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Sammanfattning  

Detta examensarbete har utförts på Almroths Åkeri AB i Norrköping. Almroths är ett 
tredjepartslogistikföretag som inriktar sig på service inom lager och transport såväl som 
helhetslösningar skräddarsydda för att erhålla en god servicenivå mot slutkund. Stora krav 
ställs därför på effektiva flöden och hantering av artiklar på lagret.  

Fokus i detta arbete har koncentrerats på Almroths kund Garden Girl, som säljer 
trädgårdsartiklar av varierat sortiment med en säsongsbetonad försäljning. Almroths 
lagerhåller Garden Girls artiklar innan vidare leverans sker mot slutkund. Syftet med detta 
examensarbete är att effektivisera Almroths verksamhet med hänsyn till plockning av artiklar 
genom en förbättrad artikelplacering för kunden Garden Girl.  

Utifrån Almroths affärssystem innehållande artikeldata över Garden Girls efterfråga har en 
ABC-klassificering genomförts. Denna klassificering ska generera en placering för Garden 
Girls artiklar som minskar plocktiden. Observationer av Almroths lager har utförts för att 
kartlägga hur plockningen genomförs i nuläget. En mätning av plockmetoder har genomförts 
för att jämföra nulägets plockmetod med orderplockning, artikelplockning och zonplockning.  

Resultatet av ABC-klassificeringen utformas av ett Excelark innehållande en klassificering 
för samtliga artiklar som förekommer i Garden Girls sortiment. Dessa artiklar delas in i A, B 
och C klass (A är den grupp med högst antal artiklar placerade i en order) beroende på hur 
många gånger en artikel plockas. Klass A i ABC-klassificeringen består av artiklar som lagts i 
en order mellan 36-24 gånger, klass B artiklar mellan 24-7 gånger och klass C artiklar mellan 
7-1 gång. Med detta menas att artiklarna i klass A kommer placeras närmst plockcentralen, 
klass B artiklar därefter och längst ifrån plockcentralen placeras klass C artiklar. 

Resultatet för mätningen av plockmetoder visade på att orderplockning med två order är den 
metod som anses effektivast tidsmässigt för Garden Girls artiklar. Vid mätningen framkom 
att plockning med totalt 100 artiklar kunde generera en tidsbesparing på upp till sju minuter 
alternativt 30 % med plockmetoden orderplockning om två order plockas parallellt jämfört 
med en order åt gången.  

Rekommendationerna gruppen ger till Almroths är att utifrån ABC-klassificeringen, arrangera 
om Garden Girls artiklarna efter det resultat som tagits fram. Även trots att omplaceringen 
kräver mycket tid och kapacitet anser gruppen det kommer bli en besparing i framtiden. 
Avslutningsvis föreslår gruppen att Almroths ska bibehålla sin nuvarande plockmetod 
orderplockning, med två eller tre order.  

  

   



Abstract  

This bachelor thesis has been performed on Almroths Åkeri AB in Norrköping. Almroths is a 
third party logistics company focusing on services in warehousing and transportation as well 
as overall solutions tailored to achieve a good level of customer service. Stringent 
requirements are therefor made on effective flow and management of articles in the 
warehouse. 

The focus of this project has been on Almroths customer Garden Girl, who sells garden 
articles of varied range with a seasonal patterned sales. Almroths stores Garden Girls articles 
before they are sold to retailers or private customers. The purpose of this project is to optimize 
Almroths operation regarding the picking of articles by an improved article placement for 
their customer Garden Girl. 

Data from Almroths EPR system regarding article data of Garden Girls demand has been used 
for completing an ABC-classification. The classification shall generate a placement for 
Garden Girls articles which will reduce the overall picking time. Observations of Almroths 
warehouse has been made on the occasion to chart how the picking is carried out at the 
present. A performance measurement of picking methods have been conducted to compare 
Almroths present picking method with order picking, article picking and zone picking. 

The result of the ABC-classification formed an Excel sheet containing a classification of all 
articles in Garden Girls present collection. These articles are divided into A, B and C classes 
(A is the group with the highest quantity of articles placed in an order), depending on how 
many times the article has been placed in an order. Class A in the ABC-classification consists 
of articles placed in an order between 36-24 times, class B articles between 24-7 times and 
class C between 7-1 time. This means that the articles in class A will be positioned closest to 
the picking center, after that class B articles and furthest from the picking center class C 
articles.   

The result of the measurement of picking methods showed that the order picking with two 
orders are the method that are consider most effective in terms of time for Garden Girls 
articles. The measurement revealed that a picking of total 100 articles could generate a time 
saving up to seven minutes or 30 % with the picking method order picking, if picking two 
order parallell compared to one at a time.  

The recommendations the group suggests to Almroths is based on the ABC-classification, 
arranging Garden Girls articles after the result it generated. Even despite the reassignment of 
the articles requires much time and capacity the group thinks it will be a profitable solution. 
Also the Group considers that Almroths should maintain their current picking method, order 
picking, with two or three orders at the same time. 

 

 

 



Förord 

Detta examensarbete har utförts för programmet Samhällets logistik vid Linköpings 
Universitets tekniska högskola. Arbetet har gjorts i samarbete med Almroths Åkeri AB.  

Vi vill tacka Almroths som erbjudit oss möjlighet att utföra detta examensarbete. Vi vill även 
tacka anställda på Almroths för den hjälp som tillhandahållits. Ett speciellt tack riktar vi till 
Therese Dunhagen och Emil Swenson, speditör respektive ekonomichef på Almroths. 

Vi vill även tacka Linköpings Universitet för det stöd vid fick. Tack till examinator Stefan 
Engevall och handledare Anna Ulander för alla goda råd och givande diskussioner.    
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden, syftet och målet med examensarbetet. Här presenteras ett 
antal frågeställningar, vilken uppgiften är och arbetets avgränsningar. Examensarbetet är 
utfört hos företaget Almroths Express & Åkeri AB, vilket i rapporten benämns endast som 
Almroths. 

Logistik är ett samlingsnamn för verksamheter som arbetar utifrån värdegrunden att rätt 
material och produkt finns på rätt plats i rätt tid. Syftet med logistik är att bidra till ökad 
lönsamhet genom högre intäkter och reducerade kostnader. (Jonsson & Mattsson, 2011)  

Logistik i ett företag delas upp i flera olika processer. I dessa processer finns det flöden och 
för att ett företags logistikverksamhet i dagsläget ska kunna vara konkurrenskraftigt på 
marknaden krävs det att deras produktions- och informationsflöden är effektiva och att 
resurserna utnyttjas maximalt. Ett företag som har ineffektiva flöden har ofta olika sorters 
kapacitetsbegränsningar i verksamheten som leder till ohållbara processer. (Forsberg, 2003) 
Uppgiften med examensarbetet innefattar att lokalisera och hitta en lösning till dessa 
ineffektiva flöden.  

Detta arbete är utfört hos tredjepartslogistikföretaget Almroths. Området som arbetet berör är 
företagets artikelplacering samt deras plockmetoder där målet är att effektivisera dessa 
områden. 

1.1 Bakgrund 

Företaget Almroths är ett tredjepartslogistikföretag som erbjuder sina kunder ett antal olika 
tjänster. Dessa tjänster är att ta emot gods som Almroths kunder beställt från sina 
leverantörer, förvara godset i lagerlokaler och även plocka de order som beställts. Leverans 
sker i sin tur till de som beställt från Almroths kunder. (Almroths, 2013) 

Almroths fick hösten 2013 in en ny kund vid namn Garden Girl. Garden Girl arbetar med 
försäljning av trädgårdsartiklar och har ett stort utbud av olika artiklar, mestadels 
trädgårdskläder men även mindre verktyg såsom sekatörer, spadar och multiverktyg. Många 
artiklar är i högsta grad säsongsbetonade med ett stort flöde på sommaren. (GardenGirl, 2011) 

Garden Girls artiklar säljs både inrikes och utrikes. Almroths sköter all deras 
lagerverksamhet, deras inleveranser och utleveranser, de lagerhåller deras artiklar samt 
plockar och skickar Garden Girls order. När lagersaldot är på en viss nivå skickar Almroths 
en notis till Garden Girl angående påfyllning av Garden Girls artiklar. Baserat på den 
informationen väljer Garden Girl själv när de tycker det är lämpligt att beställa mer. Garden 
Girl arbetar med både e-handel för privatpersoner samt större leveranser till företag. Det 
Almroths vill göra är att optimera och effektivisera plockningen av Garden Girls artiklar. 
(Dunhagen, 2014) 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att effektivisera Almroths verksamhet med hänsyn till 
plockning av artiklar genom en förbättrad artikelplacering för kunden Garden Girl. 

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att presentera ett underlag för hur Almroths ska kunna öka 
plockeffektiviteten på lagret för kunden Garden Girls artiklar.   

1.4 Frågeställningar 

Nedanstående frågeställningar har besvarats i rapporten. 

 Hur ska Almroths placera Garden Girls artiklar för att uppnå en mer effektiv 
lagerplockning med hänsyn till efterfrågan?  

 Hur kan nuvarande plockning av artiklar förbättras för kunden Garden Girl? 

 Vilka risker finns det med att ändra Almroths nuvarande strategi för plockning av 
artiklar? 

 Vilka risker finns det med att implementera ett vertyg för att effektivisera 
artikelplaceringen? 

1.5 Uppgift  

Uppgiften med examensarbetet är att undersöka och analysera hur Almroths ska placera ut 
artiklar på lagerplatserna för att förenkla och effektivisera Almroths plockning av Garden 
Girls artiklar. Resultatet ska analyseras och eventuella problem som uppkommer vid analysen 
ska belysas. Data som behövs, ska inhämtas från observationer och mätningar på Almroths 
lager, men även från Garden Girls artikelefterfråga som Almroths bidragit med. 

För att genomföra detta examensarbete behöver projektet omfatta en artikelplacering (se 
kapitel 3.7), undersökning av plockmetoder och vilken roll en tredjepartslogistiker har i en 
flödeskedja.  

Det som granskats är hur placeringen av artiklar utförs idag och var problemen ligger samt 
hur det påverkar plockningen. Störst fokus kommer att läggas på hur Almroths ska placera 
sina artiklar för att på ett effektivt sätt kunna utföra plockningen. Detta genom att analysera 
Almroths nuvarande plockmetod samt prova de teorier angående plockmetoder (se kapitel 
3.8) som har anpassas just för Almroths. Efterfrågan är den faktor som kommer att påverka 
artikelplaceringen.  

1.6 Avgränsningar 

Examensarbetet berör inte transporterna till och från lagret. Garden Girl har varit kund hos 
Almroths från våren 2013 men projektet bearbetar endast data från Garden Girls artiklar 
mellan februari och juli 2014. Projektet tar inte hänsyn till tidsperioden efter juli 2014 om det 
eventuella tillkommit nya artiklar.  

Vid mätning av plockmetoder (se kapitel 5.1.4) har gruppen inte tagit hänsyn till plockning av 
dubbletter. Med dubletter menas att flera av samma sorts artikel plockas samtidigt.  
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Den befintliga lageryta som är utsatt för Garden Girl kommer behållas och examensarbetet 
har enbart fokuserat på dessa lagerytor.   
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs vilka metodteorier som används för att kunna genomföra arbetet.  

2.1 Metodteori 

Metodlära handlar om att producera vetenskaplig kunskap. (Andersen, 1994) Detta är grunden 
för vilket tillvägagångssätt som kan och bör användas i arbetet. Metoderna har använts för att 
stärka argument i rapporten och som ett hjälpmedel för att i efterhand undersöka hur säkert ett 
resultat av en mätning är. Nedan beskrivs metodteorier för examensarbetet.  

2.1.1 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet (tillförlitlighet) är något som beskriver hur pålitligt ett resultat av en 
observation är. Samma resultat av mätningar ska alltså kunna framställas på samma fenomen 
men med skilda tillvägagångssätt.  

Hög reliabilitet nås genom att mäta hur hög överensstämmelse det är mellan olika personers 
mätningar eller en persons mätningar av samma fenomen (Andersen, 1994). I studien som 
examensarbetet utförde så genomfördes flera mätningar på varje aktivitet i tidsmätningarna 
för att uppnå hög reliabilitet.  

2.1.2 Validitet 
Validitet (giltighet) är ett begrepp som beskriver om en undersökning verkligen mätte den 
företeelse som det var tänkt att den skulle mäta. För att uppnå hög validitet ska det undersökas 
hur många olika faktorer som kan påverka resultatet.  När undersökningarna sedan görs bör 
personerna som genomför undersökningarna använda flera olika metoder som påvisar ungefär 
samma resultat som den ursprungliga undersökningen (Andersen, 1994). Studien validerades 
genom att kontrollera både innehållet av insamlad data och även tidsmätningarna. Rapporten 
validerades genom en kontroll av rapportens struktur så att de väsentliga delarna inkluderades. 

2.1.3 Prövbarhet 

Prövbarhet betyder att det i efterhand ska kunna påvisas att undersökningarna faktiskt är 
sanna. Det ska alltså i efterhand kunna göras en prövning av observationerna, och helst ska de 
också kunna testas av andra forskare. Det svåra med prövbarhet är att undersöka en 
observation som redan inträffat. Det kan även vara svårt att jämföra olika studier som 
beskriver en liknande observation som tillhör samma kategori. (Andersen, 1994) 

2.1.4 Observationer 

Enligt Backman (2008) är observationer den fas där forskaren skaffar sig belägg för de 
hypoterser som dragits. För observationer används ofta tester, frågeformulär, attitydskalor, 
intervjuer, expriment eller direkta observationer. Det är upp till forskarna att välja vilken 
procedur och metod som ska användas för att erhålla den relevanta data som krävs för de 
frågeställningar eller hypoteser som formulerats. En observation är till för att tillhandahålla 
kunskap och förståelse om verkligheten. 

En observation kan utföras på ett flertal olika sätt, beroende på situation så väljs den mest 
lämpliga observationsmetoden. Det finns deltagande och icke deltagande observationer. Med 
deltagande observation menas att forskaren blir en del av den grupp som ska observeras och 
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lär känna personerna i gruppen och lär sig hur aktiviteten går till. Observationen går ut på att 
forskare frågar och lär sig förstå tillvägagångssättet. Det finns även icke deltagande 
observationer där forskarna enbart iaktar aktiviteten utan att delta. (Backman, 2008) I 
examensarbetet kommer icke deltagande observationer användas.  

Något som observatören bör ha i åtanke är att observationen i efterhand ska kunna tolkas av 
utomstående personer, därför kan ett observationsschema vara fördelaktigt att genomföra. Ett 
observationsschema kan innehålla en checklista, dagbok, en tabell, kritiska händelser eller vad 
som passar i en undersökning. (Bell, 2006) 

2.1.5 Intervjuer 

Bell (2006) skriver att en intervju som metodval är ett effektivt redskap med hänsyn till dess 
flexibilitet. Detta eftersom intervjuaren kan ställa följdfrågor och undersöka svar. Därigenom 
kan svaren från den intervjuade personen bli både mer utförliga och fördjupas jämfört med 
exempelvis en enkätundersökning. Den intervjuade personen kan även avläsas vad gäller 
motiv och känslor i hur ett visst händelseförlopp uppfattas. 

