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ABSTRACT
The problem
Being able to manage the process- and material flows in an efficient way is essential for
delivering goods, on time and at the lowest possible cost, to customers. Efficient flows have
always been of great importance, but in the past few decades they have received more
attention, especially within industrial circuits. The interest in creating efficient flows has
increased in line with market developments, its increased complexity and variations. But with
the new market companies have come to face new problems. Poor delivery service, high
inventory- and handling costs and longer lead times. Longer lead times lead to greater costs
for the company. It’s also a competitive disadvantage, which means that the company may
end up losing customers to competitors.
With this in mind, the decision was made that this study would focus on reducing the lead
times at the company’s warehouse department. The questions on which this study is based are
as follows:
1. Which factors affect the lead times for inventory- and order management?
2. How can you increase the efficiency and shorten the lead times for inventory- and
order management?
Case study
During this thesis, a case study has been conducted at Dormakaba AB. The case study has
been delimited to include only the inventory- and order management at the company. The
overall approach for this study has been the DMAIC-method. The gathering of data has been
made through observations, interviews and time studies.
During the case study, a lot of unnecessary movements were identified in the process of
inventory- and order management. This was mainly due to the layout of the warehouse, the
design of the workbenches and the lack of structure. In order to reduce the lead times, the
unnecessary movements needed to be minimized as much as possible. Therefore the
improvement proposals are primarily focusing on reducing unnecessary movements.
Results and conclusions
During the course of the study a time study, on an order handling process, were done. The
order, which could be considered to be of normal size, were completed in 32,8 minutes. By
making an ABC-analysis and design the inventory after the results of the analysis, changing
workbenches, introducing 5s on the workbenches and delivery area and introducing a new
layout, it was estimated that a time saving of 6,8 (20,73%) was possible. This would allow an
annual time saving of 2 266,5 hours.
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SAMMANFATTNING
Problemformulering
Att kunna styra sina flöden på ett effektivt sätt är av största vikt för att kunna leverera, på
utsatt tid och till så låga kostnader som möjligt, varor till kund. Effektiva flöden har alltid haft
en stor betydelse men har under de senaste decennierna hamnat i större fokus, framförallt
inom industriella kretsar. Intresset för att skapa effektiva flöden har ökat i takt med
marknadens utveckling, dess ökade komplexitet och variation. Men den nya marknaden har
inneburit att företag mött nya problem. Dålig leveransservice, höga lager- och
hanteringskostnader samt långa genomloppstider. Långa genomloppstider, för ett företags
olika processer, leder till att den totala ledtiden ökar. Långa ledtider innebär högre kostnader
för företaget. Det är även en konkurrensnackdel vilket innebär att företaget i slutändan
riskerar att tappa kunder till konkurrenterna.
Med hänseende till detta togs beslutet att detta examensarbete skulle fokusera på att minska
genomloppstiderna på fallföretagets, Dormakaba AB, lageravdelning. De frågeställningar som
studien baseras på är följande:
1. Vilka faktorer inverkar på genomloppstiderna för lager- och orderhantering?
2. Hur kan man öka effektiviteten och minska genomloppstiderna för lager- och
orderhantering?
Fallstudie
Under examensarbetet har en fallstudie genomförts på Dormakaba AB. Fallstudien har
avgränsats till att enbart omfatta företagets lager- och orderhantering. Det övergripande
arbetssättet har varit DMAIC-metoden. Datainsamlingen har skett genom observationer,
intervjuer och tidsstudier.
Under fallstudiens gång identifierades mycket onödiga rörelser vid lager- och
orderhanteringen. Detta berodde främst på lagrets utformning, arbetsbänkarnas konstruktion,
bristande struktur, samt lageravdelningens layout. För att minska genomloppstiderna på lagret
behövdes de onödiga rörelserna minimeras i så stor utsträckning som möjligt. De framtagna
förbättringsförslagen fokuserar därför främst på att reducera de onödiga rörelserna.
Resultat och slutsatser
Under arbetets gång gjordes en tidsstudie på en orderhanteringsprocess. Ordern som kunde
betraktas som normalstor färdigställdes på 32,8 minuter. Genom att göra en ABC-analys och
utforma lagret efter resultatet av analysen, byta arbetsbänkar, införa 5s på arbetsbänkar och
in- och utleveransområdet samt införa en ny layout uppskattades att en tidsbesparing på 6,8
minuter (20,73%) var möjlig. Det möjliggör en årlig tidsbesparing på 2 266,5 timmar.
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Detta examensarbete, som har genomförts i samarbete med Dormakaba AB under
vårterminen 2016, utgör den avslutande delen av en högskoleingenjörsutbildning inom
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FÖRKORTNINGAR
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1 INLEDNING
Denna rapport är ett resultat utav ett examensarbete utfört inom en
högskoleingenjörsutbildning på Mälardalens högskola på programmet innovation, produktion
och logistik. Arbetet har utförts under vårterminen 2017 i samarbete med Dormakaba AB.

1.1 BAKGRUND
För att kunna leverera varor till kund på utsatt tid till så låg kostnad som möjligt krävs
förmågan att effektivt kunna styra sina materialflöden. Effektiva materialflöden har länge haft
en stor betydelse. Graden av uppmärksamhet har visserligen skiftat fram och tillbaka under
tiden och mellan olika branscher. Inom industrin har dock intresset för effektiva flöden ökat
kraftigt under det senaste kvartsseklet. Det ökade intresset anses bero på den nya
marknadsorienteringen som utvecklats efter andra världskriget. En mer komplex marknad
med större variationer och valmöjligheter har inneburit att vissa problem, vid styrning av
flöden, uppdagats. Dålig leveransservice, långa ledtider samt höga lager- och
hanteringskostnader är några exempel. (Lumsden, 2006)
Under de senaste decennierna har kraft och fokus börjat riktas mot att identifiera samt
tillfredsställa kundens önskemål. Fokuseringen på sådana aspekter som kvalitet och
information har också ökat kraftigt, då företag börjat inse att dessa har stor påverkan på
flödeseffektiviteten. (Lumsden, 2006)

1.2 PROBLEMFORMULERING
Långa genomloppstider vid orderhanteringen leder till ökade genomloppstider hos företagets
övriga avdelningar så som bearbetning och montering. Det bidrar till att företaget totala
ledtider ökar. Höga ledtider medför högre kostnader samt är en konkurrensnackdel vilket i sin
tur innebär att man riskerar att tappa kunder till konkurrenter.

1.3 SYFTE
Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheterna till att effektivisera och
minska ledtiderna inom momenten orderhantering och orderplock. Arbetet kommer ske i
samarbete med lageravdelningen på Dormakaba AB och kommer resultera i en rad
förbättringsförslag. Målet är att dessa förbättringsförslag ska kunna implementeras av
företaget i ett framtida förbättringsarbete.

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR
1. Vilka faktorer inverkar på genomloppstiderna för lager och orderhantering?
2. Hur kan man öka effektiviteten och minska genomloppstiderna för lager och
orderhantering?
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1.5 AVGRÄNSNINGAR
Dormakaba AB är ingen ren lagerverksamhet utan har också avdelningar för bearbetning,
montering och systemutveckling. I samråd med företagets VD och lagerchef togs beslutet att
examensarbetet skulle koncentreras runt lageravdelningen. Det togs också ett beslut om att
studien bör fokusera på att hitta lösningar till att reducera genomloppstiderna på lagret.
Tydliga brister som identifierats på övriga av företagets avdelningar, som inte på något vis
påverkar lagrets genomloppstider, har därför ignorerats.
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2 METOD
2.1 FALLSTUDIE
En fallstudie utförs av någon som har för avsikt att beskriva ett fenomen eller objekt på
djupet, på ett sådant sätt att en vanlig kartläggning är otillräcklig. Vid användandet av
metoden fallstudie studeras ett specifikt fall som man rimligtvis har valt ut av specifika
orsaker. Desto fler fallstudier som görs på samma område, desto större chans är det att man
lyckas identifiera ett mönster. Resultaten från fallstudier kan dock aldrig bli statistiskt
säkerställda eller ses som ”bevis” då fallen inte valts ut genom slumpmässiga urval. En fördel
med fallstudier är att metoden är flexibel. Inriktning och frågor är saker som kan ändras under
studiens gång. Ett vanligt användningsområde för en fallstudie är inom en organisation där
man vill förstå hur man arbetar. Metoden består oftast av elementen intervjuer, observationer
och arkivanalyser. (Höst, Regnell, & Runeson, 2006)
Arbetet som genomförts är av typen fallstudie. Informationsinsamlingen till detta arbete har
till största del gjort genom en mängd av observationer, kortare intervjuer som ägt rum under
observationstillfällena samt tidsstudier.

2.2 OBSERVATIONER
Vid studerande av ett visst fenomen eller objekt kan man med fördel använda sig av
observationer. I korthet innebär det att man med hjälp av sina sinnen, alternativt med hjälp av
tekniska hjälpmedel, samlar in data om vad som sker i specifika situationer. Som observatör
kan man välja lite olika angreppsvinklar. En kortare beskrivning av dessa följer nedan.
•

Observerande deltagare – observatörens mål är att bli en del utav den grupp som
observeras så fort som möjligt. Gruppen är dock fullt medveten om vem
observatören är och att han/hon är närvarande. Datainsamlingen sker exempelvis
genom egna loggboksanteckningar.

•

Fullständig deltagare – även här är observatören en del utav den grupp som
observeras. Skillnaden mot föregående metod är att observatören inte avslöjar sin
roll för medlemmarna i den grupp som observeras. Datainsamlingen sker även här
med hjälp utav egna anteckningar.

•

Deltagande observatör – observatören finns med i gruppen utan att egentligen vara
en del utav den. Han/hon gör inga försök med att dölja sin roll eller sina avsikter,
data kan därför samlas in med hjälp av öppna metoder t.ex. intervjuer. Insamling av
data kan också, med fördel, ske genom att den observerade personen ombeds att
”tänka högt” och resonera kring sina metoder och sitt handlande. Svaren/resultaten
spelas in och analyseras vid ett senare tillfälle.

•

Fullständig observatör – den fullständige observatören deltar inte i den verksamhet
som är föremål för observation. I den bästa av världar är observatören totalt osynlig
för den grupp som observeras. Datainsamling sker därför genom t.ex.
kameraövervakning eller bandupptagning. (Höst, Regnell, & Runeson, 2006)
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De observationer som under arbetets gång har ägt rum, har uteslutande gjorts av författaren i
skepnaden av en deltagande observatör. Vid observationstillfällena ombads de observerade
personerna att förklara och resonera kring sitt handlande. Datainsamlingen skedde vid dessa
tillfällen genom egna anteckningar.

