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Sammanfattning 
Arbetet utfördes på Mirro AB som är ett mindre företag som tillverkar skjutdörrslösningar i 
sin tillverkning i Hillerstorp, Småland. Inom företaget finns två varumärken, Mirro och Pelly 
System. Företaget har en utmaning i att volymerna har ökat kraftigt vilket får konsekvenser i 
form av ökat antal felplock för respektive varumärke samt köbildning i Mirros 
ordersammanställning. Syftet har varit att föreslå kostnadseffektiva lösningar till dessa 
problem. 
 
En avgränsning är att reklamationerna har utvärderats enbart för helår 2016. Studien har 
begränsats till plocklagret för varumärkena Mirro och Pelly System. Därmed har studien inte 
tagit hänsyn till eventuella förbättringsåtgärder i själva produktionen utöver de föreslagna 
layoutförändringar som föreslås för att skapa bättre förutsättningar för lagrets flöde. Studiens 
fokus har varit på plocklagret och ordersammanställningen i anslutning till plocklagret.  
 
De två frågeställningarna som besvarats är: 
 

a) Hur kan felplocket minimeras från lager på ett mindre företag? 
 

b) Hur kan köbildning undvikas i ordersammanställningen genom att optimera 
lagerplocket i förhållande till produktionsflödet i ett mindre företag med 
kundanpassade produkter? 

 
Fallstudie gällande företaget Mirro AB har genomförts med insamling av data genom bland 
annat intervjuer och genomgång av statistiskt material för reklamationer och 
lagertransaktioner. Detta har sedan använts i olika former av systematisk bearbetning genom 
SWOT-analyser, brainstorming, Paretodiagram och fiskbensdiagram (Ishikawadiagram).  
 
Viktiga resultat har varit att en ny mer effektiv layout har tagits fram för lagret som leder till 
effektivare plock och ordersammanställning. Det rekommenderas att införa streckkodsläsare 
med display och handdatorer som plockhjälp samt att fördela om resurser mellan de två 
varumärkena för att utjämna beläggningen. 
 
Arbetets rekommendationer kommer att hjälpa företaget att komma till rätta med sina 
problem gällande de två frågeställningarna utan att behöva utöka sina resurser. Det blir även 
en bättre arbetssituation för de som arbetar på lagret med en mer lättarbetad layout.  
 
Slutsatsen blir att om företaget genomför de rekommenderade förbättringsåtgärderna som 
föreslås har det goda möjligheter att komma till rätta med de två frågeställningarna. Det 
erhållna resultatet av fallstudien gav förväntat resultat men det krävde fler förändringar än 
väntat. 
 
Nyckelord: orderplock, lager, felplock, artikel 
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Summary 
The project was carried out at Mirro AB, a small company that manufactures sliding door 
solutions in its production in Hillerstorp, Småland. Within the company there are two brands, 
Mirro and Pelly System. The company has faced a challenge due to the fact that that there has 
been a big increase in volumes. This has led to consequences such as an increased number of 
picking errors for both brands as well as queues in Mirros area for compilation of orders. The 
purpose has been to suggest cost-effective solutions to these problems. 
 
One delimitation is that the complaints have been evaluated solely for the full calendar year of 
2016. The study has only been limited to the picking stock for the brands Mirro and Pelly 
System. Therefore, the study has not taken into account any improvements needed in the 
production itself in addition to the proposed layout changes proposed to create better 
conditions for the flow of the stock. The study has been limited to the picking stock and the 
area for compilation of orders near by the picking stock. 
 
The two questions that were answered are: 
 

a) How can picking errors from the stock at a small company be minimized? 
b) In a small company with customer unique products, how can queuing in the area for 

compiling orders, be avoided by optimizing order picking in relation to the 
production flow? 

 
Case study regarding the company Mirro AB has been carried out with data collection 
through interviews and review of statistical material for complaints and storage transactions. 
This has since been used in various forms of systematic processing through SWOT analyses, 
brainstorming, Pareto diagrams and Ishikawa diagrams. 
 
Important results have been that a new, more efficient layout has been suggested for the 
warehouse that leads to more efficient order picking and order compilation. It is 
recommended to introduce barcode scanners with display and handheld computers as picking 
help and to reallocate personnel resources between the two brands to get a more even division 
of labour. 
 
The recommendations of the studies will help the company to correct its problems regarding 
the two issues without having to increase its resources. There will also be a better working 
situation due to the improved layout. 
 
The conclusion is that if the company implements the recommended improvement measures 
proposed, it will have a good possibility to correct the two issues. The result from the case 
study provided the expected results, it required more changes than I had expected. 
 
Key words: Order picking, warehouse, error picking, article  
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1  INLEDNING  
 
I detta avsnitt presenteras fallföretaget och det ges en bakgrund till företagets situation samt 
problemställningar. Här redogörs för syfte och avgränsningar för studien samt de aktuella 
frågeställningarna.  
 
1.1 Introduktion 
Mirro AB är ett mindre företag som tillverkar skjutdörrar för garderobslösningar i sin 
tillverkning i Hillerstorp. De tillverkar också inreden såsom garderober och hyllor av trä i 
fabriken. Inom Mirro finns det två varumärken, Mirro och Pelly System. Mirro säljer 
måttanpassade skjutdörrslösningar medan Pelly System säljer fristående förvaringslösningar 
samt enklare skjutdörrslösningar till byggmaterialhandeln. På fabriken har företaget lagring 
och utleveranser av inköpta förvaringsprodukter och komponenter till skjutdörrsgarderoberna 
för både Mirro och Pelly System.  
 
Problemet de har idag är antal felplock till kund. Felplocket är i dagsläget den enskilt största 
orsaken till reklamationerna. De har även problem med ordersammanställningen som blir en 
flaskhals för utleveranserna med köbildning i fabriken som resultat. De ser därför ett behov av 
att säkra dessa processer. Behovet av att få en lösning på denna problematik har ökat genom 
att företaget upplever en mycket stor volymökning i sin försäljning och därmed ökar även 
problemen med felplock och köbildning. 
 
Problematiken är intressant då även andra företag i liknande situation kan få idéer till 
angreppssätt och lösningar. Genom att studera dagens arbetssätt och försöka optimera 
förutsättningarna för ett effektivt och strukturerat plock kan det bli ett användbart exempel.  
 
Problemet är troligtvis vanligt där ökade volymer ställer nya krav på en organisation gällande 
layout, flöden och hanteringslösningar. Arbetet skulle kunna ses som en hjälp för hur andra 
mindre företag på ett kostnadseffektivt sätt får fram ett effektivare plock med mindre plockfel 
för det mindre företaget. Det skulle också kunna belysa sekvensplanering av kundstyrd 
produktion i kombination med plock från lager. Mindre företag har inte alltid resurser att 
avsätta till detta och de kan då dra nytta av att arbeta efter den modell som arbetet resulterat i. 
 
1.2 Bakgrund 
Företaget Mirro AB ingår i Pelly-gruppen och de har sin produktion i det småländska 
Hillerstorp. Pelly-gruppen som grundades 1947 omsätter 433 MSEK och har 310 anställda, de 
är den ledande aktören i Norden gällande förvaringslösningar. I Pelly-gruppen finns förutom 
Mirro AB även Pelly Components AB samt LG AB. Pelly Components AB tillverkar 
förvaringslösningar i sin fabrik i Litauen och företaget säljer sina korgar och andra 
förvaringsprodukter till köks- och garderobsindustrin i Europa, där även Mirro är en av 
kunderna. LG producerar bänkskivor i sin fabrik i Nässjö som de framförallt säljer på den 
svenska marknaden. 
 
I Pelly-gruppens affärsidé betonar de vikten av att erbjuda produkter med bra funktion och 
design som har sin bas i skandinavisk designtradition. Gruppen förespråkar ett nära samarbete 
med sina kunder och menar det är viktigt att vara lite bättre än konkurrenterna genom hela 
värdekedjan. De drivs av ifrågasättande, envishet och ”småländskt gnetande”. 
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Mirro AB som grundades 1997 och omsätter 79 MSEK har två varumärken, Det ena 
varumärket heter likadant som företagsnamnet det vill säga Mirro. De tillverkar och säljer 
kundanpassade garderobs- och skjutdörrslösningar (se ett exempel i Figur 1.1 och Figur 1.2). 
Det andra varumärket inom företaget Mirro är Pelly System (se Figur 1.3 och Figur 1.4). 
Pelly System säljer fristående förvaringslösningar samt enklare skjutdörrslösningar. Att 
Mirros produkter är kundanpassade innebär att det är kundens egna mått som sätter storleken 
på garderoben så att varje garderob blir unik. Fristående förvaring som Pelly System säljer 
innebär att produkterna monteras direkt på väggen och de kräver inte ett skåp. 

 
Figur 1.1. Detta är ett exempel på en garderobslösning med skjutdörrar från Mirro [1].  

 

 
Figur 1.2. Mirro varumärke. Detta är Mirros logotype [2].  
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Figur 1.3. Detta är ett exempel på fristående förvaringslösningar från Pelly System [3].  

 

 
Figur 1.4. Detta är Pelly Systems logotype [4].  
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Mirro erbjuder exklusiva produkter och ligger i det övre segmentet på marknaden. De 
tillverkar garderobsinredet av 22 mm:s väggar och till det erbjuder de exklusiva lådor och 
andra förvaringslösningar av hög kvalité. Inredet är själva garderobsstommen och den kan 
dels användas som garderobsdel bakom skjutdörrar eller som inredning till ett rum som då blir 
en walk-in-closet utan skjutdörrar framför. Mirros produkter säljs dels i B2R-kanaler 
(business to retailer) det vill säga till återförsäljare som byggvaruhandeln. Mirro säljer även 
genom B2B-kanaler (business to business) det vill säga till företag som exempelvis till 
entreprenörer för projekt och husfabrikanter. 
 
Pelly System erbjuder enklare flexibla lösningar för antingen fristående förvaring eller som ett 
enklare inrede bakom skjutdörrar. Även i detta varumärke erbjuds skjutdörrar men då med en 
enklare specifikation. Huvuddelen är standardmått men det finns även kundanpassade 
lösningar men i ett mer begränsat sortiment. Inredet består här av skenor och konsoler som 
kan passas ihop enligt eget önskemål tillsammans med hyllor och korgar och på så sätt fås en 
luftig och funktionell lösning. Även Pelly System erbjuds genom B2R och B2B lika Mirro. 
 
Genom att försäljningsvolymerna har ökat kraftigt och lagret inte är optimalt utformat så har 
företaget idag ett stort problem och det sker för många felplock vid ordersamanställningen. 
Felplock är den största orsaken till kundreklamationer.  Så som det plockas idag så används 
en plocklista som den anställda använder sig av för att plocka ihop artiklarna. På den 
plocklistan står det vilka artiklar (artikelnumret) som ska plockas och hur många produkter 
det ska vara av varje sort.  
 
För Pelly System är det huvudsakligen standardprodukter som kommer från Asien i 
kombination med vissa standardprodukter som är tillverkade av systerföretaget Pelly 
Components. De säljer även standardhyllor som är tillverkade i Mirro-produktionen. 
 
För Mirro är det ett litet annorlunda upplägg då de har tre flöden in till 
ordersammanställningen. Skjutdörrarna till en order produceras och emballeras för att sedan 
hamna på en pall i väntan på resten av ordern. Den som prickar av dörrarna kompletterar med 
tak- och golvskenor som har kapats i rätt längd. Inredning bestående av garderobsväggar, 
ryggar till garderoberna och specialhyllor produceras för varje order och sedan sampackas de 
ihop med flera order på samma pall som sedan transporteras bort till packen innan 
ordersammanställningen. I packen färdigställer de lådor och hyllorna med sina beslag samt 
emballerar dem. I ordersammanställningen fördelar de ut inredningen till respektive 
kundorder och placerar den ihop med skjutdörrarna den hör samman med. De 
förvaringsprodukter såsom lådor, standardhyllor, korgar, slipsutdrag etc. som ska ingå i 
ordern plockas från ett plocklager med färdiga produkter för Mirro och hamnar då på samma 
pall som resten, om möjligt. Eftersom dörrarna till en order blir färdiga först står de och 
väntar på kö för att få bli sampackade med resten av ordern. Både dörrar och inrede är 
kundanpassat och endast förvaringsprodukterna samt standardhyllorna består av 
färdigproducerade standardprodukter som ligger på ett plocklager. Personen på 
ordersammanställningen plockar ihop order på pall som bandas ihop när allt som kunden har 
beställt är på plats. 
 
Det är otakten mellan hur snabbt dörrarna kommer fram till ordersammanställningen och hur 
komplext det är att få fram resterande till ordern som skapar problem. Otakten skapar 
köbildning och orsakar att det står för många pallar överallt och väntar på sina tillbehör. Detta 
skapar i sin tur stor oreda i produktionen då det redan innan är utrymmesbrist och det har lett 
till att det är svårt att få plats med allt på ordersammanställningsområdet som idag har för 
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liten yta.  
 
Denna ökning innebär också att det blir svårt för de anställda att hinna med. När personalen 
har svårt att hinna med leder det i sin tur till reklamationer, merarbete och ökade transporter 
vilket är negativt både för företagets ekonomi samt ur ett hållbarhetsperspektiv. 
 
Mirro vill ha uppdraget utfört då de kommer ha nytta av att förändringen som ska genomföras 
utifrån det som arbetet kommer fram till ska ge högre kvalité i plock och ett effektivare flöde. 
Förändringarna kommer att leda fram till kostnadsbesparingar och produktionsfördelar för 
företaget. 
 

1.3 Syfte 
Uppdraget består av två delar där tyngdpunkten ligger i att skapa förutsättningar för Pelly 
System-plocket att bli mer effektiv och att minimera felplock. Den andra delen är att ge 
förslag på hur köbildningen till ordersammanställningen för Mirro-produktionen kan minskas. 
 
Syftet är att förbättra kvalitén på arbetet, att minimera felplock av produkter och samtidigt 
skapa ett bättre flöde vid paketering av dörrar tillsammans med inredningsprodukterna och 
genom det förbättra produktiviteten. Allt ska uppnås med ett starkt kostnadsfokus. 
  
1.4 Avgränsning 
Studien omfattar företaget Mirro som är ett mindre företag. Gällande varumärkena Mirro och 
Pelly System har en avgränsning varit att studien har utgått från lagret. Detta innebär att 
arbetet inte tagit hänsyn till eventuella förbättringsåtgärder i själva produktionen utöver de 
föreslagna layoutförändringar som föreslås för att skapa bättre förutsättningar för lagrets 
flöde. En annan avgränsning är att arbetet ej omfattar företagets produktionslager utan fokus 
har varit på plocklagret och ordersammanställningen i anslutning till plocklagret. 
Reklamationerna har utvärderats för en period som omfattar helår 2016. 
 
1.5 Frågeställningar och tekniskt problem 
Företaget har två problemområden som ska analyseras. Företaget största anledning till 
reklamationer är felplock som är det ena problemområdet. Det andra problemområdet gäller 
ordersammanställning av kundunika order för varumärket Mirro. Då orderingången har ökat 
avsevärt och allt material till en order inte kommer fram samtidigt uppstår en kösituation i 
ordersammanställningen. De beskrivna problemen skapar en minskad effektivitet samt 
kvalitetsbristkostnader för företaget. Företaget vill skapa bättre förutsättningar för att uppnå 
en ökad effektivitet med mindre felplock. 
Detta leder till två forskningsfrågor: 

 
a) Hur kan felplocket minimeras från lager på ett mindre företag? 

 
b) Hur kan köbildning undvikas i ordersammanställningen genom att optimera 

lagerplocket i förhållande till produktionsflödet i ett mindre företag med 
kundanpassade produkter? 
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2  TEORETISK REFERENSRAM 
 
I kapitlet teoretisk referensram redovisas den teori som har legat till grund för resultatet. 
Teorin är tagen från olika källor som artiklar, studentlitteraturer samt kritiskt granskade 
internetsidor. 
 
 
2.1 Definition mindre företag 
Enligt Bolagsverkets hemsida är det vissa parametrar som skiljer stora bolag från mindre. Två 
kriterier måste vara uppfyllda för att ett bolag skall anses stort; årsomsättningen netto 
överstiger 80 MSEK, medel över två år ska företaget ha fler än 50 anställda samt 
balansomslutning över 40 MSEK. Uppfylls inte detta klassas företaget som mindre. [5] 
 
2.2 Lager 
I detta delkapitel redovisas teori runt lager och lagerhantering. 
 
2.2.1 Lagrets berättigande 
”Att hålla lager är inget självändamål” enligt Kent Lumsten i Logistikens grunder. Det är 
viktigt att ompröva sitt lager emellanåt och rent allmänt gäller det att eftersträva ett lager som 
ligger på en så låg nivå som möjligt. [6] 
 
När lagret ifrågasätts är det viktigt att väga för- och nackdelar mot varandra eftersom ett lager 
minskar det tillgängliga rörelsekapitalet för bolaget men säkerställer leveranser till kunderna. 
Ett lager kräver resurser i form av personal som ska hantera mottagande av gods, registrera 
godset, placera det i lagret, plocka artiklarna mot order samt inventera. Eftersom lagret tar 
plats kostar det yta. Annat som kostar är hyllsystem, truckar, lagersystem och annan 
utrustning som behövs för att kunna arbeta i lagret. [7] 
 
En viktig orsak till att hålla lager är att säkerställa leveransservice. Inom leveransservice ingår 
följande parametrar: 

 
1. Lagertillgänglighet – att produkten finns på hyllan 

 
2. Leveranstid – att ledtiden från order till mottagen produkt håller det som utlovats 

 
3. Leveransprecision – att leveransen kommer i rätt tid 

 
4. Leveranssäkerhet – här mäts att leverans uppfyller exakt det som är överenskommet 

och att det levereras till exakt rätt tid och plats. [6] 
 

Ett lager bedöms från tre olika aspekter och de aspekterna är resurser, organisation och 
processer. Med processer avses de steg en produkt går igenom från det att den ankommer 
lagret. All utrustning, personal och hjälpmedel som krävs för att sköta lagret kallas resurser. 
Organisation består av planerings- och kontrollprocesser som används för att hantera 
systemet. [8] 
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2.2.2 Lagrets processer 
Produkter som ankommer ett lager genomgår olika faser. Produkter kan antingen komma från 
en extern leverantör med lastbil eller så kan de ankomma lager från den egna produktionen. 
Innan produkten går vidare till nästa steg i processen kontrolleras den eller eventuellt packas 
om i olika lagringsmoduler. 
 