Bell (2005) delar in intervjuer som både strukturerade och ostrukturerade. Strukturerade 
intervjuer innefattar att frågor i förhand skickas till respondenten i form av ett frågeformulär. 
Intervjun blir därför relativt enkel att genomföra genom att endast fylla i det förarbetade 
frågeformuläret. Resultatet av intervjun blir därför även lätt kvantifierad. 

I ostrukturerade intervjuer följs ett tema och att inga planerade frågor är utformade i förväg. 
En skicklig intervjuare kan vinkla intervjun för att generera en så användbar information som 
möjligt. Ostrukturerade intervjuer är oftast olika varandra och kan därför inte jämföras 
sinsemellan. En ostrukturerade intervju kan lämna plats för respondenten att tala om det som 
är viktigt och inte bara inhämta information av vad intervjuaren är intresserad av. (Bell, 2006) 

2.1.6 Mätning 

Mätning av en prestation används i syfte att undersöka och följa upp och avgöra ett företags 
resultat. Genom att implementera mätningar av en prestation i ett företag kan problem 
identifieras vilket ger utrymme för förbättringar. 

2.1.7 Litteraturstudie och referensram 
Vid en litteraturstudie finns det olika metoder för att hitta den litteratur som är mest relevant 
för det ämne som söks. Oftast är det bäst att gå från den allmänna till den specifika litteraturen 
eller från den senaste till den äldre. Därför kommer den största möjliga täckningen att uppnås 
vid ett val av ny och allmän litteratur då relevansen är högre i de källorna. Litteraturen är även 
mer relevant och uppdaterad jämfört med den äldre. (Andersen, 1994) 

2.1.8 Kvantitativa och kvalitativa metoder 
Med en kvantitativ metod menas att fastställa ett värde eller en klassificering på en mätning, 
där verkligheten beskrivs med siffror. Resultatet av kvantifieringen beror på noggrannheten 
och precisionen av observationen. (Hartman, 2004)  



P a g e | 6 
 

När det gäller insamling av kvantitativ data inkluderas ofta intervju- och 
enkätundersökningar, men kvantitativ data kan även förekomma i olika former av mätningar. 
(Eliasson, 2013) 

Bryman (2011) beskriver hur en kvantitativ studie kan se ut i elva olika steg. Dessa steg finns 
visualiserade i figur 1. Steg 1 är att bearbeta den teori som behövs, till exempel en 
litteraturstudie. Genom teorin ska sedan en hypotes arbetas fram och detta arbete kan 
exempelvis utföras genom frågeställningar. Sedan följer steg 3 och 4 där undersökning av 
designen och mått av begreppen utformas. I steg 5 och 6 ingår valet av plats(er) och vilka 
personer som ska medverka. Stegen 7, 8 och 9 beskriver hur insamlad data och bearbetingen 
av datan utförs samt analys av data. I steg 10 och 11 framförs resultatet samt de slutsatser som 
dragits. (Bryman, 2011) 

 

Figur 1: Kvantitativ studie (Bryman, 2011: 151)  
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I situationer när det är svårt att kvantifiera ett problem kan istället kvalitativa metoder 
användas. Dessa metoder är svårare att definiera då det är problem som varken kan vägas eller 
mätas. I en kvalitativ metod kan resultatet bli till exempel att något är ”högt” eller ”lågt” och 
medför därför inga konkreta värden på mätningen. (Hartman, 2004) 

Kvalitativa studier kan även generera varierande resultat till skillnad från kvantitativa. Detta 
då den kvalitativa forskningsmetoden ofta beskrivs som en öppen forskningsstrategi. En 
öppen forskningsstrategi innebär att två olika studiers tillvägagångssätt kan skilja när de 
genomförs. Bryman (2011) beskriver att en kvalitativ studie kan bestå av en mängd olika 
tillvägagångssätt, därför menar han att det är en öppen strategi. Genom kvalitativa metoder 
kan ett djupare resultat uppnås. Deltagarna i mätningen får en större frihet i en kvalitativ 
metod, här är det friare att lämna sin egen åsikt. (E-delegationen, 2015) 

2.1.9 Frågemetoder och observationer 
Datainsamling kan förekomma i utfrågningsmetoder där en eller flera frågor ställs till en 
relevant person inom det område som ska undersökas. Detta kan genomföras muntligt eller 
skriftligt. En observationsmetod (som beskrivs i stycket nedan) ger en mer beskrivande 
information än en frågemetod då observatören själv upplever observationen. Däremot är en 
frågemetod oftast mindre tidskrävande. Även om en händelse inträffat tidigare än när 
undersökningen utförs kan information från en intervju eller frågeformulär fortfarande 
inhämtas. (Andersen, 1994) 

Att utföra en observation innebär att direkt iaktta ett socialt agerande. Vid en undersökning 
med en grupp från en främmande kultur eller som talar ett utländskt språk kan en observation 
vara det bästa alternativet. Den partiska delen i undersökningen blir även en mindre faktor. 
(Andersen, 1994) 
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel är en litteraturstudie som belyser logistik med delar som fokuserar på lager, 
tredjepartslogistik, artikelplaceringar och plockmetoder. Målet med kapitlet är att ge läsaren 
en ökad förståelse för de olika teorierna som examensarbetet omfattar. 

3.1 Logistik 

Enligt Oskarsson, et al. (2013) utgår logistik från fyra olika utgångspunkter: 

 Logistik är en viktig faktor för att skapa konkurrenskraft och lönsamhet för företag. 
 Logistik handlar om att ur ett kostnads- och kundperspektiv få ett företags flöden 

effektiva och anpassade.  
 Logistik är något som berör hela företaget och inte bara en viss del. 
 Logistikarbete handlar till stor del om förändring. 

Logistik är idag en viktig faktor som många företag använder sig av för att skapa fördelar vad 
gäller konkurrenskraft och god lönsamhet. Det är viktigt att tillgodose kundens behov men 
också att hålla nere kostnaderna. Det är lätt att bara undersöka de små frågorna utan att ta 
hänsyn till helhetsperspektivet. De små frågorna kan även påverka hela systemet så företaget 
måste alltså ta hänsyn till att en förändring kan medföra att andra delar av företaget ändras 
också. En strävan finns även att driva verksamheten framåt för att skapa lösningar till den 
rådande situationen som gäller. Om brister finns inom logistiken vad gäller exempelvis höga 
kostnader och låg leveransservice kan detta skapa stora nackdelar mot konkurrerande företag i 
branschen. (Oskarsson, et al., 2013) 

Enligt Concil of Supply Chain Managment Professionals1 är deras definition på logistik: 

“Logistics is that part of supply chain management that plans, implements and controls the 
efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services, and related 
information between the point of consumption, to meet customer`s requirements” (Oskarsson, 
et al., 2013: 21) 

I definitionen beskrivs att logistik är delen av försörjningskedjan där planering, genomförande 
och styrning av flödet av produkter ska genomföras på ett effektivt sätt för att möta kundens 
behov. (Oskarsson, et al., 2013) 

Oskarsson, et al. (2013) skriver att målet med logistik uppnås genom att studera en kunds 
perspektiv och utifrån det arbeta fram en effektiv leveransservice till en låg kostnad. Det 
nämns även att ett effektivt flöde av produkter genom hela logistiksystemet (se kapitel 3.1.1) 
från leverantör, genom det egna företaget, och ut till kund, är av yttersta vikt.    

3.1.1 Logistiksystem 

För ett producerande företag delas logistiksystemet upp i tre olika delsystem, 
materialförsörjning, produktion och distribution (se figur 2). Försörjningen inkluderar hur 
material och komponenter till en produkt levereras till fabrik. I fabriken sker produktionen där 
materialet produceras till en produkt. Sista steget utgörs av en distribution, där produkten 
distribueras till kund.  

                                                 
1 Världens största intresseorganisation inom logistik 
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Figur 2: Ett producerande företags logstikssystem (Oskarsson, et al., 2013: 22) 

Mellan de olika delsystemen finns lager som har till syfte att lagerhålla material, komponenter 
och produkter innan det ska vidare till nästa steg i systemet. Mellan försörjning och 
produktion kan ett materialförråd placeras där material och komponenter lagras innan vidare 
leverans sker till fabrik. När produkten sedan ska vidare från produktionen till distributionen 
kan den lagras i ett färdigvarulager innan leverans sker till kund. Lager kan även finnas inom 
de olika delsystemen, i form av ett produktionslager eller ett distributionslager. (Oskarsson, et 
al., 2013) 

3.2 Lager 

Det främsta skälet för att inneha ett lager är att hålla en god servicenivå men ändå hålla låga 
kostnader. Ett problem som kan uppstå i ett lager är att ledtiden kan bli för lång, det vill säga 
tiden från att ett företag lagerfört sin artikel från tillverkning eller från leverantör och till dess 
att den distribueras. Om tiden det tar att distribuera ut artiklarna överstiger den tid som 
kunderna är villiga att vänta kan en eventuell kund förloras. Ett effektivt lager skulle kunna 
förebygga att ett sådant problem uppstår. Ett exempel är om orderhanteringen utförs 
effektivare vilket resulterar i en minskad hanteringstid och reducerad ledtid.  (Oskarsson, et 
al., 2013) 

3.2.1 Lagring 

Lagring av gods betyder att gods lagerförs på ett lager i någon fysisk och logisk form. Fysisk 
lagerhållning innefattar bland annat utformning samt artikelplacering på ett lager men även 
dimensionering av materialflöden och inleveranser samt uttag som tillhör fysisk 
materialhantering. Ett logiskt lager är istället en slags säkerhetsgräns för artiklarna som 
används för att ett företag ska kunna möta oförutsedda svängningar i efterfrågan. Ett 
säkerhetslager är ett exempel på ett logiskt lager då det ofta finns placerat på samma plats som 
bufferten men benämns annorlunda elektroniskt. I begreppet lagring ingår också hur lagret ska 
utformas och hur artiklarna ska lagras för att få en optimal struktur av lagret. 
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3.2.2 Utformning 

Vid utformning av ett fysiskt lager är målet att kostnader för lagerhållning och hantering ska 
hållas så låga som möjligt men att det inte ska komplicera hanteringen av godset. Det görs 
genom att skapa en hög utnyttjandegrad tillsammans med låga driftkostnader. Hanteringen 
kan bland annat påverkas av utrymmet på lagret och hur stora transportgångarna är för 
personal och truckar. Genom att anpassa lagret efter ett företags förutsättningar kan både tid 
och kraft sparas. Om artiklar med hög efterfrågan lagras närmare plockplatsen och 
lågfrekventa artiklar så att de får en längre transporttid kan detta spara mycket tid och 
generera ett effektivare arbete. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

Strävan vid en lagerlayout är att uppnå så effektiva flöden som möjligt kombinerat med en 
hög grad av lagerutnyttjande. Layouten kan beskrivas med två olika sorters flöden, linjärt och 
U-format flöde som visas i figur 3 nedan. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

 

Figur 3: Lagerlayoutexempel med linjärt och U-format flöde (Jonsson & Mattsson, 2011: 69)  

Med ett linjärt flöde sker godsmottagningen och utlastning på motsatta sidor om lagret som 
bilden till vänster i figur 3 visar. Detta gör att artiklarna passerar genom hela lagret, vilket kan 
generera en hög hanteringskostnad. Eftersom varje artikel måste transporteras genom lagret 
från in- till utleverans får alla artiklarna lika lång transporttid. Detta gör att placeringen inte 
har någon större betydelse. Fördelen med ett linjärt flöde kan dock vara att flödena blir 
tydligare och när det inkommer stora volymer med få artiklar är det lättare att hantera. 
(Jonsson & Mattsson, 2011) 

En layout där inleverans och utlastning sker vid samma ingång benämns istället som ett U-
format flöde. Se bilden till höger i figur 3. Det finns här stora möjligheter till att hanteringen 
kan förbättras genom den U-formade layouten, möjligheterna till att differentiera 
artikelklassificeringen ökar. Dessa två flödeslayouter är de som förekommer oftast. (Jonsson 
& Mattsson, 2011)  

Andra aspekter att ta hänsyn till vad gäller layouten är den vertikala utnyttjandegraden inne på 
lagret. Den generella kostnaden per lagerplats minskar kontinuerligt ju högre pallstallagen är, 
dock om det höga pallastallagen kräver dyr utrustning eller genererar en hög hanteringstid kan 
detta istället resultera i en kostnad större än förtjänsten. Även hur breda gångarna i lagret för 
transporter är har en påverkan på kostnaderna. Rätt balans måste hittas mellan smidiga flöden 
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av exempelvis truckar och ytan som bör utnyttjas på lagret. Enligt Jonsson & Mattsson (2003) 
finns det en tumregel att följa när det gäller lagerutformning, de säger att hanteringeffektivitet 
ska prioriteras före utnyttjandegrad. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

3.2.3 System för placering av gods 

Hur gods placeras på ett lager kan beskrivas genom tre olika system, fastplatssystem, flytande 
placeringssystem och den tredje och mest förekommande är blandsystem som är en 
kombination av de förstnämnda. Ett fastplatssystem fungerar så att varje enskild artikel får en 
viss plats på lagret där alla förekomster av artikeln alltid lagras. Detta kan skapa problem då 
det blir svårt att utnyttja ytorna på lagret. Även inleveranser enligt FIFO (First in – First Out) 
skapar svårigheter då risken för inkurans och långa lagringstider kan förekomma. Fördelarna 
är dock att administrationen blir nästintill obefintlig och att orienteringen på lagret förenklas. 
(Jonsson & Mattsson, 2011) 

Flytande placeringssystem innebär istället en större valmöjlighet vid placering av godset. 
Systemet är motsatsen till fastplatssystemet vad gäller dess egenskaper. Här placeras 
artiklarna på en lämplig men valfri lagerplats utifrån ett prioriteringssystem vid varje ny 
inleverans av artikeln. Systemet kräver därför ett administrativt system som kan registrera 
samtliga artiklars nya position kontinuerligt. (Oskarsson, et al., 2013) 

Blandsystemet är helt enkelt en blandning av dessa två placeringsprinciper, vanligt är då 
användning av fast lagerplacering för plockplatserna och flytande för buffertlager där 
artiklarna tas från för att fylla på plockplatserna. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

3.2.4 Plockplatser 

På ett lager är samtliga artiklar oftast uppställda på pallställ där varje artikel har en egen 
plockplats. Det är från denna plats artikeln hämtas när det lagts en beställning på artikeln. 
(Oskarsson, et al., 2013) 

Beroende på höjden artikeln placeras på finns det låg- och högplockning. Alla artiklar som 
kan nås från golvet utan truck eller liknande tillhör ofta kategorin lågplockning medan allt 
över tillhör högplockning och till dessa artiklar krävs en truck eller kran för att nå. Vid 
lågplockning nyttjas nedersta raderna för plockning på grund av ergonomiska skäl. 
Lågplockning ska normalt inte utföras upp till mer än 2,6 meter. Vid högplockning gäller en 
maxhöjd på 7,5 meter för truck och 25 meter för kran. (Oskarsson, et al., 2013) 

Att plocka artiklar från hyllorna till en komplett kundorder är en avgörande process inom 
lagerarbete. Enligt en undersökning gjord av Tompkins (2003) står plockningen för 55 
procent av lagerverksamhetskostnaden. Ett av huvudmålen vid plockning är att uppnå en hög 
genomströmning av artiklar. Med genomströmning menas hur många order som kan plockas 
på en viss tidsperiod med minsta möjliga arbetstid för plockarna inom avdelningen 
orderplockning. (Yu & Koster, 2010)     