2.3 INTERVJUER
En intervju är en systematisk utfrågning av en person kring ett visst tema, där graden av
struktur kan variera. Intervjuer är en effektiv metod när det kommer till att samla in
information om ett problem, information som kan stå som grund till de förbättringsförslag
som sedan presenteras. Det kan också vara en effektiv metod om man söker efter synpunkter
och åsikter kring ett visst förbättringsförslag. Svaren/resultaten som intervjun ger kan
antingen antecknas för hand eller, om intervjuobjektet samtycker, spelas in. Intervjuer kan ske
över telefon, mail eller genom ett fysiskt möte mellan intervjuaren och intervjupersonen. Det
finns tre olika intervjuformer som är uppdelade efter graden av struktur. En kortare
beskrivning av dessa finns nedan:
•

Öppet riktad – En öppet riktad intervju utgår från större frågeområden istället för
färdiga frågor. Frågorna kan ha olika formulering och ordningen kan variera från
gång till gång. Intervjun låter sig till stor del styras av intervjupersonens kompetens,
intressen och de delområden som personen känner sig mest benägen att prata om.
Man bör, som intervjuare, därför vara medveten om att intervjupersonen kan,
omedvetet eller medvetet, undvika att prata om vissa delområden. Det är
intervjupersonen som avgör frågorna, men det är samtidigt intervjuarens ansvar att
intervjun håller sig inom det tänkta området.

•

Halvstrukturerad – I denna intervjuform blandar man öppna frågor med fasta frågor
som har förutbestämda svarsalternativ. Det är viktigt att de fasta frågorna med
förutbestämda svarsalternativ formuleras lika och ställs i samma ordning i alla
intervjuer. Detta för att minska risken att man genom sina frågeformuleringar kan
komma att påverka intervjupersonen.

•

Strukturerad - Den här intervjuformen kan liknas med en muntlig enkät. Intervjuaren
har en frågelista med färdigformulerade frågor som ställs i en specifik ordning. Det
finns en risk att intervjuaren kan påverka intervjupersonen genom ledande frågor.
(Höst, Regnell, & Runeson, 2006)

Flertalet intervjuer har under arbetets gång genomförts, främst med lagerarbetare men även
med företagets lagerchef. Intervjuerna med lagerarbetarna har uteslutande genomförts i
samband med observationstillfällena. De genomförda intervjuerna har alla varit öppet riktade,
och haft karaktären av ett informativt samtal snarare än en strikt utfrågning. Frågorna som
ställts har i allra största utsträckning varit direkt kopplade till dem iakttagelser som gjorts
under observationstillfällena.

2.4 TIDSSTUDIER
När det kommer till tidsstudier brukar man dela in dem i två olika kategorier. Man skiljer på
tidsstudier där hela processen mäts utan avbrott, d.v.s. att tidtagningen fortsätter även om
personen/personerna, som är föremål för tidsstudien, blir störd eller måste avbryta sitt arbete.
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Den andra typen av tidsstudie är när tidtagningen pausas vid sådana tillfällen. Där mäts bara
den effektiva arbetstiden. (Sødahl, 1994)
I denna fallstudie är det den senare av de två ovan beskrivna typerna av tidsstudier som har
genomförts. Då syftet med detta examensarbete var att undersöka om och hur det är möjligt
att korta ner genomloppstiderna för orderhanteringsprocessen beslutades det att tidsstudierna
enbart skulle fokuseras på just de moment som ingår i orderhanteringen. Därför pausades
tidtagningen då sysslor som inte tillhörde orderhanteringsprocessen kom emellan.

2.5 KVANTITATIVA OCH KVALITIATIVA METODER
Med kvantitativa metoder menas att man samlar in och analyserar kvantitativ data, i form av
siffror, statistik och mätbara värden. Kvantitativa metoder kan nyttjas på främst två sätt. Dels
genom att utforska och värdera den insamlade datan, vilket ger en bredare förståelse av
problemet man studerar. De används också till att påvisa samband eller skillnader gentemot
den uppsatta hypotesen. Enkäter är ett typexempel på en kvantitativ metod.
Kvalitativa metoder berör den typen av information och data som inte kan presenteras i siffror
eller mätbara värden. Kvalitativ data utgörs istället av ord och beskrivningar.
Datainsamlingsmetoder som intervjuer, granskning av arkivmaterial och observationer är
vanligt förekommande, vilka är bra verktyg när det kommer till att skaffa sig en djupare
förståelse för problemets natur.
Då den data som använts främst har bestått av observationer, beskrivningar och intervjuer får
fältstudien anses vara kvalitativ.

2.6 LITTERATURSTUDIE
En litteraturstudie är en metodisk, systematisk samt kritisk granskning av litteratur, inom ett
specifikt område, utifrån ett vetenskapligt perspektiv. En väl genomförd litteraturstudie bidrar
till påbyggandet av redan befintlig kunskap samt minskar risken att tidigare lärdomar förbises.
Genom att öppet granska och redovisa relevanta källor blir det enklare för en oberoende
granskare att förstå författarens utgångspunkter och resultat. Vid genomförandet av en
litteraturstudie är det av största vikt att de studerade källorna värderas och granskas ur ett
kritiskt perspektiv, så att källor med låg trovärdighet snabbt kan sållas bort. (Höst, Regnell, &
Runeson, 2006)
Den utförda litteraturstudien utgör en betydande del av detta arbete. Litteraturstudiens fokus
har legat på områden som lagereffektivisering, lagerhanteringsaktiviteter samt
implementering av lean-verktyg. Genom utförandet av litteraturstudien har nödvändig och
relevant teori inom dessa områden samlats in. All beskriven teori i detta arbete har insamlats
genom litteraturstudien. Den beskrivna teorin kan, och bör, jämföras med den fallstudie som
gjorts hos Dormakaba AB. Den litteratur som granskats och använts är uteslutande i form av
skriftliga källor, och då främst genom böcker och vetenskapliga artiklar. För att hitta lämpliga
böcker har sökfunktionen på MDHs bibliotek respektive Eskilstuna stadsbibliotek använts. De
vetenskapliga artiklarna som använts har hittats genom sökningar på databaserna Google
scholar och Scopus. Genom att använda sökord som ”warehouse design”, ”orderpicking
process” och ”effective orderpicking” kunde relevanta artiklar plockas ut.

2.7 REABILITET OCH VALIDITET
Vid användandet av begreppet reliabilitet syftar man oftast på studiens giltighet, hur pass
tillförlitlig datan, och insamlingsmetoden av den, bedöms vara. För att uppnå en hög
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reliabilitet krävs det att man är noggrann i sin datainsamling. Att låta en utomstående person
som inte är kopplad till studien granska datainsamlingen är ett bra sätt för att upptäcka
eventuella svagheter. Ett annat sätt är att presentera den insamlade datan för de personer man
intervjuat eller observerat för att säkerställa att man har tolkat datan på ett korrekt sätt.
Validitet handlar om kopplingen mellan det man har för avsikt att mäta och det man i
slutändan faktiskt mäter. För att öka validiteten kan man använda sig av triangulering, d.v.s.
att man studerar samma process fast med olika metoder. Att inta ett kritiskt förhållningsätt till
sin data och sina metoder är av stor vikt när det gäller att uppnå en hög validitet.
Under tiden då denna studie genomfördes befann sig fallföretaget i en period av förändringar.
Som en konsekvens av sammanslagningen av Kaba AB och Dorma AB var fallföretaget mitt
uppe i processen att utvidga sitt lager. Då lagerarbetarna då inte var bekanta med de nya
artiklarna och hanteringen av dessa kan reliabiliteten av datainsamlingen blivit påverkad
negativt. För att stärka reliabiliteten har den insamlade datan från observationer och intervjuer
presenterats för de personer som varit föremål för dessa, med syftet att få bekräftelse på att
datan uppfattats korrekt.
För att stärka validiteten har det förts kontinuerliga diskussioner mellan författaren och
företagshandledaren om val av mätmetoder samt om den insamlade datan är tillförlitlig och
relevant. Det har även förts samtal med företagets lagerchef för att få hans syn på den
insamlade datan.

2.8 DMAIC
DMAIC är en förkortning av begreppen define (definiera), measure (mäta), analyse
(analysera), improve (förbättra) och control (styr) och är ett verktyg för kvalitetsstyrning som
är vanligt förekommande inom förbättringsarbeten. (Bicheno, 2006)
Nedan följer en beskrivning av metodens olika steg:
•

Define – I denna fas definieras problemet. Det sätts upp tydliga mål för projektet.
Kundprioriteringar och kvalitetskostnader analyseras.

•

Measure – Börja med att besluta om vad som ska mätas och hur det ska mätas. Efter
det kan man bedöma den nuvarande prestationsnivån och beräkna vilka mål
förbättringsarbetet kommer uppnå. Var noggrann med mätningarnas giltighet och
reliabilitet. Är det som mäts relevant för förbättringsarbetet? Skulle en annan
observatör få samma resultat?

•

Analyse – Försök identifiera orsakerna till problemet, samt ta fram bevis på att de är
verkliga. Sträva efter att hitta grundorsaken genom att t.ex. använda sig av ”fem
varför” metoden.

•

Improve – Kom fram med lösningar på problemet och implementera dem. Ta fram en
plan på hur de ska implementeras och bestäm tillåtna avvikelser.

•

Control – Behåll och upprätthåll framstegen genom att implementera en styrning av
processen. Utför några olika mätningar för att kontrollera att framstegen fortfarande
upprätthålls. (Bicheno, 2006)
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DMAIC – metoden har varit en fundamental del av genomförandet av detta arbete. Genom
observationer och mätningar har problem kunnat identifieras, vilka sedan har legat till grund
för de förbättringsförslag som har presenterats. Den sista fasen i modellen Control har av
naturliga skäl inte kunna genomföras då förbättringsförslagen inte blev implementerade under
den tidsperiod detta arbete pågick.

Define

Measure

Analyse

Figur 1: DMAIC - modellen. (Egen bild)
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Improve

Control

3 TEORI
3.1 5S
5s är ett vanligt och välbeprövat verktyg inom lean och processförbättringsarbete. Metoden är
sprungen ur Toyota och deras produktionssystem TPS och syftar till att minska slöseri, hålla
rent på arbetsstationerna och maximera arbetseffektiviteten. De 5 s:en består av momenten
Sortera (Seiri), Strukturera (Seiton), Städa (Seiso), Standardisera (Seiketsu) och Skapa vana
(Shitsuke). Namnen inom parantes är på japanska. (Al-Aomar, 2011)
1. Sortera (Seiri) – Detta steg handlar om att sortera och städa sin arbetsstation, samt att
göra sig av med onödiga saker och verktyg som inte fyller någon specifik funktion.
2. Strukturera (Seiton) – I denna fas ger man varje verktyg och/eller komponent egna väl
uppmarkerade platser. Genom att ge varje verktyg en egen specifik plats behöver inte
operatören lägga tid på att leta efter rätt verktyg. Det är viktigt att verktygen placeras
på ett, för operatören, smidigt och lättillgängligt ställe. Allt detta leder till att
operatören kan arbeta effektivare och skapa ett snabbare processflöde, samt att det
bidrar till en trevligare arbetsmiljö.
3. Städa (Seiso) – Städa och håll snyggt på arbetsstationen. Genom att upprätthålla detta
skapas goda rutiner.
4. Standardisera (Seiketsu) – Dokumentera och standardisera arbetssättet och verktygen.
Efter att man i de tidigare stegen har strukturerat upp arbetsstationen gäller det i detta
steg att standardisera ett arbetssätt för att kunna upprätthålla strukturen.
5. Skapa vana (Shitsuke) – Kontrollera att de standardiserade arbetssätten följs. Fortsätt
att förbättra och vårda de tidigare förändringarna. Anamma 5s-metoden fullt ut och
gör den till en del av företagskulturen. (Al-Aomar, 2011)

