skall stå. Denna placering är dock endast ett förslag men baseras på vilken plockplats 
artikeln på pallen har och förslaget grundas på att buffertplatsen skall vara så nära 
plockplatsen som möjligt. Det är även möjligt för påfyllningspersonalen att placera pallen på 
en annan buffertplats om en mer lämplig sådan finns, till exempel om pallen inte får plats på 
den föreslagna placeringen. Påfyllningspersonalen ändrar då manuellt pallens buffertplats i 
affärssystemet med hjälp av truckdatorn. 

4.1.3.2 Buffertlager 

Som nämns i föregående stycke finns inga reserverade buffertplatser för en artikel, utan 
Lundbergs använder sig av så kallad flytande buffertlagring. Buffertlagring sker nästan 
uteslutande i samma pallställage som innehåller plocklagring, men de skiljs åt genom att 
plocklagret finns i de lägre sektionerna i pallställaget och buffertlagret finns i sektionerna 
över plocklagret. När en pall med artiklar skall placeras i plocklagret lyfts aktuell pall ner från 
buffertlagret och avemballeras för att plockpersonalen direkt skall kunna plocka artiklarna 
från pallen. Vid de tillfällen den angivna påfyllningskvantiteten för en artikel inte ryms på 
plockplatsen, fyller påfyllningspersonalen på med den kvantitet som ryms på plockplatsen för 
att senare ställa tillbaka pallen på buffertplatsen och saldot i affärssystemet uppdateras. Detta 
sker främst vid påfyllning av de artiklar som plockas i hyllfackssystemet. 

4.1.3.3 Plocklagret 

Plocklagret består av artiklar som lagerhålls i pallställagen, i hyllfackssystemet samt på 
fristaplade pallar. Plocklagret är, som nämnts tidigare, organiserat i olika zoner där man i 
varje zon lagerhåller likartade artiklar och till skillnad från buffertlagret har alla de artiklar 
som finns i plocklaget en bestämd plats. Vissa skrymmande artiklar med hög efterfrågan är 
tilldelade fler än en pallplats i plocklagret för att öka tiden mellan påfyllningar. Det 
hyllsystem som används har en begränsning i hur stora kvantiteter som kan förvaras där men 
gemensamt för de artiklar som förvaras där är att de har en storlek som tillåter att förvaras i 
hyllfack och att de har en hög efterfrågan. I hyllfackssystemet kan man således få plats med 
många av de mest efterfrågade produkterna på liten yta och göra dem mer lättillgängliga för 
plockpersonalen. Detta medför att fler order kan plockas på kortare tid och med mindre 
ansträngning jämfört med om artiklarna hade varit placerade på olika platser i pallställagen.  
 

4.1.4 Inventering 
 
För att få kontroll över vad som finns i lagret genomför Lundbergs inventeringar två gånger 
om året. Dessa varierar i omfattning, den ena inventeringen utförs på samtliga artiklar i lagret 
medan den andra inventeringen som genomförs inte är lika omfattande och utförs på 80 % av 
lagrets artiklar. När artiklarna som skall inventeras har räknats korrigeras sedan eventuella 
felaktigheter i affärssystemet och lagersaldona uppdateras.  
 
Vid de tillfällen det uppkommer mer akuta brister på plockplatser kan påfyllningspersonalen 
själva gå in i affärssystemet för att korrigera lagersaldona. Problemet med detta är att det, vid 
de tillfällen det finns för få av aktuell artikel på plockplatsen jämfört med vad som finns i 
affärssystemet, inte alltid är möjligt att inventera rätt och korrigera lagersaldot. Detta grundar 
sig i att när order aktiveras i affärssystemet reserveras de artiklar som skall plockas, vilket gör 
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att en artikel med felaktigt lagersaldo inte kan inventeras ned i och med att artiklar som 
egentligen inte finns redan reserverats. 
 

4.1.5 Artikelklassificering 
 
På Lundbergs används två olika typer av ABC-klassificeringar på artikelnivå, där varje typ 
endast baseras på ett kriterium. Den första ABC-klassificeringen baseras på artiklarnas 
volymvärde, det vill säga dess sammanlagda försäljningsvärde det senaste året, medan den 
andra klassificeringen baseras på artiklarnas sammanlagda försäljningsantal under samma 
period. Ursprungligen utfördes endast ABC-klassificering baserat på volymvärde, men då 
denna klassificeringsmetod ofta placerar artiklar med hög efterfrågan och lågt försäljningspris 
i C-klassen infördes även det andra klassificeringssättet för att identifiera dessa artiklar.  
 

4.2 Processkartläggning 

För att få en överblicksbild över hur Lundbergs arbete på lagret utförs har en 
processkartläggning från det att gods ankommer till lagret till dess att godset är redo för 
leverans till kund genomförts. Denna kartläggning bygger på observationer utförda på 
Lundbergs lager samt intervjuer med såväl påfyllnings- som plockpersonal och platschef. I 
figur 29 ses en flödeskarta över en artikels väg genom lagret.   
 

 
Figur 29. Flödeskartläggning av en artikels väg genom lagret. 

 

4.2.1 Inleverans 
Vid inleverans av ankommande gods anvisas chaufförerna till lossningshallen där godset 
lossas och ställs av. Ansvarig godsmottagare utför ankomstkontroll och räknar antalet pallar 
som levererats, stämmer av detta mot fraktsedeln för att säkerställa att leveransen är korrekt 
samt avsynar godset för att identifiera eventuella transportskador. Om antalet pallar stämmer 
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med fraktsedeln och inga transportskador uppmärksammats signeras fraktsedeln. Efter detta 
utförs en grundligare kontroll av det lossade godset där godset prickas av mot följesedeln för 
att kontrollera att leverantören har skickat rätt kvantiteter samtidigt som antalet artiklar per 
pall antecknas på ett separat papper. När detta är gjort ankomstregistreras godset och läggs in 
i affärssystemet och etiketter skrivs ut. Dessa etiketter innehåller information om vilken 
produkt och hur många av den produkten pallen innehåller, pallens ID-nummer, ankomstdag 
och produktens plockplats på lagret.  
 
Det ankommande godset kontrolleras sedan mot ett separat dokument för att identifiera om 
något i leveransen som tagits emot är brådskande och snabbt behöver komma ut till artikelns 
plockplats. Om så är fallet märks pallen upp med en särskild PRIO-etikett för att 
uppmärksamma påfyllningspersonalen att denna pall skall prioriteras före övriga pallar vid 
inlagring. Vid vissa leveranser utförs även stickprov för att kontrollera att kvaliteten på de 
produkter som levererats motsvarar den kvalitet som Lundbergs kräver. När 
ankomstregistreringen är utförd och etiketterna är utskrivna märks pallarna upp med 
respektive etiketter och körs sedan in i ankomsthallen som ligger i anslutning till 
lossningshallen. Här ställs pallarna upp på golvet i markerade gångar och eventuella 
prioriterade pallarna separeras från de övriga för att påfyllningspersonalen enkelt ska kunna 
uppmärksamma och prioritera dessa. 
 

4.2.2 Påfyllning 
Nästa avdelning som behandlar godset är påfyllningsavdelningen, vilken ansvarar för 
påfyllning av såväl buffert- och plockplatser, men även lastning av avgående gods och 
returhantering. Påfyllningspersonalens truckar är utrustade med datorer som ger dem tillgång 
till företagets affärssystem, vilket används för att kommunicera dagens arbetsorder. Det finns 
fyra olika typer av transaktioner som kan utföras av en påfyllningspersonal, och för att 
indikera vilken typ det är som ska utföras för varje artikel används fyra olika statuskoder i 
affärssystemet; 40, 30, 20 och 10. I figur 30 visas användargränssnittet i 
påfyllningspersonalens truckdatorer. 
 

 
Figur 30. Användargränssnittet i påfyllningspersonalens truckdatorer. 

Den mest brådskande statuskod en artikel kan ha är status 40. En artikel med status 40 
kommer att, med hänsyn taget till dagens planerade plock, ta slut på plockplats innan alla 
efterfrågade enheter har plockats. Artiklar med denna statuskod är således de högst 
prioriterade transaktionerna, för att säkerställa att dagens plockorder kan färdigställas. Det är 
alltid minst en person som arbetar med att enbart hantera påfyllningen av artiklar med denna 
status. 
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Status 30 innebär att saldot på en artikel på plockplats börjar bli lågt, men att dagens plock 
kommer att klaras av utan att en påfyllning är nödvändig. Artiklar med status 30 är således 
inte lika brådskande som de med status 40, men finns tid och möjlighet kan dessa ändå vara 
lämpliga att fylla på, då det ändå kommer att behövas inom kort. Vid transaktioner med status 
30 eller 40 förser affärssystemet påfyllningspersonalen med information om vilken 
buffertplats denne ska hämta artikeln från, för att främja att förbrukning sker enligt först in-
först ut-principen. Dessutom erhåller påfyllningspersonalen information om var godset ska 
placeras efter uttaget från buffertlagret, det vill säga positionen för den berörda artikelns 
plockplats. När godset placerats på plockplatsen är transaktionen utförd, varpå 
påfyllningspersonalen registrerar detta i affärssystemet.  
 