3.2.5 Buffertlager 

En buffertplats är ett sorts fysiskt lager som används för att fylla på det plockplatsen där 
företaget plockar sina artiklar till färdiga beställningar. Ett buffertlager syftar till att fylla på 
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plockplatsen när behov uppstår. Storleken på detta lager beror på att de ska klara av att 
tillgodose kunden med artikeln den beställt inom en viss tid samt att företagets artiklar ska 
kunna få plats. Även något viktigt att tänka på vid dimensioneringen av ett buffertlager är att 
kostnaderna blir högre ju större bufferten är. Vid feldimensionering av buffertlagret kan 
svinnet öka vilket kan leda till att exempelvis färskvaror måste kastas på grund av utdaterade 
varor. (Oskarsson, et al., 2013) 

Vid valet av buffertens placering är det artikeln som står i fokus. 
Det finns ett par olika kombinationer som kan användas för detta enligt Oskarsson et al. 
(2013): 

 Närliggande buffert 

 Plockzonsbuffert 
 Avsidesliggande buffert 
 Gemensamma buffert- och plockplatser 

Med närliggande buffert menas att lagring utförs nära plockplatsen men inte direkt så att 
plockaren kan komma åt den. Den ligger oftast över eller under plockplatsen beroende på om 
det är hög- eller lågplockning (se kapitel 3.2.4). (Oskarsson, et al., 2013) 

Plockzonsbufferten fungerar som en backup till plockplatsen. Skulle artiklarna på 
plockplatsen ta slut kan denna plats direkt nås av plockaren. (Oskarsson, et al., 2013) 

Avsidesliggande buffertar befinner sig inte i närheten av plockplatsen och kan vara placerad 
långt bort från plockplatsen. Plockaren har därför inte alltid tid eller möjlighet att själv hantera 
bufferten utan kräver ofta att mer personal krävs enbart för att hantera buffertlagret. Detta 
framförallt om bufferten skulle vara placerad i en annan byggnad. Bufferten kan även 
stationeras så att samma artikel placeras på olika platser i lagret. (Oskarsson, et al., 2013) 

Gemensamma buffert- och plockplatser innebär att plockplatsen dimensioneras om och utökas 
så att bufferten ryms vid plockplatsen. Med denna metod sparas tid på omlagring eftersom 
den gemensamma platsen gör att artiklarna kräver mindre arbete för de som hanterar 
påfyllningen och inlagringen. Med denna metod används ofta högplockning då det annars kan 
bli onödigt stora lagringsytor. (Oskarsson, et al., 2013) 

3.3 Tredjepartslogistik 

Vanligtvis består en affäruppgörelse av två parter, en som säljer artikeln och en som köper 
den. När det gäller tredjepartslogistik är det en tredjepartsaktör som går in mellan säljaren och 
köparen. Denna part kan lagerföra, leverera och plocka order beroende på vad de har för avtal 
med säljaren. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

Uttrycket tredjepartslogistik myntades först under 1980-talet men fick sitt genombrott under 
1990-talet och har i dagsläget växt ordentligt. Många företag anser att deras kompetens inte 
innefattar logistik och heller inte behöver göra det utan istället anlitar de ett företag som 
sköter detta åt dem, alltså en tredjepartsaktör. (Storhagen, 2003) 
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Enligt Storhagen (2003) är det ett antal krav som ska uppfyllas för att ett företag ska kunna 
anses som tredjepartslogistiker, nedan presenteras de kraven: 

- Verksamheten ska innefatta åtminstone två olika funktioner, exempelvis både 
transport och lagring. 

- Det ska vara en långsiktig relation från alla inblandade parter. 
- Alla inblandade parter måste vinna på alliansen. 
- Det externa företaget ska inte äga det gods som hanteras. 

Nedan citeras en definition innefattande vad tredjepartslogistik är. 

”Organizations use of external providers, in intended continuous relationships bound by 
formal or informal agreements considered mutually beneficial, which render all or 
considerable number of activities required for the focal logistical need without taking title.” 
(Berglund, 2000:19) 

Några anledningar till varför en tredjepartslogistiker används kan vara för att minska sina 
logistikkostnader, plocka bort vissa risker förknippade med att ha egna lager och utrustning, 
kunna välja tjänster efter behov, säkrare leveransservice och tillgång till bättre teknik. 
Tredjepartslogistik kan även medföra miljöförmåner i form av mindre utsläpp vilket kan 
uppkomma när gods ankommer och samlastas via en central för att sedan transporteras vidare 
med gemensamma leveranser till slutkund. (Berglund, 2000)  

Ahl och Johansson (2002) radar upp en hel del fördelar som ett tredjepartslogistikföretag kan 
bistå med: 

- Bättre utnyttjande av lokaler 
- Effektivare processer 
- Lägre hanteringskostnader per enhet 
- Mindre hantering av artiklar (effektivare flöde i lagret) 
- Färre godsskador på lagret 
- Ökad kontroll och lägre svinn 
- Ökad orderuppfyllnad 
- Bättre kontroll på transportörer 

(Ahl & Johansson, 2002) 

3.4 Elektronisk handel 

Uttrycket elektronisk handel beskrivs som utbyte av information över internet från var som 
helst i distributionskedjan. Aktörerna för utbytet kan variera. Det kan ske inom en 
organisation, mellan företag, eller mellan företag och privatpersoner. Både kostnadsfria 
utbyten och utbyten mot betalning kan förekomma. Utbytet kan bestå av tjänster och 
produkter. (Bäcklund & Erlandsson, 2013) 

En definiton av elektronisk handel beskrivs i Chafeys bok (2009:11). ”E-commerce is the 
exchange of information across electronic networks, at any stage in the supply chain, whether 
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within an organization, between businesses, between businesses and consumers, or between 
the public and private sector, whether paid or unpaid” 

Företagens användande av internet kan delas in i tre steg. Dessa är e-närvaro, e-handel och e-
business. E-närvaro är oftast steg ett och omfattar främst information om företaget och deras 
artiklar och tjänster som vanligtvis utformas och visas genom en egen hemsida. Inom e-
närvaron förekommer också tvåvägsinformation i form av webbaserad kundtjänst för att 
tillhandahålla svar på vanliga frågor. (Bäcklund & Erlandsson, 2013) 

E-handel är andra steget där den huvudsakliga skillnaden mot e-närvaro är att företag erbjuder 
försäljning via internet. Först skapas en order som sedan ska uppfylla kundens behov.  
Försäljning som sker via internet brukar i det flesta fallen reducera transaktionskostnaderna. 
Digitala artiklar kan oftast levereras omedelbart medan fysiska artiklar istället fodrar en viss 
form av e-logistik i form av att artikeln registreras, plockas, emballeras och sedan levereras 
via en transport. För att uppnå en hög lönsamhet finns stora krav på effektiva logistiklösningar 
inom ett e-handelsföretag eftersom cirka 40 procent av den totala orderkostnaden innefattas 
av logistikkostnader. (Bäcklund & Erlandsson, 2013) 

E-business är en mer avancerad förändring för ett företag än e-handel och omfattar en större 
automatisering och integration av processerna i ett företag såsom marknadsföring, 
produktdesign och leverantörshantering. E-business ska ge en större möjlighet till en bättre 
kommunikation mellan företag och informationsbyten till och från leverantör, kund och 
övriga distributionskedjan. Detta för att möta organisatoriska och tekniska hinder som kan 
förekomma. (Bäcklund & Erlandsson, 2013) 

Fördelar för företag med e-business inom logistik är främst:  

 Minskat antal leverantörer. 

 Mer koncentrerade relationer med enklare delning av information och kunskap 
 Förenklat och minskat varulager. 

 Minskat antal steg i distributionskedjan. 
 Minskat antal konkurrenter. 

(Bolseth & Solem, 2003) 

3.5 Produktlivscykel 

En produkts livscykel är generellt indelad i fyra faser. Den första fasen är en introduktionsfas, 
där efterfrågan är låg och växer sakta då bland annat för att artikeln nyligen lanserats och är 
relativt okänd på marknaden. Efter att introduktionsfasen är över kommer tillväxtfasen. Här 
ökar medvetandet om artikeln och om responsen är positiv kommer även efterfrågan öka. Det 
är i denna fas som försäljningshastigheten ökar som mest. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

Under följande fas, mognads-/mättnadsfasen kommer försäljningen nå sin högsta punkt. 
Denna fas är oftast den längsta i en artikels livscykel. När marknaden sedan är mättad av 
artikeln nås den fjärde och sista fasen, nedgångsfasen. Här kommer försäljningen stagnera och 
tillslut får artikeln avvecklas. (Jonsson & Mattsson, 2011) 
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Produktens produktionsstrategi borde väljas efter vart i produktlivscykeln en produkt befinner 
sig. Valet av prognos- och planeringsmetod påverkas också av var artikeln befinner sig. Det är 
otroligt viktigt att i både introduktions- samt tillväxtfasen få artikeln accepterad av 
marknaden. Om inte detta är fallet ökar risken att försäljningen aldrig riktigt tar fart. Genom 
att tillhandahålla en hög leveransservice kan företag förse marknadens behov. Att veta hur 
efterfrågan ser ut på en nylanserad artikel är väldigt svårt då marknaden varierar och 
försäljningsstatistik inte finns sedan tidigare. (Jonsson & Mattsson, 2011)     

3.6 Efterfrågan och säsongsvariationer 

Prognostisering av den framtida efterfrågan är något som ideligen baseras på historisk data.  
Historisk data grundas ofta på fakturerings- och utleveransstatistik. Den data som används är 
dessvärre ofta missvisande. Prognosen har oftast avvikelser från den verkliga efterfrågan, 
detta för att det kan finnas till exempel försenade utleveranser och uppskjutna leveranser som 
inte registreras i den data som används. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

Den historiska efterfrågan redogörs ofta i tidsserier. Tidsserier kan beskrivas som historisk 
efterfrågevolym, uppdelad i perioder i kronologisk ordning såsom till exempel månader. 
Tidsserierna kan sedan användas som underlag när en prognos ska framställas över framtida 
försäljningen. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

Ett arbete med tidsserier då efterfrågan prognostiseras krävs att eventuella mönster 
identifieras. Vanliga efterfrågemönster kan påverkas av slumpmässigt variation kring en jämn 
efterfrågan. Det kan också orsakas av en trend i efterfrågan, att en ökning eller minskning sker 
under en viss period. Säsongsvariation innebär att efterfrågan förändrar sig med årstiderna på 
ett metodiskt sätt så att det upprepar sig som en cyklisk process nästkommande år. (Jonsson & 
Mattsson, 2011) 

3.7 Artikelplaceringar 

Artikelplacering är hur artiklarna på lagret placeras fysiskt, efter vissa grundläggande kriterier 
(Jonsson & Mattsson, 2011). Någon allmän princip för artikelplacering finns inte för att 
placera artikeln på en optimal position (Lumsden, 2006). Istället ska en artikelplacering bygga 
på vilka förutsättningar en artikel har och vilket syftet med artikelplaceringen är. (Axsäter, 
1991).  

3.7.1 ABC-klassificering 

Enligt Rudberg (2007) är ABC-klassificering vanligtvis ett effektivt verktyg för och dela upp 
artiklar i olika kategorier för att uppnå en mer differentierad och förenklad verksamhet. Syftet 
med en artikelklassificering är normalt att få en kunskap om vilka artiklar som är av störst 
betydelse när det gäller styrningen av ett lager. Rudberg (2007) beskriver att klassificeringen 
ofta är uppbyggd på artiklarnas volymvärde. Volymvärdet är artikelns volym över en viss 
period multiplicerat med (dess värde som också kan beskrivas som) försäljningsvärdet. Dock 
behöver inte alltid volymvärdet vara en lämplig input utan även andra faktorer kan 
förekomma som bas för ABC-klassificerigen.  Det viktiga att tänka på när en ABC-
klassificering implementeras är att inte lita fullt ut på denna indelning utan mer använder den 
som ett beslutsunderlag (Storhagen, 2003).  
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En ABC-klassificering kan förekomma både endimensionellt och flerdimensionellt där den 
flerdimensionella klassificeringen genererar en större mängd information av hur artiklarna ska 
styras för en effektivare lagerhantering. En endimensionell ABC-klassificering baseras enbart 
på en input, till exempel volymvärde eller efterfrågan, i en flerdimensionell ABC-
klassificering däremot så används två eller fler inputs för att generera en lösning. (Rudberg, 
2007) 

Med en ABC-klassificering kan det uppstå problem om den enbart tar hänsyn till en 
dimension. En klassificering som endast använder sig av till exempel volymvärde kommer 
alltså inte att ta hänsyn till artiklarnas försäljningsfrekvens. Om två olika artiklar med samma 
värde vardera har en efterfråga på 50 000 styck per år men den ena säljer samtliga artiklar vid 
ett tillfälle medan den andra under flera tillfällen så kommer de fortfarande klassas på samma 
nivå. Den artikel som säljs frekvent borde ha andra förutsättningar i en klassificering än den 
som säljs vid ett tillfälle, men i en endimensionell ABC-klassificering kommer de ha samma 
förutsättningar. För att kunna förhindra att liknande problem uppstår kan en annan dimension 
införas. Ofta används ett mått för frekvens. Dessa mått kan till exempel vara 
försäljningsstatistik, uttagfrekvens eller plockfrekvens. (Rudberg, 2007) 

Om exempelvis uttagsfrekvens och volymvärde används som dimensioner i en 
flerdimensionell ABC-klassificering bildar detta nio klasser enligt figur 4. Klass AA 
innehåller artiklar med ett stort volymvärde och en hög uttagsfrekvens medan klass CC 
innehåller artiklar med lågt volymvärde och låg uttagsfrekvens. På motsvarande sätt visar 
klass CA på artiklarna med lågt volymvärde och hög uttagsfrekvens och klass AC består av 
artiklar med högt volymvärde och låg frekvens. (Rudberg, 2007) 

 

Figur 4: Flerdimensionell ABC-klassificering (Rudberg, 2007) 

Genom att applicera flera dimensioner på klassificeringen kan ett företag ta hänsyn till fler 
faktorer som de tycker är viktiga, alltså en mer precis lösning utifrån hur företaget vill placera 
artiklarna. (Rudberg, 2007) 

Dukic och Oluic (2007) påstår att den mest tidsbesparande klassificeringen utförs genom en 
flerdimensionell ABC-klassificering där de artiklarna med högst efterfråga och de som kräver 
minst plockplatsyta kombineras. De med högst efterfråga och minsta plockplats ska alltså 
placeras närmast plockcentralen för att optimera tidsåtgången.  
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I en ABC-klassificering är artiklarnas volymvärde vanligtvis baserat på en 80/20 regel, där 
artiklarna grupperas in i A, B och C artiklar där A har högst volym, B mellanvolym och C står 
för ett lågt volymvärde. 80/20 regel innebär att klass A består av 20 % av artiklarna och 80 % 
av volymvärdet, där motsvarande förhållande gäller för klass B och C där 80 % av artiklarna 
ska bestå av 20 % av volymvärdet. Ett exempel är att klass B står för 20 % av artiklarna och 
15 % av volymvärdet medan klass C står för 60 % av artiklarna och 5 % av volymvärdet.  
(Rudberg, 2007) 

Lumsden (2006) beskriver Paretos lag (80/20- regeln) som att de A klassade artiklarna är 20 
%, B-artiklarna 30 % och C-artiklarna 50 % av det totala antalet artiklar. Han beskriver även 
att dessa siffror inte behöver tolkas exakt utan måste anpassas efter förutsättningarna. 
Anledningen för grupperingen är att dela in artiklar med gemensamma egenskaper såsom 
liknande volymvärde i olika klasser för en effektivare hantering (Rudberg, 2007). Med en 
lyckad ABC-klassificering kan företaget öka A-artiklarnas lageromsättningshastighet, detta 
genom kortare ledtider och lägre orderkostnader. Något som dock måste finnas i åtanke är att 
exempelvis en C-artikel kan vara i introduktionsfasen och inom kort öka sin poplaritet på 
markanden. Därför bör regelbundna uppdateringar av ABC-klassificeringen genomföras för 
att undvika att vissa artiklar tillhör fel klass och får för mycket eller för lite fokus.  