3.2 7+1 SLÖSERIER
Enligt Liker (2004) var det Toyota som var först med att identifiera dem sju olika typerna av
”non-value-adding” slöserier inom affärs- och tillverkningsindustrin. Dessa slöserier är inget
som enbart kan beskådas inom rena produktionslinjer utan de kan även identifieras inom
produktutvecklingsprocesser, ordermottagning eller på kontoret. Den åttonde och sista typen
av slöseri härstammar inte från Toyota utan är ett tillägg av Liker (2004). En beskrivning av
slöserierna följer nedan.
1. Överproduktion – Det innebär att företaget producerar produkter som det ännu inte
finns kunder till. Det bidrar bland annat till platsbrist och ökade transportkostnader till
följd av ett för stort lager.
2. Väntan – Personal som är beroende av att andra processer slutförs och måste vänta på
nästa steg i processen, verktyg eller komponenter skapar väntetider vilket anses som
ett resursslöseri.
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3. Onödiga transporter – Att flytta runt på material, komponenter eller färdiga produkter
in och ut ur lager anses vara onödiga transporter och bör därför elimineras i så stor
utsträckning som mjöligt.
4. Inkorrekta processer – Att genomgå onödiga steg i tillverkningen av delar eller
färdiga produkter. Ineffektiva processer beroende på dåliga verktyg och
produktdesign, skapar onödiga transporter och bidrar till att mängden defekter i
produktionen ökar. Att producera produkter med högre kvalitet än vad kunden
efterfrågar klassas också som ett slags slöseri.
5. Lager – Att inneha ett överskott av råmaterial eller färdiga produkter orsakar längre
ledtider, omoderna produkter, skadade produkter, transporter och lagerkostnader. Ett
för stort lager kan även dölja problem så som obalans inom produktionen, försenade
leverantörsleveranser, defekter och långa ställtider.
6. Onödiga rörelser – Alla onödiga rörelser som en anställd måste utföra under ett
arbetspass t.ex. sträcka sig efter saker, titta efter saker, stapla verktyg eller delar. Att
gå anses också vara ett slöseri.
7. Defekter – Produktion av felaktiga eller trasiga produkter. Reparationer och omarbete
kräver tid och energi och är därför ett slöseri.
8. Outnyttjad kreativitet – Att inte engagera eller lyssna på sina anställda kan innebära
förluster av idéer, tid, kunskaper och förbättringar. (Liker, 2004)

Figur 2: 7+1 slöserier. (Egen bild)
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3.3 ABC-ANALYS
I ett lager är det vanligt att olika artiklar kräver olika behandling. Vissa artiklar och
lagringsmetoder ställer högre krav på arbetskapacitet och kunskap, medan andra är mer
lätthanterliga. Därför är det rimligt att på något sätt dela in artiklarna i olika kategorier, t.ex.
genom vikt, volym eller volymvärde. Vid en ABC-analys är det artiklarnas volymvärde (antal
sålda artiklar under en viss tidsperiod multiplicerat med artikelns värde i kronor) som är av
intresse.
Vid en ABC-analys delas produkterna in efter sitt volymvärde i en A-klass, B-klass och Cklass. Vid indelning enligt denna metod sammanfaller fördelningen av artiklarna ofta med den
så kallade 80-20 regeln. Det vill säga att 80 % av lagrets totala volymvärde utgörs av 20 % av
artiklarna. A-artiklarna är de som har det största volymvärdet och anses därför vara viktigast.
En vedertagen metod är att klassificera artiklar upp till 60 % av det totala volymvärdet som
A-artiklar, vilket brukar resultera i att A-artiklarna då motsvara ca 10 % av antalet lagerförda
artiklar. För B-artiklarna blir siffrorna 30 % av lagrets totala volymvärde samt 30 % av antalet
artiklar och för C-artiklar blir siffrorna 10 % av volymvärdet och 60 % av artiklarna.
En korrekt utförd ABC-analys har många användningsområden. Differentiering av företagets
leveransservice är en. Att ha som underlag vid beslut om fysisk placering av lagerförda
artiklar baserad på plockfrekvens är en annan. Att kunna klassificera sina leverantörer är
ytterligare en, det vill säga att man har en tätare relation och kontakt med en A-leverantör
medan affärer med en C-leverantör kan hanteras med mindre komplicerade rutiner. (Lumsden,
2006)

3.4 FEM VARFÖR
”Fem varför” är en bra metod för att identifiera grundorsaken till ett problem. Metoden är
enkel att genomföra och går helt enkelt ut på att man ställer sig frågan ”varför?” när ett
problem uppenbarar sig. Tekniken heter ”fem varför”, då skaparen av metoden, Eiji Toyoda,
ansåg att frågan ”varför” var tvungen att upprepas fem gånger för att grundorsaken till ett
problem skulle komma upp till ytan. Den här metoden syftar också till att skapa en kritisk och
ifrågasättande inställning. Att ständigt försöka komma åt grundorsaken och inte nöja sig med
det första skälet som anges. Metoden har också kopplingar till filosofin att uppkomsten av ett
problem ska ses som en tillgång som inte får slösas bort genom att åtgärdas med en halvdan
och ytlig lösning. Det gäller istället att se fördelarna med att hitta de grundorsaker som har lett
till att problemen uppstått. (Bicheno, 2006)

3.5 FIFO ELLER LIFO
Vid utformandet av ett lager är det viktigt att man först beslutat om vilken lagringsprincip
man ämnar tillämpa. Valet av lagringsprincip bör i sin tur styras av den fysiska, och aktuella
lagergenomströmningen samt de åtkomsttider man anser vara godtagbara. Genomströmningen
anges i volym per tidsenhet. Åtkomsttiden är den tid som passerar mellan beslutet av uttag
från lagret, tills artikeln faktiskt är utplockad från lagret.
Genomströmningen styrs i hög grad av den uttagsprincip man använder sig av. De vanligaste
uttagsprinciperna är FIFO (first in, first out) och LIFO (last in, last out). FIFO-modellen anses
vara ett passande val om man strävar efter att ha ett rakt flöde. LIFO-modellen är lämplig i de
fall då godsmottagning och avsändning förekommer på samma plats. När det kommer till
medelliggtider av artiklarna finns det inga noterbara skillnader mellan modellerna,
medianliggtiden blir dock i de flesta fall kortare vid tillämpandet av LIFO-modellen. Den
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stora nackdelen med LIFO-modellen är att liggtiderna för de artiklar som ligger längst tid i
lagret är väldigt oförutsägbara. Teoretiskt sett kan artiklarna spendera hela sin livstid i lagret.
Vid användandet av FIFO-modellen sammanfaller oftast den maximala liggtiden med den
genomsnittliga lageromsättningshastigheten. För långa liggtider kan få ekonomiska
konsekvenser för företaget, så som:
•
•
•

Inkuranta artiklar. Kvaliteten på artiklarna sjunker.
Föråldrade artiklar. Artiklarnas kan behöva ombearbetas då specifikationerna har
blivit uppdaterade.
Vid långa liggtider och dålig översyn ökar risken att artiklar försvinner av olika
anledningar.

3.6 JUST IN TIME
Enligt Bicheno (2006) innebär just in time (JIT) att man producerar det som efterfrågas vid
rätt tidpunkt och i rätt mängd. Syftet med JIT är att skapa en effektivare produktion av
kvalitativa produkter och tjänster genom att eliminera variationer, slöseri och övriga onödiga
belastningar på flödet. För att kunna leverera produkter med kort varsel, hög tidsprecision och
leveranssäkerhet krävs det att produkterna tillverkas på ett snabbt och effektivt sätt. Enligt
Liker (2004) blir förändringar av kunders efterfrågan en mindre viktig faktor vid användandet
av JIT.

3.7 PUSH- OCH PULLSYSTEM
Man brukar idag säga att det finns två olika system att basera sin produktion på. Det är
pullsystemet och pushsystemet. Vid användandet av ett pullsystem utgår produktionen från
kundorder. Det måste finnas ett behov av produkterna innan tillverkningsprocessen kan börja.
De största fördelarna med pullsystemet är att PIA (produkter i arbete) samt cykeltiderna
minskar (då ett dragande system omöjliggör överproduktion). Pullsystemet bidrar också till ett
jämnare produktionsflöde och förbättrad kvalitet, vilket i sin tur leder till minskade kostnader
för företaget. (Bicheno, 2006)
Vid användandet av ett pushsystem följer tillverkningen ett schema. Det är alltså förutbestämt
vad man ska tillverka och när man ska tillverka det. Man tar ingen hänsyn till om det finns
någon faktisk akut efterfrågan på de detaljer som tillverkas. (Bicheno, 2006)

3.8 LAGERAKTIVITETER
Olika lager har så klart en mängd olika lagerhanteringsaktiviteter. Men enligt Roth & Sims
(1991) finns det sex stycken generella aktiviteter som man i regel hittar i alla typer av lager.
Dessa aktiviteter är:
3.8.1 GODSMOTTAGING
Här tas inkommande gods emot. Det inkommande godset lastas av från transportfordonet och
kontrolleras därefter att det är rätt gods, rätt antal och att det är fritt från skador.
3.8.2 INLAGRING
Varorna packas upp och en noggrannare kvalitetskontroll görs. Varornas
hyllplats/förvaringsutrymme identifieras. Lagersaldot uppdateras. Om varorna har anlänt i
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stora förpackningar kan ompaketering vara nödvändigt. Det görs under denna aktivitet.
3.8.3 LAGRING
Nu förflyttas artiklarna fysiskt till respektive lagerhylla. Artiklarna flyttas inte från
lagerhyllan för än de efterfrågas av kund.
3.8.4 ORDERPLOCKNING
När en kund efterfrågar en viss/vissa artiklar plockas de ut från lagret. Detta är vanligtvis den
mest tidskrävande aktiviteten. När det är gjort uppdateras lagersaldot igen.
3.8.5 PAKETERING OCH MÄRKNING
När ordern är färdigplockad packas den ner i lämplig förpackning och märks upp. Därefter
förflyttas den till utlastningsområdet i väntan på att levereras.

3.8.6 UTLEVERANS
Ordern kontrolleras en sista gång för att tillförsäkra att den stämmer överens med kundens
önskan. Fraktsedel och andra orderspecifika dokument skrivs ut. Slutligen lastas ordern på det
transportfordon som ska utföra själva leveransen.