Artiklar placeras på särskilda lagerplatser i lagringsprocessen. Lagret kan bestå av en del som 
är ett bulklager och en annan del som är ett plocklager. Bulklagret bygger på principen att 
lagring ska ske på det mest ekonomiska sättet. Det är viktigt att det lager som ska plockas från 
är utformat så att artiklarna är lättåtkomliga. 

 
Orderplocket kan vara till delar automatiskt eller helt manuellt och artiklarna hämtas från 
plocklagret. 
 
Efter plocket transporteras produkterna till sortering- och/eller ordersammanställning. 
Slutligen lastas produkterna ordervis på lastbilar, tåg eller på andra fraktbärare och då är 
produkterna kontrollerade och packade. [8] 

 
Lagrets resurser 
Lagrets resurser omfattar flera komponenter såsom: 

 
1. Lagringsenheter där det avses kartonger, pallar etc. där artiklar kan lagras. 
 
2. Lagringssystem som kan bestå av varierande system från system som är högt 

automatiserade som sköts med automatiserade kranar och transportörer, till vanliga 
lagerhyllor. 

 
3. När det hämtas artiklar från lagret så sker det med hjälp av plockhjälpmedel eller 

manuellt. En form av hjälpmedel är streckkodsläsare. 
 
4. Ett datorbaserat lagerhanteringssystem kan hjälpa till att kontrollera processen. 
 
5. Pallastare och truckar är exempel på utrustning för att hantera produkterna och 

dessutom är personresurser viktiga. [8] 
 
Lagrets organisation 
När ett lager utformas är det viktigt att definiera processflödet. Ett basflöde i ett lager består 
av följande processer: 
 

1. Godsmottagning 
  

2. Lagring 
  

3. Orderplock 
  

4. Utlastning 
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Ytterligare processer kan tillföras i flödet men då får det konsekvenser gällande vilka tekniska 
hjälpmedel och utrustning som kan komma att behövas. Exempel på ytterligare processer som 
kan ingå i flödet är sortering. [8] 

 
2.2.3 Tre viktiga delar i ett effektivt lager 
Då ett lager ska designas är det önskvärt att de tre aspekterna nedan uppfylles: 

 
1. Hög fyllnadsgrad- Det måste finnas plats att både förvara och hantera gods. Det 

innebär att det inte är möjligt med 100 % fyllnadsgrad då det också ska finnas plats 
att transportera och plocka artiklar.  

 
2. Låg andel transportarbete- I ett lager eftersträvas så få onödiga transporter av 

artiklar och material som möjligt. Därför ska arbetsområden och artiklar placeras så 
att det blir så korta transportsträckor som möjligt. Det är också viktigt att ta reda på 
vilka artiklar som plockas mest för att placera dem på de bästa platserna i lagret 
medan de som inte plockas ofta får vara på de sämre platserna. 

 
3. Lättåtkomligt samt lätt att lokalisera- Det är viktigt att det går snabbt och är lätt 

att hitta den artikeln som söks i ett lager. Om det tar tid att hitta artikeln som önskas 
förlorar plockaren tid vilket leder till att arbetet går långsammare vilket i sin tur 
leder till större kostnader. Det är också viktigt att det är lätt att komma åt att plocka 
artiklarna. Om det är saker i vägen som exempelvis pallar som måste flyttas för att 
kunna komma åt den önskade artikeln tar det också längre tid vilket i slutänden leder 
till högre kostnader. [6] 

 
2.2.4 Olika materialflöden i ett lager 
Det finns fyra stycken huvudprinciper för hur materialflödesstrukturer ska se ut. Olika flöden 
passar olika verksamheter. De fyra huvudprinciperna är: 
 

1. Linjärt flöde- Ett linjärt flöde är när materialflödet börjar i en ände och slutar sen i 
den andra änden av verksamheten. Linjärt flöde passar bäst när verksamheten har ett 
litet antal olika artiklar men där det är stora volymer av varje artikel. Det positiva 
med detta flöde att det blir lättare och det gör det enklare att använda rullband. Det 
negativa är dock att det blir större kostnader på grund av de långa avstånden. Figur 
2.1 visar materialflödesstrukturen för ett linjärt flöde. 

 
Figur 2.1. En materialflödestruktur med linjärt flöde. Egengjord i Power Point. [6] 
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2. U-format flöde- Ett u-format flöde är när materialflödet börjar och slutar på samma 

ställe. Denna metod gör det möjligt att placera artiklarna efter en ABC-analys. [6] 
ABC-analysen ger en klassificering av artiklar i olika grupper beroende på hur 
”viktiga” de är [7]. Det innebär att det blir mindre transportarbete och många av 
artiklarna kommer inte behövas transporteras så långt. Det negativa är att detta kan 
göra det svårare att kunna expandera. Figur 2.2 visar materialflödesstrukturen för 
ett u-format flöde. 

 
Figur 2.2. En materialflödestruktur med u-format flöde. Egengjord i Power Point. [6] 
 
3. Triangulärt flöde- En fördel med triangulärt flöde är att det blir lättare att skapa 

avdelningar som är funktionella. Figur 2.3 visar materialflödesstrukturen för ett 
triangulärt flöde. 

 
Figur 2.3. En materialflödestruktur med triangulärt flöde. Egengjord i Power Point. [6] 

 
4. Cirkulärt flöde- När ett flöde är cirkulärt betyder det att företaget tar emot och 

sänder ut godset på samma ställe. Genom att samordna dessa funktioner sparar 
företaget kostnader då de kan ha gemensam dockplats. [6] Figur 2.4 visar 
materialflödesstrukturen för ett cirkulärt flöde. 
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Figur 2.4. En materialflödestruktur med cirkulärt flöde. Egengjord i Power Point. [6] 

 
2.2.5 Ett plocklagers utformning 
Godset förflyttar sig genom olika stationer från det att det ankommer företaget på sin väg ut 
till kund. Innan det når lagret ska det lossas och kontrolleras. För att kunna kontrollera godset 
packas det upp och eventuellt packas om till lagret. Lagret hjälper till att utjämna nivåerna i 
produktionen och också utjämna för order till kunder. I lagret fördelas också produkterna och 
sorteras ut till de olika kundorderna. 
 
Det arbetssätt som löser de fyra funktioner som beskrivs nedan skapar förutsättningar för hur 
ett plocklager utformas: 
 

1. Buffertzon - Detta är på vilket sätt pallar förvaras under den tiden då det inte sker 
någon aktivitet med dem. Det är ovanligt att plockaren kan plocka från pallen som 
är i buffertzonen. 

 
2. Uttagsprincip - Uttagsprincip syftar till om det är en eller flera order som plockas. 

Det handlar också om hur det plockas från lagret, om plockaren går igenom hela 
sortimentet på en runda eller om plockaren delar upp det i mindre delar.  

 
3. Plockteknik - Detta är hur plockzonerna ser ut (plockzoner är de platser där själva 

plocket sker) och hur plocket går till.  
 
4. Avslutningsarbete - Detta är hur packningen och fördelning av artiklar går till vid 

slutet av arbetet. [6] 
 

Buffertzon, uttagsprincip och plockteknik kommer att tas upp mer djupgående i detta kapitel.   
 
2.2.6 Tre olika bufferteringsprinciper 
Det finns tre olika typer av bufferteringsprinciper som används i plocklager och dessa tre är: 
 

1. Avsidesliggande buffert - När buffertzonerna inte ligger på den plats som plockas 
ifrån kallas det avsidesliggande buffert. Det kan tillexempel vara att företaget har 
buffertplatserna i en annan byggnad än vad själva plocket är. Det kan också vara i 
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samma byggnad som plocket men i en annan zon än själva plockzonen. Det är när 
artiklarna börjar ta slut i plockzonen som påfyllnad sker från buffert. 

 
2. Närliggande buffert - Ett exempel på en sådan här princip är att ha buffertzonen på 

översta hyllplatsen så det behövs någon typ av redskap för att få tag på artiklarna. 
Det innebär att även om buffertzonen ligger nära plockplatserna kan inte plockaren 
komma direkt åt artiklarna i buffertzonen.  

 
3. Plockzonbuffert - Här har plockaren fördelen av att buffertzonen finns direkt i 

plockzonen och den kallas då för plockzonbuffert. Det positiva med denna princip är 
att plockaren inte behöver få slut på artiklar till sitt plock om artikeln tar slut i 
plockplatsen de kan istället plocka från buffertzonen. Efter plockaren har färdigställt 
sin order kan den personen meddela att plockplatsen är tom så det kan fyllas på. 

 
För företag med mindre lager är det vanligt att det blir en typ av blandning av närliggande 
buffertzoner och plockzonsbuffert. Det är då tänkt att ha alla artikelnummer och pallar ska 
vara placerade på samma plats. [6]   
 
2.2.7 Produktionslager 
Ett produktionslager hanterar förutom produkter i arbete även råmaterial och färdiga 
produkter som kan knytas till montering och produktion. Beroende på hur stora volymer som 
måste köpas vid ett tillfälle i förhållande till hur mycket produktionen använder i en 
produktionsorder kan både färdiga produkter och råmaterial lagras lång tid. [8] 
 
2.2.8 Anledningen till säkerhetslager 
En viktig del i lagret är den del av artiklar som ligger som säkerhetslager. Ett säkerhetslager är 
motiverat då det ska kompensera för de delar som inte till hundra procent kan förutsägas. 
Eftersom kundernas behov framåt i tiden är en osäkerhet tillsammans med osäkerhet i 
inleveranser samt osäkerhet i produktion utgör säkerhetslager en buffert om något går snett. 
Det innebär att det som i första hand utnyttjas är omsättningslagret det vill säga det lager som 
består av produkter som kommer in till företaget i större mängd och som sedan plockas av 
under en längre tid tills det är dags att fylla på med en ny sats. Figur 2.5 nedan visar principen 
av att hålla ett säkerhetslager. [7] 
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Figur 2.5. Bilden visar principen hur ett säkerhetslager ska vara. Egengjord i Power 
Point. [7] 

 
2.3 Placering av artiklar 
Under placering av artiklar redogörs för olika system gällande hur produkter kan placeras i ett 
lager.  
 
2.3.1 Fastplatssystem 
Fastplatssystem betyder att varje artikel som finns i lagret har fått sin bestämda plats. Det är 
så för både buffert- och plockplatser. Vilket innebär att det blir mindre administration när 
platserna är bestämda.  
 
För att kunna ha fasta platser behövs det ett stort lagerutrymme. Detta beror på att varje 
artikels lageryta måste utformas så att det finns plats för det maximala antal per artikel som 
behövs. Det är bara vid inleveransen som denna mängd är maximal vilket betyder att 
mängden kommer nästan aldrig att vara i den maximala nivån. [7] 
 
2.3.2 Flytande placeringssystem 
Flytande placeringssystem är när artiklarna inte har bestämda platser och de blir placerade i 
lagret där det finns plats för dem [9]. I detta fall måste ett avancerat administrativt 
lagersystem användas för att hålla reda på artiklarna. 
 
Som grund för hur artiklarna hamnar i lagret används ett system baserat på prioritering. I och 
med att artiklarna flyttas om i lagret då de inte har fasta platser blir placeringen av frekventa 
artiklar allt mer säker medan sällanartiklar hamnar på olika platser. 
 
Med flytande system töms alltid lastplatserna helt och hållet då personalen placerar den nya 
pallen på ett nytt ställe i lagret. [7]  
 



13 
 

2.3.3 Blandsystem 
Blandsystem är det system som används mest i icke-automatiserade lager. Det är en blandning 
av fastplattssystem och flytande placeringssystem. I blandsystem är plockplatserna bestämda 
och buffertplatserna är flytande. [7]  
 
2.3.4 ABC-klassificering 
ABC-klassificering är ett sätt för att dela in artiklar i olika grupper beroende på hur ”viktiga” 
de är. Ett exempel på hur det går att dela in artiklarna är att dela in dem i tre grupper (A-
grupp, B-grupp och C-grupp) men det går också att dela in dem i annat antal grupper. Då kan 
A-gruppen innehålla få typer av artiklar men de är de viktigaste, B-gruppen med fler typer av 
artiklar som är mellanviktiga och så är det C-gruppen som har mest antal typer av artiklar fast 
dessa är det minst viktiga.   
 
Det finns ett vanligt begrepp inom segmentering som brukas använda som kallas för 80–20-
regeln vilket innebär att 20 % av artiklarna ska stå för 80 % av omsättningen. Detta är inte en 
regel som måste följas men det fungerar som ett mätetal på hur produktprogrammet fördelar 
sig. [7] 
 
2.3.5 Olika principer vid placering av artiklar 
 

1. Popularitetsprincipen - ABC-klassificering av artiklar är det som gäller när denna 
princip används. Det är inte säkert att det är lönsamt för ett företag att dela in 
artiklarna på detta sätt. Vilket kan bero på att det blir ett större arbete för att fylla på 
i lagret som kan leda till att det inte lönar sig. Frekvensläggning av en artikel kan 
vara positiv för ett flöde i lagret men negativt för ett annat flöde om dessa har olika 
utflöden på olika platser. [6] 

 
2. Plockpositionsprincipen - Denna princip betyder det att artiklar som plockas 

samtidigt ska placeras nära eller jämte varandra i lagret. Principen fungerar bäst när 
artiklarna är fast placerade men kan användas både när lagret har flytande och fasta 
platser. [6] 

 
3. Familjegruppsprincipen - Familjegruppsprincipen innebär att vissa artiklar hör 

samman genom att de har likvärdiga egenskaper och därför ska de hamna på samma 
plats. Artiklar som behöver lagras i en speciell miljö, har mått som påminner om 
varandra med mera är några exempel på vad som kan ingå i familjegruppsprincipen. 
Oftast brukar dessa artiklar behöva samma typ av hanteringsutrustning. Vilket leder 
till en mer effektiv hantering om de är placerade på samma ställe och med 
motsvarande lagertekniker. [6] 

 
4. Likhetsprincipen - Om företaget vet vilka artiklar som brukar beställas och plockas 

samtidigt är det enligt Kent Lumsten i Logistikens grunder en bra idé att förvara 
dessa artiklar nära varandra. Om dessa artiklar finns på olika platser i lagret blir det 
onödiga transportsträckor vilket blir mer tidskrävande. För att detta ska fungera 
måste företaget föra statistiska analyser på köpmönstret för olika kunder. Det 
negativa med systemet är att det lätt kan bli fel vid påfyllningen och plockningen om 
artiklarna är för lika varandra. Om det till och med handlar om artiklar som har 
samma utseende men olika funktioner bör denna princip ej användas. [6] 
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5. Storleksprincipen - Detta är en princip som vill att artiklar som är tunga, stora eller 

helt enkelt otympliga ska placeras vid utlastningen eller vid användningsområdet. I 
och med att de artiklarna är så pass otympliga brukar det vara mycket dyrare att 
hantera dessa artiklar jämfört med andra. Det är därför en fördel om 
transportsträckorna med dessa artiklar är så korta som möjligt. Om lagret har olika 
takhöjder bör dessa otympliga artiklar vara vid den lägsta takhöjden och de artiklar 
som är lätthanterliga placeras där taket är högt. [6] 

 
6. Gånglängdsprincipen - En viktig del för lagringseffektiviteten och 

plockningseffektiviteten är hur långa gångarna är i lagret. Det som är positivt för 
plockningseffektiviteten är negativt för lagringseffektiviteten och vise versa 
gällande denna princip. Långa gångar är positivt för lagringseffektiviteten då det 
finns mer plats för lagerplatser men plockaren måste transportera sig en längre 
sträcka om det måste plockas på andra gångar. Det är då negativt för 
plockeffektiviteten.  
 
Detta är en svår nöt att knäcka då dessa två parametrar motverkar varandra. Det 
betyder att kostnaden för orderplock samt lagringskostnad blir betydelsefullt att 
utvärdera när längden på gångar ska bestämmas. [6]  

 
7. Höjdledsprincipen - Artikelns placering i höjdled i lagret är en betydande faktor 

hur snabbt och effektivt plocket kommer att genomföras. Detta är extra viktigt då 
det handlar om tunga artiklar då det kan vara ergonomiskt utmanande för arbetaren 
om den är på fel höjd. Oftast kan arbetaren använda sig av olika typer av redskap för 
att plocka med men det är inte en självklarhet.  
 
Tunga artiklar ska därför vara placerade på en sådan höjd som är mest ergonomisk 
för arbetaren. Denna höjd ligger mellan 0,75 och 1,4 m och den kallas för ”den 
gyllene zonen”. [6] 

 
8. Omstruktureringsprincipen - Det händer ibland att artiklarna i ett lager placeras 

om, vilket är vad denna princip går ut på. Anledningen till att det utförs är att 
artiklarna ska vara utplacerade i lagret på bästa sätt inför nästa arbetspass. Själva 
utförandet av omstruktureringen av lagret genomförs när lagret inte utför några 
uttag. Dessa artiklar som får de ”bästa” platserna blir placerade så nära det går vid 
utlastningszonerna. 
 