Vid placering av artiklar finns olika principer att utgå ifrån. Dessa redogörs nedan. 

3.7.2 Popularitetsprincipen  

Popularitetsprincipen bygger på en ABC-klassificering. Denna klassificering kan göras utifrån 
flera olika aspekter. Nedan beskrivs tre olika alternativ angående vilka inputs som kan 
användas i popularitetsprincipen. 

Frekvensklassificering 
I en frekvensklassificering bedöms hur frekvent artiklarna plockas, alltså en artikel som 
plockas ofta blir A-klassad medan den som plockas sällan är C-klassad. (Grahn, 2012) 

Marginalklassificering 
I denna klassificering är det artiklar som står för en större del av den totala marginalen (t.ex. 
vinstmarginalen) eller som har hög marginal som blir indelade i klass ”A” medan de med den 
lägsta marginalen placeras i C-klassen. (Grahn, 2012) 

Viktighetsklassning 
Här sker klassningen beroende på vilka artiklar som är ”viktiga”, alltså får ett företag göra en 
manuell bedömning om hur viktig en artikel är och vilken klass artikeln ska bli tilldelas. Här 
blir artiklar som är ”viktigast” A-klassificerade och mindre viktiga blir C-klassificerade. 
(Grahn, 2012) 

3.7.3 Likhetsprincipen 

Denna princip baseras på att artiklar som ofta beställs eller skickas i samma order ska placeras 
nära varandra i lagret, detta för att minska körtiden mellan artiklar som ofta levereras i samma 
beställning. Det som måste analyseras för att kunna utföra denna princip är hur olika 
köpmönster ser ut och vilka artiklar som med högst frekvens beställs tillsammans. Något att ta 
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hänsyn till vid användning av likhetsprincipen är om artiklarna är så lika varandra att misstag 
lätt kan göras vid plock eller påfyllnad. (Lumsden, 2006) 

3.7.4 Familjegruppsprincipen 

I denna princip sorteras artiklarna efter liknande egenskaper hos varandra. Exempel på detta 
kan vara liknande dimensioner (storlekar), vara i behov av speciella lagringsmiljöer eller 
högre säkerhet. En annan faktor som påverkar denna princip är om dessa artiklar kräver 
samma utrustning, till exempel truckar eller frysar, vilket bidrar till att hanteringen ofta blir 
effektivare då de lagras i samma utrymme eller på samma plats. (Lumsden, 2006) 

3.7.5 Forskning inom ABC-klassificering 

I Chan & Chan (2011) simuleras hur förändringar av olika faktorer kan påverka lagret, där de 
tar hjälp av programmet ARENA. Exempel på faktorer är plockmetod, storlek och utformning 
av lagringssystemet, hantering av materialsystem, efterfrågeutveckling och utrymmeskrav. De 
utför en ABC-klassificering och klassificerar ett antal artiklar utifrån produktvärdet och har 
tilldelat klass A till 60 %, klass B till 30 % och klass C till 10 %. De jämför hur resultatet 
skulle se ut beroende på hur valet av artikelplaceringen genomförs, hur rutter körs och hur 
artiklarna plockas. Deras resultat pekar bland annat på att en horisontell placering av 
plockplatser på nedre raderna kommer att reducera plocktiden jämfört med en vertikal 
placering. Samtidigt kommer påfyllnadstiden av artiklarna att öka då arbetet med påfyllningen 
måste ske vertikalt. En vertikal placering av plockplatserna och horisontella buffertplatser 
resulterar i reducerad påfyllnadstid och ökad plocktid. Dock måste stegar användas istället för 
truckar för plockningen vilket troligtvis resulterar i en större negativ tidsfaktor jämfört med att 
välja horisontella plockplatser.  

3.7.6 Placering av ABC-klassificerade artiklar    

Något Dukic och Oluic (2007) tar upp är att artiklar på lagret placeras olika beroende på vad 
som är mest optimalt för ett företag. En ABC-klassificering kan göra detta möjligt. De fyra 
olika metodiker som presenteras för att placera artiklar är ”diagonal”, ”inom gången”, 
”framifrån och bak” och ”främre och bakre delarna av gången”. Dessa visas i figur 5 i form av 
fyra bilder, a), b), c) och d).  

Den första metodiken visualiseras i figur 5, bild a) och visar på att de artiklar som är mest 
betydelsefulla(A-klassade), placeras i områden som har den mörkaste nyansen i bilden. Den 
fördelningen kallas för diagonal och visar att artiklarna placering är diagonal. Depån som är 
placerad ner till vänster i varje bild är startpunkten för plockare. Depån är placerade på 
samma position i samtliga bilder.    

För den andra metoden visar figur 5, bild b) på att de viktigaste (A-klassade) artiklarna istället 
finns i gången närmast depån. Denna metod kallas för inom gången. 

Tredje metoden kallas för framifrån och bak och placerar de viktigaste (A-klassade) artiklarna 
längst fram i gångarna i förhållande till depån. Se figur 5 bild c). 
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För den fjärde och sista metoden fokuseras de viktigaste (A-klassade) artiklarna på längst 
fram och bakre delarna av gången. De artiklar som inte är prioriterade (B och C-klassade) 
placeras istället i mitten av gångarna. Detta visas i figur 5, bild d). 

 

Figur 5: Fyra metoder av ABC-klassificerade artiklar (Dukic & Oluic, 2007: 454) 

 

3.8 Plockmetoder 

Enligt Oskarsson (2003) finns det i huvudsak tre stycken plockprinciper: Order-, zon- och 
artikelutplockning.   

Med orderplockning menas att en eller flera hela order plockas och packas samtidigt (detta för 
att slippa dubbelarbete). Tid kan sparas på att bland annat slippa dubbelt sorteringsarbete. 
(Oskarsson, et al., 2013) 

Zonplockning grundar sig på en uppdelning av lagret i olika zoner där varje zon har en egen 
plockare. Ordern delas upp och de olika plockarna plockar ihop de saker som ligger i deras 
zon. När alla dessa delorder är klara packas de sedan ihop och sammanställs. Det finns både 
för- och nackdelar med denna metod. Denna metod medför en hel del extra arbete och ju mer 
plockzoner som finns, desto mer extra arbete blir det.  Dock kan denna metod vara det enda 
alternativet för vissa lager då flera truckar måste färdas inom samma område. Med 
zonplockning undviks köbildning om truckarna har ansvar för en zon vardera. (Oskarsson, et 
al., 2013) 

Den tredje metoden Oskarsson (2003) tar upp är artikelplockning. Metoden består i att flera 
order plockas samtidigt men artikelvis (Koster, et al., 2007). Efter att artiklarna plockas sker 
sortering av artiklar så att varje order tilldelas rätt artiklar. Sorteringen till olika kunder utförs 
i det sista steget när samtliga artiklar är plockade. Artikelplockning kan till exempel göras av 
ett dagsbehov. Fördelarna med denna metod är att hantering av stora volymer och 
orderstorlekar kan genomföras. Om flera plockare arbetar samtidigt kan ordern bli klar 
snabbare (Lumsden, 2006).  
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3.9 Plockeffektivitet 

I kategorin orderplockning finns främst fyra huvudämnen: lagerlayout, plockrutt, orderstorlek 
och artikelplacering. Optimering av dessa leder främst till att tiden för transporterna inom 
lagret minskar, vilket plockeffektivitet handlar om. Att effektivisera tiden för plockningen. 
(Grosse, et al., 2013) 

Den effektivaste utplaceringen av plockplatser enligt Grosse, et al. (2013) är att placera de 
artiklar med högst efterfrågan närmst plockcentralen. Det finns även undersökningar som 
tyder på genom att placera artiklar som ofta beställs i samma order och med gemensamma 
egenskaper nära varandra kommer minska tiderna för transporter inom lagret.  

Ett tredjepartsföretag som har en lageravdelning och plockare enbart dedikerat för ett och 
samma företags artiklar kommer ge en bättre genomströmning, och även detta minskar 
plocktiderna. Ett annat positivt faktum är att arbetarna på företaget lär sig var artiklarna ligger 
i lagret och därmed kommer kunna minska felfrekvensen plock samt korta ner plocktiderna 
ytterligare. (Grosse, et al., 2013) 

Enligt en undersökning utförd av Dukic och Oluic (2007) så är 50 % av den totala 
orderplockningen spenderad på transporter inom lagret. Transporter är alltså viktigt att minska 
för att effektiviteten på plockningen ska öka. Figur 6 beskriver hur tiden i hela plockprocessen 
ofta är uppdelad mellan de olika aktiviteterna. Minskade transportsträckor leder alltså till ökad 
effektivitet. Även Chan & Chan (2011) har kommit fram till detta resultat genom en likvärdig 
undersökning (se kapitel 3.7.5.). Aktiviterna i figur 6 är transporter inom lager, 
administration, plockning, förberedelser och övrigt. 

 

Figur 6: Procentuella tiden för plockprocessen (Chan & Chan, 2011: 2689) 
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4. Nulägesbeskrivning 
Kapitlet beskriver Almroths som företag, hur Garden Girls lageravdelning är uppbyggd och 
hur Almroths hanterar plockningen. Här görs också en redogörelse för lagrets uppbyggnad 
och arbetsgång. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Almroths grundades 1930 som en renodlad flyttfirma men med ett ägarbyte 1998 breddade 
företaget sin inriktning och riktar sig sedan dess till både näringslivet, privatpersoner och den 
offentliga sektorn. Företaget är ett rent logistikföretag med huvudinriktning på service inom 
lager och transport för att kunna koppla ihop dessa områden till en helhetslösning. (Almroths, 
2013)  

Företaget är stationerat i Ingelsta, Norrköping. Där har Almroths sitt huvudkontor och stora 
delar av sitt lager. Almroths har även ett flertal kallager i Norrköping med omnejd, dessa är 
stora tält där företaget förvarar gods som deras kunder säljer av i större partier (Almroths, 
2013). I Almroths lagerlokaler lagerhåller de ett flertal olika artiklar åt sina kunder. De 
förvarar allt från turbiner i sina kallager, farliga ämnen i säkra utrymmen till motorcyklar i de 
vanliga lagerlokalerna. (Dunhagen, 2014) 

Almroths utför tredjepartslogistik genom att sätta ihop helhetslösningar till sina kunder genom 
att erbjuda hjälp för hela kundens leveranskedja. Företaget har som policy att kunna 
transportera alla typer av föremål både i Sverige och globalt. De erbjuder speditionsuppdrag 
med bil, båt och flyg samt använder sig ofta av kombitransporter för de leveranser som går 
utanför Sveriges gränser (Almroths, 2013). Storleken på lagerytan som Almroths kunder 
utnyttjar är varierande. Företaget har kunder som tar upp stora ytor av deras lager men även 
kunder som inte är i behov av lika stora ytor. Almroths kunder ansvarar själva för lagersaldot i 
Almroths lager. Almroths meddelar sina kunder när lagernivåerna är på en viss nivå. Därefter 
tas det nya artiklarna emot vid inleverans för att sedan registrera in artiklarna på lagret. 
(Dunhagen, 2014) 

Almroths omsättning har under de senaste fem åren ökat markant. Från 2009 till 2013 har 
omsättningen nästan fyrdubblats. Företaget har växt storleksmässigt vad gäller investeringar 
och ökat arbete. Även årsresultatet har stigit under dessa fem år. Företaget försöker hela tiden 
att hitta nya lösningar och vill vara i framkant i den bransch de verkar i. (Affärsdata, 2014) 

Almroths inställning till förändring är positiv. Enligt en intervju med Emil Swensson som är 
ekonomichef på företaget, är deras vision att de hellre provar på en förändring och riskerar att 
ta ett steg tillbaka än att stå stilla utan utveckling.  
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Tabell 1: Ekonomiska nyckeltal och antal anställda 

År  Omsättning (Mkr) Årsresultat (Mkr) Anställda 
2009 34 727 756 35 
2010 39 955 663 40 
2011 63 846 1209 56 
2012 82 658 124 69 
2013 128 737 2043 73 

 

(Affärsdata, 2014) 

4.2 Lagerutformning 

Almroths lagerhåller artiklar åt flera olika kunder. Den totala lagerytan i deras huvudbyggnad 
är 30 000 kvadratmeter där Garden Girls artiklar utgör cirka 2000 kvadratmeter. Garden 
Girls artiklar står placerade på två pallställ. De två pallställen för Garden Girl är byggda som 
en lång korridor på cirka 40 meter enligt figur 7. Artiklar är placerade längs med de två 
pallställen på båda sidorna. Korridorens pallstallage är uppbyggda på två lodrätta etage, där 
hyllplan ett, två och tre oftast fungerar som plockplatser. Över plockplatserna finns det 
utrymme som fungerar som en närliggande buffert (se kapitel 3.2.5) och sträcker sig två, tre 
eller fyra hyllplan upp över plockplatserna. Plockplatserna och buffertlagret är strukturerade 
utifrån ett blandsystem där plockplatserna fungerar som fasta medan bufferten är mer av 
flytande karaktär (se kapitel 3.2.3).  Likadana artiklar är ofta utplacerade på närliggande 
plockplatser (exempelvis sorteras handskar bredvid varandra). (Lagerarbetare 1) 

 

Figur 7: Garden Girls lageryta 

4.3 Inleverans 

Alla inleveranser till Garden Girls lager hos Almroths kommer i nuläget via containers. 
Dessa artiklar ankommer i stora partier och måste i efterhand packas om för att anpassas till 
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buffertplatser i Almroths lager. På plockplatserna ska artiklarna vara tillgängliga så att de 
enkelt ska kunna plockas styckvis och skickas ut i mindre kvantiteter till Gardens Girls 
kunder. När en ny artikel levererats in på lagret sker placering utefter var plats finns 
tillgänglig. Inga direkta mätningar utifrån ett effektivt perspektiv tas i beaktande angående var 
de bör placeras. När en befintlig artikel kommer in med en leverans placeras den på ledig 
buffertplats. Målet är att placera den så nära artikelns plockplats som är möjligt. 