För att affärssystemet ska veta när en artikel ska erhålla statuskod 30 har varje enskild artikel 
som hanteras i plocklagret en fördefinierad gräns kopplad till sitt plocklagersaldo. När denna 
gräns tangeras eller understigs tilldelar affärssystemet automatiskt denna artikel statuskod 30 
och lägger till den i påfyllningspersonalens datorer vid nästa uppdatering av plockorder. Detta 
förfarande kan liknas vid ett beställningspunktssystem, där en tangering eller underskridning 
av den fördefinierade beställningspunkten innebär att en beställning automatiskt läggs. Vad de 
olika artiklarnas gränser, eller beställningspunkter, baseras på är oklart bland de flesta 
anställda på företaget, men de anställda på påfyllningsavdelningen vittnar om att de själva 
manuellt sätter denna gräns till en enhet på de artiklar som inte redan har det när de upptäcker 
det. Anledningen till att de gör detta är att de inte vill komma fram till plockplatsen med en 
pall från buffertlagret och upptäcka att denna inte får plats på plockplatsen på grund av att det 
ligger för många enheter av artikeln där. Det innebär att såväl påfyllningskvantiteter som 
beställningspunkter för de flesta artiklarna i dagsläget är bestämda på ett sätt som ska 
underlätta arbetet för påfyllningspersonalen, och inte ser till vad som är bäst ur ett 
plockperspektiv. 
 
I de fall kunder efterfrågar kvantiteter motsvarande en hel pall, läggs detta inte som en 
plockorder till plockpersonalen, utan läggs till påfyllningspersonalens jobblista med statuskod 
20. Det innebär att en påfyllningspersonal åker och hämtar en helpall ur buffertlagret och 
placerar denna i utlastningszonen.  
 

Den fjärde typen av transaktion som kan utföras är inlagring av gods från ankomsthallen till 
en buffertplats, vilket kodas som status 10. Denna transaktionstyp är inte brådskande ur 
plocksynpunkt, men däremot behöver dessa utföras för att frigöra plats i ankomsthallen för 
ytterligare ankommande gods. Vid inlagring av gods till buffertplats undersöker 
påfyllningspersonalen vilken plockplats artikeln har, och placerar därefter godset på en ledig 
buffertplats i närheten av plockplatsen. Den position som väljs för buffertlagring registreras 
sedan manuellt i affärssystemet för att pallen lätt ska kunna hittas vid nästa transaktion. 
Samtliga statuskoder sammanfattas i tabell 2 nedan. 
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Tabell 2. Statuskoder som används i affärssystemet 

Statuskod Anmärkning 
40 Artikeln kommer att ta slut innan alla dagens 

order är färdigplockade. 
30 Artikeln kommer inte att ta slut men kan 

komma att ta slut efter att nya order 
aktiveras. 

20 Helpallsuppdrag. En eller flera pallar av en 
artikel efterfrågas av en kund. 

10 Artikeln väntar på att placeras på 
buffertplats. 

 
Simbane-diagrammet som kan ses i figur 31 ger en överblick över hur arbetsgången fungerar 
för personalen som arbetar med påfyllning.  
 

 
Figur 31. Simbane-diagram för påfyllningsprocessen.  

 

4.2.3 Plockning 
Lundbergs plocklager är indelat i nio olika lagringszoner baserat på vilka typer av artiklar 
som finns placerade där. På plocklagret tillämpas en form av zonplockning och de har därför 
delat in plocklagret i nio olika plockzoner som baserar sig på de nio lagringszonerna där en 
eller flera ur plockpersonalen arbetar. Den plockmetod som används på Lundbergs är en 
kombination av ’synchronized zoning’ och ’wave picking’, i och med att delorder plockas 
oberoende av varandra och att de aktiveras vid ett visst klockslag, och således kan en order 
behandlas av flera ur personalen och bestå av ett flertal paket och pallar från de olika 
plockzonerna. Lundbergs använder sig av olika transportbolag beroende på sändningars vikt 
och volym samt vart de skall skickas, och dessa avgår vid olika tider på dagen. Vad som 
avgör när en order skall plockas beror således på när den planeras skickas till kund. 
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Arbetsgången vid plockning är att plockpersonal går in i affärssystemet och aktiverar en order 
och därmed knyts ordern till densamme. Plockpersonalen går in på den aktuella ordern och 
ser vad som skall plockas och var i lagret artiklarna finns, plockar de artiklar i ordern som 
ligger i dennes plockzon och bockar av artiklarna vart efter dessa plockas. När sista 
orderraden är plockad emballeras pallen eller paketet, ordern klarmarkeras och fraktsedlar och 
följesedel genereras. När detta är klart placeras ordern i utlastningszonen och en ny order 
påbörjas.  
 

4.3 Affärssystemet 

Det affärssystem som Lundbergs använder nyttjas i varierande utsträckning av mer eller 
mindre alla olika delar av företaget, men främst av inköps-, sälj- och ekonomiavdelningen, 
samt de olika lagerfunktionerna påfyllning och plockning. 
 
På inköpsavdelningen används affärssystemet för att bokföra beställda artiklar och registrera 
deras beräknade ankomstdatum. Affärssystemet innehåller även företagets 
försäljningsprognoser, vilka fungerar som underlag till inköpsförslag på olika artiklar som 
genereras automatiskt av systemet.  
 
På ekonomiavdelningen används systemet frekvent då alla ekonomiska transaktioner inom 
företaget finns i det. Exempel på information som finns i affärssystemet som är intressanta för 
ekonomiavdelningen är kund- och leverantörstransaktioner samt bokföring. 
 
Säljavdelningen tar kontinuerligt emot beställningar från Lundbergs olika kunder och 
registrerar dessa order i affärssystemet. I princip alla företagets kunder får leverans en gång i 
veckan på en bestämd veckodag, varpå de order som Lundbergs mottar från varje kund under 
en vecka ackumuleras i affärssystemet och bildar en stor order för varje enskild kund. 
Beställningsstopp för företagets kunder är klockan 12.00 dagen innan dess leveransdag, varpå 
kundorder som inkommer senare än denna tidpunkt per automatik kommer att adderas till 
nästkommande veckas leverans i systemet. Att tidsgränsen för kundorder är klockan 12.00 
dagen innan leverans beror på man varje dag klockan 13.00 aktiverar morgondagens 
plockorder i affärssystemet, för att plockpersonalen på lagret ska kunna börja plocka dessa om 
dagens plock är avslutade, samt att påfyllningspersonalen ska kunna börja fylla på de artiklar 
som behövs för att klara av dessa plock. I och med att dessa order aktiveras i de moduler i 
affärssystemet som används av lagerpersonalen låses dem i systemet och inga ytterligare 
order kan läggas till. 
 
För de som arbetar med plockning på lagret används affärssystemet för att erhålla information 
om vilka artiklar som ska plockas för att färdigställa en kundorder. Varje uttag som görs från 
plocklagret rapporteras i affärssystemet varpå det aktuella lagersaldot av varje artikel på 
plockplatsen uppdateras. Ett problem som plockpersonalen vittnar om är dock att det saldo 
som finns i affärssystemet ofta inte stämmer överens med det faktiska antalet artiklar som 
finns på plockplats. Exempelvis kan en plockpersonal åka för att plocka 10 stycken enheter av 
artikel A, som det enligt affärssystemet ska finnas 15 stycken av på plockplatsen, men när 
plockpersonalen kommer fram upptäcker denne att det endast finns 5 stycken enheter, vilket 
leder till att plockpersonalen måste göra en manuell begäran om påfyllning i affärssystemet 
för att påfyllningspersonalen ska få upp den aktuella artikeln i sin lista över påfyllningar som 
ska utföras.  
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Som tidigare nämnts använder även påfyllningspersonalen sig av affärssystemet, då de på sina 
truckdatorer får information om vilka artiklar som behöver hanteras av dem, och vilken typ av 
transaktion som ska utföras med varje artikel. När en begäran om påfyllning läggs in i 
affärssystemet från en plockpersonal får artikeln statuskod 40 och läggs till längst ner i den 
lista av väntande påfyllningar som påfyllningspersonalen har på sin skärm i trucken. Om 
denna artikel redan finns i påfyllningspersonalens system, fast med status 30, får 
plockpersonalen som försöker lägga beställningen i affärssystemet ett meddelande om att 
denna påfyllning redan är begärd, och statuskoden uppdateras inte i påfyllningspersonalens 
datorer.  
 
Detta sätt att behandla manuellt begärda påfyllningar i affärssystemet innebär två problem. 
Det första problemet är att denna typ av påfyllningar inte tilldelas en egen statuskod, då detta 
innebär att dessa inte kan urskiljas från de övriga, mindre brådskande påfyllningarna. Det 
andra problemet är att denna typ av påfyllningar hamnar längst ner i listan över påfyllningar 
med status 40, vilket ofta innebär att de inte syns på truckdatorns display om inte 
påfyllningspersonalen manuellt rullar neråt i listan. Det är dessa problem som leder till att en 
plockpersonal som manuellt begärt påfyllning av en plockplats oftast även fysiskt söker upp 
en påfyllningspersonal på lagret för att uppmärksamma denne om att denna påfyllning 
behöver utföras. 
 