Det är inte alltid säkert att det finns kunskap om vilka artiklar som kommer att 
plockas nästa arbetspass men med historiska data går det att förutse vilka artiklar 
som antagligen kommer bli plockade. Denna princip är oftast använd i automatiska 
lager men det går också att använda i lager som är mer manuella. [6] 

 
2.4 Plock ur lager 
Detta delkapitel tar upp principer för plock ur lager, plocktekniker samt plockmetoder inom 
lager. 
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2.4.1 Principer för plock ur lager  
Det finns flera principer för uttag av lager. En plockare kan plocka antingen till en order åt 
gången eller till flera order samtidigt. Orderplocket sker antingen från delar av sortimentet 
eller från hela sortimentet. Kombinationen av dessa alternativ ses i figur 2.6, 
 

 
Figur 2.6. Figuren visar de fyra uttagsprinciperna som kan användas i ett plocklager. 
Egengjord i Power Point. [6] 

 
I Logistikens grunder beskrivs uttagsprinciperna som orderplockning, zonplockning, 
artikelplockning samt samplockning. Dessa principer förklaras här: 

 
1. Orderplockning – Kundordern behandlas i sin helhet av plockaren som på samma 

runda utför ett komplett orderplock för en order. Det negativa med plocksättet är att 
plockaren måste transportera sig ett långt stycke för att plocka allt. Orderplockning 
innebär att det blir lägre plockeffektivitet och oftast att transporttiden tar längre tid 
än själva plocket. Det positiva med denna metoden är att kundordern inte blandas 
ihop lika lätt med andra kundorders då det bara plockas en order åt gången. Det blir 
också lättare att hitta fel och det behövs inte någon yta eller personal till att sortera 
kundorder heller. 

 
2. Zonplockning - är när en kundorder plockas åt gången men själva plocket delas upp 

i flera plockzoner. Då är det flera plockare som plockar till en order men de plockar 
inom en avgränsad del av lagret. Eftersom varje plockare har en begränsad yta att 
plocka på minskar tiden för förflyttning och plocket per plockare blir mer effektiv. 
Den uppdelade ordern måste sedan sammanställas. 

 
3. Artikelplockning - vid artikelplockning styr artikeln och flera order plockas 

samtidigt av flera plockare. Dessa artiklar omvandlas senare i en zon för sortering 
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där respektive order sätts samman. En stor fördel med denna typ av plock är att den 
möjliggör hantering av större volymer och att den är snabb. 

 
4. Samplockning - flera order plockas samtidigt ur hela sortimentet. Antingen sorteras 

produkterna i en separat sorterstation men vanligt är också att det sker direkt när 
plockaren lägger produkterna på lastbäraren. Även här sparas tid för förflyttning 
mätt per orderrad. [6] 

 
2.4.2 De tre plockteknikerna 
Inom plocktekniker finns det tre metoder som är de vanligaste och dessa tre är: 
 

1. Lågplockning- är när plockaren kan plocka artiklarna från golvnivå utan att behöva 
använda sig av speciella redskap. Vid användning av denna typ av plockteknik 
använder plockaren sig av åkbara låglyftare, vagnar eller speciella plocktruckar, vad 
som används beror på lagrets storlek och godset.  

 
2. Högplockning- Vid denna metod plockas det även på högre höjder i lagret. Det 

betyder inte att plockaren måste kunna nå artiklarna från golvet. Staplingskranar 
som är utrustade med plockhytter eller höglyftande plocktruckar brukar användas 
för att kunna plocka. Denna plockteknik används oftast när buffertbehoven är små 
jämfört med hur mänga artiklar det finns. Denna teknik är inte lika plockeffektiv 
som vid lågplockning då det tar längre tid mellan plockplatserna.  

 
3. Stationsplockning- är när artiklarna som ska plockas transporteras de till en 

plockstation där allt plockas. Plockaren står alltså alltid vid samma ställe och 
efterfrågar de artiklar som ska plockas. Dessa artiklar transporteras sedan till 
plockaren. Transporten av artiklar brukar vara automatiska. När plockaren har 
plockat det som behövs transporteras resten av artiklarna till lagret. 
Stationsplockning används framför allt när det ska plockas få artiklar med stora 
volymer. [6] 

 
2.4.3 Plockmetoder inom lager 
Här redovisas teorin för olika plockmetoder som används inom plocklager. 
 
Pick by voice 
I metoden Pick by voice får plockaren hjälp av röststyrning för att komma till rätt artikel. En 
tunn klient på plockarens bälte är kopplad till headsetet. Här ges information om antal samt 
plats för artikel. Plockaren meddelar med hjälp av en mikrofon att han är på plats samt 
plockar rätt antal. När artikeln är plockad guidas plockaren på samma sätt till nästa artikel och 
fortsätter så tills orden är plockad. [10]  
 
Eftersom plockarens händer är fria skapas ett mer effektivt plock. En annan fördel är att 
plockaren kan titta på det som ska plockas och behöver inte ha fokus på någon plocklista eller 
display men systemet är mycket dyrt jämfört med vissa andra lösningar som exempelvis 
streckkodsläsare. Denna metoden är effektiv vid plock i en zon men kommer instruktionerna 
mycket snabbt kan risken för fel öka. [11]   
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Pick to light 
Pick to light är en plockmetod som använder sig av ljussignaler för att hjälpa plockaren att 
utföra sitt arbete. Denna metod används ofta vid artikelplockning som plockas från hyllor. Vid 
varje hyllplats finns det en display som börjar lysa när artikeln på den hyllplatsen ska plockas. 
Det står också på displayen vilket antal av artikeln som ska plockas och plockaren bekräftar 
att artikeln har plockats genom att trycka på en knapp vid hyllplatsen så att lampan släcks. 
När flera artiklar på en order ska plockas lyser displayerna samtidigt på alla hyllplatser som 
det ska plockas ifrån. Nästa order kan påbörjas först när plockaren har plockat alla artiklar och 
släckt alla displayer. [10] 
 
En fördel är att plockaren har händerna fria men metoden lämpar sig bäst då plockaren 
befinner sig i en zon. Denna metod är vanligast i stora verksamheter då det kräver stora 
investeringar. Det kräver mindre utbildning av plockaren då det bara är att följa 
ljussignalerna. Systemet är säkert men teknologiskt komplext och dyrt. [11] 
 
Plockning med streckkodsläsare 
Scanning är en metod där det används en streckkodsläsare som läser av en streckkod. Den ger 
information om vilka artiklar som behövs plockas och vart de befinner sig. En stor fördel med 
streckkoder är att de skapas lätt och reducerar den mänskliga felkällan med manuellt införda 
data på papper genom att de även är lätta att använda. 
 
Med själva streckkoden ges produkten ett ID som blir unikt för det koden skall omfatta. 
Vilket innebär att en streckkod kan identifiera en artikel per pall, kartong eller enskild individ. 
  
Fördelar med streckkodsläsare är att de ökar produktiviteten i ett lager. Detta uppnår de 
genom sitt mobila interface både gällande att de används för att registrera inkommande varor 
till lagret samt att de används för att plocka orders. 
  
Det finns olika streckkodsläsare och de kan vara handburna eller bärbara där skillnaden 
mellan de båda alternativen är att de handhållna har längre räckvidd än de bärbara. Den längre 
räckvidden gör att streckkoder kan avläsas på hyllor som har ett längre avstånd från 
streckkodsläsaren. Fördelar med den bärbara är att plockarens båda händer blir fria. [12]   
 
Effektiviteten med denna metod bygger på att plockaren inte börjar gå sina egna väger istället 
för att helt följa handscannerns instruktioner. Den information som plockaren behöver visas i 
displayen. [11] 
 
2.4.4 Vanliga fel vid plock ur lager 
Det finns flera kategorier som vanligtvis tas upp när plockfel är i fokus. Några fel som är 
vanligt förekommande är: 
 

1. Fel antal artiklar 
 

2. Fel artikel 
 

3. Ej skickade artiklar 
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När plockfel mäts jämförs antal fel med hela försäljningen. Olika plockmetoder har normalt 
sett olika många fel i procent. Några vanliga plockmetoders plockfel i procent är: Plock med 
pick by voice 0,08%, plock med plocklista 0,35% och plock med pick by light 0,40%. [13] 
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3  METOD 
I metodkapitlet redovisas de olika metodval som författaren valt att använda sig av i arbetet. 
De olika metoderna beskrivs utförligt och de ligger till grund för att dels kunna inhämta fakta 
på ett systematiskt sätt och dels ge möjlighet att utvärdera orsakerna till frågeställningarna 

 

3.1 Fallstudie 
Fallstudier är en populär och omtyckt metod inom vetenskapligt arbete. Det finns inte alltid en 
exakt förklaring vad en fallstudie egentligen är. Den tolkningen som tas upp i 
studentlitteraturen ”Rapporter och uppsatser” av Jan Backman är att en fallstudie undersöker 
ett ämne inom sitt realistiska område. Det beskrivs också att gränsen mellan kontext och 
fenomen inte är givna. Det som kan vara problematiskt med en fallstudie är att veta vart och 
hur gränsen ska dras. Vid komplexa ämnen ses fallstudier som en utmärkt metod att använda 
eftersom forskaren kan gå till botten med fenomenet. [14] 
 
Vad som just är ett fall i en fallstudie är olika beroende vad det är som ska undersökas. En 
fallstudie kan omfatta allt ifrån en viss population, del av ett företag, ett företag, ett land eller 
en enskild individ. Varje fall är oftast inte unikt på det sättet att det inte påminner om andra 
fall utan fallstudien ska kunna hjälpa liknande fall. Det finns också något som heter delfall 
vilket innebär att ett fall delas upp i mindre delar. [15] 
 
När flera fall ska undersökas i multipla fallstudier är det lättare att dra generella slutsatser 
[15]. Denna metod valdes bort då det skulle bli för omfattande. 
 
Detta projekt kommer att ses som en fallstudie där företaget Mirro studeras som ett fall. Fallet 
kommer att delas upp i delfall för att enklare kunna bryta ner problematiken. Delfallen 
kommer att delas in i själva plockområdet för Pelly System-sortimentet och flödet för Mirro 
till ordersammanställningen. 
 

3.2  Datainsamling 
Datainsamling är en stor och betydelsefull del för att utföra ett lyckat arbete. Det finns olika 
typer av datainsamling som har använts. 
 
3.2.1 Insamling av primärdata  
Primärdata samlas in genom egen undersökning av det ämne som granskas och är ett 
empiriskt material [15]. Analyseringar av lagret, olika typer av diagram som har tagits fram 
och intervjuer kommer att räknas som primärdata under arbetet.  
 
För att skapa förståelse för Mirros problemområden inleddes projektarbetet med en 
genomgång av hela produktionsflödet samt aktivt deltagande vid plock till order. Avsikten var 
att få en förståelse för hela processen från råmaterial och ut till slutkund. En del i flödet består 
av det plocklager och ordersammanställningen som är det område som omfattas av fallstudien 
i denna rapport. 
 
3.2.2 Insamling av sekundärdata 
Material som är aktuellt i det arbete som ska undersökas men som från början har samlats in 
empiriskt för ett annat arbete kallas sekundärdata, [15]. Alla vetenskapliga artiklar, 
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studentlitteraturer och webbsidor som har använts är sekundärdata i arbetet. 
 

3.3 Intervjuer 
För att fånga människors åsikter samt tankar är intervjuer är en utmärkt metod. Det är även ett 
sätt för intervjuaren att få tag i en annan persons erfarenheter.  
 
Det finns tre olika sätt att strukturera upp en intervju på. Dessa tre strukturer kallas 
strukturerad, ostrukturerad och semistrukturerad. En strukturerad intervju innebär att 
intervjuaren har bestämt frågorna innan intervjun och ibland till och med har förutbestämda 
svar till frågorna. En ostrukturerad intervju har inte några förutbestämda frågor och intervjun 
är mer en allmän dialog mellan intervjuaren och den intervjuade. Ett övergripande ämne kan 
ligga till grund för en ostrukturerad intervju. Den sista och den mest använda strukturen på 
intervjuer är semistrukturerade metoden som är en blandning mellan de två första 
strukturerna. En semistrukturerad intervju har förberedda frågor som är mer öppna där den 
intervjuande kan påverka vart intervjun kommer att leda. Det är viktigt att intervjuaren är alert 
under intervjun och ställer följdfrågor för att hålla igång samtalet [15].   
 
Den struktur som användes i arbetet var semistrukturerad och detta beror på att det verkade 
vara den intervjuteknik som ger mest relevant information. Intervjumetoden strukturerad 
valdes bort eftersom den kändes för uppstyrd och risken var stor att viktig information skulle 
gå förlorad. Intervjumetoden ostrukturerad valdes bort då risken uppfattades stor att viktiga 
frågeställningar skulle glömmas bort.   
 

3.4 Benchmarking  
Vill ett företag se hur andra liknande verksamheter fungerar jämfört med det egna företaget 
kan olika parametrar jämföras, detta kallas för benchmarking. Detta görs för att kunna se om 
verksamheten är effektiv och om det finns sätt att kunna utveckla kvaliteten på verksamheten. 
[16] 
 
För att kunna förbättra den egna verksamheten kan andra företags motsvarande processer 
studeras. Denna studie kan sedan ligga till grund för egna förbättringar av den aktuella 
processen som önskas utvärderas. [17] 
 
I arbetet har benchmarking gjorts på ett företag som heter Theofil Carlsson AB. De har också 
ett plocklager men som är mycket större än Mirros. Anledningen till att detta företag valdes 
var att de har ett väl fungerande plocklager där de också använder plockhjälp. Mirro och 
Theofil Carlsson har ett kund-, leverantörsförhållande och därför gavs möjlighet att få komma 
dit. Ett studiebesök genomfördes där deras lagerchef visade de vilka metoder de använde och 
hur de hanterade sina artiklar. Frågor ställdes under rundturens gång och studiebesöket 
avslutades med en intervju.  
 

3.5 Paretodiagram 
Ett Paretodiagram används oftast då förbättringen av kvaliteten är i fokus och att det finns mer 
än ett fel eller problem. Det är vanligt att det bara går att angripa ett fel åt gången. Diagram 
används för att avgöra i vilken turordning felen ska åtgärdas. Utmärkande för ett 
Paretodiagram är: 
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1. Felen illustreras med hjälp av staplar i ett diagram. Varje stapel beskrivs med en 
felorsak och antalet fel visas med en skala på vänster axel. 

 
2. Felen visas så att det största felet representeras av den första stapeln till vänster. 

Resterande fel visas i fallande ordning åt höger. Småfelen läggs ihop i den sista 
stapel till höger. 

 
3. En linje visar sedan de ackumulerade antalet fel i procent där helheten blir hundra 

procent.  
 
4. Fakta runt datainsamlandet ska dokumenteras så att det bland annat framgår när 

datainsamlingen har skett. Detta görs för att det ska vara möjligt att spåra så att 
framtida undersökningar kan jämföras med de tidigare analyserna. [17] 
 

Figur 3.1 visar ett exempel på hur ett Paretodiagram ser ut. 

 
Figur 3.1. Figuren visar hur ett Paretodiagram ser ut. Egengjord i Excel. [17] 

 

3.6 Fiskbensdiagram  
För att på ett tydligt sätt kunna dokumentera ett problem med en struktur över orsaker som 
påverkar kan ett fiskbensdiagram även kallat Ishikawadiagram ritas upp. Fiskskelettet ritas så 
att huvudet får utgöras av problemet och skelettet med dess ryggrad får ben som visar på 
tänkbara huvudorsaker. Varje huvudorsaks ben får i sin tur små delben som beskriver hur 
orsaken kan brytas ner ytterligare. Figur 3.2 visar hur ett fiskbensdiagram är uppbyggt. [18] 
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Figur 3.2 Hur ett fiskbensdiagram är uppbyggd (egengjord i PowerPoint). [18] 
 

Genom ett fiskbensdiagram som också kalls orsaks-verkan-diagram bryts problemen ner till 
grunden genom att upprepat ställa frågan varför för varje problem. Detta görs så att 
ifrågasättandet gällande problemet inte stannar innan det är helt utrett. [17] 
 
Fiskbensdiagram användes där problemet placerades i huvudet enligt figur 3.2 och de olika 
benen fylldes på genom att ställa frågan varför vilket ledde till ett antal huvudorsaker. Frågan 
varför ställdes till varje huvudorsak vilket i sin tur innebar att flera delorsaker lades till varje 
ben. Dessa diagram gav en tydligare bild över delorsakerna till de två frågeställningarna. 
 

3.7 Brainstorming  
Brainstorming är en metod som används för att generera så många idéer som möjligt. Det 
finns några regler som ska följas när brainstorming används och dessa är: 
 

1. Det uppmuntras till att komma med extrema idéer. 
 
2. Det är förbjudet att bedöma någon av idéerna varken negativt eller positivt under 

brainstormingen. 
 
3. Det ska genereras så många idéer som möjligt. 
 
4. Det går bra att slå ihop och utveckla idéer. [19] 

 
Brainstormingen utfördes genom att idéer fördes upp på en lista utan inbördes ordning där allt 
tänkbart togs upp. 
 

3.8 Källkritik 
När information söks gäller det att vara kritisk till det som står så att falsk information inte 
används i arbetet. Det är därför källkritik har använts under arbetet och valet av källor har lett 
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till att vissa källor med användbar information ändå har sorterats bort då källans trovärdighet 
inte kunnat styrkas. Källkritik är en metod som bedömer hur trovärdiga källor är genom att 
systematiskt granska dem. 
 
I den traditionella källkritiken finns det fyra olika områden som ska ifrågasättas. Dessa 
områden är: 
 

1. Det första området som bör ifrågasättas är om källan är äkta. Det ska ifrågasättas om 
det är ett plagiat eller ett original samt bedöma att den inte är falsk.  

 
2. Nästa område är när i tiden källan skapades i förhållande det den berättar om. Detta 

påverkar trovärdigheten i källan. Det är också viktigt att förstå om källan fortfarande 
är aktuell eller om det finns uppdaterad information vid senare tidpunkt. 

 
3. Ytterligare ett område att undersöka är om källan står på egna ben eller om den 

tillhör andra källor och i så fall på vilket sätt. Det måste undersökas om det finns ett 
beroende till andra källor.  

 
4. Det sista området berör tendens. Det ska ifrågasättas om källan är färgad av 

värderingar och eventuellt företräder andras intressen. Ett led i detta är att undersöka 
motstridig information samt trovärdigheten av den informationen från andra källor. 
 