4.4 Plockmetod 

I dagsläget använder sig Almroths av metoden orderplockning (se kapitel 3.8) vid plockning 
av Garden Girls artiklar. En eller flera order skrivs ut från Garden Girls affärssystem. Ordern 
skrivs ut i den ordningen som Garden Girls kunder lägger en beställning i affärssystemet. Det 
tas alltså ingen hänsyn till om beställningen kommer från en privatperson eller ett företag. 
(Lagerarbetare 1) 

Utskriften sker vid den plockcentral (se figur 8) som är belägen cirka fem meter ifrån Garden 
Girls pallställ. Hur många ordrar som skrivas ut och plockas är upp till plockaren själv och 
avgörs beroende på hur arbetaren själv vill planera plockningen. Om det finns två plockorder 
med rimlig mängd artiklar plockas de samtidigt för att effektivisera tiden. Beroende på 
storleken av artiklarna på ordern medtags vagn och passande antal kartonger med till 
pallställen där ordern plockas. (Lagerarbetare 1) 

 

Figur 8: Plockcentral 

När sedan alla orders har plockats tas de til lbaka till plockcentralen där artiklarnas streckkoder 
scannas av gentemot affärssystemet för att kontrollera att rätt artikel har plockats. Sedan 
paketeras varje plockorder och tillhörande artiklar in i en låda eller passande emballage. Innan 
leverans klistras en fraktsedel på respektive kolli där adress och annan relevant information 
angående leveransen formuleras. När en pall är fylld med kollin transporteras den sedan med 
en truck vidare till kajen för leverans. Plockmetoden finns visualiserad i en flödeskarta i figur 



P a g e | 24 
 

9. Alla beställningar som läggs innan klockan 12 hämtas på lastkajen klockan 16 samma dag. 
(Lagerarbetare 1) 

 

Figur 9: Flödeskarta över Almroths plockning i nuläget 

4.5 Efterfrågan & resurser 

Som tidigare nämnts använder sig Almroths av Garden Girls egna affärssystem när det gäller 
orderhantering. Där behandlas beställningar, utskrifter av plockorder och framtagning av 
artikelstatistik. Variationen på hur många order som kommer in är mycket säsongsbetonat (se 
kapitel 3.6).  

När lagernivån är låg utförs beställningar. Detta utförs automatiskt genom att affärsystemet 
notifierar Garden Girl om detta. Garden Girl bestämmer själv storleken på leveransen som 
sedan ankommer till Almroths i containers. (se kapitel 4.3).  

I dagsläget arbetar en eller två plockare med Garden Girls artiklar. Detta kan dock variera 
beroende på hur många order som finns att plocka. Den månad då Garden Girls efterfrågan är 
högst är i maj månad. Almroths har haft upp emot tolv plockare som mest på plats för att 
hinna med att plocka ihop alla order. Efter maj sjunker efterfrågan och håller sig på solid nivå 
resten av året. Om efterfrågan blir för hög jämfört med planerad arbetskraft hämtas personal 
in från övriga delar av lagret för att plocka order. (Dunhagen, 2014) Omplacering av personal 
kan dock påverka företaget negativt genom att kapacitetsbrist på övriga avdelningar kan 
uppstå.  
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5. Tillvägagångssätt 
I kapitlet förklaras hur gruppen stegvis genomfört projektet med hjälp av metodteorierna. 

5.1 Genomförande 

Projektet omfattar en klassificering av artiklar. Utifrån resultatet av klassificeringen har ett 
förslag utformats var artiklarna bör placeras i pallställen för kunden Garden Girl. Även en 
analys av Almroths plockmetod och ett alternativ till hur den kan förbättras har framställts. I 
detta examensarbete har främst kvantitativa metoder använts i form av beräkningar av 
problemet med Almroths artikelplacering. Kvantitativa metoder har även utnyttjats när 
Almroths plockmetod mäts. Kvalitativa metoder förekommer i rapporten men har dock inte 
lagts större fokus på utan har mer haft funktionen som ett hjälpmedel för examensarbetet.  

Figur 10 illustrerar genomförandet av en kvantitativ studie. Grunden är baserad på rapportens 
innehåll, nulägesbeskrivning, empiri, förbättringsförslag samt rekommendationer och slutsats. 
Dessa kapitel utgör genomförandet och representerar innehållet i rapporten. Litteraturstudien 
ligger till grund för hela rapporten och står för de teoretiska kunskaper om ämnet som behövs. 
Datainsamlingen är kopplad till nulägesbeskrivningen samt empirin, den krävs för att utföra 
en beskrivning av nuläget. Historisk data, intervjuer och observationer är exempel på hur 
datainsamlingen kan genomföras. Sista steget är ABC-klassificering. Här redovisas resultatet 
samt en analys. ABC-klassificering framkommer även i rekommendationerna samt slutsatsen. 

 

Figur 10: Studiens genomförande 

Projektet delades in i ett antal olika aktiviteter. Ordningen på punkterna är nödvändigtvis inte 
indelade i kronologisk ordning som de utfördes utan flera delar skedde upprepade gånger 
under projektet. 

De aktiviteter som genomförts under projektet är: 
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 Datainsamling & observationer 

 ABC-klassificering  
 Analysera befintlig samt undersöka nya plockmetoder 

 Mätning av plockmetoder 

Ovanstående aktiviteter redogörs nedan. 

5.1.1 Datainsamling & observationer 
För att kunna utvärdera Almroths befintliga verksamhet samt identifiera problem eller 
flaskhalsar genomfördes observationer på Almroths lager. Genom en observation, som 
omfattade att iakta en anställd på Almroths som ansvarade för plockningen för Garden Girl, 
samlades relevant information in. Under observationen låg fokuset på hur den befintliga 
plockmetoden genomfördes. Observationerna av plockningen kombinerat med egna 
iakttagelser från lagret gav en bra helhetsbild för nulägesanalysen. Gruppen utförde även 
möten med personal och intervjuer för att ytterligare komplettera helhetsbilden av deras 
plockmetod. Gruppen utförde därefter mätningar för att undersöka plockmetodernas effekter. 
Ett flertal mätningar genomfördes för att uppnå en hög reliabilitet. 

Data som är nödvändig har erhållits från Almorths affärssystem. Fokus är att utreda Garden 
Girls efterfråga på artiklar mellan februari och juli 2014. Projektgruppen har genom Microsoft 
Excel genomfört de beräkningar (se kapitel 5.1.2) på efterfrågan (se bilaga 1) som krävdes för 
att sortera efterfrågan på artiklarna för Garden Girl. Indata kommer från det affärssystem som 
Almroths gemensamt nyttjar med Garden Girl, innehållande samtliga beställda artiklar. Den 
sortering som genomfördes av efterfrågan, var att alla artiklar som beställts mer än en gång 
har lagts ihop (se bilaga 1). En sortering av datan var nödvändig då irrelevant samt 
missvisande data raderades. Om flera av samma artiklar beställts i samma order räknas 
fortfarande enbart artiklarna som en artikel. Utifrån de observationer och artikeldata samt 
passande litteratur, genererades ett förslag över placeringen av artiklarna i lagret. Metoden 
som används för att undersöka den effektivaste platsen att placera artiklarna i lagret var en 
ABC-klassificering (se kapitel 3.7.1).  

En litteraturstudie har genomförts för att ta fram olika teorier med främst fokus på lager, 
artikelplacering och plockmetoder (se kapitel 3.2, 3.7 respektive 3.8). 

5.1.2 ABC-klassificering 

Ett verktyg som kan användas som hjälmedel till artikelplaceringen är ABC-klassificering (se 
kapitel 3.7.1). Detta verktyg klassificerar in artiklarna i olika grupper beroende på hur deras 
attribut ser ut. 

Den datainsamling gruppen utfört av efterfrågan har implementerades i den ABC-
klassificering som utförts. Men för att kunna genomföra ABC-klassificeringen måste det 
fastställas vilka eller vilken input som ska användas. Exempel på input som kan användas är 
artikelvärde, vinstmarginal, storlek eller efterfrågan. I detta projekt valde gruppen att ha just 
efterfrågan i fokus, alltså är det efterfrågan som fastställde var artiklarna rekommenderas att 
placeras.  
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5.1.3 Analysera befintlig samt undersöka nya plockmetoder 
Information från mätningen av plockmetoder (se kapitel 5.1.4) strukturerades och en analys 
genomfördes. I analysen jämförs Almroths befintliga plockmetod och projektgruppens 
undersökta plockmetoder (se kapitel 3.8). Dessa är orderplockning, artikelplockning och 
zonplockning. Mätningen av plockmetoder utfördes på Garden Girls artiklar för deras 
nuvarande placering. För att höja reliabiliteten i denna undersökning användes två personer 
som utförde mätningen.  

5.1.4 Mätning av plockmetoder 

Mätningen av plockmetoder inleds med att Orderplockning delades in i två varianter; 
orderplockning med en order samt orderplockning med två order. Zonplockning uteslöts då 
Garden Girls sortiment, efter en undersökning, visade sig vara relativt litet och efterfrågan 
förhållandevis låg samt att artiklarna enbart är placerade i en och samma gång. 

För orderplockning utfördes tidmätningar på plockorders med 5, 10, 15 och 20 artiklar. 
Antalet artiklar för en plockorder valdes då Garden Girl har både privat- och företagskunder 
vilket resulterar i att deras orders vanligtvis varierar mellan 5 och 20 artiklar på en order. Det 
framställdes två slumpmässiga plockorder för vardera av de fyra respektive grupper med 
antalet 5, 10, 15 och 20 artiklar. Alltså två olika order för 5 artiklar, två för 10 artiklar och 
detsamma för 15 och 20 artiklar.  

Tabell 2 visar ett exempel av en plocklista gruppen använt för att utföra en tidsmätning av 
plockmetoder. I första kolumen illustreras artikelns namn följt av andra kolumenen som består 
av artikelnumret. I tredje kolumnen anges hur många av varje artikel som ska plockas. Utifrån 
denna data har även artikelns hyllposition behövts tagits fram. Gruppen har tidigare nämnt att 
plockning av dubletter inte kommer tas hänsyn till eftersom tidspålägget (av att plocka en 
artikel jämfört med flera likadana artiklar i samma order) är nästintill obefintligt jämfört med 
tiden för en plockare att transportera sig mellan hyllorna.   

Tabell 2: Exempel plocklista 

Plocklista 5 stycken artiklar 
Artikel Artikelnr Antal 

Förkläde Kort Classic One Size FKS02-T 4 

Garden Dress Classic L GD02L 1 

Mini Garden Dress 104/110 GDMINI104 2 

Long Sleeve Vit L GGLS00L 1 

Knäskydd GGKS05 1 

 
Slumpmässiga plockorders framställdes utifrån Garden Girls befintliga sortiment.  Flertalet 
mätningar utfördes på plockmetoderna för att nå ett resultat med så hög reliabilitet som 
möjligt. Mätningen startade från plockcentralen och vidare genom att artiklarna plockades 
från sina plockplatser och avslutades efter att plockaren har återvänt till plockcentralen igen. 

Samma mätning utfördes där två olika plockorders hanterades samtidigt och plockades 
parallellt. Två order på fem artiklar vardera plockades alltså och tiden som mättes var från 
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plockcentralen till att de tio artiklarna plockats och transporterats tillbaka till plockcentralen. 
Även detta utfördes för två order med 10, 15 och 20 artiklar vardera per order.  

För artikelplockningen plockades 100 artiklar samtidigt. De 100 artiklarna är samma som 
plockades för orderplockning.  Detta för att få en jämförbar bild gentemot orderplockningen 
där vi sammanlagt plockade 100 artiklar. Samtliga 100 artiklar som plockades var tänkt att 
hanteras gemensamt och sedan sorteras upp för att färdigställa alla plockorder.  
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6. Resultat och analys 
I detta kapitel beskrivs resultatet av arbetet och även en analys har utförts utifrån 
resultatdelen med ett fokus på plockmetod och artikelplacering.    

6.1 Förslag på artikelklassificering 

Stora delar av arbetets resultat har arbetats fram genom en ABC- klassificering. Beräkningen 
av ABC-klassificeringen verkställdes genom att Garden Girls artiklar (se Bilaga 1) delades in 
i tre klasser. Klassen artikeln placerades i beror på hur många order en artikel beställts i. 
Sammanlagt har Garden Girl 101 stycken artiklar. Enligt klassificeringen 15/30/55 % delades 
dessa artiklar in på följande sätt; 15 stycken artiklar i klass A, 30 stycken i klass B och 56 
stycken i klass C (Mallar.biz, 2008).  Anledningen till att höga värden på A och B valdes var 
för att artiklarna som inte sålts mellan februari till juni 2013 skulle kunna placeras i klass C 
utan att en större påverkan på resultatet skulle ske.  

Valet av ABC-klassificering utfördes genom att anpassa värdena utifrån Paretos lag (se 
kapitel 3.7.1). Därifrån tolkades vilka klasser (A, B och C) artiklarna skulle tilldelas. Gruppen 
sökte sedan efter naturliga brytningar (se figur 11) där klassens andel slutar (till exempel 15 % 
för klass A). Målet var att identifiera större skillnader i efterfrågan. Om till exempel klass A 
slutar på 15 % försökte gruppen identifiera en synlig skillnad mellan klass A och klass B i 
efterfrågan. Men då det inte var några större hack i efterfrågan mellan artiklarna kunde inga 
större brytningar lokaliseras. Klass A, på 15 % av artiklarna kommer stå för 41 % av 
efterfrågan, klass B på 30 % av artiklarna kommer stå för ungefär 43 % av efterfrågan och 
klass C på 55 % av artiklarna står för ungefär 16 % av efterfrågan. 

 

Figur 2: Naturliga brytpunkter 

Beräkningen som utfördes för att få fram hur många artiklar de olika klasserna bestod av ser 
ut som följer. Procentsatsen för varje klass multiplicerades med totala antalet artiklar. Totala 
antalet artiklar är 101st och klass B består av 30 % av efterfrågan. Alltså blir klass B’s artiklar 
(101*30%) 30st.   �伺嗣珊残珊 珊仔嗣珊残蚕嗣 珊司嗣餐暫残珊司 ∗ 使司伺算蚕仔嗣史珊嗣史蚕仔 讃ö司 �珊司斬蚕 暫残珊史史= 珊仔嗣珊残 珊司嗣餐暫残珊司 �珊司斬蚕 暫残珊史史 産蚕史嗣å司 珊� 

I tabell 3 presenteras resultatet av denna klassificering i form av ett utklipp från ett excelark 
där artiklarna delats in i klasser. 
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I tabell 3 är samtliga Garden Girls artiklar inplacerade i de klasser som tilldelas utifrån det 
resultat som ABC-klassificeringen genererat. I första spalten finns klass A’s artiklar, i andra 
klass B’s och i tredje klass C’s. Ju högre efterfrågan en artikel har desto högre klass kommer 
den alltså tilldelas. Detta är enbart baserat på efterfrågan för antalet gånger en artikel beställts 
i en order. Om till exempel ”Hängselbyxa Classic” och ”Renshandske Rosa” undersöks, visas 
i bilaga 1 att de artiklarna med högst efterfrågan i klass A och klass C har beställts 36 gånger 
respektive sju gånger. Dessa siffror är dock inte det sammanlagda antalet som beställts utan är 
hur många gånger varje artikel beställts.  