Att plockpersonal försöker lägga en manuell begäran om påfyllning på en artikel som redan 
finns i påfyllningspersonalens datorer men med statuskod 30 inträffar främst vid två tillfällen. 
Det första tillfället som kan leda till att detta sker är efter klockan 13.00, då morgondagens 
order aktiveras i affärssystemet. En artikel som under dagen haft status 30 och ännu inte blivit 
påfylld kan då komma att behöva plockas för att tillgodose morgondagens order, varpå en 
påfyllning är nödvändig för att klara av detta. I och med att statuskoden inte uppdateras 
kommer denna påfyllning att ske först när alla andra artiklar med status 40 har fyllts på för 
morgondagen, vilket kan dröja lång tid och därmed kan plockpersonalen mycket väl komma 
att förekomma påfyllningspersonalen. 
 
Det andra tillfället då detta inträffar är då en saldodifferens på plockplatsen leder till att 
systemet tror att det finns tillräckligt många artiklar finns tillgängliga på plockplatsen för att 
klara dagens plock, men att den fördefinierade beställningspunkten är tangerad eller 
understigen. Då kommer plockpersonalen som ska ha denna artikel att upptäcka att saldot på 
plockplatsen är för lågt för att kunna färdigställa ordern, och därmed manuellt vilja begära en 
påfyllning, vilket alltså inte affärssystemet tillåter.  
 

4.4 Problem med det interna materialflödet 

Efter att ha kartlagt hur det interna materialflödet på Lundbergs fungerar idag har ett antal 
problem identifierats.  
 
Ett problem är att differenser mellan plocklagersaldot i affärssystemet och det faktiska antalet 
artiklar på en plockplats ofta leder till att plockpersonal kommer för att plocka en artikel utan 
att denna finns tillgänglig, då affärssystemet inte har haft anledning att lägga in en begäran 
om påfyllning i påfyllningspersonalens datorer. När detta inträffar tvingas plockpersonalen 
göra en manuell begäran om påfyllning i affärssystemet, vilket sällan uppmärksammas av 
påfyllningspersonalen då denna typ av påfyllning inte erhåller en egen statuskod i deras 
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datorer. Detta är ytterligare ett problem, då det kräver att plockpersonalen som upptäckt att 
det är brist på någon artikel måste söka upp en påfyllningspersonal för att informera om detta 
muntligt, vilket kan vara tidskrävande. I väntan på påfyllning börjar oftast plockpersonalen att 
plocka en ny order och lämnar den föregående oavslutad, vilket stör arbetsrytmen och riskerar 
leda till att dessa oavslutade order glöms bort.  
 
Risken att plockpersonal måste uppsöka påfyllningspersonal för att uppmärksamma dem om 
påfyllningar ökar efter klockan 13.00, då morgondagens order aktiveras. Detta beror på att 
statuskoden inte uppdateras i påfyllningspersonalens datorer när en artikel redan ligger där 
sedan tidigare, vilket är ett problem då det påverkar arbetsrytmen och i slutändan 
produktiviteten hos plockpersonalen. 
 
Ytterligare ett problem är att påfyllningspersonalen upplever att de åker och fyller på vissa 
artiklar väldigt ofta, medan plockpersonalen upplever att dessa ofta är slut. Detta beror 
troligtvis på att de påfyllningskvantiteter och beställningspunkter som används i dagsläget 
baseras intuition och inte är beräknade med hänsyn till exempelvis varje artikels efterfrågan. 
De är istället bestämda på ett sätt som ska underlätta arbetet för påfyllningspersonalen, då de 
vill kunna lagra in en hel pall på plockplats utan att behöva flytta över kvarvarande artiklar 
från den föregående pallen till den nya manuellt i allt för stor utsträckning.  
 
Utöver dessa fyra konkreta problem har även ett mer svårdefinierat problem identifierats, 
nämligen det att det finns en bristande helhetssyn på företaget. Det yttrar sig genom att vissa i 
personalen inte är särskilt medgörliga för förändringar som innebär merjobb i form av 
förändrade arbetsrutiner, även fast en förändring skulle innebära en förbättring för företaget.  
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5 Analys 

I detta kapitel kommer de problem som identifierats hos Lundbergs att analyseras och förslag 
på hur företaget kan lösa dessa presenteras.  
 

5.1 Problemens relation till varandra 

Först och främst behöver de olika relationerna problemen emellan redas ut för att varje 
problem ska kunna behandlas separat och för att undvika att hamna i ett resonemang som går i 
cirklar. De fyra konkreta problem som identifierats är följande: 
 

• Saldodifferenser i plocklagret 
• Ingen urskiljning av påfyllningar beställda av plockpersonal i affärssystemet 
• Statuskoderna uppdateras inte i påfyllningspersonalens datorer 
• Ogrundade påfyllningskvantiteter 

 
Skulle samtliga dessa problem lösas skulle det innebära en klar förbättring av materialflödet 
och arbetssättet på Lundbergs lager. Om däremot endast något eller några av problemen går 
att lösa blir förbättringen olika omfattande, beroende vilket eller vilka problem det gäller.   
 
Genom att lösa det första problemet med saldodifferenser i plocklagret, skulle antalet 
manuella påfyllningsbeställningar lagda av plockpersonal troligtvis minska, eftersom 
affärssystemet då skulle tilldela de artiklar som behöver fyllas på för att klara dagens plock 
rätt statuskod från början. Däremot skulle dessa typer av manuella beställningar fortfarande 
förekomma i de fall påfyllningspersonalen inte hunnit utföra den planerade påfyllningen 
innan plockpersonalen plockat den sista av de tillgängliga artiklarna. Detta problem kan även 
sägas vara till viss del relaterat till affärssystemet, då plockpersonalen inte har möjlighet att 
uppdatera lagersaldon i sina datorer när de upptäcker differenser mellan hur många artiklar 
det faktiskt ligger på plockplatsen och hur många affärssystemet hävdar att det ska vara. Detta 
är något som endast påfyllningspersonalen kan göra, och som tidigare nämnts kan de endast 
korrigera affärssystemets saldo uppåt, det vill säga enbart när det finns fler artiklar på 
plockplatsen än vad affärssystemet tror att det finns.  
 
Problemen med att det inte är möjligt att urskilja en påfyllningsbeställnings utförd av en 
plockpersonal från en vanlig påfyllningsbeställning, samt att statuskoderna inte uppdateras i 
påfyllningspersonalens datorer när fler order aktiveras, kan båda relateras till affärssystemet. 
Båda dessa problem leder till att plockpersonal tvingas söka upp en påfyllningspersonal varje 
gång de begärt en påfyllning, och skulle det ena av dessa två problem lösas skulle 
plockpersonal fortfarande tvingas göra detta, om än i mindre utsträckning än om inget av de 
löses. Om däremot bägge dessa problem kan elimineras skulle plockpersonalen inte längre 
behöva göra detta. Skulle bägge dessa problem, samt problemet med saldodifferenser 
elimineras skulle plockpersonalen inte behöva uppsöka påfyllningspersonalen i samband med 
en manuellt begärd påfyllning, samt att dessa manuellt begärda påfyllningar skulle ske mer 
sällan än vad de gör idag.  
 
Att komma till rätta med det fjärde problemet, att de påfyllnadskvantiteter som används idag 
är ogrundade, skulle innebära att plockpersonalen inte behöver vänta på artiklar lika ofta, och 
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därmed skulle arbetsrytmen och produktiviteten för plockpersonalen förbättras. Detta skulle 
vara effekten om endast detta problem löstes, men om även de tidigare nämnda problemen 
skulle kunna lösas skulle produktiviteten i plockningen kunna öka ännu mer, då en av 
systemet beställd påfyllning skulle kunna läggas tidigare än i dagsläget. Därmed skulle risken 
att artikeln tar slut på plockplatsen innan dess att en påfyllningspersonal hunnit dit och fyllt på 
minska, vilket i sin tur skulle leda till att färre manuella påfyllningsbeställningar skulle 
behöva göras.  
 

5.2 Saldodifferenser i plocklagret 

Vid de intervjuer som utförts med berörd personal på Lundbergs har förekomsten av 
saldodifferenser på plocklagret identifierats. Beroende på saldodifferensens storlek samt om 
den är positiv eller negativ kommer saldodifferensen att ge upphov till olika effekter på 
plockpersonalens produktivitet. Vid de tillfällen det finns ett större antal artiklar redovisade i 
affärssystemet än vad som fysiskt finns på artikelns plockplats kommer produktiviteten att 
påverkas negativt i stor utsträckning, givet att det är en stor avvikelse för en artikel som rör 
sig mycket i lagret, då plockpersonalen eventuellt inte kan plocka rätt kvantitet av artikeln 
eller att den i värsta fall inte kan plockas alls. Om differensen istället är positiv, det vill säga 
att det finns fler artiklar på plockplatsen än vad som redovisas i affärssystemet, kommer inte 
produktiviteten påverkas nämnvärt, då plockpersonalen fortfarande kommer att kunna plocka 
artikeln. Däremot kan dessa saldodifferenser innebära att påfyllningspersonalens produktivitet 
minskar, då de efter att ha plockat ner en pall från buffertplats och åkt för att fylla på 
upptäcker att den nya pallen inte ryms på plockplatsen, varpå den åter måste lagras in på en 
buffertplats innan nästa transaktion kan utföras. Detta är icke-värdeskapande arbete som bör 
elimineras. 
 