Den informationen som inhämtas på nätet kan vara sann men också falsk där källan har 
maskerat det påhittade med fakta. Summerat innebär det att all information ska ifrågasättas 
oavsett om den inhämtas från nätet eller från andra ställen. 
 
För att bedöma en källas trovärdighet kan adressen spåras så att innehavaren av domännamnet 
kan utläsas. När en länk ska följas till huvudsidan kortas den ner från slutet av länken till 
vänster tills huvudsidan nås. [20] 
 
Källkritik har framför allt gjorts på den sekundärdata som har samlats in. Sådant som artiklar 
och internettsökningar.  
 

3.9 Modellering av lager 
För att få en uppfattning om hur det nya lagret kommer att se ut användes programmet 
Autodesk Inventor Professional 2016 – student version för att få en 3D-modulering. 
Programmet har flera olika användbara funktioner som passar för just denna typ av arbete. 
 
Den färdiga 3D-modellen består av tre olika objekt; hyllorna, de lastade pallarna och golvet. 
Hyllorna gjordes först genom att använda funktionen ”start 2D sketch” för att rita ut en 
rektangel med hyllans yttermått. När det var klart användes funktionen ”extrude” som 
användes på rektangeln för att dra ut den till ett 3-dimitionellt block. Efter det användes ”start 
2D sketch” för att rita ut de områden som skulle skäras ut ur blocket. Dessa områdes skars ut 
genom ”cut”-funktionen som är ett valbart alternativ i ”Extrude”.  
 
Nästa objekt som skapades var de lastade pallarna och dessa skapades med samma funktioner 
som användes för att göra hyllorna. De lastade pallarna gjordes också med samma steg som 
hyllorna och skillnaden mellan dessa är formerna och dimensionerna. 
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Det sista objektet var golvet och det skapades genom att använda ”start 2D sketch” och 
”extrude”. För att färglägga objekten användes funktionen ”appearance”. 
 
När alla tre objekten var klara sammanfogades de i en annan fil som kallas för ”assembly”. In 
i den filen kopierades alla hyllor, fyllda pallar och golvet som behövdes. Funktionen 
”constrain” användes för att placera objekten där de skulle vara.   
 

3.10 SWOT-analys 
Vid analys av komplexa situationer är en SWOT-analys ett användbart redskap. Denna typ av 
analys skär ner på mängden information som det rör sig om för att det ska bli enklare att ta ett 
beslut. [21] 
 
En SWOT-analys är en metod som används för att ställa styrkorna mot svagheterna och 
möjligheterna mot hoten i ett arbete. [22] 
 
I SWOT står s:et för strengt, w:et står för weakness, o:et står för opportunities och t:et står för 
threats. Översatt är det styrkor, svagheter, möjligheter och hot. [19] 
 
Styrkor och svagheter avser den interna organisationen till skillnad från möjligheter och hot 
som återfinns externt. Genom att göra en SWOT-analys och utvärdera den är det en hjälp till 
att införa åtgärder för att hjälpa företaget att förstärka det positiva samt hindra det negativa. I 
det korta perspektivet är det svårt att påverka de externa hoten och möjligheterna. Företagen 
tar hjälp av analysen av sina styrkor och svagheter och utformar en strategi som på sikt ska 
hjälpa företaget med hur de ska förhålla sig till de externa förutsättningarna som kan bestå av 
både hot men också möjligheter. I artikeln har fokus legat på att fördjupa sig i de interna 
styrkor och svagheter för det mindre företaget. [23] 
 
Denna analysmetod användes i arbetet för att kunna ställa de plockmetoder som togs upp i 
teoridelen mot varandra. Metoden med plocklista som används av företaget idag blev också 
analyserad. Detta för att enklare kunna avgöra vad som skulle kunna passa företaget bäst. 
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4  RESULTAT 
I resultatavsnittet redovisas primär och sekundärdata samt de rekommendationer som 
författaren vill föra fram till företaget. Avsnittet visar hur den befintliga situationen ser ut 
idag samt ger förslag till förändringar som ska hjälpa företaget att komma till rätta med 
problemen i frågeställningarna. 

 

4.1 Empirisk datainsamling av situationen idag 
I delkapitel som handlar om empirisk datainsamling redovisas den empiriska datainsamlingen 
som är relevant för den aktuella problematiken i företaget avseende de två frågeställningarna. 
 

4.1.1 Lagrets berättigande för Mirro och Pelly System 
Mirro har ett produktionslager som servar produktionen i fabriken samt ett plocklager där 
färdiga detaljer såsom standardkomponenter till inredena förvaras tillsammans med inköpta 
artiklar. Så som plocklagret ser ut idag för Pelly System-sortimentet är produkterna packade 
på pallar som sedan förvaras i hyllor. Med golvet inberäknat är det tre lagerytor för varje 
hyllsektion.   
 
Standardprodukterna som kommer från den egna fabriken är producerade av trä och består 
bland annat av trähyllor och garderobssidor. Innan trähyllorna läggs in i lagerhyllorna går de 
till en station för inplastning så att produkterna skyddas. Förvaringslösningar till Mirro och 
Pelly System kommer dels från systerföretaget Pelly Components som har sin fabrik i Litauen 
alternativt från leverantörer i Asien och övriga Europa. 
 
Leveranstiden som företaget utlovar till sina kunder för Pelly System-sortimentet är 3–5 dagar 
och leveranstiden för Mirro-sortimentet är 3–4 veckor. Leveranstiden för komponenter från 
externa leverantörer överskrider dessa tidsintervall och därmed är det nödvändigt att hålla 
lager. Längsta leveranstiden är 4,5 månad från Asien och därför arbetar Mirro med 
kontinuerliga prognoser för att ha rätt produkter på lager samt att de håller en viss nivå som 
säkerhetslager. Målsättning för företagets leveranssäkerhet är 98 % vilket de idag uppnår 
bland annat genom sin lagerhållning.  
 

4.1.2 Lagerprodukternas olika faser 
Externa produkter ankommer godsmottagningen där ankomstkontroll görs, produkterna 
lagerlägges, plockas mot order, packas och levereras ut via utlastningsavdelningen som är 
skild från godsmottagningen. De interna standardprodukterna läggs på plocklager efter att de 
plastats in och följer därefter samma flöde efter lagring som de externa produkterna. 
Skillnaden mellan de båda varumärkena är att Mirro har ett flöde från tre håll, enligt egen 
ritad figur 4.1 in till ordersammanställningen till skillnad från Pelly System som får in ett 
flöde enligt egen ritad figur 4.2 med standardprodukter via plock till 
ordersammanställning/pack. 
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Figur 4.1. Faser, varumärke Mirro. 

 

 
Figur 4.2. Faser, varumärke Pelly System. 

 

4.1.3 Företagets olika lagerplatser 
Företaget har flera olika lagerställen och det som inte ska användas direkt placeras i bulk på 
ett säkerhetslager i en separat byggnad utanför själva fabriken. Detta lagret förser sedan både 
produktionslagren som är i anslutning till produktionen samt plocklagret för Mirro och Pelly 
System. Plocklagret ligger idag utspritt på tre olika platser på grund av platsbrist. Det mest 
frekventa sortimentet finns i anslutning till ordersammanställningen och det mindre frekventa 
sortimentet ligger ute vid utlastningen. Trähyllorna till Pelly System som inte får plats i det 
ordinarie plocklagret finns i en helt annan avdelning av fabriken. Figur 4.3 samt Figur 4.4 
nedan visar hur de lagerytorna i fabriken är placerade. Till detta finns det externa buffertlagret 
som inte visas på bild. 
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Figur 4.3. Så som lagret är uppbygt idag ovanifrån. (ej skalenligt) 

 
Figur 4.4. Förklaring till figur 4.3 ovan. 

 

Svepmaskin 
Svepmaskinen ligger i anslutning till Pelly System-plockens ordersammanställning. Här 
plastas de färdigpackade pallarna in med sträckfilm vilket påminner om en stor rulle 
gladpack. Pallen ställs på en roterande platta och plastfilmen rullas på. 
 

Maskingrupp 
Maskingruppen i figur 4.3 är inte längre i bruk. Den består av två robotgrupper som tidigare 
har producerat en korgtyp som inte längre görs. 
 

Inplastningsmaskin med packstation 
I anslutning till ordersammanställningen för Mirro-sortimentet finns en inplastningsmaskin 
samt en packstation där hyllor förses med beslag samt lådor monteras. Inplastningsmaskinen 
plastar in produkter för att de ska vara skyddade från smuts. 
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Skjutdörrstillverkning 
I skjutdörrstillverkningen är ett antal monteringsbord placerade där de producerar 
skjutdörrarna. Dörrarna transporteras vidare till en krympplastning för att bli skyddade under 
transport till kund. 
 

Kapmaskin av golv och takskenor 
I området kapas golv och takskenor till önskad längd. Skenorna packas och därefter läggs de 
tillsammans med den ordern de tillhör, vilket sker av personal i ordersammanställningen. 
 

Utlastningszonen 
I utlastningszonen ställer personalen upp pallarna efter vilken slinga som ordern tillhör. 
Företaget har delat upp landet i olika områden så att alla som exempelvis ska till Skåne lastas 
på samma bil i den turordning som ordern ska lastas av. Det vill säga att det som ska ut först 
ska stå sist på bilen. 
 

Utlastningsadministration 
På utlastningsadministrationen bokar personalen ut allt gods och förbereder frakthandlingar 
samt fakturerar levererade order. 
 

4.1.4 Företagets plockutrustning 
När plockarna på företaget ska plocka artiklar följer de en plocklista. Plockarna använder sig 
av olika redskap för att hjälpa dem vid deras plockrunda. Vid mindre order använder de sig av 
plockvagnar som de placerar artiklarna på. En bild på en plockvagn som används på 
företagets lager kan ses i figur 4.5. De använder sig också av plocktruckar vid större order då 
det finns mer plats på dessa och de är enklare att stapla på. Figur 4.6 visar en plocktruck som 
plockarna använder. Utöver detta använder plockarna sig av truckar för att nå godset från de 
högre hyllorna. 
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Figur 4.5. En plockvagn som används på Mirros lager. 

 
Figur 4.6. En plocktruck som används på Mirros lager. 
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4.1.5 Fyllnadsgraden i lagret 
Fyllnadsgraden i plocklagret är relativt låg. Lastbärare är inte optimalt anpassade till 
utrymmet i lagerhyllorna och det blir mycket outnyttjat utrymme. Figur 4.7 visar ett exempel 
på detta. Höjden på lastbärare inklusive gods är heller inte maximalt anpassade till de hyllor 
de förvaras på.  
 

 
Figur 4.7. Bilden visar hur det kan se ut i lagerplatserna när en stor lastbärare tar upp 
en hel lastplats som är till för två pallar.   
 

4.1.6 Onödiga transportsträckor i lagret 
Det förekommer idag onödiga transportsträckor på Mirro och Pelly System som tar upp 
mycket tid vid sammanställningen av vissa order. Det är framförallt när plockarna ska plocka 
trähyllor till order som det blir en lång transportsträcka. Detta leder till en onödig 
transportsträcka som gör den totala plockvägen 79 m längre än om trähyllorna hade varit 
placerade i huvudlagret. Anledningen är att trähyllorna ligger i en annan lokal skilda från 
resten av plocklagret. Så som det ser ut idag får inte trähyllorna plats på ett bra sätt i den 
primära plockzonen. Det är också en liten lutning mellan dessa lokaler vilket innebär att långa 
artiklar som har lastats på vagnen innan trähyllorna plockas enkelt glider av vilket blir ett 
störande moment som skapar merarbete. Figur 4.8 visar hur en typisk plockrunda kan se ut 
när trähyllor ingår i en order. 
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Figur 4.8. Bilden visar hur en typisk plockrunda ser ut när trähyllor ingår i en order. 
Sifforna visar vilken ordning plocket sker. (Ej skalenlig) 

 
Utöver trähyllorna till Pelly System har företaget valt att lagra alla de silverfärgade artiklarna 
skilt från plocklagret. Förutom ett fåtal artiklar ur silversortimentet plockas inte sortimentet 
lika ofta som det vita sortimentet. Företaget har dessa artiklar placerade separat för att det inte 
finns plats så som det ser ut nu och för att inte blanda ihop de artiklarna som är ytbehandlade i 
silver med de vita artiklarna.  
 

4.1.7 Artiklarnas åtkomlighet i plockzonerna 
Artiklarna i plockzonerna är för det mesta lättåtkomliga och inte orimligt tunga för plockarna. 
Det är vissa stora och tunga artiklar som är placerade på låga höjder som exempelvis långa 
metallskenor. Detta gör det svårare för plockaren att plocka dessa varor än om artiklarna hade 
varit i en bättre höjd det vill säga inom det spann som kallas för den gyllene zonen. Den 
gyllene zonen ligger mellan 0,75 m och 1.4 m [6].  
 

4.1.8 Materialflödet i lagret 
Idag är flödet lite kaotiskt där det finns en tanke om att de mest frekventa produkterna 
kommer någorlunda i följd. Eftersom artiklarna inte har fasta platser så kan det ändra sig från 
en gång till en annan var artiklarna är placerade. På grund av att utrymmet för varulagret är 
något begränsat så har vissa produkter hamnat avsides så att plockarna får gå iväg till en helt 
annan del av fabriken för att komplettera plocket. Detta innebär att materialflödet i plocket ser 
ut som i figur 4.8. När de plockar en order lastas pallarna efter principen att långa och tunga 
produkter som bärlister och skenor ska ligga i botten på pallen därefter packas trähyllor sedan 
konsoler och slutligen lättare artiklar som korgar och sist småplock som exempelvis 
skruvsatser. Se egen ritad figur 4.9. 
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Figur 4.9. Turordningen för hur en pall ska lastas. 

 

4.1.9 Företagets bufferteringsprincip  
Företaget använder sig bland annat av närliggande buffertzoner där de placerar buffertzonerna 
på den översta hyllplatsen i lagerhyllorna. För att plockarna ska kunna komma åt artiklarna 
från buffertzonen måste de använda sig av en truck. Det säkerhetslager som ligger i en annan 
byggnad är en avsidesliggande buffert. 
 

4.1.10 Företagets platssystem 
Företaget placerar sina artiklar efter ett flytande platssystem vilket alltså betyder att artiklarna 
inte har bestämda platser. Detta gäller både plockzonerna och buffertzonerna. Det beror på att 
de placerar in artiklar där de får plats istället för att alltid placera dem på samma hylla.  
 

4.1.11 Klassificering av artiklar 
De har inte som det ser ut idag något dokumenterat riktigt klassificeringssystem av sitt 
sortiment. Plockarna har mer en känsla av vilka produkter som går mycket och det är några få 
artiklar som de har anser som extra viktiga. Dessa försöker de placera ut på de bästa platserna.  
 

4.1.12 Företagets uttagsprinciper  
Vid stora order använder sig företaget av uttagsprincipen orderplockning. Personalen plockar 
alltså hela ordern på en gång genom hela sortimentet. De plockar bara en stor order åt gången 
för att det inte finns tillräckligt med utrymme på deras packredskap och för att det inte ska 
blanda ihop flera order. 
 
Vid mindre order använder företaget sig av uttagningsprincipen samplockning. Samplockning 
innebär att de plockar flera order samtidigt genom hela sortimentet. Anledningen är att de gör 
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det för att spara tid. När det är flera småordrar går det också att dela in order i högar på 
plockredskapet som används så order inte blandas ihop.  
 
Generellt så tillämpar företaget metoden lågplockning. Lågplockning är när plockaren kan 
plocka artiklarna från golvnivå utan att behöva använda sig av speciella redskap [6]. 
 
4.1.13 Plockteknik som företaget använder - Plocklistan 
De använder sig av plocklistor när personalen plockar i lagret. På plocklistan står det vilka 
artiklar som ska plockas med sina ordernummer. Det står också hur många som ska plockas. 
De två sista siffrorna på artikelnumret bestämmer om artikeln ska ha silver eller vit färg. När 
plockaren har plockat en artikel markerar den att det är gjort. Idag bockas varje orderrad ut 
manuellt i systemet efter färdigplockad order. En bild på hur en sida ur en typisk plocklista 
kan se ut, se i figur 4.10.   

 

 
Figur 4.10. Hur en typisk plocklista kan se ut. 

 

4.1.14 Principerna vid placering av artiklar i lager 
Hur företaget förhåller sig till de olika principerna vid placering av artiklar i lager. 
 

1. Popularitetsprincipen - Företaget har inte ett nerskrivet ABC-klassificeringssystem 
så som det ser ut idag. Där vet personalen som arbetar vilka artiklar som plockas 
mest och därför placerar de dem på de bästa platserna i lagret. 
 

2. Plockpositionsprincipen - De artiklar som plockas mest är placerade nära varandra 
och dessa produkter plockas ofta samtidigt.   
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3. Familjegruppsprincipen - Företaget använder sig delvis av familjegruppsprincipen 
och genom det håller de ihop långa artiklar, trähyllor och konsoler. Detta gäller inte 
fullt ut genom att produkterna ej har fasta platser. 
 

4. Likhetsprincipen - I företagets fall är likhetsprincipen ofta gällande men 
undantaget är när trähyllor plockas. Kunden beställer i de flest fall även skenor och 
konsoler tillsammans med trähyllorna till Pelly System och trähyllorna ligger som 
det är nu helt avsides.  
 

5. Storleksprincipen - Tungt gods placeras ofta på låg höjd. 
 

6. Gånglängdsprincipen - De har väldigt korta gångar i plocklagret vilket gör det 
enklare för arbetarna att plocka men det ger en mindre lagereffektivitet.  
 

7. Höjdledsprincipen - Lagerhyllorna i plocklagret är i tre lager. Det är den nedresta- 
och mittenhyllan som det plockas ifrån. Tredje hyllan används som buffertzon. 
 

8. Omstruktureringsprincipen - Denna princip följs ej på företaget. 
 

4.1.15 Företagets olika typer av kunder för Pelly System-sortimentet 
Det är viktigt i arbetet att veta vilka olika grupper som företaget säljer Pelly System till. 
Anledningen är att order från dessa olika grupper ser annorlunda ut och det innebär att även 
plocket ser annorlunda ut för dem.   
 