3.9 KARTLÄGGNING AV PROCESSEFLÖDEN
Bicheno (2006) anser att kartläggning av ett företags processer görs med fördel genom att
konstruera en processkarta. Processkartan är ett utmärkt verktyg för att kunna göra detaljerade
och djupgående analyser om värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter. Genom att
skapa en processkarta visas verksamheten ur ett helikopterperspektiv. Det är till stor nytta när
det kommer till att identifiera slösande aktiviteter som inte tillför något av värde. Aktiviteter
av sådan typ är något man bör försöka att eliminera. Genom att dokumentera alla processer
och föra systematiska anteckningar över dessa kan orsaker till möjliga kvalitets- och
produktivitetsproblem lättare identifieras. Liker (2004) hävdar att en processflödesanalys är
ett måste för att ett företag ska kunna identifiera sina brister och förbättringsområden.
Lärdomarna man inhämtat från analysen kan sedan användas till att skapa effektivare och mer
värdefulla processer. Enligt Olhager (2013) bör en processflödesanalys utföras enligt dessa
grundläggande steg:
•
•
•
•
•

Identifiera och kategorisera processaktiviteterna
Dokumentera processen som helhet
Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar
Rekommendera lämpliga processförändringar
Genomför beslutade förändringar

Enligt Bicheno (2006) är upprättandet av en processkarta inte allt för komplicerat. Man skapar
helt enkelt en lista på alla moment/delprocesser som krävs för att slutföra en produkt eller
tjänst. Använd sedan de standardsymboler som finns för att indikera om aktiviteten är av
karaktären produktion, transport, inspektion, lagring eller försening.
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O – Produktion
D – Inspektera
- Transport
- Lagring
- Försening
Vid sammanställandet av processkartan kan det vara nyttigt att notera saker som avstånd,
tidsåtgång och antal operatörer. Därefter är det läge att analysera processerna och klassificera
dem som värdeskapande eller icke värdeskapande. (Bicheno, 2006)
Steg Aktivitet

Symbol

1
2
3
4
5
6
7

O
O

O
O
D

Ta emot order
Skriv ut order
Gå till lager
Plocka artikel
Skriv ut följesedel
Paketera och kontrollera
Lagra vid utlastningsområde

Tidsåtgång
(min)
1
0,5
0,3
2
2
10
300

Värdeskapande
x

x
x

Figur 3: Ett exempel på en processkartläggning. (Egen figur)

3.10 LOGISTIKBEGREPPET
Begreppet ”logistik” är frekvent förekommande i de flesta näringsverksamheter, inte minst
inom industrin och handeln. Det finns dock en mängd olika definitioner av begreppet. De
traditionella definitionerna snuddar alla vid att logistik syftar till att göra saker rätt i alla
avseenden som berör verksamheten (Lumsden, 2006). En annan syn på begreppet utgår från
att materialflödet är objektet för logistiken. Begreppet logistik definieras enligt Jonsson &
Mattsson (2005) enligt nedan:
”Logistik definieras som planering, organisering, och styrning av alla aktiviteter i
materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöde av framställd
produkt, med syftet att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål,
d.v.s. ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små
miljökonsekvenser.”

3.11 SPAGHETTIDIAGRAM
Spaghettidiagrammet är ett välbeprövat verktyg när det gäller att skapa nya och effektivare
layouter. Diagrammet visar på ett tydligt och effektivt sätt de slöserier som är kopplade till
transporter och rörelser, vilket utgör en utav de sju slöserierna. Det är ett okomplicerat och
lätthanterligt verktyg. Man börjar med att skaffa sig en ritning av företagets layout. Därefter
följer man bara den utvalda produktens, eller lagerarbetarens, fysiska flöde på layouten
genom att rita in linjer på kartan av layouten. Linjerna symboliserar de faktiska rörelserna och
transporterna som produkten/människan gör. Beräkna sedan det totala avståndet som
produkten/människan färdats. Det är av största vikt att man följer dem verkliga transporterna
och rörelserna (kan med fördel göras genom observationer), och inte utgår från de ideal och
målbilder som ofta finns beskrivna i diverse styrdokument. Slöserier i form av dålig layout
och onödiga rörelser blir väldigt tydliga med denna metod. (Bicheno, 2006)
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3.12 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Begreppet supply chain management formulerades för första gången under 1980-talet och
syftar på ett företags förmåga att planera, samordna, organisera, utveckla, styra och
kontrollera resursflödena inom försörjningskedjor. Skillnaden mellan begreppet logistik och
supply chain management är inte helt tydlig. Mindre olikheter kan dock identifieras. Vid
användandet av begreppet logistik har man ofta utgångspunkten att försörjningskedjor ligger
inom ett specifikt företag, d.v.s. att så fort en produkt byter ägare avslutas en
försörjningskedja och en ny uppstår. Vid användandet av begreppet supply chain management
anses inte försörjningskedjan vara begränsad till att enbart kretsa inom ett specifikt företag,
utan försörjningskedjan betraktas från ursprunglig råvaruframställare till slutgiltigt
konsumerande kund. Supply chain management innebär att man betraktar
försörjningskedjorna från ett helhetsperspektiv. (Mattsson, 2002)
Enligt Mattsson (2002) kan begreppet supply chain management definieras enligt följande:
”Med supply chain management menas planering, utveckling, samordning, organisation,
styrning och kontroll av intra- och interorganisatoriska processer från ett helhetssynsätt och
avseende flöden av material, tjänster, information och betalningar i försörjningskedjor från
ursprunglig råvaruleverantör till slutgiltig förbrukare. Det står för samverkan och integration
mellan företag och dess fokus är den konsumerande slutkunden”

3.13 UTFORMNING AV LAGER OCH FÖRRÅD
I ett lager finns det i regel en stor mängd olika artiklar, alla med olika förutsättningar och
olika krav på bland annat utrymme och genomsnittlig lagervolym. Därför utformas inte lager
med en enda lagringsteknik med utgångspunkten att optimera lagringsförmågan för en unik
artikel, utan lager organiseras oftast genom en kombination mellan olika lagringstekniker. Det
är av största vikt att laget utformas på så vis att det alltid finns möjlighet att göra kontinuerliga
förändringar av en artikels position i lagret. (Lumsden, 2006)
Valet av vilka lagringstekniker som används beror på en rad olika aspekter. Då alla
lagerverksamheter har olika förutsättningar i form av lagerbyggnader/lagerytor, produkternas
inkuranskänslighet, fast eller flytande placering av produkterna samt hur produkterna
förvaras. Dessa omständigheter innebär att det är svårt att dra generella slutsatser om vilka
lagringstekniker som är att föredra. Det är därför absolut nödvändigt att göra en individuell
bedömning av det aktuella fallet. Målet vid valet av lagerlayout och lagringsteknik är att
skapa rationella och effektiva flöden samtidigt som en hög utnyttjandegrad bibehålls.
(Jonsson & Mattsson, 2005)
Baker & Canessa (2009) anser att utformningen av ett lager är en komplicerad process som
inte bör stressas igenom. De föreslår att framtagningen av en lagerlayout sker enligt följande
steg: Ta fram en kravspecifikation, definiera och samla data, analysera data, fastställ den
förväntade belastningen på lagret, besluta om arbetssätt och metoder, fundera över lagrets
eventuella utrustning och egenskaper, beräkna utrustningens kapacitet, definiera lagrets
tjänster och tillhörande verksamheter, ta fram förslag på möjliga layouter, utvärdera dessa och
till sist besluta om val av layout.
Enligt Lumsden (2006) finns det tre olika kriterier man bör sträva efter att uppfylla vid
konstruerandet av ett lager:
•

Hög fyllnadsgrad – Att uppnå en lagerfyllnadsgrad på 100 % är i praktiken helt
omöjligt då man alltid måste ha yta att transportera och hantera godset på lagret, t.ex.
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genom gångar för pallastare och truckar. Det är dock högst eftersträvansvärt att ha en
så hög utnyttjandegrad som möjligt av lagrets tillgängliga volym, så länge det inte
kraftigt försvårar transport och hantering av lagergodset, eller har för stor negativ
ekonomisk påverkan. Vid en för hög fyllnadsgrad av lagret ökar transportarbetet
markant.
•

Transportarbetet nedbringas – Sådant gods som har en hög omsättningshastighet bör
placeras på sådant vis att förflyttningssträckan blir så kort som möjligt, medan
artiklar med en låg omsättningshastighet kan placeras i lagrets mindre lättåtkomliga
delar. Lagrets olika arbetsområden bör också placeras på sådant vis att de ansluter till
lagrets arbetsordning. På så vis undviks onödiga transporter av material och resurser.
Enligt De koster (2007) är minskandet av transportersträckor den mest effektiva
åtgärden när det gäller att minska den totala tiden för orderplock.

•

Lätt att hitta och att komma åt – Det innebär helt enkelt att artiklarna ska vara
lättåtkomliga. Man ska kunna plocka en artikel utan att först behöva flytta på en
annan artikel eller pall som står i vägen. Om artiklarna är svåråtkomliga och svåra att
hitta tillkommer höga kostnader då hanteringsarbetet tar onödigt lång tid.

Lagrets utformning påverkar alltså i allra högsta grad hanteringen och lagringen av artiklarna.
Ett lagers utformning blir i många fall en sorts kompromiss mellan maximal
hanteringseffektivitet och maximal lagringseffektivitet, då dessa två begrepp ofta står i direkt
konflikt med varandra då en effektiv hantering kräver att artiklarna är lättåtkomliga samtidigt
som en effektiv lagring kräver att lagret har en hög utfyllnadsgrad. Med effektivare
lagringsmetoder och högre lageromsättningshastighet minskar lagringskostnaderna medan
hanteringskostnaderna ökar. För att uppnå lagrets fulla kapacitet, när det kommer till
effektivitet, måste lika stor hänsyn tas till både hantering och lagring. (Lumsden, 2006)

3.14 UTTAGSPRINCIPER
Det har blivit allt vanligare att företag aktivt arbetar med att sänka sina kostnader och öka
effektiviteten kring deras lagerhantering. Detta har bland annat medfört att momentet
plockning av order har fått större fokus då det är en väsentligt stor del av hela
lagerhanteringen. För att lyckas minimera plocktiden är ett väl definierat orderplocksystem
med tydliga uttagsprinciper av största vikt. (De koster, Le-Duc, & Jan Roodbergen, 2007)
I ett plocklager baseras valet av uttagningsprincip på främst två faktorer.
Planerar man att göra uttag från hela lagerytan eller enbart en specifik del?
Gör man uttag till en eller flera order samtidigt?
De flesta sedvanliga uttagningsmetoderna är också därför baserade på hur dessa faktorer
kombineras. (Lumsden, 2006)
Enligt Dallari, Marchet & Melacini (2008) finns det ytterligare faktorer som bör inkluderas i
beslutandet om uttagsprinciper. Exempel på sådana faktorer är lagrets produkter
(förpackningar och lagernivåer), antal och storlek på kundorder samt funktionella områden
(arbetsytor för paketering m.m.).
3.14.1 EN ORDER – DEL AV SORTIMENTET
Denna metod kallas även för zonplockning, då man delar upp en order till flera mindre order
utifrån lagrets olika zoner. Orderplockarna arbetar alltså inom en avgränsad lageryta och
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plockar enbart artiklar som finns inom hans/hennes zon. När en zon är färdigplockad lämnas
ordern över till nästa plockare som plockar de artiklar som finns i dennes zon. Storleken på
zonerna avgörs utifrån den mängd artiklar som plockas inom det området. Fördelen med
denna metod är att plockningstiden per artikel minimeras. Nackdelen är att ordern måste
sorteras ytterligare en gång när den är färdigplockad. (Lumsden, 2006)
3.14.2 EN ORDER – HELA SORTIMENTET
Denna metod kallas, kort och gott, för orderplockning och innebär att en order plockas av
samma person över lagrets alla zoner. En enskild orderplockare ansvarar för en hel kundorder
och förflyttar sig genom hela lagret för att plocka de artiklar som ordern kräver. Att
orderplockaren måste förflytta sig långa sträckor runt hela lagret leder till att
plockningseffektiviteten minskar, vilket naturligtvis är en stor nackdel. Majoriteten av
orderplockarnas tid ägnas åt att förflytta sig själva istället för plockning av artiklar. Detta
leder såklart till att den hanterbara mängden order reduceras. Metoden har dock några
fördelar. Då order hanteras var för sig och av en och samma person innebär det att risken för
att artiklar tillhörande andra order blandas ihop minskar. Ordern behöver inte vidare sorteras
efter plockning. (Lumsden, 2006)
3.14.3 FLERA ORDER – DEL AV SORTIMENTET
Denna metod, som även kallas artikelplockning, innebär att plockning av flera order sker
artikelvis. Metoden är vanligt förekommande där plockarna plockar till rullband som för
artiklarna vidare till en sorteringsstation där varje artikel sorteras under rätt order. Denna
uttagsmetod är lämplig att använda då man har stora avställningsytor vid arbetsstationerna. En
stor fördel med artikelplockning är att stora volymer och orderstorlekar kan hanteras. Order
kan i visa fall också slutföras snabbare då det är flera personer som plockar samtidigt.
(Lumsden, 2006)