Som nämnts tidigare genomför Lundbergs inventeringar på lagret två gånger om året för att 
vid dessa tillfällen återställa de saldodifferenser som uppkommit sedan den föregående 
inventeringen. Denna rutin är uppenbarligen inte tillräcklig, då saldodifferenserna påverkar 
det dagliga arbetet och för med sig merjobb och minskad produktivitet. För att avhjälpa 
problemet bör Lundbergs utföra inventeringar mer frekvent, varför en tillämpning av 
fortlöpande inventering rekommenderas. Vid tillämpning av denna typ av inventering bör 
artiklarna i lagret särskiljas baserat på dess efterfrågan och deras värde, vilket kan göras med 
hjälp av den ABC-klassificering som Lundbergs i dagsläget har på sina artiklar. De artiklar 
med högt värde och hög efterfrågan bör omfattas av den fortlöpande inventeringen, medan 
övriga artiklar inte behöver behandlas på samma sätt, då det inte är lika allvarligt för företaget 
med brister på dessa. Den fortlöpande inventeringen av de utvalda artiklarna bör utföras av 
plockpersonal så fort en differens upptäcks vid ett plocktillfälle, varpå dessa differenser blir 
korrigerade i ett tidigt skede istället för att upptäckas först när en artikel tagit slut på 
plockplatsen. För att möjliggöra detta krävs troligtvis en modifikation av affärssystemet för 
att plockpersonalen ska kunna göra dessa inventeringar på ett smidigt sätt. 
 

5.3 Affärssystemrelaterade problem 

Att manuellt lagda påfyllningsbeställningar inte särskiljs från övriga, samt att statuskoder inte 
uppdateras i påfyllningspersonalens datorer är två problem som kan härledas till Lundbergs 
affärssystem, och bör således kunna lösas genom att modifiera detsamma. För att eliminera 
det första problemet bör påfyllningsbeställningar aktiverade av plockpersonal tilldelas en egen 
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statuskod, förslagsvis 50 då detta skulle vara den högsta av de statuskoder som används, och 
per automatik hamna överst i påfyllningspersonalens datorer så att dessa snabbt 
uppmärksammas och kan åtgärdas.  
 
Det andra av dessa problem bör lösas genom att göra affärssystemet mer dynamiskt, så att 
statuskoderna kan ändras vart efter nya order aktiveras eller saldodifferenser korrigeras. Dessa 
förändringar skulle leda till att plockpersonalen inte längre skulle behöva söka upp 
påfyllningspersonal om en artikel är slut på plockplats, utan istället kunna lägga en 
påfyllningsbeställning i systemet och i och med det vara förvissad om att informationen 
kommer att nå fram till påfyllningspersonalen. Genom att utföra dessa förändringar skulle en 
bättre arbetsrytm kunna erhållas då plockpersonal efter en lagd beställning kan påbörja plock 
av en ny order med vetskap om att en påfyllning kommer att göras, och sedan återkomma för 
att avsluta den föregående ordern. Likaså skulle påfyllningspersonalen inte behöva känna sig 
jagade av plockpersonal när brister uppstår, utan istället kunna fylla på dessa fortlöpande 
varefter de inkommer i affärssystemet. 
 
Genom att förskjuta påfyllningspersonalens arbetstider skulle antalet brådskande påfyllningar 
kunna minska. I dagsläget arbetar plock- och påfyllningspersonal samma arbetstider, vilket 
gör att det ibland är svårt för påfyllningspersonalen att hinna fylla på alla artiklar med status 
40 innan dess att dess plockplatser är tomma. Då plockpersonalens arbete är beroende av att 
det finns artiklar att plocka, är detta ett problem som leder till dålig arbetsrytm och minskad 
produktivitet. För att ge påfyllningspersonalen mer tid till att fylla på de artiklar som skall 
fyllas på skulle en lösning vara att låta påfyllningspersonalen börja någon eller ett par timmar 
tidigare på morgonen än plockpersonalen, alternativ låta dem arbeta en eller par timmar 
längre på eftermiddagen. Under denna tid skulle då påfyllnadspersonalen kunna arbeta ostört 
med att fylla på plockplatserna, med resultatet att inga eller få påfyllningar skulle behöva 
göras efter att plockpersonalen börjar sina arbetspass.  
 

5.4 Ogrundade påfyllningskvantiteter 

För att analysera problemet med att påfyllningskvantiteterna på plockplats för olika artiklar är 
ogrundade har tio stycken olika artiklar i Lundbergs sortiment valts ut för att studeras 
närmare. Av dessa tio plockas fem stycken direkt från pallar i pallställage, medan de övriga 
fem plockas ur hyllfack i hyllfackssystemet. Dessa artiklar har valts ut genom att historisk 
data över antalet transaktioner mellan buffert- och plockplats under fyra månader för alla 
artiklar tagits fram från Lundbergs affärssystem, och utifrån dessa data har sedan de artiklar 
som fylls på mest frekvent filtrerats ut. De tio artiklar som valts ut är sådana som säljs som 
huvudartiklar och inte sådana som säljs som komplement till huvudartiklar. Detta kan 
exemplifieras med att det i Lundbergs sortiment ingår plansteg till trapprenovering som för att 
vara användbara för kund även kräver att en särskild limtub köps. De artiklar som valts ut är 
alltså sådana en kund primärt efterfrågar, i exemplet ett plansteg, och inte några 
komplementsartiklar, i exemplet en limtub. I tabell 3 presenteras antalet transaktioner, 
nuvarande påfyllningskvantiteter och beställningspunkter för de utvalda artiklarna.  
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Tabell 3. De utvalda artiklarnas transaktioner, påfyllningskvantiteter och beställningspunkter 

Artikel Antal transaktioner Nuvarande påfyllningskvantitet Nuvarande beställningspunkt 
A 39 40 1 
B 26 20 1 
C 24 44 1 
D 18 50 1 
E 16 160 5 
  Nuvarande maxkvantitet  

F 16 640 10 
G 16 300 9 
H 14 640 1 
I 13 720 5 
J 12 540 1 

 
Artikel A-E fylls på med en fast kvantitet vid varje påfyllningstillfälle, då dessa artiklar fylls 
på med en hel pall åt gången. För artikel F-J varierar däremot påfyllningskvantiteten eftersom 
dessa artiklar förvaras i hyllfack. Den maxkvantitet av dessa artiklar som anges i tabell 3 är 
beräknad utifrån hur många enheter det ryms i respektive hyllfack om dessa fylls maximalt. 
Det är dock sällan denna maxkvantitet finns på plockplatsen, då påfyllningspersonalen inte 
alltid fyller facken till bredden.  
 

5.4.1 Ekonomisk orderkvantitet 
För att lösa problem av liknande karaktär används ofta formeln för ekonomisk orderkvantitet. 
Denna metod är dock skapad för att dimensionera inköpskvantiteter mellan det egna företaget 
och ett externt företag, då den balanserar kostnaden att beställa artiklar mot kostnaden att 
lagerhålla desamma. Denna avvägning är dock inte relevant i detta specifika fall, då 
lagerhållningskostnaden för artiklarna finns redan innan beställningen läggs, då det handlar 
om en intern beställning och artiklarna därmed redan finns i byggnaden. 
 
Förutom detta gör de rådande problemförutsättningarna att ett antal av de kriterier som 
behöver vara uppfyllda för att metoden ska kunna användas inte uppfylls. Ett av de kriterier 
som främst utgör anledningen till att metoden inte är tillämpbar är att ledtiden för 
lagerpåfyllning inte är konstant. Detta beror på att det vid påfyllningskvantiteter större än vad 
som ryms på två pallar krävs att påfyllningspersonalen åker flera vändor mellan buffert- och 
plockplats för att färdigställa en påfyllning, då en skjutstativtruck lämpligen inte transporterar 
mer än två pallar i taget. Denna rörliga ledtid leder även till nästa kriterium som inte uppfylls, 
nämligen att ordersärkostnaden per ordertillfälle ska vara konstant och oberoende av 
orderkvantiteten. Ordersärkostnaden för en påfyllning beräknas lämpligen med hjälp av 
kostnaden en påfyllningspersonal genererar Lundbergs i form av lön, sociala avgifter och 
nödvändig utrustning under motsvarande tid som en påfyllning tar. Då denna tid beror på 
orderkvantiteten och inte är konstant, innebär det således att inte heller ordersärkostnaden per 
ordertillfälle är konstant och oberoende av orderkvantiteten.  
 

5.4.2 Kanban 
Ett annat lagerstyrningssystem som skulle kunna användas för att styra lagret är kanban. Detta 
system lämpar sig bäst för lager där varje artikel har en hög och jämn efterfrågan och korta 
ledtider. Ett första steg i att implementera ett kanbansystem är att ta reda på hur många 
kanbankort varje artikel skall ha, vilket görs med hjälp av den formel som tas upp i kapitel 
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3.4.3.3. Efter att ha utfört beräkningarna för de utvalda artiklarna erhölls de resultat som 
redovisas i tabell 4. 
 