Företaget har tre olika grupper av kunder som de säljer Pelly System till. Dessa tre olika 
grupper är byggvaruhandel, e-handel och byggfirmor. 
 

Byggvaruhandel 
Försäljningen till byggvaruhandel sker enligt de båda flödena nedan.  
 
I den första bilden Figur 4.11 består byggvaruhandeln av en kedja butiker som får sina 
leveranser från ett centrallager. Kunder köper produkterna i olika butiker och i något läge 
skapas ett behov av butiken att beställa hem fler varor. Butiken avropar då varor från sitt 
centrallager som med kort leveranstid kan försörja butiken med de varor den behöver. 
Centrallagret lägger vid behov order till företaget på Pelly System-sortimentet. Generellt 
gäller att företaget levererar Pelly System-sortimentets produkter till centrallagret där det 
finns krav på större antal per produkt med fulla pallar om möjligt av en sort och där 
minimikravet är att ej bryta förpackningar. Butikerna kan i sin tur beställa mindre mängder av 
centrallagret men det är ej önskvärt att butiken bryter förpackningarna. Slutkunden kan 
däremot plocka ihop det exakta antalet produkter som han behöver. Som exempel kan nämnas 
att det går 1080 stycken konsoler av en viss sort på en pall och denna pall avropas i sin helhet 
av centrallagret. I varje kartong på pallen finns det 10 konsoler och då måste butiken ta 
obrutna förpackningar från centrallagret. Kunden som kommer till butiken kan däremot ta så 
många konsoler han önskar från en kartong. 
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Figur 4.11. Bilden visar hur köpen/avropen och leveranserna fungerar vid det första 
sättet inom byggvaruhandeln. Pelly System-loggan är tagen från Pelly Systems hemsida 
[4]. 

 
Det andra sättet som visas upp i figur 4.12 fungerar nästan på samma sätt som det första 
sättet. Den enda skillnaden är att butikerna beställer direkt från företaget som skickar 
produkterna direkt till butikerna. Här ställs det inte samma krav på fulla pallar utan här räcker 
det att butiken beställer obrutna förpackningar. Kunden kan sedan som i första exemplet köpa 
valfritt antal produkter. 
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Figur 4.12. Bilden visar hur köpen/avropen och leveranserna fungerar vid det andra 
sättet inom byggvaruhandeln. Pelly System-loggan är tagen från Pelly Systems hemsida 
[4]. 

 

E-handel 
Vid gällande e-handel så är det privatpersoner som beställer produkter via ett e-handelsföretag 
på internet. E-handelsföretaget skickar sedan beställningen till företaget som skickar ordern 
direkt till privatpersonen. Figur 4.13 beskriver hur det går till.  
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Figur 4.13. Bilden visar hur köpen/avropen och leveranserna fungerar med e-
handelsföretag. Pelly System-loggan är tagen från Pelly Systems hemsida [4]. 

 

Byggfirma 

En annan grupp som köper Pelly System-produkter från företaget är byggfirmor. Byggfirmor 
köper de varor från företaget som de behöver till deras byggen och Mirro levererar direkt till 
dem. Figur 4.14 visar hur det går till. I detta fallet bryter företaget förpackningar och 
levererar det exakta antalet som kunden behöver. Eftersom det är specificerat var som behövs 
till just det bygget så vill byggfirman ha exakt det antal som det är behov för så att de inte får 
produkter över då bygget är klart. 
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Figur 4.14. Bilden visar hur köpen/avropen och leveranserna fungerar med byggfirmor. 
Pelly System-loggan är tagen från Pelly Systems hemsida [4]. 

 

4.1.16 Företagets reklamationer 
Figur 4.15 visar ett Paretodiagram som beskriver felorsakerna till plockfelen som har 
förekommit på företaget under 2016. Staplarna är indelade i: 
 

1. Fel produkter 
 

2. Ej levererad artikel i leverans 
 

3. Fel antal - rätt produkt 
 

4. Produktionsfel 
 

5. Övrigt 
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Figur 4.15. Ett Paretodiagram på företagets felorsaker gällande plockfel.  

 
I diagrammet framkommer att det vanligaste problemet är fel produkt tätt följt av ej levererad 
artikel i leverans. Dessa två fel utgör 74 % av de totala felorsakerna. Läggs dessutom den 
tredje felorsaken till som är, fel antal, rätt produkt så omfattar dessa tre feltyper 93 % av 
företagets felorsaker. Alla dessa tre typer av fel beror på plockfel. Produktionsfel och övrigt 
står för resterande 7 %. Kostnaderna för reklamationerna varierar beroende på vilket typ av fel 
det är samt hur långt varan ska skickas.  
 

4.1.17 Företagets ställningstagande till etik och hållbarhet 
Företaget har sedan tidigare upprättat en ”Code of Conduct” det vill säga regler som gäller för 
hur företaget ska agera och hur de kräver att deras leverantörer agerar gällande etik, miljö och 
hållbarhet. 
 
Det hållbara tänket går igenom hela verksamheten och företaget försöker anpassa emballage 
och fyllnadsgrad på bilar vid transporter för att minska miljöpåverkan så mycket som möjligt. 
En effekt när företaget får bort plockfelen är att det går åt mindre emballage samt att företaget 
sparar en onödig frakt. Detta mäts inom företaget och de är måna om att reducera sina 
kvalitetsbristkostnader. 
 

4.2 Resultat av intervjuerna 
Intervju med lageransvarig på företaget genomfördes, bilaga intervju1 visar intervjun där 
både frågor och svar framgår. Ytterligare en intervju genomfördes med lageransvarig på 
Theofil Carlsson AB i Jönköping, bilaga intervju2 visar intervjun där både frågor och svar 
framgår från Theofil Carlsson AB. 
 
I den första intervjun med den lageransvarige på Mirro AB förekom det att är svårt att hinna 
med allt som ska göras för att för det har varit mycket orders vilket har gjort det stressigt för 
dem. Plocklistan som de använder idag måste kopieras efter som flera plockar på samma lista 
och sedan måste de tänka på att slänga kopian. De tycker de är svårt att hitta vissa artiklar då 
de inte är ordentligt uppmärkta och inte har fasta plockplatser. Det är mycket felplock idag då 
de inte alltid är uppmärksamma på vad det står på listan samt att artikelnumren är lika 
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varandra. Det är även svårt att få plats med alla artiklar på lagret. Informanten beskriver även 
hur en pall lastas på i turordning där det tyngsta ligger i botten och de lättare produkterna 
lastas högre upp. 
 
När det gäller köbildning vid ordersammanställningen för Mirro-produkterna är det svårt att 
hinna med för en person och det blir tjockt med dörrar.  
 
I intervjun med lageransvarig för Theofil Carlsson AB beskrevs hur plockarbetet genomförs 
och informanten beskrev plockkapacitet och plockmetoder de använder sig av. Informanten 
uppgav hur kunderna beställer samt hur ordern sedan hanteras på lager och utlast. De hade tio 
olika typer av fel innan de införde plockhjälpmedel som i deras fall är streckkodsläsare. Det 
inträffar fortfarande fel men informanten ser inga direkta nackdelar med streckkodsläsare mer 
än om det är fel i grunddatan. Det är går snabbare nu för dem med streckkodsläsare än vad det 
gjorde tidigare och det blir färre fel. 
 

4.3 Benchmarking – Theofil Carlsson AB, Jönköping 
Theofil Carlsson är en grossist som är en marknadsledande grossist för beslag till trä-, 
snickeri-, bygg- och möbelindustrin i Sverige. Theofil erbjuder ett brett sortiment med kända 
varumärken där även Pelly är en del av det sortiment de erbjuder sina kunder. Företaget 
Theofils har förutom försäljning via sina tre butiker även E-handel. Ett stort antal artiklar 
hanteras och det lagerförs ca 40 000 artiklar på 3500 m2 lager. Plockarna är erfarna och klarar 
110–120 plockrader/dag. Målsättningen är att skicka ut produkterna samma dag som ordern 
kommer in. De använde sig av streckkodsläsare med display som kan ses i figur 4.16 och 
truckdatorer både när ankommande gods tas emot och när de plockar i sina lager. Figur 4.17 
visar vilken typ av truckar med truckdatorer som Theofil använder. Theofil har artiklarnas 
streckkoder på lagerhyllan så plockarna läser av streckkoden på hyllan och inte på 
förpackningarna. Deras lager är mycket större än Mirros lager så plockarna använder sig av 
truckar när de plockar varorna. För de mindre artiklarna använde plockarna sig av en varuhiss. 
Företaget har fått ett snabbare plock och de har färre plockfel sedan de infört streckkodsläsare.  
 
Resultatet av benchmarkingen är att det har skapats en förståelse för hur ett större plocklager 
arbetar med hjälp av plockhjälpmedel i form av sträckkodsläsare. Det har varit upplysande att 
få se hur det fungerar i praktiken och det som framkom var att plockfelen reducerats men att 
vissa fortfarande kan hända på grund av den mänskliga faktorn. Det fanns enligt lagerchefen 
på Theofil Carlsson även tidsvinster att göra. Deras system med varuhissar var effektiva men 
då Mirro inte har den mängden av artiklar som Theofil Carlsson har Mirro inte det behovet. 
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Figur 4.16. Figuren visar den typ av streckkodsläsare med display som Theofil Carlsson 
AB använder.  

 

 
Figur 4.17. Figuren visar vilken typ av truckar med truckdatorer som Theofil Carlsson 
AB använder. 
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4.4 Resultat av fiskbensdiagram 
Figur 4.18 visar anledningarna till plockfelen i form av ett fiskbensdiagram och figur 4.19 
visar varför det blir köbildning vid ordersammanställningen med samma diagramtyp.   

 
Figur 4.18. Ett fiskbensdiagram som visar anledningarna till att det blir felplock.  

 
Det visar sig att de huvudorsaker som ligger till grund för plockfelen består av: 
 

1. Plockar fel produkt 
 

2. Missa att plocka 
 

3. Plockar fel antal 
 

4. Upptäcker ej produktionsfel 
 

När frågan varför ställs upprepade gånger till de fyra huvudorsakerna till plockfelen 
framkommer det att stress samt att plockaren blir störd är ett par av de främsta delorsakerna. 
Vissa problem uppstår även genom att produkterna har liknande artikelnummer. De flesta 
felorsakerna går att härleda till den mänskliga faktorn. 
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Figur 4.19. Ett fiskbensdiagram som visar anledningarna till att det blir köbildning vid 
ordersammanställnigen.  

 
Det visar sig att de huvudorsaker som ligger till grund för köbildning vid 
ordersammanställningen består av: 
 

1. Kapacitetsbrist 
 

2. Brister i lagrets utformning 
 

3. Brister i ordersammanställning 
 

När frågan varför ställs upprepade gånger till de tre huvudorsakerna till köbildning vid 
ordersammanställningen framkommer det att den snabba volymökningen i kombination med 
för liten yta och resursbrist är det som leder till problemet. 
 

4.5 Resultat av brainstorming 
I detta delkapitel redovisas resultaten av de brainstormingövningar som gjordes för de två 
olika frågeställningarna.  
 

4.5.1 Brainstorming för ett effektivare Pelly System-lager 
Det visar sig att flera problem ligger till grund för felplocket och mycket är relaterat till hur 
artiklarna ligger placerade i lagret, lagrets utformning samt stress och den mänskliga faktorn. 
Brainstorming-övningen ledde till ett antal förslag till åtgärder som senare har kategoriserats 
enligt: 
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1. Lageråtgärder – Lagret är för litet och för utspritt för att plocket ska kunna ske på ett 
bra sätt. Artiklar saknar fasta platser och flödet vid orderplock blir dåligt. Följande 
punkter kom upp i övningen: 
 
- Ändra layout på lagret 
- Fasta lagerplatser och bufferteringszoner 
- Bygga ut lagret 
- Flytta bort maskingrupp för mer utrymme 
- Flytta bort skjutdörrstillverkningen för mer utrymme 
- Flytta bort kapmaskin av golv- och takskenor för mer utrymme 
- Ändra plockflödet för kortare interntransporter 
- Lägg till hyllsektioner på lagret 
- Skapa extra buffertzoner mellan hyllsektionerna men bara översta hyllan (kortsidan) så 
att truckar fortfarande kan passera under 
- Flytta ut hela lagret till utlastningen med högre takhöjd för att bygga höglager  
- Dela in artiklarna i grupper efter hur frekvent de plockas  
- Slå ihop silversortimentet med det vita sortimentet 
 

2. Förpackningsstorlekar lämpliga för inköp samt plock – Lagerhyllorna har låg 
fyllnadsgrad eftersom pallarna inte följer standard. En risk vid plock som kan innebära 
felplock är när förpackningar bryts eftersom produkterna då måste räknas. Följande 
punkter kom upp i övningen:   
- Anpassa pallstorlek/ förpackningsstorlekar 
- Ändra inköpsmönster hos centrallagerkunder (köpa in fulla pallar) 

 
3. Hjälpmedel plock – Eftersom den mänskliga faktorn spelar in i flera av plockfelen 

behöver företaget vidta åtgärder för att stödja plockaren i sitt arbete. Följande punkter 
kom upp i övningen: 
- Införa någon ny form av plocksystem (exempel sträckkodsläsare, pick to light och pick 
by voice) 
 

4.5.2 Brainstorming för en effektivare ordersammanställning av 
Mirro 
Problemet med köbildningen till ordersammanställningen visade sig bero på otakt i flödet till 
ordersammanställningen, trångboddhet på ordersammanställningen i kombination med 
resursbrist på grund av volymökningen samt att plocklagret inte var optimalt utformat. 
Brainstorming-övningen gav följande förslag:  
 

1. Lageråtgärder - Lagret är för litet och för utspritt för att plocket ska kunna ske på ett 
bra sätt. Artiklar saknar fasta platser och flödet vid orderplock blir dåligt. Följande 
punkter kom upp i övningen: 
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- Skapa mer utrymmer för ordersammanställningen 
- Ändra layout av lagret för mer utrymme  
- Dela in artiklarna i grupper efter hur frekvent de plockas 
- Slå ihop Pelly System-sortimentet och Mirro-sortimentet med varandra  
- Ta bort maskingrupp för mer utrymme för lager 
- Lägg till hyllsektioner på lagret 
- Skapa extra bufferteringszoner mellan hyllsektionerna men bara översta hyllan 
(kortsidan) så att truckar fortfarande kan passera under 
 
2. Resurser – Eftersom samma person plockar till order och sammanställer ordern blir 
detta en flaskhals och följande förslag till lösning kom fram i övningen: 
- Mer personal till ordersammanställningen 
- Omfördelning av resurser från Pelly System-plocket till Mirro-plocket 
 
3. Flöde och förutsättningar för ordersammanställning – För att undvika 
köbildningen till ordersammanställningen behöver det skapas mer plats samt ett bättre 
inflöde av produkter. Följande kom fram i övningen: 
- Den som ställer samman ordern ska kunna slutföra i samma tid som dörrarna blir klara 
- Styr ordersammanställningen efter dörrarna 
- Skapa mer utrymmer för ordersammanställningstorg 
- Flytta på inplastningen med packstation för att få mer utrymme 

 

4.6 SWOT-analys av plockmetoderna 
Figur 4.20-figur 4.23 visar utförda SWOT-analyser för följande plockmetoder; 
Streckkodsläsare med display och handdator, pick by voice, pick to light och plocklista. 
De ovan nämnda plockhjälpmedel utvärderades genom en SWOT-analys. Företaget behöver 
ett hjälpmedel som ökar effektiviteten och samtidigt bidrar till att plockfelen minskar. Det är 
viktigt att utvärdera de olika metoderna mot bakgrund av detta. Styrkor och svagheter har 
jämförts samtidigt som eventuella möjligheter och hot har vägts in.  



46 
 

 
Figur 4.20. SWOT-analys av plockmetod streckkodsläsare. 

 

 
Figur 4.21. SWOT-analys av plockmetod pick by voice. 
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Figur 4.22. SWOT-analys av plockmetod pick to light. 

 
 

 
Figur 4.23. SWOT-analys av plockmetod plocklist. 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga nya metoder är mer effektiva när det gäller att 
plocka rätt och spara tid än dagens plocklista. Pick by voice och Pick to light har båda 
fördelen att händerna blir fria men det är dyra system och eftersom kostnaden är en viktig 
parameter för företaget blir detta negativt. När det gäller möjligheter för de olika lösningarna 
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så ligger de främst på teknikutveckling som kan innebära att systemen blir mer tillgängliga i 
pris. Hoten bedöms inte vara så stora men ett hot som kom fram är om företaget som 
utvecklar systemen går i konkurs så att service och uppdateringar inte längre blir möjliga. Det 
mest kostnadseffektiva som är kvalitetshöjande verkar vara streckkodsläsare. Den meddelar 
om fel vara läses in och är snabbare jämfört med dagens system med plocklista. 
 

4.7 Rekommendationer  
Detta är rekommendationer till åtgärder som författaren anser att företaget ska genomföra för 
att få ett bättre flöde i lagret och för att minska felplock. Rekommendationerna delas upp 
utifrån de två varumärkena inom företaget Mirro det vill säga Mirro och Pelly System. Första 
frågeställningen gällde Pelly Systems plocklager och därför behandlas den först. Därefter 
visar arbetet på rekommendationerna för delfråga två som omfattar problemet med köbildning 
till varumärket Mirros ordersammanställning. En layoutförändring som underlättar för de 
båda problemställningarna föreslås enligt Figur 4.24. Figur 4.25 visar vad allt är i figur 4.24. 
Resultatet hur primärlagret och dess lagerhyllor rekommenderas att vara utformat utifrån en 
3D-modulering visas i figur 4.26 och figur 4.27 i olika vyer. 