Tabell 3: Resultat av ABC-klassificering 

  

ABC-

klassificering 
  

Klass A – 15 % Klass B – 30 % Klass C – 55 % 

Antal: 15st Antal: 30st Antal: 56st 

Hängselbyxa Classic Pro Garden Shoe   Renshandske Rosa  

Midjebyxa Roses  Högstövel Ultralight  Midjebyxa Jubilee Pink  

Pro Shorts   Pro Polo Piké utan ärm  Regnset Roses  

Pro Midjebyxa Garden Dress Classic  Stövelfoder Fleece Brun  

Hängselbyxa Roses Mini Garden Dress Teddy Fleece Beige  

Midjebyxa 3/4 Roses Softshell Väst Brun  Förkläde Kort Classic  

Pro Väst  Topp Vit  Fleeceset Rosa 

Retro Shorts   Topp Rosa  Fleeceset brun 

Hängselbyxa 3/4 Roses  Arbetshandske Brun  Shoppingbag 

Midjebyxa Roses Brown  Trädgårdshandske Brown Hängselbyxa Roses Brown 

Granny Boot Classic  Ballerina Clog Pink  Skyltdocka 

Pro Microfleece Jacket Pro  Long Sleeve Rosa  Solhat Classic 

Pro Polo Piké kort ärm  Renshandske Beige (Roses) Retro Solhatt 

Pro Softshell jacket   Premium handske  Mini hatt 

Teddy Fleece Classic  Fleecejacka  Nyckelband Roses 

  Hängselbyxa Barn Roses Rain Cape  

  Long Sleeve Vit Frö börs 

  Arbetshandske Rosa Verktygshink 

  Linne Rosa Jordskopa Pro  

  Trädgårdshandske  Kniv Pro 

  Polo Jubilee Pink  Kultivator Brun 

  Roshandske Classic  Multiweeder Pro  

  Renshandske Classic Platt raka Pro  

  Softshell jacka Brun  Renspik Brun  

  Strumpa   Sekatör Rosa  

  Linne Vit  Trädgårds sax 

  Bälte Renshandske Brown  

  Väst   Softshell Rock Beige 

  Jacka Softshell  Spade Brun 

  Roshandske Brun  Displayställ 

    Förkläde Kort Roses 

    Fleece pläd Rosa 
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    Fönsterdekal Gardengirl 

    After Garden Kit 

    Draperi   

    Förkläde Roses 

    Förkläde Roses Brown 

    Förkläde Roses 

    Inomhusskylt Gardengirl 

    Produkt Katalog 

    Knäskydd 

    Scarf Roses  

    Scarf Roses Pink  

    Trädgårdskjol Roses  

    Trädgårdskjol Toile  

    Hatt Softshell Brown 

    Nyckelband Dots 

    Shorts Roses  

    Tillbehörserbjudande 

    Såg Rosa 

    Retro Trädgårdsväska 

    Retro Trädgårdsväska 

    
Trädgårdsväska & 
Fleecpläd 

    Hatt 

    Trädgårdsstövel Brun 

    Tyg Roses 

 

Placeringen genomförs genom att plockplatsen närmst plockcentralen tilldelas klass A, där 
artiklarna placeras och sedan fortsätter det kontinuerligt tills alla artiklar tilldelats en ny 
plockplats. Närmst plockcentralen placeras de 15 % mest efterfrågade artiklarna (klass A), 
sedan de 30 % av artiklarna (klass B) med en mindre efterfrågan placeras. Till sist placeras de 
55 % av artiklarna (klass C) som är minst efterfrågade. Placering av artiklarna (se kapitel 
3.7.6) sker utifrån figur 5, bild c).  
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En grafisk visualisering över hur 
klasserna är indelade visas i figur 12 och 
presenterar en klarare bild över hur 
uppdelningen av artiklar på lagret bör 
placeras. Klass A är alltså få i antalet 
artiklar men den klass som har den 
högsta antalet artiklar placerade i en 
order i förhållande till antalet artiklar i 
klassen (se figur 13).  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 13 beskriver hur många gånger 
artiklarna placerats i en order i de olika 
klasserna. Generellt är det artiklarna i 
klass A och B som genererar företagets 
största inkomst då klasserna består av 
största delen av artiklar placerade i en 
order. Detta kan variera beroende på 
förtjänst per produkt.  
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Tabell 4: Antal artiklar och dess procentuella andel 

Klass Efterfråga Procent 

 A 429 41 % 

 B  447 43 % 

 C 174 16 % 

 
I figur 14 visas ett diagram som illustrerar hur stor del av efterfrågan varje klass utgör. 
Staplarna representerar de olika klassernas sammanlagda efterfrågan och linjen illustrerar 
utvecklingen mellan de olika staplarna. Klass A står för 41 % av efterfrågan, klass B står för 
43 % av efterfrågan och klass C står bara för 16 % av efterfrågan, enligt tabell 4. För en mer 
detaljerad bild över figur 14, se bilaga 2.  

 

Figur 5: Visualisering av efterfrågan 

6.2 Analys av artikelklassificering 

Enligt ABC-klassificeringen ska de artiklar med störst efterfrågan placeras närmast 
plockcentralen. Förändringen kommer att påverka Almroths plockning för Garden Girls 
artiklar positivt, detta genom minskade plocktider och effektivare plockning av artiklarna. 
Resultatet medför att effektivare flöden uppnås. Att placera artiklar med högst efterfrågan 
närmast plockcentralen skapar kortare transportsträckor och minskade plocktider av artiklarna 
vilket i sin tur resulterar i tidsmässiga besparingar i plockprocessen. Även kostnader kan 
sparas genom en minskad arbetskapacitet.  

Chan & Chan’s (2011) undersökning bekräftar valet av placering av plockplatser med hjälp av 
en ABC-klassificering. Almroths plockplatser kommer att placeras på hyllrad ett till tre, där 
hyllplan ovanför är buffert. Detta med en placering av klass A närmast plockcentralen, vilket 
kommer resultera i överlag minskade plocktider för Garden Girls artiklar. Det som framförallt 
påvisas är hur artikelplacering kan förändra de olika transportiderna som finns på lagret. 

Inputen i ABC-klassificeringen valdes till efterfrågan, detta valdes då en tredjepartslogistikers 
inkomster påverkas av just denna aspekt samt beroende av hur stora lagerytor som i detta fall 
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Garden Girl upptar. Om produktvärdet istället hade valts som input hade artiklarna med högst 
värde blivit ”viktigast” och placerats närmast plockcentralen. Eftersom Almroths inte äger 
artiklarna utan enbart lagerför och levererar artiklarna åt sina kunder har inte produktvärdet 
valts som input. 

Om Almroths väljer att implementera examensarbetets lösning angående artikelplaceringen 
kommer det att kräva extra arbete, föreliggande att Garden Girls artiklar placeras om på 
lagret, registrera om artiklarna i systemet samt att plockarna måste vänja sig vid förändringen. 
Detta kommer därför även kräva extra tid och kommer alltså bli en kostnad för Almroths, 
dock kommer klassificeringen gynna Almroths i längden. Tidsbesparingen kommer att ske 
kontinuerligt efter förändringen och kan vara lönsam en längre tid framöver. 

I detta arbete har en endimensionell ABC-klassificering genomförts för att ta fram ett resultat 
om hur en mer optimal artikelplacering kan utföras. Att göra en sådan klassificering med 
enbart en input kan vanligtvis påverka resultatet negativt, detta för att man till exempel enbart 
använder sig av ett produktvärde eller volymvärde. När det gäller tredjepartslogistik inom 
företag är det dock annorlunda. Här påverkar varken produktvärdet eller volymvärdet ett 
tredjepartslogstikföretags vinst utan det är efterfrågan som har en direkt påverkan på 
resultatet. Genom minskade plocktider kommer företaget därmed minska sin tid på 
plockningen och på så sätt minska kostnaderna. När företagets kostnader minskar ökar 
möjligheterna till expandering eller att sänka kostnaderna för deras kunder vilket gör de mer 
attraktiva på marknaden genom den konkurrensfördelen.  

En påverkan som ABC-klassifieringen kan ha på artiklarna för klass A är att Almroths kund 
Garden Girl kan upprätthålla en högre servicenivå mot sina kunder. Detta genom att tiden 
som utförs på att plocka de mest efterfrågade artiklarna blir reducerad och därmed kan 
effektivare plockning utföras för dessa artiklar. Artiklarna för klass A kommer att vara 
belägna närmare plockplatsen vilket minskar avstånden för plockaren. Detta kan även 
medföra att servicenivåerna ökar bland artiklar då snittiden för plockningen kommer att 
minska.  

6.3 Förslag på plockmetod 

En beskrivning av Almroths plockning för kunden Garden Girl har framställts i 
nulägesbeskrivningen (se kapitel 4.4). För att undersöka hur detta kan förbättras har gruppen 
utfört mätning av plockmetoder för att undersöka olika plockmetoder utifrån de teorier som 
inhämtats. Dessa mätningar baserar sig på nuvarande artikelplacering. De tre metoder som 
valts är artikelplockning, orderplockning och zonplockning (se kapitel 3.8). 

I nuläget använder sig Almroths av orderplockning vilket vid mätning av plockmetoder även 
framkom var den mest effektiva metoden att plocka artiklar på, tidsmässigt sett. Nedan 
redovisas resultatet från mätningen av plockmetoder och helheten av den mest optimala 
plockmetoden visualiseras med de teorimetoder som jämförts.  

För orderplockning har mätningarna delats upp i plockning med en eller två order. Enligt figur 
15 har antalet artiklar plockats med en order innehållande 5, 10, 15 och 20 artiklar. En mer 
detaljerad bild av plocklistorna finns i Bilaga 3. 
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I figur 15 visar mätning 1 och 2 på tiden för orderplockning när 5 artiklar plockas med enbart 
en order. Mätning 1 och 2 har sedan adderats och jämförts med orderplockning där 10 artiklar 
plockats parallellt, utspridda på två order. Mätning 3 till 8 utfördes efter samma princip men 
för 10, 15 respektive 20 artiklar. Resultatet av varje artikelnivå (5, 10, 15 och 20) redogörs i 
form av en jämförelse. De blå staplarna står för när en order plockas enskilt medan de röda 
staplarna åskådliggör när två order plockas parallellt. Samtliga jämförelser bedöms med ett 
likvärdigt artikelantal.  

 

Figur 6: Tidsstudier av orderplockning 

Jämförelse 1 till  4 visar alla på att den effektivaste plockningen tidsmässigt med 5, 10, 15 och 
20 artiklar utförs när två order plockas parallellt jämfört med en order med samma 
artikelantal. Detta visualiseras i figur 15 i samtliga jämförelser. För att ytterligare förtydliga 
tidsbesparingen att plocka två orders parallellt jämfört med en order enskilt har 
orderplockningen sammanställts i tabell 5. Tabell 5 beskriver den procentuella besparingen 
för samtliga jämförelser i figur 15.   

Tabell 5: Procentuell besparing orderplockning 

Antal artiklar 

Procentuell 

besparing (%) 

5 27 

10 28 

15 30 

20 18 

Medeltidsbesparing 26 

 

För att sedan undersöka artikelplockning utfördes en mätning för plockning av 100 artiklar. 
Detta för att jämföra artikelplockningen med orderplockningen där det totala antalet även var 
100 artiklar. I orderplockning ingår sortering av artiklarna vid plockningen. Detta är inte fallet 
gällande artikelplockning där sortering istället sker efter att samtliga artiklar har plockats. 
Skillnaden mellan orderplockningen och artikelplockningen blev därför att gruppen inte 
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räknade med sortering av artiklarna vid artikelplockningen. Detta har betydelse för resultatet 
eftersom ett stort tidspålägg måste finnas i åtanke med hänsyn till sorteringen.  

 

Figur 7: Tidsstudier av artikelplockning samt en jämförelse av undersökta plockmetoder 

Resultatet av artikelplockningen som visualiseras av den gröna stapeln i figur 16 (Mätning 9) 
är att tidsåtgången för att plocka samtliga artiklar, 100 stycken, uppgår till 26 minuter. Detta 
jämförs med orderplockningens totala tid, där en sammanslagning av samtliga artiklar ger ett 
artikelantal på 100 artiklar (Jämförelse 5). Jämförelsen för 100 artiklar visar att 
orderplockningen utförs på en effektivare tid jämfört med artikelplockningen. Differensen 
mellan artikelplockning och orderplockning (plockning med en repektive två order) uppgår 
till en respektive åtta minuter. Vid artikelplockning bortses från sorteringen som inte 
genomförts vad gäller artikelplockningen. Detta skulle öka differensen ytterligare.  

Enligt figur 16 visar orderplockningen på en viss differens när en eller två order plockas 
samtidigt för totalt 100 artiklar. Den röda stapeln på cirka 18 minuters plocktid kontra den blå 
stapeln som har en plocktid på 25 minuter resulterar i sju minuters differens att plocka en 
order åt gången eller två order parallellt. Att plocka två order kan dock generera vissa effekter 
på plockarens felmarginal. Detta fokuseras mer på i analysavsnittet (se kapitel 6.4).  

Zonplockning har uteslutits från tidsstudien eftersom den inte var möjlig att genomför 
gällande Almroths lagerlayout för Garden Girls artiklar. Plockområdet består endast av en 
zon medan zonplockning baseras på plockning omfattande flertalet zoner.  

Sammanfattningsvis blir resultatet att orderplockningen är den metod Almroths 
rekommenderas fortsätta att arbeta med gällande Garden Girls artiklar, för den lagerlayout 
som idag finns.  

6.4 Analys av orderplockning 

Som resultatet visar är orderplockning det tidsmässigt effektivaste alternativet att plocka 
Garden Girls artiklar på. Att även plocka flera order parallellt genererar en tidsparande 
plockning. Enligt en undersökning av Dukic & Oluic (2007) är den mest tidskrävande 
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aktiviteten inom plockning restiden på lagret, som i Almroths fall är den tiden plockaren 
förflyttar sig mellan plockplatserna. Genom att plocka flera order samtidigt kan denna faktor 
reduceras avsevärt.  

Teoretiskt sett minskar snittiden ju fler order som plockas parallellt. Men följden av att plocka 
flera order samtidigt kan ha vissa negativa effekter. Flera order som plockas parallellt medför 
en ökad risk för felplock. Att hålla ordning på var och om artikeln plockats och lagts ner i en 
låda blir definitivt svårare ju fler order som plockas. Detta var något som uppmärksammades 
under de observationer och mätningar som utfördes på lagret. Även stress är en faktor som 
påverkar plockningen. Felmarginalen ökar om stressfaktorn är stor. Däremot visar resultatet 
att plockning med två order jämfört med en order resulterade i en effektivare plockning, 
tidsmässigt. Att även plocka mer än två order kan skapa en tidsmässigt effektivare plockning. 
Om exempelvis tre order ska plockas bör stressfaktorn och risken för felplock finnas i åtanke. 

En ytterligare faktor som kan påverka antalet felplock är att en ABC-klassificering skapar 
placeringsbyten för en mängd artiklar. Enligt Grosse et al. (2013) finns det negativa aspekter 
med att flytta plockplatserna av artiklarna på lagret. Då plockarna på lagret har en större 
kännedom var artiklarna är placerade och artiklarna omplaceras är risken för plockfel större. 
Om plockaren har memorerat artiklarnas ursprungliga plats kan det hända att plockaren söker 
sig till fel plockplats, vilket därmed leder till att fel artikel plockas. Detta kan innebära att 
tidskostnaden ökar då plockarens transportsträcka ökar.  