Tabell 4. Antalet kanbankort för respektive artikel 

Artikel Medelefterfrågan 
per timme (st) 

Ledtid 
(timmar) 

Säkerhetsfaktor, � Kvantitet på 
lastbärare (st) 

Antal 
kanbankort 

A 3,05 3 0,1 40 0,25 ~ 1 
B 0,91 3 0,1 20 0,15 ~ 1 
C 1,54 3 0,1 44 0,12 ~ 1 
D 1,12 3 0,1 50 0,07 ~ 1 
E 2,97 3 0,1 160 0,06 ~ 1 
      

F 12,05 3 0,1 640 0,06 ~ 1 
G 5,99 3 0,1 300 0,07 ~ 1 
H 13,38 3 0,1 640 0,07 ~ 1 
I 4,99 3 0,1 720 0,02 ~ 1 
J 5,16 3 0,1 540 0,03 ~ 1 

 
Resultatet från uträkningarna tyder på att ett kanbansystem inte skulle vara att föredra då 
antalet kanbankort som varje artikel skulle ges inte ens överstiger ett. Detta kan härledas till 
att antingen lastbärarna för artiklarna är för stora eller att efterfrågan för dessa artiklar är för 
liten för att det ska lämpa sig att använda ett kanbansystem. För att verifiera att det berodde på 
detta utfördes ytterligare beräkningar med säkerhetsfaktorn satt till 0,9, men då resultaten 
fortfarande visade på att det inte ens skulle behövas ett kanbankort kunde detta bekräftas. 
 

5.4.3 Periodbeställnings- och beställningspunktssystem 
Då det inte är möjligt att använda ekonomisk orderkvantitet för partiformning av fasta 
påfyllningskvantiteter kan ett periodbeställningssystem istället användas. Det innebär att 
orderkvantiteten vid påfyllning inte är fast, utan motsvarar differensen mellan det aktuella 
saldot på plockplatsen och en beräknad återfyllnadsnivå. Denna återfyllnadsnivå beror av 
artikelns säkerhetslager på plockplatsen samt dess efterfrågan under inspektionsintervallet och 
ledtiden för en påfyllning. 
 
För att beräkna säkerhetslager har volymvärdesklassificeringen i Lundbergs befintliga ABC-
klassificering använts för att kategorisera de olika artiklarna, och lämpliga servicenivåer 
enligt SERV1 för A, B respektive C-artiklar har valts ut i samråd med företaget, vilka kan ses 
i tabell 5. 
 
Tabell 5. Servicenivå för respektive volymklass 

Volymvärdesklassificering Servicenivå (%) 
A 99 
B 97 
C 95 

 
Dessa önskade servicenivåer ligger till grund för den säkerhetsfaktor som erhålls genom 
avläsning i normalfördelningstabell. I tabell 6 ses varje artikels volymvärdesklassificering, 
önskade servicenivå och säkerhetsfaktor. 
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Tabell 6. De utvalda artiklarnas volymvärdesklass, servicenivå och säkerhetsfaktor 

Artikel Volymvärdesklassificering Servicenivå (%) Säkerhetsfaktor, � 
A B 97 1,89 
B B 97 1,89 
C A 99 2,33 
D A 99 2,33 
E A 99 2,33 
    

F B 97 1,89 
G B 97 1,89 
H B 97 1,89 
I C 95 1,65 
J B 97 1,89 

 
För att beräkna säkerhetslagrets storlek för en artikel multipliceras den erhållna 
säkerhetsfaktorn med efterfrågans standardavvikelse under ledtiden. Den ledtid som används 
för dessa beräkningar är 3 timmar, vilket baseras på de intervjuer som genomförts med 
påfyllningspersonalen. De menar att det tar cirka 2,5-3 timmar att utföra alla påfyllningar med 
status 40 under en normal förmiddag, då de är två personal som arbetar med detta. På 
eftermiddagarna är det dock bara en personal som arbetar med påfyllning, vilket gör att tiden 
bör vara den dubbla under eftermiddagen, det vill säga 5-6 timmar. Givet detta antas den 
genomsnittliga ledtiden för påfyllning vara hälften av den tid det tar för en ensam personal att 
utföra påfyllningarna, det vill säga 3 timmar.  
 
Med hjälp av de data som erhållits från Lundbergs har efterfrågans standardavvikelse per 
artikel och dag beräknats. För att beräkna efterfrågans standardavvikelse under ledtiden krävs 
att efterfrågan per timme är känd, vilket inte är fallet. Därför görs ett antagande om att 
efterfrågan under en arbetsdags 8 timmar är jämn, vilket gör att den dagliga efterfrågan 
divideras med 8 för att få efterfrågan per timme. Utifrån dessa data har sedan 
standardavvikelsen per timme beräknats, vilken sedan multiplicerats med ledtiden, för att 
erhålla standardavvikelsen under ledtiden. Resultaten av dessa beräkningar för varje artikel 
sammanställs i tabell 7. 
 
Tabell 7. Efterfrågans standardavvikelse under ledtiden 

Artikel Medelefterfrågan/dag (st) Medelefterfrågan/timme (st) �������
 ����

 

A 24,39 3,05 3,27 9,81 
B 7,26 0,91 1,32 3,97 
C 12,34 1,54 1,80 5,39 
D 8,98 1,12 1,08 3,25 
E 23,78 2,97 1,98 5,95 
     

F 96,38 12,05 11,14 33,42 
G 47,89 5,99 5,14 15,42 
H 107,04 13,38 14,47 43,40 
I 39,95 4,99 5,76 17,28 
J 41,30 5,16 4,05 12,14 

 
Avslutningsvis multipliceras efterfrågans standardavvikelse under ledtiden för varje artikel 
med den tillhörande säkerhetsfaktorn för att erhålla ett beräknat säkerhetslager. Detta 
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avrundas sedan uppåt till närmaste heltal, då en avrundning nedåt skulle innebära att den 
önskade servicenivån understigs. Resultaten av dessa beräkningar kan ses i tabell 8.  
 
Tabell 8. Rekommenderade säkerhetslager 

Artikel Säkerhetsfaktor, � ����
 SL SL avrundat 

A 1,89 9,81 18,53 19 
B 1,89 3,97 7,51 8 
C 2,33 5,39 12,55 13 
D 2,33 3,25 7,57 8 
E 2,33 5,95 13,86 14 
     

F 1,89 33,42 63,16 64 
G 1,89 15,42 29,15 30 
H 1,89 43,40 82,03 83 
I 1,65 17,28 28,52 29 
J 1,89 12,14 22,94 23 

 
Vid beräkning av återfyllnadsnivåer för varje artikel adderas den sammanlagda efterfrågan 
under inspektionsintervallet och ledtiden till artikelns säkerhetslager. För att beräkna 
efterfrågan under inspektionsintervallet måste detta intervall först och främst bestämmas, 
vilket normalt görs genom att den ekonomiska orderkvantiteten divideras med 
medelefterfrågan av artikeln under en tidsperiod. Då den ekonomiska orderkvantiteten, som 
tidigare nämnts, inte är applicerbar i det här fallet, har istället det faktiska antalet transaktioner 
av respektive artikel mellan januari och april 2014 dividerats med antalet arbetsdagar som 
samma tidsperiod innehållit, vilket är 82 stycken. Slutligen har detta inspektionsintervall 
multiplicerats med de 8 arbetstimmar varje arbetsdag innehåller för att inspektionsintervallet 
ska erhållas i timmar. Dessa beräkningar genererar de inspektionsintervall för varje artikel 
som kan ses i tabell 9. 
. 
Tabell 9. Inspektionsintervall 

Artikel Antal 
transaktioner 

Antal 
arbetsdagar 

Genomsnittligt 
inspektions-

intervall (dagar) 

Inspektions-
intervall 
(dagar), 

avrundat 

Inspektions-
intervall 
(timmar) 

A 39 82 2,10 2 16 
B 26 82 3,15 3 24 
C 24 82 3,42 3 24 
D 18 82 4,56 5 40 
E 16 82 5,13 5 40 
      

F 16 82 5,13 5 40 
G 16 82 5,13 5 40 
H 14 82 5,86 6 48 
I 13 82 6,31 6 48 
J 12 82 6,83 7 56 

 
Med dessa data kan sedan återfyllnadsnivåer beräknas för varje artikel. Dessa beräkningar 
genererar de återfyllnadsnivåer som kan ses i tabell 10. 
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Tabell 10. Rekommenderade återfyllnadsnivåer 

Artikel Medelefterfrågan/
timme 

Inspektionsintervall 
(timmar) 

Ledtid 
(timmar) 

SL Återfyllnadsnivå 

A 3,05 16 3 19 77 
B 0,91 24 3 8 33 
C 1,54 24 3 13 55 
D 1,12 40 3 8 57 
E 2,97 40 3 14 142 
      

F 12,05 40 3 64 583 
G 5,99 40 3 30 288 
H 13,38 48 3 83 766 
I 4,99 48 3 29 284 
J 5,16 56 3 23 328 

 
I tabell 11 jämförs slutligen dessa beräknade återfyllnadsnivåer med de påfyllningskvantiteter 
som Lundbergs använder sig av i dagsläget för dessa artiklar.  
 