 
Figur 4.24. Förslag till ny layout på Mirro. (ej skalenlig) 

 

 
Figur 4.25. Förklarar figur 4.24 ovan. 
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Figur 4.26. Figuren visar hur lagret rekommenderas att se ut framifrån. Denna 3-
dimentionella ritning är gjord i Autodesk Inventor Professional 2016 – student version. 

 

 
Figur 4.27. Figuren visar hur lagret rekommenderas att se ut från en vy snett ovanifrån 
lagret. Denna 3-dimentionella ritning är gjord i Autodesk Inventor Professional 2016 – 
student version. 
 

Genom denna förändring skapas mer utrymme för både Mirros ordersammanställning samt 
för Mirros och Pelly Systems plocklager. Det blir också möjligt med ett samlat lager för det 
vita sortimentet samt extra buffertytor så att påfyllning till plocklagret underlättas. Det blir 
möjligt med en bättre plockväg och det rymligare lagret gör det mer lättarbetat. De 
förändringar som föreslås i förhållande till den nuvarande layouten ses nedan. 
 

4.7.1 Problemställning Pelly Systems plocklager 
Här behandlas de rekommendationer som bör genomföras gällande Pelly System plocklager.  
 

Placering av artiklar i lagret 
Istället för att ha ett flytande placeringssystem för både plockzonerna och buffertzonerna så 
bör företaget införa ett blandsystem istället för sitt Pelly System-sortiment. I blandsystem 
system är plockplatserna bestämda och buffertplatserna är flytande [7]. I detta system skulle 
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då plockzonerna vara fasta och buffertzonerna vara flytande.  
 
Artiklarna ska ligga i den ordningen som de vanligen plockas till order. Figur 4.9 visar vilken 
ordning artiklarna ska vara. Silversortimentet ska vara kvar på samma plats som det är idag. 
Avståndet till Pelly Systems ordersammanställning från silverlagret är lika avståndet från det 
ordinarie plocklagret till ordersammanställningen vilket medför att det kan ligga kvar då det 
skulle vara sämre att tränga in även dessa produkter i plocklagret.  
 
Mirros och Pelly Systems lagerhyllor ska flyttas en kort sträcka från Mirros 
ordersammanställning och mot den plats där maskingrupp ligger idag. Lagerhyllorna som bär 
trähyllor ska flyttas till Mirros och Pelly Systems lagerhyllor. Det ska också läggas till fyra 
extra lagerhyllor, en till Mirros sortiment och tre till Pelly Systems sortiment. Mellan 
lagerhyllornas kortsidor över gångarna ska det finnas hyllplan för buffertzoner på samma höjd 
som de översta hyllplatserna i lagerhyllorna. Fyllnadsgraden i lagret kan öka om asienpallarna 
anpassas till storlek av standardpall. Dessa förändringar gör att lagerhyllorna utnyttjas 
optimalt och det innebär att det möjliggör fasta lagerplatser i plockzonerna. Fastplatssystem 
betyder att varje artikel som finns i lagret har fått sin bestämda plats [7]. Med fasta 
lagerplatser minskas risken för felplock. 
 

Inköpsmönster centrallagerkunder  
En rekommendation för företaget är att föreslå lämpliga beställmängder för order till 
centrallagerkunder så att fulla pallar beställs där det är möjligt. Detta rekommenderas för 
artiklar där kunderna har behov för minst en pall per månad. I studien har samtliga artiklar 
med en årsvolym över 1000 stycken/år analyserats gällande antal per leverans. Dessa analyser 
ligger till grund för rekommendationer till företaget för att förändra kundernas 
inköpsbeteende. Då detta är konfidentiell information har ett manipulerat diagram inkluderats 
i en bilaga för att visa hur det kan se ut. Se diagram över ett exempel på hur lagertransaktion 
kan se ut i bilaga 3 (obs ej verkliga värden).  
 

Materialflöde i Pelly System-lagret  
Rekommendationen är att företaget skapar ett u-format plockflöde. Ett u-format flöde är när 
materialflödet börjar och slutar på samma ställe [6]. Maskingrupp i anslutning till lager ska tas 
bort och lagret utökas med några hyllsektioner Lagret omfördelas så att trähyllorna flyttas in i 
det ordinarie plocklagret. Figur 4.28 visar hur det nya plockflödet ska se ut. 
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Figur 4.28. Bilden visar hur det nya plockflödet huvudsakligen kommer att se ut med 
den nya layouten för Pelly System sortimentet. Sifforna visar vilken ordning plocket 
sker. (Ej skalenlig)  
 

Plockmetoder inom lager 
Det rekommenderas att företaget ska skaffa sig streckkodsläsare med displayer samt 
handdator. Fördelar med streckkodsläsare är att de ökar produktiviteten i ett lager [12]. Det är 
den plockhjälp som passar företaget bäst när hänsyn tas till kostnaderna samt storlek på lager. 
 
Sammanfattningsvis ger den nya layout-förändringen flera fördelar och gör att plockrundan 
blir en effektiv u-formad runda där det även är möjligt att gå ut mellan hyllorna om ordern är 
färdigplockad redan efter en hyllsektion. Eftersom trähyllorna nu finns i det ordinarie 
plocklagret kan pallen packas komplett i den u-formade rundan. Det har nu skapats mer 
hyllplatser samt buffertplatser. Asienpallarna föreslås få standardstorlek för bättre 
fyllnadsgrad så att det finns plats för att skapa fasta platser i plocklagret medan buffertzonen 
kan ha flytande platser. För att reducera plockfelen behövs plockhjälp och rekommendationen 
blir att streckkodsläsare införs då detta är kostnadseffektivt och säkrar upp plocket så att 
plockfelen minskas. 
 

4.7.2 Problemställning Mirro ordersammanställningen 
Här behandlas de rekommendationer som bör genomföras gällande Mirros 
ordersammanställning.  
 

Mer personal till ordersammanställningen 
Omfördelning av resurser sker från Pelly system-plocket till Mirros ordersammanställning 
vilket gör att den som sammanställer order inte behöver plocka standardprodukterna. Då 
skapas förutsättningar för att plocket kommer fram samtidigt med resten av produkterna till en 
order. 
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Skapa mer utrymme för ordersammanställningen 
Skapa mer utrymme genom åtgärder som flytt av lagerhyllor och flytt inplastning samt 
packstation. Inplastningsmaskin med packstation rekommenderas att flyttas så att den ligger 
vid kapmaskinen för golv- och takskenor. Detta skulle ge bättre utrymme att sammanställa 
order och det gör att det inte samlas så mycket halvfärdiga pallar precis vid lagerhyllorna 
vilket idag gör det trångt och svårarbetat. 
 

Lagerhyllorna Mirro-sortimentet 
Som Figur 4.24 visar längre upp kommer även lagerhyllorna för Mirro-sortimentet att 
placeras där maskingruppen står idag. Det ska också utökas lagerhyllor för Mirro-sortimentet 
med en lagerhylla. Precis som Pelly System-sortimentets lagerhyllor kommer Mirro-
sortimentets lagerhyllor att ha buffertzoner över gångarna på hyllornas kortsidor. 
 

Plockmetod för Mirro-sortimentet 
Metoden för att plocka från Mirro-sortimentet rekommenderas att vara streckkodsläsare med 
displayer samt handdatorer.   
 

Inflöde material till ordersammanställning 
Mirros inflöden av material till ordersammanställningen ska styras upp. De olika 
komponenterna till en order ska ankomma ordersammanställningen samtidigt där 
produktionstiden för dörrarna ska vara styrande. Genom att få de inkommande materialen att 
ankomma ordersammanställningen samtidigt kan ordern packas färdigt på en gång och 
komma ur zon. 
 

Materialflöde i Mirros lager 
Ett u-format flöde föreslås för Mirro-sortimentets standardprodukter. Figur 4.29 visar hur det 
nya plockflödet ska se ut. Det u-formade flödet gör att plockrundan går snabbare. 
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Figur 4.29. Bilden visar hur det nya plockflödet i huvudsak kommer att se ut med den 
nya layouten för Mirro-sortimentet. Sifforna visar vilken ordning plocket sker. (Ej 
skalenlig)  
 

Sammanfattningsvis är det viktigast att se till att det finns plats att hantera order samt att 
komponenterna ankommer området samtidigt. För att detta ska kunna ske är det nödvändigt 
att snabba på plocket av standardprodukter vilket möjliggörs om personal från Pelly System 
omfördelas till Mirro-plocket så att den som sammanställer order kan ägna sig åt det. Nämnda 
rekommendationer till åtgärder skapar förutsättningar för det.  



54 
 

5  DISKUSSION 
I denna del diskuteras resultaten som framkommit i studien utifrån egna iakttagelser och 
värderingar. Denna del ska tydliggöra för läsare hur författaren har resonerat samt lyfta 
fram de viktiga fakta som ligger till grund för rekommendationerna. Även de metodval som 
gjorts kommer att diskuteras under denna rubrik.  

 

5.1 Diskussion om den empirisk datainsamling av situationen idag 
Jag har valt att redovisa empirin av två skäl. Det första skälet är så att läsaren lättare kan få en 
förståelse för nuläget i företaget. Det andra skälet är att den ligger till grund för de föreslagna 
förändringar som jag presenterar som lösning till frågeställningarna.  
 
Inledningsvis presenteras anledningen till varför ett lager överhuvudtaget är nödvändigt. 
Enligt Kent Lumsten i Logistikens grunder är det viktigt att ompröva sitt lager emellanåt [6]. 
Anledningen till att företaget behöver lager blir tydligt när de erbjudna leveranstiderna sätts i 
relation till de möjliga leveranstiderna från leverantörer till företaget. Eftersom 
leveransservice är viktigt och då exempelvis asienleveranserna tar så läng tid menar jag att 
lagerhållningen är nödvändig. 
 
Jag anser att komponenternas flöde går rätt väg i fabriken men att företaget har ett problem 
gällande Mirro-sortimentets inflöde till ordersammanställningen. Problemet som består i att 
det är otakt mellan hur komponenterna ankommer ordersammanställningen måste lösas för att 
få ett fungerande flöde utan köbildning. Lagrets processflöde stämmer överens med de 
basflöden som beskrivs i teoridelens kapitel 2.2.2 under lagrets organisation. 
 
Omfattningen av artiklar som ingår i företagets sortiment är så stort att lager behövs på flera 
ställen. Lagersituationen har företaget bland annat försökt lösa genom att dela på silver och 
vitt vilket jag tycker verkar rimligt. Anledningen till att det är rimligt är att det är lika långt 
från silverlagret till Pelly systems ordersammanställning som från plocklagret där det vita 
ligger till Pelly Systems ordersammanställning. Så som företaget har det idag med olika lager 
är inte optimalt och skapar ineffektivitet med tidsslöseri som resultat. Utifrån de ytor företaget 
har att tillgå är det inte möjligt att få ett samlat lager. Enligt min mening är det inte heller 
önskvärt eftersom det skulle bli för långa gångar med material som bara plockas ibland. En av 
mina huvudfrågeställningar var att komma till rätta med plockfelen och för att lyckas med det 
var jag tvungen att sätta mig in i hela hanteringen för plock och lager. Jag upptäckte ganska 
snart att det var flera faktorer som bidrog till felplocket. Dels upplevde jag inte plocklistor 
som en säker metod då det är lätt att göra fel genoms mänskliga faktorn. Enligt artikeln ”Pick-
by-vision: A first stress test” är plockfel i % med plocklista 0,35% [13]. Jag tycker att det blir 
för omständligt att använda sig av plocklista så som företaget arbetar idag. Allt sker manuellt 
och det blir ett extra moment när sedan plocklistan måste bokas ut manuellt i systemet. 
 
Det blev även klart för mig att stress i plocksituationen bidrog till problemen och en annan 
sak var att plockområdet låg för trångt in mot Mirros ordersammanställning. När jag tittar på 
området så upplevs inplastningsmaskinen med packstation stå fel då den är i vägen för ett bra 
flöde. Utöver detta tar den avställda maskingruppen upp en yta som den stjäl från annat 
eftersom den ändå inte är i drift. 
 
Pallastare och truckar är exempel på utrustning för att hantera produkterna på ett lager [8]. De 
plocktruckar och plockbord som används i plockarbetet idag fungerar väl med tanke på lagrets 
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utformning och storlek. Det jag direkt såg var att det såg glest ut på vissa hyllor vilket 
förvånade mig då jag fått information om att det var trångt på lagret. Eftersom de produkter 
företaget förvarar i hyllorna ligger på för stora lastbärare så utnyttjas lagerplatserna dåligt och 
det blir mycket dödutrymme som ej går att använda till något. Detta förstår jag är ett problem 
eftersom de produkter som förstör lagerutrymmet ändå måste ha en plats i det ordinarie 
plocklagret då de är produkter som säljs mycket. Det innebär att det inte finns plats till alla 
produkter som borde ligga i plocklagret så som exempelvis trähyllorna till Pelly-System-
sortimentet. Jag anser att så som trähyllorna är placerade idag är en bidragande orsak till att 
Pelly System-plocket blir ineffektivt. Alla onödiga tidstjuvar i samband med den ökade 
orderingången gör att risken för felplock ökar då personalen är stressad. Jag tror att detta är en 
viktig del att komma till rätta med för att få bort onödiga moment som riskerar att skapa 
stress. 
 
Det är viktigt att det lager som ska plockas från är utformat så att artiklarna är lättåtkomliga 
[8]. Jag tycker att artiklarna ligger förhållandevis bra då de oftast är lättåtkomliga. Det är 
däremot inte bra att artiklarna inte har fasta platser då det skapar en osäkerhet hos plockaren 
över var han kan hitta artiklarna från en gång till en annan. Detta innebär att företaget har 
flytande placeringssystem. Flytande placeringssystem är när artiklarna inte har bestämda 
platser och de blir placerade i lagret där det finns plats för dem [9]. Eftersom det heller inte är 
säkert att artiklarna kommer i turordning så som de ska ligga på pallen kan plockarna få gå 
fram och tillbaka för att få ordern komplett. Ambitionen är ju att personalen lastar pallen efter 
principen att tunga produkter ligger i botten så att de inte skadar de lättare produkterna. 
 
Inte heller buffertplatserna är fasta men detta verkar ändå fungera relativt bra så det ser jag 
inte som ett problem då personalen inte plockar så ofta därifrån. En buffert är där pallar 
förvaras under den tiden då det inte sker någon aktivitet med dem [6]. Det handlar mer om att 
flytta ner en hel pall som påfyllnad. 
 
Jag tycker att det i huvudsak fungerar bra med den kombination av olika principer för 
placering av artiklar från teoriavsnittet 2.3.5 som företaget försöker tillämpa idag med vissa 
undantag.  
 
Det är bra att plockarna anpassar sättet de plockar efter storlek på order. Vid stora order 
använd orderplock som uttagsprincip då det inte finns plats på pallen för fler order utan 
riskera att allt blandas. Med orderplockning blir det lättare att hitta fel och det behövs inte 
någon yta eller personal till att sortera kundorder heller [6]. Vid små order kan de utan risk för 
sammanblandning lägga fler order på plockbordet och då används uttagsprincipen 
samplockning. Vid samplockning sparas tid för förflyttning mätt per orderrad [6]. Jag fick 
själv pröva på att plocka några order med plockbordet till hjälp och menar att det fungerar väl 
utan att de blev sammanblandade. 
 
Jag tycker att det är viktigt att förstå hur olika kundkrav gällande order påverkar hur plocket 
går till. Eftersom kunderna har så olika behov anser jag att företaget ska försöka påverka 
kunderna till ett så effektivt inköpsbeteende som möjligt utifrån respektive kundgrupps 
förutsättningar. 
 
Det var viktigt att undersöka vilken typ av fel som uppkommer i plocket. De typer av fel som 
hittades var av den typ som jag hade förväntat mig då jag innan läst att just dessa typer av fel 
är vanligt förekommande. Det tillkom inte något oväntat men jag hade mot bakgrund av den 
information som gavs i samband med starten av introduktionen förväntat mig större antal fel. 



56 
 

Detta är ju reklamationer som kunden har anmärkt på vilket ofta innebär att det även finns ett 
mörkertal där kunden inte har orkat eller velat göra anmälan. Skulle någon exempelvis få en 
konsol för mycket är det inte säkert att kunden gör en anmälan och då missas det i statistiken. 
 
En insikt som förstärktes med tiden var att felplocket berodde på flera faktorer som mänskliga 
faktorn, stress i plocksituationen, brist på utrymme runt lager och ordersammanställning. Det 
blev tydligt att det inte bara krävdes en ny metod för plocket utan att även layouten behövdes 
förändras för att få en mer lättarbetad miljö. När jag tittar på situationen så menar jag att 
inplastningsmaskinen med packstation står fel i Mirros ordersammanställning då den är i 
vägen för ett bra flöde. Därutöver tar den avställda maskingruppen upp en yta som den stjäl 
från annat eftersom den ändå inte är i drift. Den andra frågeställningen gällande otakten in till 
Mirros ordersammanställning skulle också gynnas av layoutförändringen då den skapar nya 
förutsättningar att ta hand om fler pallar utan att behöva ställa dem på kö där de inte ska vara. 
 
Det är viktigt för företaget att agera på ett korrekt och hållbart sätt och det förväntas också av 
företagets kunder att dessa värderingar efterlevs. I detta fall avseende artiklar till lager så är 
det inköpsfunktionen som säkerställer att leverantörer agerar på ett korrekt sätt och bedriver 
sin verksamhet på god etisk grund. Jag tycker det är bra att företaget har tagit ställning till 
vilka krav de ska ha på den egna verksamheten samt andra verksamheter som företaget gör 
affärer med. Det är idag vanligt att företag generellt delar dessa värderingar då 
slutkonsumenterna har blivit mer medvetna och förväntar sig att företagen de handlar av beter 
sig på ett bra sätt, både etiskt och miljömässigt. 
 