3.14.4 FLERA ORDER – HELA SORTIMENTET
Denna metod kallas vanligtvis för samplockning och innebär att flera order plockas över hela
sortimentet. Alla orderplockare plockar alltså flera order samtidigt. Någon efterhandssortering
av orderna är inte nödvändig, utan sorteringen görs med fördel redan vid
plockningsmomentet. En stor fördel med denna uttagsmetod är att förflyttningstiden per
artikel minskar. (Lumsden, 2006)
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4 FALLSTUDIE DORMAKABA AB
4.1 BAKGRUND
Dormakaba AB är ett Eskilstunabaserat, globalt företag som ägnar sig åt tillverkning och
försäljning av låsprodukter och säkerhetslösningar. Företaget startade sin verksamhet i
Eskilstuna redan 1846, då under namnet E A Naesman & Co. 1894 bytte verksamheten namn
till Låsfabriksaktiebolaget, i folkmun kallat Låsbolaget. 1990 blev företaget en del utav det
Schweiziska multinationella företaget Kaba Group, varvid företaget bytte namn till Kaba AB.
I september 2015 slogs Kaba Group och Dorma Gruppen ihop och bildade en gemensam
koncern. Fallföretaget byter återigen namn, nu till Dormakaba AB.
Sammanslagningen av koncernerna har naturligtvis fått större konsekvenser än enbart ett
namnbyte. Man är i skrivande stund (maj 2017) i full färd med att flytta Dormas gamla lager
från Göteborg till Eskilstuna. Man har även flyttat upp delar av Dormas maskinpark till
Eskilstuna för att kunna bearbeta alla de nya produkterna som nu kommer ingå i Dormakaba
ABs sortiment. I nuläget skiljer man på Kabas och Dormas artiklar genom att man behandlar
dem i olika affärssystem. Artiklar från Kabas sortiment behandlas i Microsoft Dynamics AX
medan Dormas artiklar behandlas i SAP SE. När flytten av Dormas artiklar är slutförd är
tanken att alla artiklar ska hanteras i SAP SE, men i dagsläget arbetar man parallellt med två
olika affärssystem.
I nuläget utgörs företaget av 41 stycken medarbetare som alla är stationerade i Eskilstuna.
Organisationsstrukturen är uppbyggd enligt följande: en platschef, en logistikchef, en
produktionschef, sex lagerarbetare, fyra nyckelbearbetare, sju montörer, nio på
systemavdelningen, tre på supportavdelningen, fyra på kundservice, två inköpare, en
kvalitetsansvarig, en HR chef samt en person som ansvarar för ISO certifieringsarbeten.
På den, inom detta examensarbete, observerade delen av företaget d.v.s. lagerdelen jobbas det
enbart enkelskift. Medarbetarna på företaget har flexibel arbetstid vilket innebär att de får
börja arbetet mellan 07.00 och 09.00 och sluta mellan 15.00 och 17.00. En dag i veckan
pausas arbetet under 20 minuter för ett kortare yogapass lett av en utomstående instruktör.
Dormakaba AB innehar sedan 2016 certifieringar för både ISO 14001 och ISO 9001. ISO
14001 är en internationell kravstandard för hållbara miljöledningssystem, medan ISO 9001 är
en kravstandard för kvalitetsledningssystem.

4.2 LAGERAKTIVITETER
4.2.1 GODSMOTTAGNING
Mottagning av gods sker genom porten för in- och utleveranser. När transporten anländer till
porten påkallar föraren lagerarbetarnas uppmärksamhet genom att använda en ringklocka som
finns på utsidan av porten. Den lagerarbetare som befinner sig närmast porten är den som tar
emot leveransen. Lagerarbetaren kvitterar ut det ankommande godset och kontrollerar att det
är fritt från allvarligare skador. Godset märks sedan upp med ett ankomstdatum och förflyttas
till den uppmärkta ytan för ankommande gods, vilket är i direkt anslutning till in- och
utleveransområdet. Lagerarbetaren som tar emot leveransen meddelar sedan den person som
ansvarar för inlagring och lagring att en ny leverans har mottagits. Leveranser av gods sker i
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regel 1-2 gånger om dagen och utförs till största del av DHL. Mindre leveranser av t.ex.
restade artiklar sker också dagligen och utförs av Schenker alternativt Postnord. Mängden
ankommande gods varierar kraftigt från dag till dag. Allt mellan 4-5 pallar till enbart ett par
mindre paket är inget ovanligt.
4.2.2 INLAGRING
På fallföretaget är det endast en lagerarbetare som ansvarar för inlagring och lagring av
artiklar. Efter att godset placerats på den uppmärkta ytan för ankommande gods meddelas
denna lagerarbetare om detta, i de fall då det är någon annan än just denna person som tagit
emot leveransen. Den inlagringsansvariga lagerarbetaren kontrollerar, utan att flytta godset
från ”Ankommande gods” ytan, att det är rätt typ av gods genom att öppna emballaget och
jämföra det artikelnummer som finns angivet på artikeln samt det nummer som står på
följesedeln. Därefter placerar lagerarbetaren godset på en vagn och transporterar det till sin
arbetsbänk. Vid mindre paket kan flera kolli lastas på vagnen men oftast förflyttas ett kolli i
taget. Vid arbetsbänken sker en noggrannare kontroll av artiklarna. Det säkerställs att det är
rätt typ av artiklar samt att antalet stämmer överens med det som är beställt. Genom att söka i
affärssystemet på det inköpsnummer som står angivet på följesedeln hittas den lagda
inköpsordern. I den anges bland annat den beställda kvantiteten samt lagerplats för de
beställda artiklarna. Om kvantiteten och kvaliteten stämmer överens med inköpsordern
bekräftas det i systemet genom att lagerarbetaren uppdaterar lagersaldot med de beställda
artiklarna.
Att artiklar måste paketeras om är vanligt förekommande på fallföretaget. Det beror på att
artiklarna som levereras är förpackade i större kvantiteter än vad som säljs av Dormakaba AB.
Detta fenomen gäller även, i allra högsta grad, för artiklar som tillverkas, förpackas och
skickas inom den egna koncernen. Detta arbete utförs också av den inlagringsansvariga
lagerarbetaren. Då det inte anges på varken följesedeln, inköpsordern eller förpackningen har
den inlagringsansvariga lagerarbetaren memorerat alla de artiklar som behöver paketeras om
samt i vilka kvantiteter de ska packas. Denna information finns tillgänglig i den interna
prislistan, men då det skulle vara enormt tidskrävande att kontrollera alla ankommande
artiklar, om ompaketering eller inte är nödvändig, används prislistan enbart i enstaka fall. Det
händer även att produkter köps in och levereras som två artiklar medan de av fallföretaget
säljs som en artikel. Dessa två olika sorters artiklar måste då paras ihop och ompaketeras
innan de kan läggas på lagerhyllan.
4.2.3 LAGRING
Alla moment som utförs under denna aktivitet görs också av den inlagringsansvariga
lagerarbetaren. Efter att lagersaldot uppdaterats transporteras artiklarna till den lagerhylla som
står angiven i inköpsordern. Där placeras artiklarna på lagerhyllan enligt FIFO-metoden (First
in, First out), d.v.s. att de nya artiklarna placeras längst bak på lagerplatsen medan de gamla
placeras längst fram. När artiklarna befinner sig på rätt lagerhylla signeras följesedeln samt
märks upp med inlagringsdatumet. Därefter läggs följesedeln i en hög på den
inlagringsansvariges arbetsbänk för att i slutet av dagen levereras till inköpsavdelningen.
Lagerplatsen för ankommande artiklar som är beställda till en specifik kundorder är i
inköpsordern uppmärkta som ”Dummy”, vilket innebär att de läggs på en separat hylla,
placerad i nära anslutning till lagerarbetarnas arbetsbänkar. Även dessa artiklar förs in på
lagersaldot. Artiklar innehållande elektronik saknar ofta etiketter när de anländer. Det är den
inlagringsansvariges uppgift att förse dessa artiklar med etiketter innan de läggs på
lagerhyllan. Övriga artiklar förses med etiketter av orderplockarna innan paketering och
leverans.
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4.2.4 ORDERPLOCKNING
Det är fyra lagerarbetare som har som huvuduppgift att plocka och paketera kundorder. Vid
behov finns möjligheten att kalla in ytterligare en person vars arbetsuppgift, i vanliga fall, är
att koda taggar till elektroniska lås. Kundorder fördelas inte ut bland lagerarbetarna enligt
något speciellt system, utan utskrivna plocklistor läggs i ett fack, placerat i direkt anslutning
till arbetsbänkarna, där lagerarbetarna får hämta upp dem. Vid plockningen av order har varje
lagerarbetare en vagn som hjälpmedel. Vartefter artiklarna plockas ur lagret läggs de på
vagnen. När ordern är färdigplockad körs vagnen till lagerarbetarens arbetsstation där
paketeringsprocessen påbörjas. Det plockningssystem som tillämpas är av typen en order –
hela sortimentet. Det innebär alltså att en lagerarbetare plockar hela order, artiklar från hela
sortimentet och rör sig därför över lagrets alla delar. Artiklarna i plocklistorna är inte
sorterade efter lagerplats. Det leder i vissa fall till onödigt långa transportsträckor för
lagerarbetarna då de ibland måste återvända till samma lagergångar flera gånger.
Lagerarbetarna är dock medvetna om detta så de försöker plocka artiklarna efter
lagerplatsordning. För att kunna göra det måste den ostrukturerade plocklistan kontinuerligt
granskas i sin helhet under plockets gång.
4.2.5 PAKETERING OCH MÄRKNING
När ordern är färdig är det dags för paketering. Order som har genomgått bearbetning och
montering paketeras och märks av den lagerarbetaren som även kodar taggar till de
elektroniska låsen. De order som har plockats för att direkt skickas till kund paketeras i regel
av den lagerarbetare som plockat ordern. För utförandet av paketeringsmomentet finns det
specifika packbänkar tillgängliga. Enligt författarens observationer används de relativt
sparsamt. I många fall paketeras orderna direkt på den vagn som artiklarna placeras på då de
blivit plockade från lagerhyllan. När ordern är färdigplockad körs alltså vagnen till
lagerarbetarens arbetsbänk där paketeringsprocessen sedermera tar vid. Det vanligaste är att
orderna packas i kartonger (vid större order packas det ibland på pall). Innan en ny kartong
hämtas kontrolleras det i fall det finns någon gammal kartong som går att återanvända. Dessa
gamla återanvändningsbara kartonger finns i en större kartong, placerad mellan två
arbetsbänkar. Om ingen passade återanvändningsbar kartong finns tillgänglig hämtas en ny
kartong. Artiklarna läggs i kartongen varpå den tejpas igen. Därefter skrivs en följesedel ut,
vilken placeras i en plastficka fäst på utsidan av paketet. Paketet märks sedan upp med en
fraktsedel där bland annat datum, kund och leveransadress anges. Efter det bandas paketet för
att sedan förflyttas till utlastningsområdet där paketet placeras i en bur alternativt vagn
beroende på om det är DHL, Schenker eller Postnord som ska transportera det.
4.2.6 UTLEVERANS
Innan orderna lastas på transportfordonet kontrollerar chauffören att det är rätt antal kolli och
att de ska med på just den turen. Utleveranserna hämtas 14.30 av Schenker och 15.30 av
DHL.