Tabell 11. Jämförelse mellan nuvarande påfyllningskvantiteter och rekommenderade 
återfyllnadsnivåer 

Artikel Nuvarande 
påfyllningskvantitet 

Maximalt antal enheter på 
plockplats idag 

Rekommenderad 
återfyllnadsnivå 

A 40 40 77 
B 20 20 33 
C 44 44 55 
D 50 50 57 
E 160 160 142 
    

F Varierar 640 583 
G Varierar 300 288 
H Varierar 640 766 
I Varierar 720 284 
J Varierar 540 328 

 
Ur denna tabell kan det utläsas att de rekommenderade återfyllnadsnivåerna för 4 av de 5 
artiklar som plockas direkt från pall är högre än de nuvarande påfyllningskvantiteterna. För att 
kunna hålla de servicenivåer som definierats för varje volymvärdesklass bör Lundbergs fylla 
på artiklar upp till minst den rekommenderade återfyllnadsnivån. Samtliga dessa artiklar har i 
dagsläget endast en pallplats tilldelad som plockplats, och då pallkvantiteterna är fasta innebär 
det att dessa skulle behöva ha två pallplatser till förfogande på plockplatsen för att detta ska 
kunna göras. Artikel E däremot fylls i dagsläget på i en något för stor kvantitet, men då detta 
endast innebär att servicenivån blir högre än önskat är detta inget problem, förutsatt att 
utrymmesbrist inte råder.  
 
Gällande artiklarna F-G har, som tidigare nämnts, inte någon fast påfyllningskvantitet för 
dagsläget kunnat bestämmas då denna varierar från gång till gång. Däremot har de hyllfack 
som dessa lagras i kunnat mätas och därmed har en maximal återfyllnadsnivå för varje artikel 
kunnat bestämmas. En jämförelse mellan den rekommenderade återfyllnadsnivån och den 
maximala återfyllnadsnivån idag visar att 4 av 5 hyllfack är något större än nödvändigt, varav 
en är mycket större än nödvändigt, och att ett hyllfack är något underdimensionerat. Med 
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hjälp av de beräknade återfyllnadsnivåerna kan de olika hyllfackens storlek ökas eller minskas 
för att få en bättre överensstämmelse med efterfrågan av dessa artiklar och ändå säkerställa att 
den önskade servicenivån uppnås, och på så sätt ge Lundbergs förutsättningar för att erbjuda 
sina kunder en hög leveransservice. 
 
Då Lundbergs i dagsläget arbetar med ett beställningspunktssystem och inte 
periodbeställningssystem har även en beställningspunkt beräknats för de 10 utvalda artiklar 
som hittills har studerats. Genom att beräkna beställningspunkter behöver inga inspektioner 
utföras, utan påfyllningspersonalen blir med hjälp av affärssystemet varslade i god tid om att 
en påfyllning behöver göras. Att kombinera ett beställningspunkts- och ett 
periodbeställningssystem innebär att påfyllning upp till den bestämda återfyllnadsnivån sker 
när beställningspunkten är tangerad eller passerad, vilket i praktiken innebär att endast mindre 
variationer i påfyllningskvantitet uppstår. Beställningspunkten för varje artikel beräknas 
genom att efterfrågan under ledtiden adderas till dess säkerhetslager. Resultatet av dessa 
beräkningar redovisas i tabell 12.  
 
Tabell 12. Rekommenderade beställningspunkter 

Artikel SL Medelefterfrågan/timme Ledtid (timmar) BP 
A 19 3,05 3 29 
B 8 0,91 3 11 
C 13 1,54 3 18 
D 8 1,12 3 12 
E 14 2,97 3 23 
     

F 64 12,05 3 101 
G 30 5,99 3 48 
H 83 13,38 3 124 
I 29 4,99 3 44 
J 23 5,16 3 39 

 
Sammanfattningsvis visas de beräknade återfyllnadsnivåerna samt beställningspunkterna för 
varje artikel i tabell 13. 
 
Tabell 13. Rekommenderade återfyllnadsnivåer och beställningspunkter 

Artikel Rekommenderad återfyllnadsnivå BP 
A 77 29 
B 33 11 
C 55 18 
D 57 12 
E 142 23 
   

F 583 101 
G 288 48 
H 766 124 
I 284 44 
J 328 39 

 
Genom att använda dessa beräknade nivåer för återfyllnad och beställningspunkter kommer 
Lundbergs förutsättningar för en hög leveransservicenivå att förbättras. De kommer dock inte 
att generera någon direkt minskning av antalet transaktioner som utförs, då varje artikel 
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kommer att fyllas på med i snitt samma intervall som i dagsläget. Däremot kommer ett 
införande av detta arbetssätt att innebära att antalet manuella påfyllningsbeställningar utförda 
av plockpersonal kommer att minska markant, då beställningspunkten är högre än i nuläget 
och beräknad för att artiklarna inte ska hinna ta slut innan dess att påfyllningen kan 
genomföras. Önskar Lundbergs minska antalet transaktioner bör de specificera hur ofta 
företaget i genomsnitt önskar fylla på en viss artikel. Därefter kan nya återfyllnadsnivåer 
beräknas och ställningstaganden kring rimlighet i plockplatsdimensionering får göras. 
  

5.5 Bristande helhetssyn 

Problemet med bristande helhetssyn är ett övergripande och mer abstrakt problem än de 
föregående, och yttra sig på olika sätt. Ett exempel där denna bristande helhetssyn tydligt 
märks är personalens olika uppfattningar om det hyllfackssystem som Lundbergs har infört. 
Plockpersonalen upplever att detta har underlättat deras arbete, då dessa artiklar numera finns 
samlade på ett och samma ställe och på bekväma plockhöjder. Påfyllningspersonalen menar 
däremot att det är dessa positioner som ställer till mycket problem, då det inte går att fylla på 
med tillräckligt många enheter av en artikel, då hyllfackens storlek begränsar. Ytterligare en 
negativ aspekt med hyllfackssystemet är, enligt påfyllningspersonalen, att påfyllningarna 
blivit mer tidskrävande då de numera behöver gå av trucken och handlasta från pallen till 
plockplatsen istället för att ställa en hel pall i pallställaget, vilket var fallet innan 
hyllfackssystemet fanns. Detta har även genererat att de artiklar som inte får plats i hyllfacket 
måste återinlagras på en buffertplats och saldot på denna plats måste korrigeras. Detta 
problem har Lundbergs löst för vissa artiklar, som istället för att placeras i hyllfack ställs i 
större volymer direkt på marken bakom ena hyllraden, men problemet finns fortfarande menar 
påfyllningspersonalen. Faktum är att hyllplockgången har inneburit en förbättring för 
plockpersonalens och deras produktivitet har ökat sedan dess, vilket borde ses som något 
positivt för Lundbergs. 
 
Detta är ett konkret exempel på att det råder bristande helhetssyn hos vissa av företagets 
anställda, men en bristande helhetssyn medför även andra risker. Bland annat riskerar 
framtida förändringar att inte få den effekt som önskas om personalen inte inser vikten av att 
förändringen genomförs eller hur förändringen kan komma att påverka arbetssituationen för 
andra delar av personalstyrkan positivt.  
 
Svårigheten med detta problem är att det inte heller finns några konkreta lösningar som kan 
eliminera problemet, däremot går det att ge förslag på justeringar som kan leda till 
förbättringar. För att få personalen att se verksamheten som en helhet och minska risken att 
suboptimeringar uppkommer kan ett systemsynsätt implementeras. För att lyckas med detta är 
det viktigt att informera personalen om vilka effekter en genomförd förändring har resulterat i 
genom att delge dem konkreta resultat. Det är även viktigt att ge personalen kontinuerlig 
feedback på hur arbetet utförs för att stimulera personalen att fortsätta att arbeta utifrån 
förändringen. Genom att tillämpa ett sådant synsätt skulle personalen på Lundbergs arbeta 
mot samma mål och kunna se att en förändring i arbetet kan gynna eller förenkla för de andra 
anställda. 
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6 Slutsats 

Efter att ha analyserat de problem som identifierats rekommenderas följande. 
 

Problem Rekommendation 
Saldodifferenser i plocklagret. Kort sikt:  

- Fortlöpande inventering. 
- Förskjuten arbetstid för 

påfyllningspersonal. 
 
Lång sikt: 

- Vidare utredning för att 
identifiera grundorsakerna till 
varför saldodifferenser 
uppkommer. 

 
Ingen urskiljning av påfyllningar beställda av 
plockpersonal i affärssystemet. 

- Modifiera affärssystemet så att dessa 
tilldelas en egen statuskod och 
hamnar överst i 
påfyllningspersonalens lista över 
väntande påfyllningar. 
 

Statuskoderna uppdateras inte i 
påfyllningspersonalens datorer. 

- Modifiera affärssystemet så att dessa 
uppdateras fortlöpande vid 
exempelvis aktivering av nya order 
eller inventeringar. 

 
Ogrundade påfyllningskvantiteter. - Beräkna återfyllnadsnivåer samt 

beställningspunkter för samtliga 
artiklar och använd dessa för att 
säkerställa önskade servicenivåer. 
 

Bristande helhetssyn. - Arbeta för att få samtliga anställda att 
anamma ett systemsynsätt och 
därmed inse att förändringar på 
individnivå kan leda till förbättringar 
för företaget i stort. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras den analys som utförts, samt den slutsats som presenterats.  
 