5.2 Diskussion om metoderna och dess resultat 
Intervjun på företaget genomfördes i ett tidigt skede och den intervjuade var den ansvarige 
arbetsledaren för lagret. Intervjun genomfördes på ett semistrukturerat sätt vilket ger utrymme 
för följdfrågor men också innebär att den som intervjuar måste vara alert [15]. Hon är också 
aktiv i plockarbetet och var den som företaget hänvisade mig till då hon har bäst kunskaper i 
hela flödet. På Theofil hade jag turen att få möjlighet att träffa ansvarig arbetsledare för lagret. 
Han hade haft denna tjänsten i många år och kunde hela förloppet. På Theofil kunde jag ställa 
frågor gällande hur de arbetade med plockhjälp och lagerhantering vilket hjälpte mig i att se 
om liknande metoder kunde vara lämpliga på företaget Mirro. Intervjuerna gav mig en bra 
grund inför mina möjligheter att angripa de båda frågeställningarna. Det som framkom i 
intervjun med Mirros lageransvarig var en beskrivning av plocket och dess utmaningar vilket 
senare låg till grund för vidare analys. Jag använde mig av semistrukturerad intervju och detta 
fungerade väl då nya frågor uppkom naturligt under intervjuns gång. Semistrukturerad 
intervju ger utrymme för följdfrågor men innebär också att den som intervjuar måste vara 
alert [15]. För mig var besöket på Theofils i Jönköping en bra erfarenhet då jag fick se hur ett 
företag som är specialister på att plocka många orderrader har löst sitt sätt att arbeta. Theofils 
tog sig tid att både visa på flödet från det att gods ankommer till det att ordern bokas ut ur 
lagret. Efter slutförd visning gavs också möjlighet att ställa frågor om deras system, som var 
streckkodsläsare med truckdatorer, vilket underlättade för mig i ett senare läge då jag skulle 
värdera de olika plockmetoderna. 
 
Problemställningarna ritades in i fiskbensdiagram som gav en bra struktur på problemen till 
de två frågeställningarna. I fiskbensdiagram bryts problemen ner till grunden genom att 
upprepat ställa frågan varför för varje problem [17]. Genom att dela upp varje delproblem i 
flera mindre delproblem gavs möjlighet att ringa in olika lösningsförslag. Det är lättare att se 
vad som behöver åtgärdas eftersom det visade sig att flera av delproblemen liknade varandra. 
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Ett exempel på problem som dök upp på fler ställen var stress vilket inte förvånade mig 
eftersom företaget har en så stor volymökning.  
 
Brainstorming är en metod som används för att generera så många idéer som möjligt [19]. 
Brainstorming-övningen gjorde jag i ett ganska sent skede när jag fått in mycket empiri. Jag 
utgick bland annat från fiskbensdiagrammen och försökte komma på förslag till lösningar på 
de olika frågeställningarna. En kritik till detta momentet är att övningen gjordes på egen hand 
och det saknades på så sätt den fördelen av att tankar väcker tankar som är en positiv spinoff 
när flera i en grupp deltar i övningen. Oavsett så känner jag att jag vid det tillfället var så 
påläst på förutsättningarna att det gick förhållandevis bra. Jag fick användning för de mesta 
åtgärderna i brainstormingen men ett antal idéer var inte rimliga att genomföra.  
 
En SWOT-analys är en metod som används för att ställa styrkorna mot svagheterna och 
möjligheterna mot hoten i ett arbete [22]. SWOT-analyserna hjälpte till att på ett tydligt sätt 
sammanfatta positiva och negativa aspekter för varje plockmetod. Detta var en bra 
sammanställning för jämförelse mellan de olika metoderna och det blev tydligt för mig vilket 
alternativ som skulle passa företaget bäst. Det var svårt att komma på externa hot och 
möjligheter och tyngdpunkten kom att hamna på styrkor och svagheter vilka var lättare att 
identifiera. Jag menar ändå att jag kom fram till ett underlag i analyserna som tydligt visade 
vilket alternativ som var lämpligast för företaget. 
 
Modellen som gjordes i 3D blev jag nöjd med då jag anser att den ger en bra uppfattning om 
hur primärlagret rekommenderas att utformas. Det var svårare att modulera detta i Autodesk 
Inventor Professional 2016 – student version än vad jag hade tänkt mig. Problemet berodde på 
att jag utförde det på min egna dator som inte har den bästa prestandan. När jag var närmare 
slutet av moduleringen gick det inte att hantera programmet längre för att det laggade hela 
tiden. För att fixa problemet fick jag skära ner på vissa detaljer på pallarna vilket fick 
programmet att sluta lagga. De ändringarna som gjordes på pallarna var inte av betydelse för 
slutresultatet oavsett då de ej gick att se dem när modellen var ut-zoomad.  
 

5.3 Diskussion om rekommendationerna till företaget  
Här diskuteras de rekommendationer som framkommer i resultatkapitlet. Diskussionen 
kommer att omfatta både plocket till Pelly System och Mirros orderställning.   
 

5.3.1 Problemställning Pelly Systems plocklager 
Här diskuteras rekommendationerna för plocket till Pelly System. 
 

Placering av artiklar i lagret 
Jag anser att det bästa skulle vara ett blandsystem för Pelly System-sortimentet då det behövs 
fasta plockplatser för att för att få ett så effektivt plock som möjligt. Buffertzonerna ska vara 
flytande på grund av att det tar mindre utrymme. Dessutom är det inte lika relevant att 
buffertzonerna är fasta till skillnad från plockzonerna.  Det som finns i buffertzonerna plockas 
bara ibland och ytan är inte tillräckligt stor för att varje produkt ska kunna få fasta 
lagerplatser. 
 
Artiklarna ska placeras i den ordningen som de ofta plockas för att lasta pallen i rätt ordning 
så att plockarens rundor ska bli smidigare och gå snabbare. Detta innebär att hänsyn ska tas 
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till hur pallarna plockas ihop. Figur 4.9 visar vilken ordning artiklarna ska vara. 
 
Det vore önskvärt att placera silversortimentet tillsammans med det vita sortimentet för att 
undvika extra transportsträckor men då det inte går av utrymmesskäl ska det ligga kvar där det 
ligger idag. Det vanliga är att en order innehåller antingen vita produkter eller silverprodukter 
och därför är det hanterbart att de olika färgerna är placerade på olika platser. Om 
silverartiklarna som plockas mest skulle blandas in bland de vita artiklarna skulle det bli 
onödiga transportsträckor mellan dessa plockzoner. De vita artiklarna plockas överlägset mest 
och därför är det naturligt att de har bästa positionen i lagerlayouten. 
 
Då maskingruppen inte behövs längre så tas den bort för att få mer utrymme för fler 
lagerhyllor. De lagerhyllor bestående av trähyllor för Pelly System ska flyttas till det 
utbyggda lagret för att minska onödiga transportsträckor. Trähyllorna placeras i början av 
plockrundan för Pelly Systems sortiment så att det passar in i deras plockordning.  
 
De fyra extra lagerhyllorna som ska placeras i lagret är till för att få mer plats för plockzoner 
och buffertzoner. Buffertzonerna som jag rekommenderar att företaget ska ha mellan 
lagerhyllorna på den översta hyllnivån skapar dessutom extra förvaringsutrymme.  
 
Det är viktigt att skapa passager mellan hyllsektionerna så att det är möjligt att komma 
igenom på fler ställen. Om plockarna enbart behöver plocka från hyllsektion ett och två 
exempelvis är det onödigt att gå hela u-formationen och de kan då korta rundan genom att gå 
igenom tidigare och sedan vidare till ordersammanställningen.  
 
Jag anser att Mirro bör kontakta sina leverantörer av Pelly System-sortimentet för att förändra 
storleken på de pallar som levereras in. Idag stämmer pallarna inte med de lagerhyllplatser 
som används och det försämrar fyllnadsgraden. Dagens hyllor är anpassade för standarpallar 
med mått 80 x 120 cm och då asienpallarna är större än detta förstörs mycket lageryta av 
tomrum.  
 

Inköpsmönster Pelly System centrallagerkunder 
Eftersom centrallagerkunderna köper stora volymer per artikel bör kunderna styras upp 
gällande sina köp. Där det finns förutsättningar att köpa fulla pallar per leveranstillfälle bör 
det vara tvingande då det blir mer effektivt för plockarbetet. Sådana artiklar skulle inte ens 
behövas lagerläggas i plocklagret eller i den närliggande buffertzonen utan skulle då hämtas i 
den avsidesliggande buffertzonen i den andra byggnaden. I diagrammen som jag tagit fram 
gällande lagertransaktioner syns det vilka produkter som avses. Eftersom detta är 
konfidentiell information har jag inte möjlighet att redovisa exakta siffror men jag har gjort ett 
exempeldiagram som visar hur det skulle kunna se ut.  
 

Materialflöde i Pelly System-lagret  
Det mest effektiva för Pelly System-plocket vore att skapa ett u-format plockflöde. Genom att 
placera produkter i lagerhyllorna så att de kommer i rätt ordning utifrån hur pallarna plockas 
blir plocket effektivt och dessutom blir transportsträckan för plockrundan minimal. Enligt min 
mening leder detta till tidsvinster då plockpersonalen får en kortare plockväg och de krockar 
inte i lagergångarna eftersom alla går åt samma håll.  

 



59 
 

Plockmetoder inom lager 
Då Mirro är ett mindre företag där kostnaden för den plockmetod som ska väljas är viktig 
rekommenderas streckkodsläsare med displayer och handdator. En väsentlig fördel med 
streckkodsläsare med handdator är att då en produkt scannas in varnar systemet om fel vara 
tagits. Detta är en stor fördel jämfört med dagens metod där företaget använder plocklistor. 
Dessutom stöder det rekommenderade systemet att inventering underlättas då plockade 
artiklar dras ifrån det antal som enligt systemet finns i lager. En stor fördel mot dagens 
plocklista är att ordern inte behöver bokas ut manuellt efter plockat runda. Scanner med 
handdator kan med fördel användas på flera funktioner i företaget såsom godsmottagning. Ett 
resultat av de genomförda SWOT-analyserna visar att de övriga metoderna är dyrare. 
Därutöver så är inte pick to light lämpligt eftersom den är bättre då det plockas ur en zon 
vilket inte stämmer på Mirro. Pick to light är en plockmetod som använder sig av ljussignaler 
för att hjälpa plockaren att utföra sitt arbete [10]. 
 
När jag började undersöka de olika metoderna var pick to light den metod jag trodde att jag 
skulle komma att rekommendera men utifrån SWOT-analyser som genomfördes föll den bort. 
Streckkodsläsare med handdator växte fram till ett mer lämpligt alternativ i mina 
utvärderingar och mot bakgrund av mitt studiebesök på Theofil där jag såg fördelarna med 
systemet menar jag att denna metod är den rätta för Mirro då den även är lägre i kostnad. 
 

5.3.2 Diskussion om problemställning Mirro 
ordersammanställningen 
Här diskuteras rekommendationerna för Mirros ordersammanställning. 
 

Mer personal till ordersammanställningen 
Eftersom det kommer att bli mer tidseffektivt när plockrundan för Pelly System-plocket 
ändras från ineffektiva plockvägarna som är idag till den effektiva u-formade plockvägen 
kommer det att frigöras tid för plockpersonalen. Utöver detta så förbättras plocktiderna 
ytterligare av streckkodsläsarna med handdatorer då det blir ett säkrare plock som går 
snabbare. Idag bockas varje orderrad ut manuellt i systemet efter färdigplockad order vilket 
blir klart redan vid inskanningen med skanner ansluten till handdator. Detta möjliggör en 
omfördelning av personal så att den lediga kapaciteten från Pelly System-plocket kan 
utnyttjas till att förstärka Mirros plock till ordersammanställning. 
 

Skapa mer utrymme för ordersammanställningen 
Eftersom ordersammanställningen är för liten i förhållande till den volymökning som Mirro 
upplever blir arbetet ineffektivt då pallar står trångt och på fel ställen. Genom att utöka 
ordersammanställningens yta kan flera order hanteras samtidigt utan att de står i vägen för 
varandra och arbetet blir mer effektivt. Jag anser att placeringen av ordersammanställningen 
ligger på rätt ställe eftersom den ligger nära utlastningen men då den är för liten behöver den 
utökas. Utökning av ytan uppnås bäst om lagerhyllorna flyttas mot det område där den ej 
använda maskingruppen står samt om inplastningsmaskin samt packgrupp flyttas.  
 
Anledningen till denna flytt är att få mer plats till ordersammanställningen för order som 
kommer från Mirros sortiment. Att inplastningsmaskinen med packstation flyttas till 
kapmaskinen är för att det där är tillräckligt med utrymme för att kunna utföra de uppgifter 
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som behövs utföras. Det större utrymmet som nu skapas för ordersammanställningen gör att 
det går att hantera inflödet till Mirros order bättre så att det inte blir så trångt. Detta innebär 
dessutom att det blir mer effektivt då den ökade ytan gör att personalen som sammanställer 
order inte behöver flytta pallar till mer avlägsna förvaringsplatser innan utleverans. 
 

Lagerhyllorna Mirro-sortimentet 
Då maskingruppen inte behövs längre så tas den bort för att få mer utrymme för fler 
lagerhyllor. Detta kommer också leda till ett större område för Mirros ordersammanställning 
då lagerhyllorna dessutom ska flyttas åt det håll där maskingruppen idag är.  
 
De fyra extra lagerhyllorna som ska placeras i lagret är till för att få mer plats för plockzoner 
och buffertzoner. De buffertzoner som jag rekommenderar att företaget ska ha mellan 
lagerhyllorna på den översta hyllnivån skapar dessutom extra förvaringsutrymme. 
 
Det är viktigt att skapa passager mellan hyllsektionerna så att det är möjligt att komma 
igenom på fler ställen. Om personalen enbart behöver plocka från hyllsektion ett och två 
exempelvis är det onödigt att gå hela u-formationen och de kan då korta rundan genom att gå 
igenom tidigare och sedan vidare till ordersammanställningen. 
 

Plockmetod för Mirro-sortimentet 
Då Mirro bör ha samma system som Pelly-System-plocket gäller även här att den metod som 
ska väljas är streckkodsläsare med displayer och handdator. Samma fördelar och skäl till valet 
av metod gäller lika som för Pelly System-plocket.  
 

Materialflöde i Mirrolagret 
På samma sätt som för Pelly System-plocket vore det mest effektiva för Mirro-plocket att 
skapa ett u-format plockflöde. Genom att placera produkter i lagerhyllorna så att de kommer i 
rätt ordning utifrån hur pallarna plockas blir plocket effektivt och dessutom blir 
transportsträckan för plockrundan minimal. 
 

Inflöde material till ordersammanställning 
Idag får ordersammanställningen in skjutdörrar, inreden och standardkomponenter till en 
order i otakt. För att få ett bättre flöde i ordersammanställningen är det viktigt att allt 
ankommer samtidigt så att ordern snabbt kan flyttas ut ur ordersammanställningens zon och 
vidare till utlastningen. Genom att ändra plockrundan till ett effektivare u-flöde samt den 
omfördelning av resurser som föreslås från Pelly System-plocket, skapas förutsättningar att 
kommas fram snabbare med standardplocket. Jag föreslår att produktionstiden för de 
kundunika skjutdörrarna blir styrande då det tar längst tid att producera. Resten till en order 
består av delvis kundunika inreden men mestadels plock av standardkomponenter som är 
lättare att planera in mot dörrens färdigställandetidpunkt.    
 

5.4 Arbetets påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv 
Det som arbetet enligt min mening inverkar positivt på är miljön. Ur ett hållbarhetsperspektiv 
tjänar miljön på att skicka rätt produkter då det blir mindre emballage samt färre frakter. Även 
pappershanteringen minskar.   
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6 Slutsatser 
I detta avsnitt redovisar författaren de slutsatser som framkommit satt i relation till syftet av 
studien. 

Studien har utförts med fallstudie som metodval vilket har fungerat väl då det inom 
fallstudiens ram varit möjligt att gå på djupet i fallföretagets förutsättningar. Som ett 
komplement har metoden benchmarking använts där arbetet haft fördel av att även kunna få 
information från ett företag som i praktiken använder sig av det sedan rekommenderade 
plockhjälpmedlet. 
 
I arbetet var syftet primärt att få svar på hur företaget ska kunna komma till rätta med dess 
plockfel som är den enskilt största anledningen för reklamationer. I studien framkommer det 
att problematiken är mer komplex än att det kan avhjälpas enbart med ett plockhjälpmedel. 
Det visar sig vara fler parametrar som behöver åtgärdas:  

1. Lagerlayouten visar sig skapa problem då lagret på grund av platsbrist inte är 
optimalt utformat. Layouten gör plocket svårarbetat med onödiga gånglängder vid 
plock av order bland annat eftersom trähyllorna finns i en annan byggnad.  

2. Order plockas inte heller efter något strukturerat flöde vilket gör att plockrundorna 
tar onödig tid.  

3. Eftersom fyllnadsgraden på lagerhyllorna är låg på grund av ej anpassade 
pallstorlekar medför det att det inte finns plats för artiklarna att ha fasta platser. 
Detta gör det osäkert för plockarna att hitta rätt.  

4. En försvårande faktor är att företaget upplevt en kraftig volymökning vilket skapar 
stress och med det, risk för plockfel.  

5. Plocklista som företaget använder sig av idag blir direkt olämplig då det 
sammantaget är för mycket som kan gå fel genom den mänskliga faktorn mot 
bakgrund av omständigheterna ovan. 
 

Arbetets andra frågeställning gällde otakten mellan de olika inflödena till varumärket Mirros 
ordersammanställning.  
 

1. En del i att otakten har blivit ett problem är på grund av den kraftigt ihållande ökade 
volymen med köbildning som resultat.  

2. På grund av platsbristen i lagerområdet samt trångboddheten i 
ordersammanställningen blir det svårjobbat och mycket tid läggs på att flytta 
halvfärdiga pallar.  

3. Inte heller här har plocket ett bra plockflöde och gångvägarna i plocket blir onödigt 
långa.  

4. Platsbristen i ordersammanställningen är på grund av att inplastningsmaskinen med 
packstation tar för mycket plats.  

5. Eftersom samma person som ställer samman ordern även är den person som plockar 
från lagret till varje order blir det för resurskrävande med volymökningen.  