Generellt innebär felplock att kundens servicenivå minskar och leveranstiden eventuellt kan 
öka. Detta kan leda till att Garden Girl i framtiden väljer att köpa tjänster från ett annat 
företag. Ett negativt rykte kan även spridas om Almroths vilket kan vara förödande då många 
potentiella kunder kan förloras.  

Artikelplockning är effektivare att använda vid längre transportsträckor och stora volymer (se 
kapitel 3.8). För att undvika transport till samma plockplats flera gånger hanteras samtliga 
artiklar vid en sorteringscentral och sorteras upp under dagen. Med de lagerförutsättningar 
Almroths har idag kommer det inte vara aktuellt då Garden Girls lager hos Almroths inte är i 
de proportioner som behövs. Om plockaren inte kan hantera hela dagsbehovet krävs en 
ytterligare plockning vilket förlorar hela syftet med artikelplockning. Detta då fördelarna i 
artikelplockning består i just minskade transporter inom lagret.  
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7. Diskussion 
I detta kapitel görs en genomgång av felkällorna i detta arbete, även hur de ska beaktas vid 
granskning av resultatet. Kapitlet innehåller även gruppens egna tolkningar och 
rekommendationer till företaget. 

7.1 ABC-klassificeringen 

Om klass A ökat skulle alltså fler artiklar hamnat under den kategorin och klass A område 
nära plockcentralen skulle ha blivit större. Ett större artikelantal i klass A resulterar i färre 
artiklar för klass B och C. Motsvarande situation gäller även om B eller C hade blivit större. 
Däremot skulle plocktiden förmodligen öka om klass A höjs. Fler artiklar som har mindre 
efterfrågan kommer närmare plockcentralen och de artiklarna med högst efterfrågan riskerar 
istället att placeras längre ifrån plockcentralen. När projektet valde procentsatserna till ABC-
klassificeringen utfördes detta genom att naturliga brytningar i efterfrågan försökte 
identifieras. Men då gruppen inte kunde identifiera några särskilda brytningar i efterfrågan 
togs istället procentsatser fram utifrån en ABC-klassificeringsmall (Mallar.biz, 2008).   

Inleveransen kommer inte att ha någon direkt förändring jämfört med tidigare om Almroths 
väljer att implementera de alternativ som gruppen föreslår. Detta då de flytande 
buffertplatserna inte kommer att förändras. Däremot kommer påfyllnadsprocessen förändras, 
detta då plockplatserna kommer att flyttas. Frågan är dock om förändringen kommer att 
påverka Almroths. Skillnaden blir att den som fyller på plockplatserna kommer att 
transportera artiklarna antingen en längre eller kortare sträcka. Då det är flytande 
buffertplatser kommer det inte vara möjligt att mäta hur denna förändring påverkar. Det 
kommer se olika ut beroende på när mätningen väljs att utföras. 

Ett problem som identifierats med den data som använts rörande efterfrågan är att de ”döda” 
artiklar som lagerhålls kan ha förbisetts, alltså de artiklar som lagerhålls men inte sålts. De 
artiklarna kommer inte med i ABC-klassificeringen. Ofta väljs procentsatserna 10 %, 20 % 
och 70 % till respektive klass i ABC-klassificeringen (Rudberg, 2007). När det påträffades 
”döda” artiklar valde gruppen att höja klass A och B. Gruppens val av procentsatserna 15 %, 
30 % och 55 % medförde därmed att ”mer” utrymme skapades för klass C. Detta innebär att 
de döda artiklarna skulle få det utrymme som reducerats från klass C.    

När efterfrågan erhölls från Almroths var artiklarna uppdelade på tullgods och vanligt gods. 
Alla artiklar sammanfogades då Almroths uttalat att dessa artiklar var placerade på samma 
lagerplats samt att det redan då var planerat att allt skulle bli tullgods. Alltså kommer inte 
detta att ha någon direkt påverkan på projektet förutom att antalet olika artiklar i ABC-
klassificeringen hade blivit fler. Ett tullager skulle därför innebära att artiklar skulle behöva 
bli utplacerade på olika plockplatser vilket är ineffektivt.   

Något att ha i åtanke vid en implementering av en ABC-klassificering är att en uppföljning 
måste ske. Artiklars efterfrågan kan förändras och även nya artiklar kan behöva läggas till i 
sortimentet. Om inte detta görs kommer ABC-klassificeringen bli utdaterad och inte längre 
vara lika funktionell.  
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Examensarbetet valde att använda sig av Gardens Girls efterfrågan på artiklarna mellan 
tidsperioden februari till juli. Om exempelvis efterfrågan istället valts mellan tidsperioden 
augusti och februari skulle resultatet troligtivs blivit annorlunda. Detta eftersom höst och 
vinter skiljer mycket i efterfrågan jämfört med när efterfrågan är som störst under perioden 
vår och sommar. Valet av tidsperioden under ett helt år skulle rimligen visat på ett liknande 
resultat eftersom de månaderna då efterfrågan är som högst ingår i arbetets ABC-
klassificering. Inom tredjepartslogistik kan säsongsvariationer vara viktigt att uttnyttja till sin 
fördel. Om Almroths väljer att implementera ABC-klassificeringen för samtliga kunder samt 
kombinera kunder med olika säsongsvariationer gällande försäljning och lagringsbehov kan 
det skapa större möjligheter till ekonomisk effektivitet och en högre fyllnadsgrad.  

7.2 Plockmetoder 

Mätningen av plockmetoder hos Almroths utfördes med två olika deltagare. Om fler personer 
använts skulle reliabiliteten på resultatet öka, dock visar resultatet på att de båda personerna 
fick liknande tider vilket gruppen anser ger ett rättvist resultat över hur effektiva de olika 
plockmetoderna faktiskt är. Syftet med mätningen av plockmetoder var att jämföra de olika 
metoderna och inte själva tiden det faktiskt krävdes. Tidsskillnaden var det relevanta i 
mätningen vilket uppnådes med två plockare. 

Generellt för ett lager är det viktigt att hålla gångar fria, ha ordning på saker samt hålla städat 
på lagret. Att exempelvis ha tomma lådor ståendes samt skräp på plockcentralen kan leda till 
sämre arbetsmoral och ökat antal fel. Ordning ger en bättre trivsel på lagret, förbättrat 
arbetsklimat och kan även leda till effektivare arbete. Att även artiklar placeras på sin rätta 
plats undviker tidskrävande sökning.  

Att en plockare plockar fel antal artiklar eller fel artikel ökar kostnaden för företaget, då de 
måste utföra ytterligare en transport för att hämta rätt artikel samt eventuellt återplacera den 
felplockade artikeln. Under mätningen gruppen utförde på företaget iakttogs att det redan vid 
två plockorder blev en större risk för plockfel om ordern har en stor mängd av artiklar. Detta 
tycker gruppen är en betydande anledning till att plockning inte bör utföras med mer än tre 
order åt gången.  

Att artikelplockning krävde en längre tidsåtgång jämfört med orderplockning av Garden Girls 
aritklar kan grundas i att plockningen blev svår att hantera då många artiklar plockades 
samtidigt. Genom bättre struktur av plockningen hade istället mätningen kunna blivit mer 
tidseffektivt.  

En ytterligare tanke gruppen har är hur nyttan av att plocka fler plockorder parallellt väger 
mer än riskerna det medför. Ett flertal plockfel kan resultera i att tiden ökar så pass mycket att 
det uppstår större kostnader än vad förtjänsten innebär. Rimligtvis är orderplockning med två 
eller tre order lönsamt även om riskerna ökar. Att reducera antalet felplock kan även resultera 
i att upprätthålla en god servicenivå mot kund. Detta är viktigt för att vara ett attraktivt och 
konkurrenskraftigt företag.  
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8. Slutsats 
Det sista kapitlet, slutsats, beskriver slutsatserna för arbetet samt svarar på om 
frågeställningarna uppfyllts. 

Målet med examensarbetet är att presentera ett underlag för hur Almroths ska kunna öka 
plockeffektiviteten på lagret för kunden Garden Girls artiklar. Detta framställdes genom en 
ABC-klassificering samt förslag på vilken plockmetod som vi anser vara den effektivaste för 
Almroths. 

Genom ABC-klassificeringen (se kapitel 6.1) har ett förslag framställts på hur Almroths ska 
placera Garden Girls artiklar på lagret för att minska plocktiden generellt. Klassificeringen 
utfördes genom att artiklarna delades in i olika klasser beroende på dess efterfrågan. Denna 
lösning kan resultera i minskade kostnader för plockningen genom reducerade transporttider 
inom lagret samt att det kan öka servicenivån. Almroths blir alltså attraktivare för kunderna då 
företaget kan erbjuda effektivare tjänster vilket är en konkurrensfördel.  

Viktigt att ta hänsyn till är att ABC-klassificeringen bör uppdateras kontinuerligt då nya 
artiklar introduceras i Gardens Girls sortiment samt att efterfrågan förändras över tiden.  

Den plockmetod som valts att rekommendera för Almroths är orderplockning med maximalt 
tre order åt gången. Något som är värt att notera är dock att ju fler order som plockas parallellt 
desto mer tidseffektiv blir plockningen (i viss grad) men desto större blir även risken för 
felplock. Att plocka två eller tre order parallellt är alltså vad gruppen rekommenderar om 
plockaren anser det hanterbart. Resultatet innebär att snittiden för att plocka en order 
reduceras för varje order som plockas parallellt (se kapitel 6.4) vilket ökar Almroths 
lönsamhet.  

En intressant vidareutveckling av detta projekt är att först implementera ABC-klassificeringen 
för Garden Girls artiklar och se hur det påverkar plockningen. Om ett positivt resultat visas 
kan Almroths utföra en ABC-klassificering även för sina övriga kunders artiklar. Detta skulle 
leda till ökade konkurrensfördelar genom minskade kostnader samt ökad service.  

I examensarbetet utformades det även ett antal frågeställningar (se kapitel 1.4). Dessa 
besvaras kort nedan. 

Hur ska Almroths placera Garden Girls artiklar för att uppnå en mer effektiv 
lagerplockning med hänsyn till efterfrågan?  
Som tidigare nämnts i slutsatsen kan en mer effektiv lagerplockning alltså genomföras med 
hjälp av en ABC-klassificering. Genom att klassificera artiklarna utifrån efterfrågan och 
förflytta Garden Girls attraktiva artiklar närmare plockcentralen och de mindre attraktiva 
längre ifrån kommer detta öka effektiviteten.  

Hur kan nuvarande plockning av artiklar förbättras för kunden Garden Girl? 
Almroths befintliga metod för plockning ansågs vara den mest effektiva och mest lämpad för 
företaget. Den orderplockning som de använder i dagsläget är också enligt mätningen av 
plockmetoder den bästa metoden. Detta med tilläget att plocka två eller fler order parallellt.  
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Vilka risker finns det med att ändra deras nuvarande strategi för plockning av artiklar? 
Med en ändring av metod framkommer även vissa risker. En ny metod kan innebära att flera 
order plockas parallellt. Detta kan öka antalet felplock och skapa en minskad servicenivå.   

Vilka risker finns det med att implementera en ABC-klassificering? 
En risk som uppstår är att plockarnas kunskap om var artiklarna brukar vara placerade kan 
leda till att plockarna beger sig till artikelns ursprungliga plats. Detta kan leda till antingen 
felplock eller att plockarna måste transportera sig en onödig sträcka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e | 42 
 

Litteraturförteckning 
 

Litterära och elektroniska källor 

Affärsdata, 2014. Nyckeltal. [Online]  
Available at: http://ad.se 
[Använd Juni 2014]. 

Ahl, G. & Johansson, P., 2002. Tredjepartslogistik : principer för ökad lönsamhet. Södertälje: 
Fingraf Tryckeri AB. 

Almroths, 2013. ALMROTHS HELHETSLÖSNINGAR. [Online]  
Available at: http://www.almroths.se/ 
[Använd Juni 2014]. 

Andersen, H., 1994. Vetenskapsteori och metodlära. 3:e upplagan red. Fredriksberg: 
Samfundslitteratur. 

Axsäter, S., 1991. Lagerstyrning. 1 red. Lund: Studentlitteratur. 

Backman, J., 2008. Rapporter och uppsatser. 2 red. Lund: Studentlitteratur. 

Bell, J., 2006. Introduktion till forskningsmetodik. 4 red. Lund: Studentlitteratur. 

Berglund, M., 2000. Strategic positioning of the emerging third-party logistics providers, 
Linköping: Linköpings Universitet. 

Bolseth, S. & Solem, O., 2003. Strategic Implications of E-logistics, Trondheim: Department 
of Industrial Economics and Technology Management Norwegian University of Science and 
Technology. 

Bryman, A., 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. 2 red. Malmö: Liber. 

Bäcklund, M. & Erlandsson, V., 2013. Vägen till e-handel - En fallstudie, Umeå: Umeå 
universitet. 

Chaffey, D. (2009). E-business & E-commerce Management, Uppl 4, Essex: PrenticeHall. 

Chan, F. T. & Chan, H., 2011. Improving the productivity of order picking of a manual-pick 
and multi-level rack distribution warehouse through the implementation of class-based 
storage. Expert Systems with Applications, Mars, 38(3), p. 2686–2700. 

Dukic, G. & Oluic, C., 2007. Order-picking methods: improving order-picking efficiency. 
International Journal of Logistics Systems and Management, 13 April, 3(4), pp. 451-460. 

E-delegationen, 2015. Kvalitativa metoder. [Online]  
Available at: http://www.behovsdrivenutveckling.se/verktyg/metoder/kvalitativa-metoder/ 
[Använd 23 April 2015]. 



P a g e | 43 
 

Eliasson, A., 2013. Kvantitativ metod från början. 3 red. Lund: Studentlitteratur AB. 

Forsberg, R., 2003. Logistikprocesser för en effektiv försörjningskedja. Luleå, Luleå tekniska 
universitet. 

GardenGirl, 2011. TRÄDGÅRDEN ÄR MER ÄN EN PLATS – DEN ÄR EN LIVSSTIL. 
[Online]  
Available at: http://www.gardengirl.se/ 
[Använd Juni 2014]. 

Grahn, J., 2012. Supply Chain Management. [Online]  
Available at: http://scm-erp.blogspot.se/ 
[Använd 14 05 2014]. 

Grosse, E. H., Glock, C. H. & Jaber, M. Y., 2013. The effect of worker learning and 
forgetting on storage reassignment decisions in order picking systems. Computers & 
Industrial Engineering, 13 September, 66(4), pp. 653-662. 

Hartman, J., 2004. Vetenskapligt tänkande - Från kunskapsteori till metodteori. 2 red. Lund: 
Studentlitteratur. 

Jonsson, P. & Mattsson, S.-A., 2011. Logistik - Läran om effektiva materialflöden. 2:2 red. 
Lund: Studentlitteratur AB. 

Koster, R. d., Le-Duc, T. & Roodbergen, K. J., 2007. Design and control of warehouse order 
picking: A literature review. European Journal of Operational Research, Volym 182, p. 481–
501. 

Lumsden, K., 2006. Logistikens grunder. 3 red. Lund: Studentlitteratur. 

Mallar.biz, 2008. ABC-analys | Gratis mall. [Online]  
Available at: http://www.mallar.biz/ 
[Använd 3 Februari 2015]. 