7.1 Saldodifferenser i plocklagret 

För att minska effekterna av saldodifferenser ges förslaget att Lundbergs, i enlighet med vad 
Mattsson (2014) och Crocker et al (2012) förespråkar, skall börja med fortlöpande inventering 
av högvärdiga artiklar med hög efterfrågan, då detta skulle innebära att differenserna på dessa 
upptäcks i ett tidigare skede. För att kunna implementera detta kommer det krävas att det 
affärssystem som används modifieras. Denna modifiering ska ge samtlig lagerpersonal, både 
påfyllnings- och plockpersonal, möjlighet att uppdatera en artikels lagersaldo när en 
saldodifferens upptäcks under inventeringen. Problematiken kring denna lösning är att när 
order aktiveras i affärssystemet reserveras de artiklar som skall plockas, varpå en konflikt 
troligen skulle uppkomma då en plockpersonal upptäcker en saldodifferens och vill inventera 
ner lagersaldot, i och med att affärssystemet kan ha reserverat fler artiklar än vad som fysiskt 
ligger på plockplatsen. Detta problem uppkommer dock endast vid de tillfällen det faktiska 
lagersaldot är så pass lågt att samtliga artiklar som ligger på plockplatsen reserverats. För att 
kunna tillämpa fortlöpande inventering på det sätt som föreslås är en modifiering av 
affärssystemet som löser dessa problem nödvändig, men huruvida detta är systemtekniskt 
genomförbart eller inte utreds inte närmare i denna rapport. 
 
En annan reflektion som kan göras kring beslutet att införa en fortlöpande inventering är att 
detta är en lösning som minskar problemet, men inte eliminerar det. Saldodifferenserna 
kommer inte att försvinna vid införandet av fortlöpande inventering, men differenserna på de 
produkter som kommer att omfattas av denna kommer att upptäckas och åtgärdas tidigare än 
vad de gör idag. Detta bör leda till en förbättrad leveransservice, då det nuvarande problemet 
kan leda till att företaget får försenade order.  
 
Dock bör Lundbergs undersöka närmare vad som orsakar dessa saldodifferenser och försöka 
eliminera dessa, för att på så sätt angripa grundproblemet. Den mänskliga faktorn är troligtvis 
en starkt bidragande orsak till att dessa differenser uppstår, då exempelvis plockfel, 
mulitipelfel och felaktig kassationshantering samtliga är fel som på olika sätt bidrar till att 
saldot i affärssystemet misstämmer med det faktiska saldot på plockplatsen.  
 
Ett plockfel innebär att plockpersonalen har för avsikt att plocka artikel X, men av misstag 
plockar artikel Y och skickar till kund. I affärssystemet minskar då saldot av X med en enhet, 
medan Y förblir oförändrat, när det på plockplatsen är tvärtom. Ett plockfel genererar i det 
fallet alltså två saldofel. 
 
Multipelfel är en typ av plockfel som typiskt uppkommer då en kund efterfrågar en hel 
förpackning av en artikel och Lundbergs leverantör av artikeln har förändrat kvantiteten i en 
förpackning. Om kvantiteten i en förpackning ökat från exempelvis 10 till 15 artiklar och en 
kund efterfrågar 20 enheter av artikeln kan en plockpersonal på gammal vana plocka 2 paket i 
tron om att de fortfarande innehåller 10 enheter. Detta leder till att det skickas iväg 30 enheter 
av artikeln, medan det i affärssystemet registreras saldot minskat med 20 stycken.  
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Då det förekommer att enheter av olika artiklar skadas i samband med hantering tvingas 
Lundbergs att kassera dessa. När detta inträffar kan det ibland hända att personal kasserar den 
trasiga enheten och hämtar en ny, men missar att notera kassationen i affärssystemet, vilket 
leder till att en saldodifferens på artikeln om en enhet uppstår.  
 
En metod för att minska risken att saldodifferenser uppkommer är standardisera de 
arbetsuppgifter som utförs på lagret. Detta kan göras genom att identifiera samtliga processer 
som utförs på lagret och sedan skriftligen dokumentera dem. Det är även viktigt att dessa 
processer har tydliga start- och slutpunkter för att undvika att dubbelarbete utförs. Dessa 
dokument bör även finnas tillgängliga för personalen att ta del av om någon ur personalen är 
osäker på hur en process skall utföras. Exempelvis skall en medarbetare själv kunna läsa sig 
till hur dennes skall agera när en trasig produkt identifieras och det skall även finnas ett 
dokument där personen skriver upp nödvändig information för att en kassation skall kunna 
ske. På så sätt kommer samtlig personal utföra arbetsuppgifterna på samma sätt och risken för 
att saldodifferenser minskar. 
 
Finnsgård et al (2011) framhäver vikten av artiklars tillgänglighet vid en produktionslina och 
belyser hur det bidrar till en ökad produktivitet. Med tillgänglighet menar författarna att 
artiklar på en arbetsstation skall vara organiserade på ett sätt som underlättar plockning för de 
anställda. Att ha en hög tillgänglighet för artiklarna är även viktigt för Lundbergs, men för 
dem handlar tillgängligheten främst om att ha artiklarna tillgängliga på sin plockplats, det vill 
säga att undvika att de tar slut. Den tillgänglighet som Finnsgård et al (2011) skriver om är 
även den viktig för Lundbergs, men då många artiklar i sortimentet plockas från pall i ställage 
går denna inte att påverka nämnvärt, utan det viktiga är att undvika att artiklar tar slut på 
plockplats. Det hyllfackssystem som införts ett dock en lösning som bidrar till en ökning av 
denna typ av tillgänglighet för de artiklar som ingår i detta system. Genom att använda de 
rekommenderade återfyllnadsnivåer och beställningspunkter som presenterats i denna rapport, 
samt beräkna dessa för övriga artiklar i sortimentet, kommer detta kunna uppnås i större 
utsträckning än i dagsläget, vilket kommer att bidra med såväl ökad produktivitet som ökade 
möjligheter till hög leveransservice. 
 

7.2 Arbetstidsförskjutning 

Att förändra påfyllningspersonalens arbetstider är ingen långsiktig lösning på problemet med 
brister på plockplatser, utan minskar endast de effekter som andra problem orsakar. I vilken 
omfattning förändringen i arbetstid skall ske besvarar inte denna rapport utan belyser endast 
att detta kan förbättra plockpersonalens produktivitet då antalet tillfällen en artikel tar slut 
minskar. Det är inte givet att hela arbetslaget kommer att beröras av förändringen utan 
förändringen kan innebära att det räcker med att en person i arbetslaget lägger om sin 
arbetstid. Förändringen behöver nödvändigtvis inte heller gälla samtliga arbetsdagar utan 
behovet av att förskjuta arbetstiden för påfyllningspersonalen kan variera mellan olika 
veckodagar beroende på arbetsbelastningen. Dock går det att argumentera för att det finns 
behov under samtliga arbetsdagar då detta möjliggör att påfyllnadspersonalen kan utföra 
påfyllningar av artiklar som inte är lika brådskande, till exempel de artiklar med statuskod 30, 
vilket gör då att påfyllningspersonalen tillåts att ligga före i arbetet och mindre artiklar då får 
statuskod 40. 
 
Det finns många aspekter med förslaget om förändrad arbetstid för påfyllnadspersonalen som 
Lundbergs bör ta i beaktning innan en förändring genomförs, exempelvis bör Lundbergs ta 
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reda på hur berörd personal ställer sig till att arbeta andra tider. Att förändra arbetstiden till att 
börja en timme tidigare eller att sluta en timme senare för påfyllnadspersonalen kanske inte 
har någon betydelse för personalen men om det handlar om att större förändringar i 
påfyllningspersonalens arbetstid skulle genomföras kan personalen komma att ställa sig 
negativt till en förändring. Ytterligare en aspekt som skall tas i beaktning är huruvida de 
fackliga organisationerna på arbetsplatsen accepterar detta. Det kan finnas kollektivavtal eller 
andra liknande avtal som gör att en arbetstidsförändring inte går att genomföra i den 
utsträckning som behövs. 
 

7.3 Kombinerat periodbeställnings- och 
beställningspunktssystem 

Vid de uträkningar som utförts för att fastställa återfyllnadsnivån för utvalda artiklar har ingen 
hänsyn tagits till huruvida de föreslagna återfyllnadsnivåerna ryms på respektive plockplats 
eller inte. Efter att ha kontrollerat hur många enheter som ryms på varje plockplats kan det 
konstateras att flera av artiklarnas föreslagna återfyllnadsnivåer inte ryms på sina nuvarande 
plockplatser. 
 