4.3 STRUKTUR OCH 5S
Vid in/ut lastområdet kan spåren av tidigare försök att implementera 5s observeras. Golvet är
uppmärkt med pallplatser för ingående respektive utgående gods. Parkering för truckar är
också tydligt uppmärkta. Platser för vissa verktyg (kniv, tejp och tång) är också uppmärkta
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vid in- och utleveransområdet.

Figur 4: Uppmärkta platser för truck och pallar. (Egen bild))

Detta efterlevs inte i speciellt stor utsträckning idag. Detta beror främst på den platsbrist som
råder vid in- och utleveransområdet. Ytan är helt enkelt för liten. Vid lite större leveranser
räcker inte de uppmarkerade pallplatserna till. Detta resulterar i att pallar med inkommande
gods ställs på ställen där de fördröjer och försvårar det dagliga arbetet, t.ex. i lagergångar eller
i vägen för truckar. Detta bekymmer har man dock insett själva på Dormakaba AB så en
utvidgning av in- och utleveransområdet finns med i framtida planer.

Figur 5: Pallar placerade i lagergång. Försämrar framkomligheten.(Egen bild)
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När det gäller arbetsstationerna, såväl arbetsbänkarna som packbänkarna, pågår inget synligt
5s arbete. Någon övrig övergripande struktur har inte heller kunnat identifieras utan det är helt
upp till varje enskild lagerarbetare att strukturera sina arbetsstationer efter eget tycke. Detta
innebär att det finns markanta skillnader mellan de olika arbetsstationernas struktur och
ordning. Vissa är mer strukturerade än andra. Några konkreta uppgifter på hur dagens lager är
uppbyggt och strukturerat har inte gått att få fram.

4.4 PROCESSFLÖDET HOS DORMAKABA AB
Inleveranser av råmaterial är något som sker dagligen på företaget. Det inkommande
materialet tas emot via porten för in och utleveranser och placeras därefter på den uppmärkta
ytan för ankommande gods. Den inlagringsansvarige lagerarbetaren transporterar sedan
godset till sin arbetsbänk där en noggrannare kvalitetskontroll utförs. Därefter förs de
levererade artiklarna in i affärssystemet och packas därefter i lagerhyllorna.
Kundorder inkommer antingen via mail eller telefon. När en order är lagd läggs den in i
affärssystemet. Order skrivs ut fortlöpande under arbetsdagens gång. Utskrivna order läggs i
ett fack placerat centralt bland lagerarbetarnas arbetsbänkar. Efter att lagerarbetaren hämtat en
order ur facket plockas de komponenter som ordern består av. När ordern är färdigplockad
skickas den vidare. Här finns två olika alternativ. Ordern kan paketeras och skickas ut direkt
till kund. Detta görs bara om kunden har den kompetens som krävs föra att bearbeta och
montera systemet själv, t.ex. låssmeder. Det andra alternativet är att de plockade
komponenterna skickas vidare till bearbetningsavdelningen. Där bearbetas nycklarna och
cylindrarna till den profil systemavdelningen har tagit fram och beslutat om. Där efter
transporteras komponenterna till monteringsavdelningen där montörerna monterar låsen och
genomför en kvalitetskontroll. I dagsläget funktionstestar man 100 % av både låsen och
nycklarna. Efter monteringen och kvalitetskontrollen smörjs alla lås. Detta sker inne på
bearbetningsavdelningen fast utförs av montörerna. Efter smörjning transporteras, den nu
färdigbearbetade, ordern tillbaka till monteringsavdelningen där den läggs på en vagn. En
lagerarbetare hämtar därefter upp den färdiga ordern från vagnen och förbereder den för
leverans, d.v.s. paketering och utskrift av följesedel. Efter detta förflyttas ordern till en bur för
utgående gods som ligger placerad vid in/ut leverans området. Orderna hämtas upp av DHL
15.30 alternativt av Schenker 14.30 varje vardageftermiddag.
Steg Aktivitet

Symbol

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

O
O
O

11

Ta emot order
Lägg in order i affärssystem
Skriv ut order
Placera utskriven order i fack
Hämta utskriven order
Gå till lagret
Plocka artiklar
Paketera och kontrollera order
Utskrift av följesedel
Ordern flyttas till bur för
utgående gods
Ordern ligger i bur i väntan på
att levereras



O
D
O


Tidsåtgång
(min)
1
1
0,5
30
0,3
0,5
10
8
1
0,5
250

Figur 6: Processkarta över fallföretagets orderhantering. (Egen bild)
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Värdeskapande
x

x
x

4.5 SPAGHETTIDIAGRAM
För att få en uppfattning om hur lagerarbetarnas rörelseschema ser ut vid en normal
orderplock har flera spaghettidiagram, med olika lagerarbetare, gjorts. Diagrammen har ritats
i samband med att författaren har följt lagerarbetarens fysiska rörelser under plockning och
hantering av order. Viktigt att poängtera är att spaghettidiagrammen enbart baseras på
författarens egna observationer och inte på information från företaget om hur
orderhanteringsprocessen går till. Då varje order är helt unik skiljer sig diagrammen mycket
åt. Men då en majoritet av orderna innehåller gemensamma steg, så som paketering och
utskrift av följesedel, går det att identifiera generella rörelsemönster. Nedan visas två olika
spaghettidiagram.

Figur 7:Spaghettidiagram nr 1. Detta är en order där de plockade artiklarna kräver bearbetning. 1. Start/arbetsbänk. 2.
Lagerhyllor. 3. Lagerplats för adapterhyllsor 4. Packbänk/våg. 5. Skrivare för bl.a. pack- och följesedel. 6. Vidare in till
bearbetning (Egen bild)
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Figur 8: Spaghettidiagram nr 2. Detta är en order som inte behöver någon bearbetning utan plockas och skickas direkt till
kund. 1. Start/arbetsbänk. 2. Lagerhyllor. 3. Extra lagerutrymme. 4. Packbänk/våg. 5. Skrivare för bl.a. följesedel och
fraktsedel. 6. Plats för order som är klara för leverans.(Egen bild)

4.6 TIDSSTUDIE
För att få ett grepp om hur lagerarbetarna disponerar sin tid mellan dem olika aktiviteterna
som ingår i hanteringen av en order har vissa tidsstudier gjorts. Vid de tidsstudier som gjorts
har tidtagaruret startats vid det ögonblick då lagerarbetaren har skrivit ut den order/plocklista
som ska plockas. För order vars artiklar kräver bearbetning har tidtagaruret stannat vid den
tidpunkt då ordern fysiskt har lämnat lageravdelningen för att bearbetas. För order som bara
packas för att direkt skickas till kund har tidtagningen stoppats när ordern blivit transporterad
till in- och utlastningsområdet och ytan för utgående gods. Tidtagningen har även pausats vid
de tillfällen då lagerarbetaren blivit avbruten i sitt arbete eller tvungen att utföra andra mer
akuta arbetsuppgifter. Det är alltså i det här fallet den effektiva arbetstiden som har studerats.
Den orderhantering som tidsstudierna har baserats på har delats in i följande aktiviteter:
utskrift av order/plocklista, hämta plocklista, gå till lager, plocka artiklarna, hämta
packmaterial, kontroll och paketering, utskrift av följesedel samt fästa den på paketet, banda
paketet för att göra det mer stryktåligt, och transportera till ytan för utgående gods.
Som tidigare nämnt är alla order unika. Vissa omfattas av många artiklar, vissa omfattas av
bara några få. Detta medför att hanteringstiderna för varje order varierar kraftigt. Det faktumet
gör det svårt att få fram några generella siffror på hur länge varje aktivitet tar. Tidsstudien
som redovisas nedan har gjorts på en order som i Dormakaba ABs fall kan betraktas som
genomsnittlig.
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Tabell 1: Tidsstudie på en genomsnittlig order.

Lagerhanteringsaktivitet
1. Utskrift av order/plocklista

Tidsåtgång i
minuter
1,5

2. Hämta den utskrivna ordern/plocklistan

0,3

3. Gå till lagret

0,5

4. Plocka de artiklarna som står på
plocklistan
5. Hämta lämpligt packmaterial

15

6. Kontroll av att rätt artiklar har blivit
plockade och därefter paketera dessa.
7. Utskrivning av följesedel. Därefter fästa
den på paketet.
8. Banda ihop paketet för att öka dess
hållbarhet.
9. Transportera paketet till ytan för
utgående gods.
Summa

9

1

3
2
0,5
32,8

4.7 ARBETSBÄNKAR
Enligt de observationer som gjorts hos fallföretaget kan arbetsbänkarna betraktas som
lagerarbetarnas kärnpunkt. Mycket utav det arbete som utförs av lagerarbetarna utgår från,
alternativt görs direkt vid, arbetsbänkarna. Mycket utav den packning som görs sker vid
arbetsbänkarna, men inte nödvändigtvis på arbetsbänkarna utan packningen sker ofta direkt på
den vagn man använt vid plockningen av artiklarna. Arbetsbänkarna är i många fall för
ostrukturerade och för små för att paketera order på. De arbetsbänkar som används idag ser ut
så här:

Figur 9: Arbetsbänk (Egen bild)
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Det finns 6 stycken till förfogande och var och en är 160x85 cm stora. Höjden på bänkarna
går att justera till en max höjd på 101 cm. Arbetsbänkarna är utrustade med datorer. På
bänkarna finns även utrustning så som pennor, måttband, tejp, sax och i vissa fall även en del
packmaterial.

4.8 LAYOUT

Figur 10: Nuvarande layout. (Egen bild med Dormakaba ABs planritning som bas)

Bilden ovan beskriver fallföretagets aktuella layout.
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5 ANALYS OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG
5.1 OSTRUKTURERADE PLOCKLISTOR
Som tidigare har nämnts är dagens plocklistor inte strukturerade efter lagerplats. Det leder till
att samma gångar och lagerhyllor ofta besöks flera gånger under en och samma orderplock.
Detta fenomen kan tydligt beskådas i de spaghettidiagram som har presenterats (figur 6 och
7). Detta är så klart långt ifrån optimalt. Det eftersträvansvärda målet bör vara att varje
lagergång och lagerhylla inte ska behöva besökas mer än en gång per orderplock. Med tanke
på hur lagrets layout är utformad idag är det vid vissa orderplock inte möjligt att uppnå det
målet, likväl bör det vara en vision för fallföretagets lagerverksamhet. Detta kan i allra högsta
grad anses kvala in under rubriken för slöseri nr 6 ”onödiga rörelser” som Liker (2004)
beskriver.