Oskarsson, B., Aronsson, H. & Ekdahl, B., 2013. Modern logistik. 4:a red. Malmö: Liber AB. 

Rudberg, M., 2007. Artikelklassificering. Produktionsstrategi, 3(2). 

Storhagen, N. G., 2003. Logistik- Grunder och möjligheter. 4 red. Kristianstad: Liber. 

Tompkins, J., 2003. Facilities Planning, New Jersey: John Wiley & Sons. 

Yu, M. & Koster, R. d., 2010. Enhancing performance in order picking processes by dynamic 
storage systems. International Journal of Production Research, 15 Augusti, 48(16), pp. 4785-
4806. 

 

 



P a g e | 44 
 

Muntliga källor  

Dunhagen, T., 2014. Almroths [Intervju] (4 Juni 2014). 

Swensson, E., 2014. Almroths [Intervju] (4 Juni 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



P a g e | 45 
 

Bilaga 1 – Efterfrågan över februari till juli 2014 på Garden Girl 

 

Artikel: Artikelnr:   Art. Sammanslagna: Efterfrågan: 

Hängselbyxa Classic  GGH0248-T 2 Hängselbyxa Classic 36 

Midjebyxa Roses GGM0548-T 1 Midjebyxa Roses 48 36 

Pro Shorts  SH5048-T 1 Pro Shorts  48 36 

Pro Midjebyxa M5048-T 1 Pro Midjebyxa 35 

Hängselbyxa Roses GGH0548-T 1 Hängselbyxa Roses 32 

Midjebyxa 3/4 Roses GGMK0548 5 Midjebyxa 3/4 Roses 48 29 

Pro Väst  GV50XXXL-T 1 Pro Väst  XXXL 28 

Retro Shorts   SH4048-T 1 Retro Shorts  48 28 

Hängselbyxa 3/4 Roses  GGHK0548-T 1 Hängselbyxa 3/4 Roses 48 25 

Midjebyxa Roses Brown  GGM1148 1 Midjebyxa Roses Brown 48 24 

Granny Boot Classic  JP0241-T 1 Granny Boot Classic 41 24 

Pro Microfleece Jacket Pro  MF50XXL-T 1 Pro Microfleece Jacket Pro  24 

Pro Polo Piké kort ärm  PS50XXL-T 27 Pro Polo Piké kort ärm XXL 24 

Pro Softshell jacket   SS50XXL-T 1 Pro Softshell jacket  XXL 24 

Teddy Fleece Classic  TF02XXL-T 1 Teddy Fleece Classic XXL 24 

Teddy Fleece Classic  TSI5041-T 10 Pro Garden Shoe  41 24 

Högstövel Ultralight  TW4041-T 1 Högstövel Ultralight 41 24 

Pro Polo Piké utan ärm PSS50XXL-T 1 Pro Polo Piké utan ärm XXL 23 

Garden Dress Classic  GD02XXL-T 1 Garden Dress Classic  20 

Mini Garden Dress  GDMINI152-T 1 Mini Garden Dress 20 

Softshell Väst Brun  QV11XXL 1 Softshell Väst Brun XXL 20 

Topp Vit  GGT00XXL 1 Topp Vit XXL 19 

Topp Rosa  GGT05XXL 1 Topp Rosa XXL 19 

Arbetshandske Brun  AR11XXL 5 Arbetshandske Brun XXL 18 

Trädgårdshandske Brown RH11XXL 1 Trädgårdshandske Brown XXL 18 

Ballerina Clog Pink  TE0541 4 Ballerina Clog Pink 41 17 

Long Sleeve Rosa  GGLS05XXL 1 Long Sleeve Rosa XXL 16 

Renshandske Beige (Roses)  GGRRHXS 1 Renshandske Beige (Roses) XS 16 

Premium handske  PL50XL-T 1 Premium handske XL 16 

Fleecejacka  GGMFXXL 1 Fleecejacka  XXL 15 

Hängselbyxa Barn Roses  GGHB0598-T 1 Hängselbyxa Barn Roses 14 

Long Sleeve Vit  GGLS00XXL 1 Long Sleeve Vit XXL 14 

Arbetshandske Rosa  GGARXXL 97 Arbetshandske Rosa 12 

Linne Rosa  GGL05XXL 1 Linne Rosa XXL 12 

Trädgårdshandske  ggrhxxl 200 Trädgårdshandske 11 12 

Polo Jubilee Pink  JP05XXL 1 Polo Jubilee Pink XXL 12 

Roshandske Classic  RR02S-T 1 Roshandske Classic S 12 

Renshandske Classic  RRH02S-T 12 Renshandske Classic 12 

Softshell jacka Brun  SS11XXL 3 Softshell jacka Brun XXL 12 

Strumpa   GGST 41 1 Strumpa  41/42 10 

Linne Vit  GGL00XXL 1 Linne Vit XXL 9 

Bälte   GGEBS 1 Bälte 8 

Väst   GGQVXXL 1 Väst  XXL 8 

Jacka Softshell  GGSSXS 1 Jacka Softshell XS 8 

Roshandske Brun  RR11XL 7 Roshandske Brun XL 7 

Roshandske Brun  RRH05XS 60 Renshandske Rosa XS 7 

Midjebyxa Jubilee Pink  JM0542 1 Midjebyxa Jubilee Pink 42 6 

Regnset Roses  RS05XXL 1 Regnset Roses XXL 6 

Stövelfoder Fleece Brun SF1139 1 Stövelfoder Fleece Brun 39-41 6 
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Teddy Fleece Beige  TF07XS 1 Teddy Fleece Beige XS 5 

Förkläde Kort Classic FKS02-T 4 Förkläde Kort Classic One Size 4 

Fleeceset Rosa FS05-T 5 Fleeceset Rosa 4 

Fleeceset brun FS11-T 1 Fleeceset brun 4 

Shoppingbag GGBAG-T 10 Shoppingbag 4 

Hängselbyxa Roses Brown  GGH1144 1 Hängselbyxa Roses Brown 4 

Skyltdocka GGMQ-T 2 Skyltdocka 4 

Solhat Classic  HT02-T 5 Solhat Classic One Size 4 

Retro Solhatt HT40-T 30 Retro Solhatt 4 

Mini hatt  HTMINI-T 1 Mini hatt One Size 4 

Nyckelband Roses  NB05-T 1 Nyckelband Roses One Size 4 

Rain Cape RS02ONE-T 33 Rain Cape One Size 4 

Frö börs SW05-T 1 Frö börs 4 

Verktygshink TB40-T 1 Verktygshink 4 

Jordskopa Pro TJS11-T 5 Jordskopa Pro One Size 4 

Kniv Pro  TKN11-T 1 Kniv Pro One Size 4 

Kultivator Brun  TKU11-T 1 Kultivator Brun One Size 4 

Multiweeder Pro  TME11-T 5 Multiweeder Pro One Size 4 

Platt raka Pro  TPR11-T 1 Platt raka Pro One Size 4 

Renspik Brun  TRE11-T 5 Renspik Brun One Size 4 

Sekatör Rosa  TSE05-T 5 Sekatör Rosa One Size 4 

Trädgårds sax TSS05-T 5 Trädgårds sax 4 

Renshandske Brown  RRH11XS 109 Renshandske Brown  3 

Softshell Rock Beige  SR07M 1 Softshell Rock Beige M 3 

Spade Brun  TSP11-T 5 Spade Brun One Size 3 

Display ställ Displayställ 1 Displayställ 2 

Förkläde Kort Roses  FKS05 1 Förkläde Kort Roses One Size 2 

Fleece pläd Rosa FP05 1 Fleece pläd Rosa 2 

Fönsterdekal Gardengirl GG Dekal 1 Fönsterdekal Gardengirl 2 

After Garden Kit GGAG02 6 After Garden Kit 2 

Draperi   GGDR 2 Draperi  One Size 2 

Förkläde Roses GGFK 1 Förkläde Roses 2 

Förkläde Roses Brown  GGFK11 1 Förkläde Roses Brown 2 

Förkläde Roses GGFK-T 1 Förkläde Roses 2 

Inomhusskylt Gardengirl GGinomhusskylt 1 Inomhusskylt Gardengirl 2 

Produkt Katalog GGKAT 20 Produkt Katalog 2 

Knäskydd GGKS05 1 Knäskydd 2 

Scarf Roses  GGS05 10 Scarf Roses One Size 2 

Scarf Roses Pink GGS06 1 Scarf Roses Pink One Size 2 

Trädgårdskjol Roses  GGTF0536 1 Trädgårdskjol Roses 36 2 

Trädgårdskjol Toile  GGTF0838 1 Trädgårdskjol Toile 38 2 

Hatt Softshell Brown  HT11 1 Hatt Softshell Brown One Size 2 

Nyckelband Dots NB06-T 10 Nyckelband Dots One Size 2 

Shorts Roses  SH0538 1 Shorts Roses 38 2 

Tillbehörserbjudande Tillbehör 14 1 Tillbehörserbjudande 2 

Såg Rosa  TSA05 1 Såg Rosa One Size 2 

Retro Trädgårdsväska TV40 1 Retro Trädgårdsväska 2 

Retro Trädgårdsväska TV40-T 1 Retro Trädgårdsväska 2 

Trädgårdsväska & Fleecpläd TVFP 1 Trädgårdsväska & Fleecpläd 2 

Hatt GGHT 5 Hatt 1 

Trädgårdsstövel Brun  TS1136 1 Trädgårdsstövel Brun 36 1 

Tyg Roses Tyg Roses 5 Tyg Roses 1 
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Bilaga 2 – Artiklarnas del av efterfrågan 
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Bilaga 3 – Plockorder 
 

Plocklista 5 stycken artiklar 
Artikel Artikelnr Antal 

Förkläde Kort Classic One Size FKS02-T 4 

Garden Dress Classic L GD02L 1 

Mini Garden Dress  104/110 GDMINI104 2 

Long Sleeve Vit L GGLS00L 1 

Knäskydd GGKS05 1 

   

Plocklista 5 stycken artiklar 
Artikel Artikelnr Antal 

Inomhusskylt Gardengirl GGinomhusskylt 1 

Linne Rosa XS GGL05XS 2 

Midjebyxa Roses 48 GGM0548 1 

Trädgårdshandske 9 ggrhl-T 3 

Scarf Roses Pink One Size GGS06 1 

   

Plocklista 10 stycken artiklar 
Artikel Artikelnr Antal 

Förkläde Kort Classic One Size FKS02-T 4 

Strumpa  41/42 GGST 41 2 

Topp Vit L GGT00L 1 

Trädgårdshandske 9 ggrhl-T 3 

Pro Microfleece Jacket Pro XS MF50XS-T 1 

Mini Garden Dress  104/110 GDMINI104 2 

Roshandske Classic S RR02S-T 1 

Scarf Roses Pink One Size GGS06 1 

Pro Shorts  36 SH5036 2 

Linne Rosa XS GGL05XS 1 

   

Plocklista 10 stycken artiklar 
Artikel Artikelnr Antal 

Midjebyxa Roses 48 GGM0548 1 

Mini Garden Dress  104/110 GDMINI104 2 

Long Sleeve Vit L GGLS00L 1 

Softshell Rock Beige L SR07L 3 

Pro Softshell jacket  XS SS50XS 1 

Kultivator Brun One Size TKU11 1 

Pro Garden Shoe  36 TSI5036-T 3 

Trädgårds sax TSS05 4 

Retro Trädgårdsväska TV40-T 1 

Scarf Roses Pink One Size GGS06 1 
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Plocklista 15 stycken artiklar 
Artikel Artikelnr Antal 

Trädgårdshandske 9 ggrhl-T 3 

Pro Microfleece Jacket Pro XS MF50XS-T 1 

Mini Garden Dress  104/110 GDMINI104 2 

Roshandske Classic S RR02S-T 1 

Scarf Roses Pink One Size GGS06 1 

Trädgårds sax TSS05 4 

Retro Trädgårdsväska TV40-T 1 

Scarf Roses Pink One Size GGS06 1 

Sekatör Rosa One Size TSE05-T 5 

Pro Garden Shoe  36 TSI5036 1 

Multiweeder Pro One Size TME11-T 5 

Platt raka Pro One Size TPR11 1 

Kniv Pro One Size TKN11-T 1 

Teddy Fleece Classic L TF02L 4 

Frö börs SW05-T 1 

   

Plocklista 15 stycken artiklar 
Artikel Artikelnr Antal 

Verktygshink TB40 4 

Display ställ Displayställ 1 

Förkläde Kort Classic One Size FKS02 1 

Förkläde Kort Roses One Size FKS05 1 

Fleece pläd Rosa FP05 1 

Mini Garden Dress  152/158 GDMINI152-T 1 

After Garden Kit GGAG02 6 

Arbetshandske Rosa L GGARL 1 

Draperi  One Size GGDR 2 

Bälte  L GGEBL 1 

Förkläde Roses GGFK-T 1 

Hängselbyxa Classic 32 GGH0232 1 

Linne Rosa XXL GGL05XXL   

Midjebyxa Roses 32 GGM0532-T 1 

Fleecejacka  XS GGMFXS 1 

   

Plocklista 20 stycken artiklar 
Artikel Artikelnr Antal 

Förkläde Kort Classic One Size FKS02-T 4 

Strumpa  41/42 GGST 41 2 

Topp Vit L GGT00L 1 

Trädgårdshandske 9 ggrhl-T 3 

Pro Microfleece Jacket Pro XS MF50XS-T 1 

Mini Garden Dress  104/110 GDMINI104 2 

Roshandske Classic S RR02S-T 1 

Scarf Roses Pink One Size GGS06 1 

Pro Shorts  36 SH5036 2 

Linne Rosa XS GGL05XS 1 

Midjebyxa Roses 48 GGM0548 1 
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Mini Garden Dress  104/110 GDMINI104 2 

Long Sleeve Vit L GGLS00L 1 

Softshell Rock Beige L SR07L 1 

Pro Softshell jacket  XS SS50XS 1 

Kultivator Brun One Size TKU11 1 

Pro Garden Shoe  36 TSI5036-T 3 

Trädgårds sax TSS05 4 

Retro Trädgårdsväska TV40-T 1 

Scarf Roses Pink One Size GGS06 1 

   

Plocklista 20 stycken artiklar 
Artikel Artikelnr Antal 

Sekatör Rosa One Size TSE05-T 5 

Pro Garden Shoe  36 TSI5036 1 

Renspik Brun One Size TRE11-T 5 

Trädgårdsstövel Brun 36 TS1136 1 

Såg Rosa One Size TSA05 1 

Multiweeder Pro One Size TME11-T 5 

Platt raka Pro One Size TPR11 1 

Kniv Pro One Size TKN11-T 1 

Kultivator Brun One Size TKU11 2 

Jordskopa Pro One Size TJS11 1 

Ballerina Clog Pink 41 TE0541 4 

Teddy Fleece Classic L TF02L 4 

Frö börs SW05-T 1 

Verktygshink TB40 4 

Softshell jacka Brun L SS11L 5 

Retro Shorts  48 SH4048-T 1 

Pro Shorts  32 SH5032 1 

Regnset Roses XXL RS05XXL 1 

Stövelfoder Fleece Rosa 35-38 SF0535-T 5 

Roshandske Brun S RR11S 2 

 

 