För de artiklar som plockas från pallställage är det endast en av artiklarnas återfyllnadsnivå 
som är lägre än den nuvarande påfyllningskvantiteten, medan resterande artiklars 
återfyllnadsnivåer således är högre. Som nämnts tidigare fylls dessa artiklar i nuläget på med 
en kvantitet motsvarande den som ryms på en pall, vilket medför att dessa artiklar kommer att 
behöva fler än en plockplats om återfyllnadsnivåerna skall kunna tillämpas. Detta bör dock 
inte detta vara något problem för Lundbergs, då det i dagsläget finns lediga plockplatser att 
avvara för dessa artiklar. Det bör också nämnas att de återfyllnadsnivåer som bestämts kan 
komma att innebära att påfyllningspersonalens arbetsbörda ökar, då de i större utsträckning 
kan komma att behöva plocka över kvarvarande enheter till den pall som skall fyllas på. Ökad 
arbetsbörda är något som troligtvis inte uppskattas av påfyllningspersonalen, men om en ökad 
grad av systemsyn kommer till stånd inser de förhoppningsvis att denna ökade ansträngning 
leder till en förbättring i stort för företaget. På längre sikt skulle Lundbergs också kunna 
undersöka möjligheten att anpassa pallkvantiteterna efter de beräknade återfyllnadsnivåerna, 
och på så sätt minska hanteringen vid påfyllning. Detta är något som måste diskuteras med 
varje enskild leverantör. 
 
För de artiklar vars plockplats finns i hyllfackslagringen återfinns begränsningen i hur många 
enheter som får plats i varje fack. De beräkningar som utförts visar på att det endast är en 
artikels återfyllnadsnivå som inte kommer att rymmas i nuvarande hyllfack, och således 
behöver denna artikel mer utrymme om hela återfyllnadskvantiteten skall få plats. Då 
storleken på hyllfacken är fasta kan det vara problematiskt att öka storleken på dem. Ett 
alternativ är att flytta ut någon annan artikel som inte efterfrågas lika frekvent och avvara det 
utrymmet. Ett annat alternativ är att flytta ut artikeln från hyllfackslagringen och förvara den 
på pall på baksidan av hyllfackslagringen för att ge den mer utrymme. Dock är det viktigt att 
artikeln placeras på en lämplig höjd för att plockpersonalen skall kunna plocka den på ett 
ergonomiskt och snabbt sätt, då det var en av anledningarna till att artikeln ursprungligen 
placerades i hyllfackslagringen. 
 
Övriga artiklars återfyllnadsnivåer kommer understiga vad som maximalt ryms på 
plockplatsen med påföljden att plockplatsens volymutnyttjande minskar. För att undvika detta 
kan avdelare installeras i facken, och därmed kan ett stort fack istället användas som 
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exempelvis två mindre. Ett annat alternativ är att istället öka påfyllnadsnivån och bestämma 
den till vad som maximalt ryms i respektive artikels hyllfack, vilket kommer att öka 
volymutnyttjandet och även öka tiden mellan påfyllningar, men kan komma att innebära att 
den ändå måste minskas senare med tanke på att endast ett fåtal av de drygt 1500 artiklar som 
lagerhålls av Lundbergs behandlats i denna rapport. 
 
Om återfyllnadsnivåer och beställningspunkter skulle beräknas för samtliga artiklar i 
Lundbergs sortiment skulle förmodligen andra typer av avvägningar behöva göras innan det 
går att implementera dessa nivåer. En övervägande majoritet av artiklarna i sortimentet har i 
nuläget sina plockplatser i pallställage, och av de 5 artiklar som undersökts i denna rapport 
som plockas på detta sätt är 4 underdimensionerade. Om detta förhållande är representativt för 
övriga artiklar kommer antalet plockplatser som finns att tillgå bli en bristvara, vilket innebär 
att Lundbergs kommer behöva värdera kostnaden för att utöka antalet plockplatser mot 
vinningen i att inte öka antalet transaktioner mellan buffert- och plockplats. Lundbergs har 
uttryckt en önskan om att minska antalet av dessa transaktioner, vilket görs genom att öka 
inspektionsintervallen. Detta skulle innebära att återfyllnadsnivåerna blir än högre än de som 
tagits fram i denna rapport, då dessa baserats på att antalet transaktioner i framtiden är 
oförändrade mot nuläget. Detta indikerar att avvägningen mellan ökat antal plockplatser, och 
därmed ökad möjlighet till hög leveransservice, i slutändan och minskat antal transaktioner 
blir än viktigare för att förändringen ska bli lönsam för Lundbergs.  
 
Andra aspekter värda att reflektera över är huruvida valet av att ABC-klassificera artiklarna 
baserat på dess volymvärde är mest lämpligt, eller om någon annan beräkningsbas, till 
exempel täckningsbidrag borde användas istället. Dessutom bör de servicenivåer som används 
för säkerhetslagerdimensionering i denna rapport utredas närmre och eventuellt förändras, då 
dessa i nuläget är bestämda på intuition. 
 
Som beskrevs i tidigare stycke kommer införandet av det kombinerade periodbeställnings- 
och beställningspunktssystemet att innebära mer arbete för påfyllningspersonalen i och med 
att tiden det tar att göra en påfyllning kan komma att öka. Det är dock viktigt att understryka 
att risken att artiklar tar slut på plockplats kommer att minska genom att artiklarnas olika 
beställningspunkter ökas. Denna förändring medför att plockpersonalen i större utsträckning 
kan plocka det som efterfrågas och fler order kan färdigställas, vilket kommer att ge 
förutsättningar för Lundbergs att förbättra sin leveransservice.  
 

7.4 Bristande helhetssyn 

Huruvida det är enkelt att implementera ett systemsynsätt eller inte är svårt att veta på 
förhand. Det är troligen inget som görs på kort sikt utan kommer vara något som Lundbergs 
kommer att behöva arbeta succesivt med och låta växa fram. Ett första steg att implementera 
ett systemsynsätt är att tillse att all personal, oavsett arbetsuppgift, känner sig delaktig i 
företagets framgång och att varje persons arbete är viktigt och bidragande. Implementeras 
detta kommer Lundbergs att kunna dra nytta av de synergieffekter som detta kan komma att 
ge. Sammanfattningsvis kan sägas att detta inte löser problemen som Lundbergs i dagsläget 
upplever med påfyllningsprocessen, men att det kommer att få personalen att identifiera sig 
med företaget och att vilja sträva efter att bidra till Lundbergs framgång, vilket både gynnar 
de anställda och Lundbergs. 
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7.5 Avslutning 

De problem som behandlats i denna rapport är problem som säkerligen återfinns på en mängd 
olika företag, även om de förmodligen är olika i omfattning och tar sig uttryck på olika sätt.  
 
Denna rapport visar att ett företag genom att kartlägga och studera sin verksamhet och sina 
processer kan upptäcka problem som behöver lösas för att öka såväl produktivitet som trivsel 
bland de anställda. Vissa problem kan lösas med relativt enkla medel, och ändå leda till stora 
förbättringar. Att exempelvis ett företags affärssystem bör vara anpassat till den miljö som det 
ska användas i låter självklart, men ändå är detta säkerligen inte alltid fallet, vilket kan leda 
till irritation och onödigt arbete i den dagliga verksamheten. 
 
I rapporten presenteras ett förslag på hur ett företag kan ta sig an påfyllningsdimensionering 
av plockplatser när det inte går att partiforma med hjälp av den metod som oftast används, 
ekonomisk orderkvantitet. Att använda en återfyllnadsnivå kombinerat med en 
beställningspunkt ger en relativt fast påfyllningskvantitet, vilket gör att det är möjligt att 
bestämma en fast orderkvantitet, om det underlättar för företaget. Genom att göra detta erhålls 
ett system med fasta påfyllningskvantiteter som inte är helt korrekta, men ändå är baserade på 
relevant data och därmed ger en bättre överensstämmelse med verkligheten än om dessa 
nivåer bestämts på intuition. Sådana avväganden mellan vad som är teoretiskt korrekt, och 
vad som är praktiskt genomförbart är ofta viktiga i arbetet med logistik, då verkligheten sällan 
eller aldrig helt passar in i de teoretiska verktyg som finns att tillgå.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Påfyllningspersonal 
Hur ser påfyllningsprocessen ut idag? 
 
Vad triggar en påfyllning? 
 
Vilka kvantiteter fylls det på med? Vad baseras detta på? 
 
Nackdelar med nuvarande process? 
 
Hur ofta upplever du att plockare tvingas vänta på grund av att det är tomt på plockplatsen? 
 
Vad tror du är orsaken till att det är tomt på plockplatsen? 
 
Hur skulle du vilja att påfyllningen fungerar? Skulle du förbättra något? I så fall vad? 
 
Plockpersonal 
Hur ser plockprocessen ut idag? 
 
Vad triggar en påfyllning? 
 
Vilka kvantiteter fylls det på med? Vad baseras detta på? 
 
Nackdelar med nuvarande process? 
 
Hur ofta upplever du att du får vänta på grund av att det är tomt på plockplatsen? 
 
Vad tror du är orsaken till att det är tomt på plockplatsen? 
 
Hur skulle du vilja att påfyllningen fungerar? Skulle du förbättra något? I så fall vad? 
 
Platschefen 
Hur ser påfyllningsprocessen ut idag? 
 
Vad triggar en påfyllning? 
 
Vilka kvantiteter fylls det på med? Vad baseras detta på? 
 
Hur ser plockprocessen ut idag? 
 
Nackdelar med nuvarande processer? 
 
Hur ofta upplever du att plockare tvingas vänta på grund av att det är tomt på plockplatsen? 
 
Vad tror du är orsaken till att det är tomt på plockplatsen? 
 
Hur skulle du vilja att påfyllningen fungerar? Skulle du förbättra något? I så fall vad? 
 