Figur 11: Plocklista. Notera att artiklarna inte är sorterade efter lagerplats. (Egen bild)

Den naturliga lösningen på detta problem är helt enkelt att plocklistans artiklar sorteras efter
sin lagerplats innan den skrivs ut. Genom att strukturera upp plocklistorna är tanken att
lagerarbetarna kan börja högst upp på plocklistan och sedan arbeta sig neråt. Att strukturera
upp plocklistorna skulle inte enbart minimera springet fram och tillbaka i lagergångarna, då
en strukturerad lista är enklare att följa skulle det även minska risken för misstag i
orderplockningsprocessen t.ex. plock av fel kvantitet eller plock av fel artikel.
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5.2 LAGERUTFORMNING
Trots idoga försök har inte några direkta uppgifter om hur fallföretagets lager är utformat
erhållits. I de kortare intervjuer som gjorts med lagerchefen har det dock framgått att lagret
inte är strukturerat efter varken artikelnummer eller plockfrekvens. Författarens egna
observationer av lagret och orderplockningar styrker denna tes. Den övergripande känslan är
att artiklarna har placerats i lagret utan någon bakomliggande tanke om att minska
transportsträckor. Vid observationer har det också visat sig tydligt att transportsträckorna vid
orderplock är onödigt långa. Detta visas tydligast i spaghettidiagram nr 2 (figur 7) där
lagerarbetaren blev tvungen att gå fram och tillbaka till det extra lagerutrymmet för att hämta
endast en artikel. Enligt De koster (2007) är krympandet av transportsträckor inom lagret det
mest effektiva sättet att minska tidsåtgången för orderplock. Det bör därför vara av högsta
prioritet för fallföretaget att utforma lagret så rörelseeffektivt som möjligt. Genom att
minimera transportsträckorna vid orderplockning minskas även tidsåtgången för denna
aktivitet. Genom att minska tidsåtgången för orderplock, som i regel är det mest tidskrävande
momentet i hela orderhanteringsprocessen, kan den totala genomloppstiden för
orderhanteringsprocessen minskas.
Först och främst bör fallföretaget göra en nulägesanlys av lagret för att skaffa sig en klar bild
av dess nuvarande utformning. Därefter bör man göra en så kallad ABC-analys av lagret.
Resultatet av den analysen bör sedan ligga till grund för hur man senare utformar lagret.
Lagret bör, med hjälp av ABC-analysen, delas upp i tre olika sektioner. En sektion för
respektive klass (A-klass, B-klass och C-klass). Sektionerna bör delas in i sådan ordning att
transportsträckan till A-artiklarna är avsevärt kortast medan transportsträckan för C-artiklar
ska vara längst. Nedan visas en bild vars syfte är att illustrera hur en indelning av lagrets olika
sektioner skulle kunna tänkas se ut.

Figur 12: En illustration av hur uppdelningen av lagrets sektioner kan se ut. (Egen bild med fallföretagets planritning som
bas).
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I det område som är markerat med grönt lämpar det sig bäst att lagra A-artiklar. I det gulmarkerade B-artiklar och i det röd-markerade området C-artiklar. Om ABC-analysen är
korrekt och tillförlitlig kommer majoriteten av allt orderplock ske i de gröna zonerna. Genom
att sortera upp artiklarna enligt denna metod skulle transportsträckorna till och från
lagerhyllorna att minska hos fallföretaget.

5.3 5S
Ett återkommande problem som uppenbarat sig under de observationer som genomförts är att
lagerarbetarna ofta saknar den utrustning de behöver, där de befinner sig. Det innebär att det
spenderas tid på att hitta/hämta de verktyg som behövs. Det bidrar till att mängden onödiga
rörelser ökar, vilket i sin tur också innebär att tiden för hela orderhanteringsprocessen ökar.
De områden som är i störst behov av en implementation av 5s är arbetsbänkarna samt in- och
utleveransområdet. Vid de flesta arbetsbänkarna finns redan de nödvändigaste verktygen så
som sax, tejp och kniv. Det saknas dock förutbestämda platser för dessa, verktygens
placeringar tenderar alltså till att variera. Det innebär att det ofta spenderas tid på att hitta de
verktyg som eftersöks.
Ett stort bekymmer med dagens in- och utleveransområde är att det är för litet. Den lilla ytan i
kombination med avsaknaden av ett fungerande 5s arbete resulterar i att inlagringsytan fylls
upp snabbt vid större leveranser. Inkommande gods placeras då där de får plats, vilket i
många fall innebär i lagergångarna. Där utgör de inte sällan ett hinder för lagerarbetarna då
vissa av lagrets pallplatser blir blockerade, vilket innebär att artiklarna blir svåråtkomliga. Det
begränsar även truckarnas framkomlighet i lagret.
För att underlätta för lagerarbetarna på fallföretaget samt för att korta ner genomloppstiden på
lageravdelningen bör 5s implementeras på arbetsbänkarna och in- och utleveransområdet.
Detta skulle kunna ske enligt följande modell:
5.3.1 SORTERA
Dela upp alla föremål som finns på arbetsbänken efter användningsfrekvens. Föremål som
finns på bänken men inte används bör slängas. Verktyg som används ofta t.ex. penna, tejp och
måttband bör placeras på ett så lättillgängligt ställe som möjligt för att underlätta arbetet.
Något som bör övervägas är att förse lagerarbetarna med arbetskläder där sådana verktyg kan
rymmas. På så vis finns verktygen alltid nära till hands, vilket innebär att lagerarbetarna inte
ständigt behöver hämta sina verktyg vid arbetsbänkarna.
Det första steget vid in- och utleveransområdet är att fullfölja idén om att utvidga det.
Därefter rensa ytan på sådana föremål som aldrig används.
5.3.2 STRUKTURERA
Efter att de föremål som inte används har slängts är det läge att börja strukturera upp de
kvarvarade. Märk ut tydligt på arbetsbänken vart alla verktyg ska placeras. När ett verktyg har
använts är det av största vikt att det läggs tillbaka på samma ställe. Om verktygen alltid ligger
på exakt samma ställe behöver man aldrig leta efter dem.
Vid en utvidgning av in- och utleveransområdet måste golvet märkas upp med fler pallplatser,
främst för inkommande gods. De gamla markeringarna som finns för pallplatser och
truckparkering skulle också må bra av en uppfräschning, då de börjar bli slitna.
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5.3.3 STÄDA
För att kunna upprätthålla strukturen är det viktigt att hålla rent och snyggt. Efter varje
avslutat arbetspass bör respektive lagerarbetare se över sin arbetsbänk.
Städning av in- och utleveransområdet bör också ske på en daglig basis och det kan
förslagsvis göras gemensamt av lagerarbetarna i slutet av arbetsdagen.
5.3.4 STANDARDISERA
Standardisera arbetsbänkarna så att skillnaderna mellan bänkarna är minimala. Standardisera
även sättet man arbetar på vid bänkarna. Lagerarbetarna bör försöka komma överens om hur
man ska arbeta och i vilken ordning alla moment ska genomföras. Det skapar ett jämnare
processflöde med färre avvikelser.
5.3.5 SKAPA VANA
Upprätthåll och vårda de ovan nämnda förändringar. Sprid sedan 5s arbetet till övriga
avdelningar på företaget. Bearbetningsavdelningen, monteringsavdelningen och även själva
lagret skulle kunna dra fördelar av att implementera 5s. Genom att implementera 5s på lagret
skulle många pallplatser med största sannolikhet kunna frigöras genom kassering av gammalt
gods som inte används eller är osäljbart.

5.4 ARBETSBÄNKAR
Arbetsbänkarna utgör ett slags centrum för lagerarbetarna hos Dormakaba AB. Mycket utav
det arbete som genomförs utgår från arbetsbänkarna. Arbetsuppgifter så som paketering av
order, utskrift av följesedel och etikett, start av produktionsorder, uppdatering av lagersaldo
och avslut av order i affärssystemet görs vid arbetsbänkarna. De arbetsbänkar som
fallföretaget använder sig av idag är inte optimala. De är inte anpassade för de arbetsuppgifter
som lagerarbetarna utför. De är för små för att paketera order på. Packmaterial finns i de flesta
fall inte i nära anslutning utan måste hämtas från lagret. Skrivarna för följesedlar är för få och
inte placerade i anslutning till arbetsbänkarna. Detta leder till mycket onödiga rörelser och
spring till och från arbetsbänkarna. Det illustreras tydligt i båda spaghettidiagrammen (figur 6
och 7) där många av strecken är just dragna till eller från arbetsbänkarna.
För att minimera dagens spring till och från arbetsbänkarna behövs en uppgradering av dessa.
Ett införande av nya bänkar där alla nödvändiga verktyg och hjälpmedel finns för att kunna
förbereda en order för leverans är ett bra sätt att göra det på. Genom att kunna samla skrivare
för följesedel, skrivare för etiketter, nödvändigt packmaterial, våg och dator på
arbetsbänkarna kan mycket av dagens onödiga rörelser elimineras. Dormakaba ABs tyska
förgrening Dormakaba Deutschland har själva tagit fram en skiss på en arbetsbänk där dessa
förändringar har implementerats.
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Figur 13: Bild på föreslagen arbetsbänk. (Dormakaba ABs bild)

Figur 14; Bild på föreslagen arbetsbänk. (Dormakaba ABs bild)
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Figur 15: Bild på föreslagen arbetsbänk. (Dormakaba ABs bild)

Genom att ha tydliga positioner för packmaterial, tejphållare, arkiverat pappersmaterial samt
genom att fästa dator och tangentbord på bänkens kortsida frigörs mycket utrymme. Utrymme
som möjliggör att skrivare för både etiketter och följesedlar kan införas på varje enskild bänk.
Att ha tillgång till skrivare, våg och packmaterial direkt på arbetsbänken skulle i dagsläget
innebära att alla transporter till och från dagens positioner för skrivare, våg och lager för
packmaterial kan elimineras. På dessa grunder rekommenderas fallföretaget att implementera
dessa arbetsbänkar.

5.5 LAYOUT
Företagets nuvarande layout är inte den mest gynnsamma. Det som är mest noterbart är
placeringarna av skrivare och våg. Att skriva ut följesedel och väga paketet är de två sista
stegen innan paketet förflyttas till buren för leveransklart gods, placerad vid in- och
utleveransområdet. Att då placera dessa två moment på de nuvarande positionerna, längst in
på lageravdelningen, är ur ett rörelse- och tidsoptimerande perspektiv inte att föredra (se figur
9). Det bidrar till onödigt långa transporter då lagerarbetarna, i slutskedet av ordern, måste
förflytta sig från sina arbetsbänkar till skrivare och våg och sedan hela vägen tillbaka till inoch utleveransområdet. Ett förslag på en alternativ layout har därför tagits fram.
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Figur 16: Ny layout. (Egen bild)

Denna alternativa layout utgår från att de nya arbetsbänkarna kommer att införas. Plats för
skrivare och våg är därför inte utmärkt på den nya layouten då de finns placerade på varje
arbetsbänk. Den plats som tidigare bestod av en våg och packbänk har gjorts om till
buffertlager för packmaterial. Genom att ha buffertlagret på just den platsen minimeras den
tid som måste läggas på att fylla på arbetsbänkarnas fack för packmaterial när det är slut.
Den bur där leveransklara order placeras, som tidigare var belägen vid in- utleveransområdet,
har flyttas in till samma område som arbetsbänkarna. Tanken med det är att lagerarbetarna
inte ska behöva gå till in- och utleveransområdet efter varje avslutad order. Vid en
implementation av denna nya layout läggs färdiga order i buren som vanligt. När
transportfordonet som ska hämta upp orderna anländer i slutet på dagen flyttas buren med
hjälp av trucken till in- och utleveransområdet. När buren är tömd transporteras den tillbaka
till sin plats mellan arbetsbänkarna.
I snitt färdigställer Dormakaba AB ca 80 order om dagen. Det innebär i nuläget att
lagerarbetarna tillsammans pendlar mellan sina arbetsbänkar och in- och utleveransområdet
80 gånger per dag. Genom att flytta in buren mellan arbetsbänkarna och transportera den till
utleveransområdet en gång om dagen minskar antalet transporter till in- och
utleveransområdet från 80 till 1 gång per dag.