Studien kommer fram till att det är viktigt att låta produktionstiden för Mirros skjutdörrar vara 
styrande för när ordern ska ställas samman och att allt annat material då ska komma fram till 
samma tid. Detta skulle innebära att de inte behöver ha halvfärdiga pallar stående i 
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ordersammanställningsområdet utan pallen kan snabbt plockas samman och köras till 
utlastningsområdet. 
 
Sammantaget för att åtgärda båda frågeställningarnas problem är min slutsats att företaget bör 
skapa mer plats i lagret genom att ta bort en maskingrupp som inte längre används och som 
står i direkt anslutning till lagret. Utöver det så bör inplastningsmaskinen med packstation 
flyttas ut ur ordersammanställningsområdet. Pallar som förvaras i lagret bör ersättas med 
pallar av standardstorlek så att lagerhyllorna kan utnyttjas maximalt. Skapa u-formade 
plockvägar för ett bättre flöde vid orderplock. För Pelly Systems räkning blir detta möjligt om 
trähyllorna flyttas in i det primära plocklagret. Genom utbyggnad av lagret, införande av extra 
bufferthyllor över gångarna mellan hyllornas kortsidor samt förändrade pallstorlekar skapas 
möjlighet att ge artiklarna fasta platser i plockzonen. Det kan vara flytande platser i den nu 
utökade buffertzonen. En lösning på plockfelen är att byta ut plocklistan mot 
sträckkodsskanner med displayer samt handdator så att säkerheten i plocket ökar. 

Alla förändringar sammantaget skulle öka kapaciteten för Pelly System-plocket så att det 
skapar möjlighet för en omfördelning av resurser. Personalen på Pelly System kan då stötta 
personalen på Mirros plock av standardprodukter. Genom den förändringen behöver den som 
ställer samman order inte plocka ihop standardprodukterna vilket är det som är största skälet 
till otakten i Mirros ordersammanställning. 
 
Syftet var att komma fram till lösningar på de två frågeställningarna med en förbättrad 
produktivitet och med ett starkt kostnadsfokus. Genom att skapa bättre förutsättningar enligt 
ovan ökar produktiviteten så att företaget kan anpassa sig till den ökade volymen utan att 
anställa fler. Personalresurserna kan omfördelas mellan varumärkena och de hyllor som 
kommer in extra i plocklagret är hyllor som flyttas från en annan del av företaget. De 
kostnader som tillkommer är kostnaderna för plockhjälpmedel i form av streckkodsskanners 
med handdatorer men det kommer att betala sig genom att kvalitetsbristkostnaderna går ner. 
Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att företaget skickar ut rätt saker så att de undviker 
att ta extra resurser i form av extra förpackningsmaterial och onödiga extrafrakter. Jag menar 
att jag fått svar på de två frågeställningar som arbetet syftade att lösa. Förtjänsterna i arbetet är 
att personalen kommer att få en bättre arbetssituation med ett mer lättarbetat lager som skapar 
mindre stress samt att företaget får bättre förutsättningar att hantera lagerarbetet samt 
minskade kvalitetsbristkostnader. 

För andra mindre företag rekommenderas att se detta som ett förslag till hur de kan genomlysa 
sin verksamhet gällande denna typen av problemställning där flödet är enligt nedan: 
 

1. Formulering av problem 
2. Nulägesanalys där företaget beskriver hur situationen är idag med hjälp av valda 

metoder i metodkapitlet 
3. Arbetets teoriavsnitt används för att se vilka delar som är tillämpliga på det egna 

företaget 
4. Problemet specificeras i ett fiskbensdiagram 
5. Möjliga lösningar brainstormas fram 
6. Valda plockhjälpmedel utvärderas med hjälp av SWOT-analyser för att se vilket 

hjälpmedel som passar det egna företaget bäst. SWOT-analysen kan till exempel 
även användas för att ställa olika layoutförslagsförändringar mot varandra 
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Självklart finns det många olika typer av lösningar beroende på företagets förutsättningar men 
detta strukturerade arbetssätt hjälper till att styra upp processen. Resultatet av en utredning 
och dokumentation enligt ovan leder till att företaget får ett bra beslutsunderlag för vilka 
åtgärder de bör göra. 
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7  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA 
ARBETE 
I detta avsnitt rekommenderar författaren förslag till en framtida forskning av mer generell 
karaktär men också förslag till uppföljning av fallföretaget. 

För framtida arbete allmänt vore det av värde att utföra en bredare studie i form av en 
flerfallsstudie på mindre företag som infört olika typer av plockhjälpmedel. I denna studie 
hittades beskrivningar av olika hjälpmedel samt fördelar och nackdelar för hjälpmedel såsom 
sträckkodsskanner med handdator, pick to light och pick by vision. Det som saknade var en 
mer vetenskaplig jämförelse av resultat mellan fallföretag före och efter införande av dessa 
hjälpmedel. Det vore intressant att få en bredare studie där några företag per valt hjälpmedel 
analyserades med utgångspunkt i hur plockfelen har förändrat sig genom införandet av 
hjälpmedel. Företagens kvalitetsbristkostnader för plockfel före införandet skulle då kunna 
sättas i relation till de nya kvalitetsbristkostnaderna två år efter införandet. 
 
För framtida arbete för Mirro som företag vore det intressant att följa upp efter två år vilka av 
de föreslagna rekommendationerna som införts och hur det har påverkat plockfelen på Pelly 
System. 
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Bilaga 1. Intervju med Mirros lageransvarig 
1. Vad har du som huvuduppgift på lagret? 

Informanten: Min huvuduppgift är väll att ha hand om företag 1 att ta hand om ordrar och 
bokar ut. 
 
Intervjuare: När du plockar är det mest Pelly System som du plockar? 
 
Informanten: Pelly System 
 
Intervjuare: När du plockar det är det på pall då? 
 
Informanten: Jag plockar mest företag 2 och företag 2 har aldrig pall. Förutom då det är 
dörrar. 
 
Intervjuare: Företag 2 är det mer privatpersoner? 
 
Informanten: Det är mer privatpersoner, precis. 
 
Intervjuare: Det var det som jag plockade till då första veckan? 
 
Informanten: Ja 
 

2. Har du alltid samma typ av uppgifter att genomföra eller roterar du arbetsuppgifterna? 
Informanten: Ja asså det är ju roterande kan man ju säga för det är ju både administrativt och 
så packar jag ju.  
 

3. Hur stressigt anser du jobbet att vara? 
Informanten: det är ju både lite upp och ner det beror ju på. Det är inte samma ordrar varje 
vecka. Nu dom senaste tiden har det varit ganska stressigt. Det har varit mycket ordrar men så 
brukar man säga att det blir en dipp till våren så nu får vi se om det blir en dipp. 
 
Intervjuare: Känner du att det är svårt att hinna med allt som man ska göra? 
 
Informanten: Ja ibland är det ju det och nu har vi haft otur med mycket sjukdom och om en 
är borta så märker man det. 
 

4. Är plocklistan lätta att förstå? Om inte hur kan denförbättras? 
Informanten: Ja den har blivit bättre men det finns fortfarande kvar att önska. 
 
Intervjuare: Finns det något speciellt du tänker på? 
 
Informanten: Vi har två olika plocklistor, person 1 har en och vi har en.  
 
Intervjuare: Person 1 är hon som håller på med Mirro? 
 
Informanten: Där har vi ibland Mirro plock och Pelly System plock på samma plocklista 
vilket gör att vi måste kopiera så vi får en plocklista och hon får en plocklista. Sen slänger vi 
kopian men detta är något som vi försöker förbättra. 
 
Intervjuare: Hur ofta är det man blandar Pelly System med Mirro? 
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Informanten: Det är företag 3 som man gör det med för att de vill ha det så? 
 

5. Är det svårt att hitta artiklarna på lagret? 
Informanten: Ja det kan jag tycka. Nu är jag mest hemma i Pelly System lagret men om jag 
plockar i Mirro så måste jag leta för jag har inte hunnit märka alla artiklar. Vi har inget bra 
system, vi har Pelly System, Mirro och silver men det är ingen artikel som har en bestämd 
plats vilket kan bli lite rörigt. 
 

6. Vad har ni för uppmärkning? 
Informanten: På hyllorna är Pelly System är det uppmärkt med artikelnummer och 
benämning. Vi har Mirro kvar att göra det har vi inte hunnit än.  
 

7. Vad har ni för system för att fylla på lagret (när det håller på att ta slut)? 
Informanten: Det är person 2 som sitter och har koll på Jeeves när det behövs men det funkar 
inte alltid till hundra procent så ibland får man säga till när det tar slut. 
 
Intervjuare: Ni har ett lager här utanför plocklagret? 
 
Informanten: Ja det har vi. 
 
Intervjuare: Tar ni in då med truck? 
 
Informanten: Ja. 
 
Intervjuare: När ni märker när det är lite på en pall på hyllan tar ni in en ny pall och staplar 
det som är kvar på den gamla pallen på den nya? 
 
Informanten: Ja precis. 
 

8. Har du tänkt på något som skulle kunna förbättra hanteringen på plocklagret? 
Informanten: Framförallt är det att man ska kunna skanna av så att man plockar rätt artikel 
för det är för många felplock idag. Det beror på att man inte är uppmärksam på vad det står på 
listan men det är också att vi har artiklar med liknande artikelnummer som är väldigt nära 
varandra. Ibland skiljer det bara en siffra och då är det lätt att se fel. Så då om man skannar så 
ska man se att man har tagit fel. 
 

9. Vad är den största risken för felplock? 
Informanten: Det tror jag är när vi har artiklar med liknande artikelnummer för nära 
varandra. Just nu är det placerade hur ofta de plockas men det hade nog varit bra att ha ett 
visst mellanrum mellan liknande artiklar.  
 
Intervjuare: Är det tillexempel konsoler du tänker på? 
 
Informanten: Ja, beslag, korgar och sånt. 
 

10. Känner du att du hinner med att packa det du ska under en arbetsdag? 
Informanten: Det går lite upp och ner. 
 

11. Plockar du på Mirro och Pelly System? 
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Informanten: Jag plockar på Pelly System. 
 

12. Tycker du att artiklarna är placerade bra på lagret? 
Informanten: Det är både ja och nej det finns en del att önska. Sen så har vi väldigt 
otympliga produkter så det är svårt att få allt i rätt plockhöjd. 
 
Intervjuare: Har ni bestämda platser på artiklarna? 
 
Informanten: Nej men det är ett önskemål men just som det är idag har vi för lite platser för 
att kunna ha fasta platser. 
 

13. Vad tror du det är som leder till köbildningen vid ordersamanställningen? 
Informanten: Det är en del där som om det blir tjockt med dörrar och Person 1 hinner inte 
med. Tanken där är att man förplockar det hon ska ha på sina häckar så det är färdigt och då 
måste vi dela på plocklista och ha en person som gör det då.   
 
Intervjuare: Känner du att det är för lite personal där nere ibland? 
 
Informanten: Ja. 
 

14. Är det svårt att se om en vara har blivit fel vid produktionen? 
Informanten: Det är mest person 3 som har koll på den biten. Jag tror det är person 4 som 
upptäcker först när hon kapar. 
 

15. Är det svårt att få plats med alla artiklar på lagret? 
Informanten: Ja det är det. 
 

16. Hur skiljer sig plocket åt mellan Företag 4, projektkunder som Företag 3 och övriga 
kunder? 
Informanten: Företag 4 går var fjortonde dag och där skickar vi i hela pallar. 
 
Intervjuare: Hur brukar ni packa pallar, är det tyngre längst ner? 
 
Informanten: Jo men så packar vi alltid. Så som till Företag 3 plockar vi vägg- och 
golvskenor i botten och sen träskivorna ovanpå och sen kommer konsolerna och sist kommer 
korgarna. Man sätter det som är mest ömtåligt överst.  
 
Intervjuare: Jag antar att det beror också på hur beställningen ser ut? 
 
Informanten: Ja men oftast ser de ut så. 
 

17. Hur bygges blandad pall upp dvs vad lägges i botten och vad lastas därefter på i 
turordning? 
Informanten: Det är som jag sa innan man har det tyngsta i botten. 
 
Intervjuare: Får man lägga saker i korgarna när man packar? 
 
Informanten: Endast väldigt lätta grejer. Inga konsoler eller tunga grejer. 
 
Intervjuare: Det är skruvpåsar och sådant som går bra? 
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Informanten: Ja precis. 
 

18. Kan samma person plocka ihop båda Pelly System och Mirro ordrar? 
Informanten: Ja. 
 
Intervjuare: Kan det vara då folk är sjuka att annan personal får rycka in på deras station då? 
 
Informanten: ja precis. 
 

19. Hur hanterar ni långa artiklar när ni packar? 
Informanten: När Företag 3 beställer så har vi de långa artiklarna så som golvskenor och 
klädstänger på botten av pallen.  Om det inte blir mer än fem packet så slår vi in dem i 
wellpapp då så slår man in dom i lösa paket. Blir det mer än fem packet packar vi dom fast på 
pall och det har med kostnaden att göra.  
 

20. Hur emballerar ni när ni bryter förpackningar? 
Informanten: Det är antingen i wellpapp eller i tomma kartonger. 
 
Intervjuare: Det är inte till alla kunder som man får bryta ordrar? 
 
Informanten: Företag 2 gör man det för att det är privat men företag 5 bryter vi inte till. 
 
Intervjuare: Hur är det bet Företag 4? 
 
Informanten: Där bryter vi inte heller. 
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Bilaga 1. Intervju med Theofil Carlsson AB 
lageransvarig 

1. Hur stor lageryta har ni? 
Informanten: 3500 m2. 
 

2. Hur många är det som arbetar på lagret? 
Informator: Det är tio stycken. 
 

3. Vad har ni för lageromsättningshastighet? 
Informator: Det är fyra gånger totalt. 
 

4. Hur många olika artiklar lagerför ni? 
Informator: Vi har nästan 40 000 artiklar i registret men plats i huset skiftar det mellan 6000 
till 10 000. 
 

5. Hur plockar ni produkterna, plocklista etc.? 
Informator: Det är byggt som en plocklista men det står i datorn istället så det är papperslöst 
idag. Det ända som är papper idag är följesedeln och fraktsedeln.  
 

6. Hur många utleveranser har ni per dag? 
Informator: Vi brukar räkna på plockrader och det brukar ligga på 600 rader per dag. 
 

7. Hur många orderrader packar en plockare per dag? 
Informator: Runt 110–120 stycken, de som är rutinerade. 
 

8. Hur ser flödet ut från order till utleverans? 
Informator: En kund ringer in en säljare lägger in ordern i Jeeves säljaren ser till att alla 
artiklar får rätt status. 
 
Intervjuare: Vad menar du med rätt status? 
 
Informator: Det finns olika status om artiklarna finns hemma, om de är disponibla i huvud 
taget och så vidare. Det är den enkla förklaringen. 
När raderna har rätt status får orderhuvet rätt status och då kommer det ut på truckarna så de 
ser det. Plockaren gör färdig plocket, tar ut följesedeln via truckdatorn och åker till packen till 
banan. Sen tar följesedeln och lägger ihop med kartongen eller pallen och sen tar nästa gubbe 
vid och skjuter av samma streckkod som plockaren. Fyller i vissa värden i pistolen och slutför 
sändningen genom att trycka slutför. I det skottet går det iväg massa information till systemet. 
Systemet bokar bilarna och sånt. Sen får vi tillbaka ett svar från systemet och då får vi 
prisfråga alltså vad den faktiska kostnaden är i sändningen. Det går in i Jeeves och det innebär 
att ordern blir frisläppt till fakturering i samma skott som slutför då. Vilket innebär att i 
samma minut som vi har skickat bokningen så kan vi fakturera.  
 

9. Vad har ni för leveranstid på order från lager? 
Informator: Det beror på hur kunden vill ha det ibland är vi nästan lite för snabba. Så snabbt 
de trycker enter så tar nästa gubbe upp den sen är den färdig innan de har lagt på luren. Andra 
gånger kan det ta flera dagar beroende på att orden inte har rätt status eller att det är något 
som saknas. Vårat mål är om en kund beställer idag så ska vi göra allt vi kan för att skicka det 
idag. 
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10. Vilket affärssystem har ni? 

Informator: Vi har Jeeves. 
 

11. Har ni något hjälpmedel för att säkra upp plocket för att undvika fel? 
Informator: Ja det är Laptur som är kopplat till Jeeves och det är streckkodsbaserat så det är 
mycket mer säkerhet än vad det var innan. Det är fortfarande felplock men det är inte samma 
typ av fel längre. 
 
Intervjuare: Vad var det för typ av felplock ni hade förr? 
 
Informator: Jag hade tio olika typer av fel som man gjorde och bland annat var det att man 
plockade på fel hylla, fel antal, man skickade till fel kund, man bytte mellan två kunder jag 
kommer inte ihåg alla men det som var mest fel var att man åkte en hylla för långt. Det är ju 
är streckkodsläsaren kommer in och den godkänner inte att man har åkt en hylla för långt för 
då säger den till att det är fel. 
 
Intervjuare: Vad är det för fel nu som inträffar är det tillexempel fel antal? 
 
Informator: Det kan det vara. Det kan också vara att arbetarna åker till rätt hylla och skannar 
in streckkoden först på hyllan men sen tar de ändå packet från hyllan ovanifrån.  
 

12. Om ni har några stödjande system som streckkodsläsare etc. vad ser ni för för- resp. 
nackdelar med det? 
Informator: Jag ser inga direkta nackdelar med streckkodsläsare mer om det är fel i 
grunddatan det är med grunddatajobb när man har streckkoder förstås.  
 
Intervjuare: Men det går snabbare nu när ni har skaffat streckkodsläsare än innan? 
 
Informator: Ja visst gör det det, speciellt vid godsmottagningen men där är vi inte riktigt i 
mål än. 
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Bilaga 3. Exempel på hur köpmönster kan se ut 
för en artikel benämnd Artikel 1 
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