5.6 TIDSBESPARING
De beräknade tidsbesparingarna bygger på det antagande att de föreslagna förändringarna
genomförs enligt de beskrivningar som angivits. Genom åtskilliga observationer och
intervjuer har slutsatser om möjliga tidsbesparingar dragits. Dessa uppskattade besparingar
presenteras nedan, där tidsstudien från tabell 1 utgör basen.
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Tabell 2: Potentiella tidsbesparingar efter genomförda förbättringsförslag.

Lagerhanteringsaktivitet

Tidsåtgång i
minuter

1. Utskrift av order/plocklista

1,5

Tidsåtgång efter
genomförda
förbättringsförslag
1,5

2. Hämta den utskrivna
ordern/plocklistan
3. Gå till lagret

0,3

-

0,5

0,5

4. Plocka de artiklarna som står på
plocklistan
5. Hämta lämpligt packmaterial

15

12

1

-

6. Kontroll av att rätt artiklar har blivit
plockade och därefter paketera dessa.
7. Utskrivning av följesedel. Därefter
fästa den på paketet.
8. Banda ihop paketet för att öka dess
hållbarhet.
9. Transportera paketet till ytan för
utgående gods.
Summa

9

8

3

2

2

2

0,5

-

32,8

26

Differens

- 6,8

Ett införande av tidigare föreslagna förändringar skulle innebära en tidsbesparing på 6,8
minuter (20,73 %) för denna orderhanteringsprocess. Då snittet för antalet färdigställda order
per dag är cirka 80 stycken uppgår, vid antagandet att dessa siffror är medelvärden, den
dagliga tidsbesparingen till följande: 32,8 x 80 x 0,2073 = 543,96 minuter. Då det är ca 250
arbetsdagar på ett år blir den årliga tidsbesparingen: 543,96 x 250 = 135 990 minuter eller 2
266,5 timmar.
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Figur 17: Ett exempel på hur spaghettidiagram nr 1 (figur 6) skulle kunna se ut efter genomförda förändringar. (Egen bild
med Dormakaba ABs planritning som bas)
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6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
6.1 BESVARING AV FRÅGESTÄLLNINGAR
1. Vilka faktorer inverkar på genomloppstiderna för lager och orderhantering?
•
•
•
•
•
•

För litet in- och utleveransområde. Pallar ställs i lagergångar vilket försvårar
lagerarbetarnas dagliga arbete.
Lagrets bristande struktur. Leder till onödigt långa transportsträckor för
lagerarbetarna.
Ostrukturerade plocklistor. Artiklarna på plocklistorna är inte sorterade efter
lagerplats. Bidrar till mycket onödiga rörelser i lagergångarna.
Ostrukturerade arbetsbänkar.
För små och otillräckliga arbetsbänkar. Lagerarbetarna kan inte utföra sitt
arbete på ett effektivt sätt då arbetsbänkarna inte rymmer nödvändig
utrustning.
Layouten. Den är inte optimerad för fallföretagets verksamhet.

2. Hur kan företaget öka effektiviteten och minska genomloppstiderna för lager och
orderhantering?
•
•
•

•
•

•

Fullfölj idén om att utvidga in- och utleveransområdet. Implementera sedan 5s
på det nya området.
Gör en ABC-analys av lagret. Låt den analysen ligga till grund för den nya
utformningen av lagret.
Strukturera upp plocklistorna. I dagsläget anges inte artiklarna i någon speciell
ordning. Plocklistorna bör göras om så att artiklarna är sorterade efter
lagerplats, för att på så vis eliminera många utav de onödiga rörelserna som
idag sker på lagret.
Inför 5s på alla arbetsbänkar. Släng sådant som inte används och märk upp
tydliga platser för nödvändig utrustning.
Inför de nya arbetsbänkarna framtagna av Dormakaba Deutschland. De nya
arbetsbänkarna är mer anpassade för lagerarbetarnas arbetsuppgifter. De är mer
strukturerade och rymmer både skrivare för etiketter och följesedlar. Efter att
en order har plockats kan all resterande orderhantering skötas vid de nya
arbetsbänkarna. Spring mellan skrivare och hämtning av plockmaterial är
därför rörelser som skulle komma att elimineras.
Inför en ny layout där den viktigaste åtgärden är att flytta in buren för
leveransklart gods mellan arbetsbänkarna, för att på så vis minska antalet resor
till in- utleveransområdet.

6.2 SLUTSATSER
Den sammantagna datainsamlingen (intervjuer, observationer och tidsstudier) påvisar att den
absolut största källan till lageravdelningens långa genomloppstider är den stora mängden
onödiga rörelser. Orsakerna till de onödiga rörelserna är i sin tur främst ostrukturerade
plocklistor, ett lager som inte är uppbyggt efter plockfrekvens samt att dagens arbetsbänkar är
dåligt anpassade till lagerarbetarnas arbetsuppgifter. Genom att implementera de beskrivna
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förbättringsförslagen skulle många utav de onödiga rörelserna kunna elimineras. Vid ett
införande av förbättringsförslagen uppskattas de möjliga tidsbesparingarna till 2 266,5 timmar
per år. En sådan besparing av arbetstid motsvarar ungefär en heltidstjänst. Utöver besparing
av tid är det även sannolikt att förbättringsförslagen leder till positivare och mer motiverade
lagerarbetare då en mer strukturerad och ordningsam miljö tenderar att ha den inverkan på
människor.

6.3 REKOMMENDATIONER
6.3.1 UTBILDA INOM LEAN
I dagsläget är kompetensen gällande lean relativt låg, bland de vanliga anställda såväl som hos
de med chefsposition. Genom att utbilda personalen inom lean utrustas de med dem
nödvändigaste verktygen till att, på ett effektivt sätt, analysera sin egna rutiner och sitt
arbetssätt. Därefter kan de dra egna relevanta slutsatser om eventuella åtgärder och
förbättringsförslag kan börja utformas.
6.3.2 SPRID 5S
Gör 5s-modellen till en del av företagskulturen. Efter en implementation av 5s på
arbetsbänkar och in- och utleveransområdet bör målet vara att försöka införa metoden på
andra avdelningar på företaget. Genom att anamma 5s över organisationens alla avdelningar
skapas en mer organiserad och trivsammare arbetsmiljö. En trivsammare arbetsmiljö leder till
positivare medarbetare. Nöjda och positiva medarbetare tenderar till att prestera på en högre
nivå.
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7 DISKUSSION
Syftet med detta examensarbete var att undersöka möjligheterna till att korta ner
genomloppstiderna på Dormakaba ABs lageravdelning, innefattande företagets
orderhanteringsprocess. Tidigt i uppstartfasen av arbetet togs beslutet att DMAIC-modellen
skulle utgöra fundamentet för studiens arbetsgång. Väl medveten om modellens styrkor men
även dess fallgropar påbörjades studien. Några veckor in arbetet insåg jag att jag hade gjort
det klassiska misstaget att hasta igenom dem första stegen i modellen för att så fort som
möjligt påbörja utformandet av förbättringsförslag. I min iver att få konstruera relevanta,
verkliga och implementerbara lösningsförslag på verkliga problem gjordes en förhastad och
undermålig analys av företagets nulägessituation. Detta resulterade i att flera av
förbättringsförslagen fick strykas då det under arbetets gång blev tydligt att de varken var
relevanta eller implementerbara. I övrigt fungerade den tillämpade metodiken som förväntat.
Verktygen för datainsamlingen (observationer, intervjuer och tidsstudier) gav i väldigt stor
utsträckning den information som var nödvändig.
Det är diskutabelt om studiens validitet och reliabilitet står i proportion till dem relativt
omfattande förbättringsförslag som presenterats. Att förslag om sådana stora förändringar bör
vara grundade på mer och konkretare data än en handfull intervjuer, observationer och
tidsstudier skulle kunna vara en relevant synpunkt. Vid ett införande av stora förändringar är
det legitimt att kräva en hög validitet och reliabilitet.
Avsnitten metod och teori är delar som har fått omarbetats kontinuerligt under studiens gång.
Dessa kapitel skrevs i ett tidigt skede, vilket innebar att man inte hade full koll på exakt alla
metoder som skulle komma att användas eller hur förbättringsförslagen skulle utformas.
Därför har flera avsnitt under rubrikerna metod och teori omarbetats, lagts till alternativt
strukits.
Då förbättringsförslagen inte har genomförts under den tid då studien pågick (vilket är
naturligt) går det att ifrågasätta precisionen på de beräknade tidsbesparingarna. Besparingarna
är mina egna uppskattningar av förbättringsförslagens effekt. Uppskattningarna bygger främst
på egna observationer och tidsstudier. De beräknade tidsbesparingarna bör därför inte
behandlas som fakta, utan kan snarare användas till att ge en ungefärlig fingervisning om hur
mycket tid man potentiellt kan frigöra vid ett framtida förbättringsarbete.
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9 BILAGOR
Bilaga 1: Spaghettidiagram på en genomsnittlig orderhanteringsprocess

Spaghettidiagram nr 1. Detta är en order där de plockade artiklarna kräver bearbetning. 1.
Start/arbetsbänk. 2. Lagerhyllor. 3. Lagerplats för adapterhyllsor 4. Packbänk/våg. 5. Skrivare
för bl.a. pack- och följesedel. 6. Vidare in till bearbetning (Egen bild)

Tabell på tidsstudie från samma order.

Lagerhanteringsaktivitet
1. Utskrift av order/plocklista

Tidsåtgång i
minuter
1,5

2. Hämta den utskrivna ordern/plocklistan

0,3

3. Gå till lagret

0,5

4. Plocka de artiklarna som står på
plocklistan
5. Hämta lämpligt packmaterial

15

6. Kontroll av att rätt artiklar har blivit
plockade och därefter paketera dessa.
7. Utskrivning av följesedel. Därefter fästa
den på paketet.
8. Banda ihop paketet för att öka dess
hållbarhet.
9. Transportera paketet till ytan för
utgående gods.
Summa

9

1
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3
2
0,5
32,8

.
Bilaga 2: Potentiella tidsbesparingar efter genomförda förbättringsförslag.

Lagerhanteringsaktivitet

Tidsåtgång i
minuter

1. Utskrift av order/plocklista

1,5

Tidsåtgång efter
genomförda
förbättringsförslag
1,5

2. Hämta den utskrivna
ordern/plocklistan
3. Gå till lagret

0,3

-

0,5

0,5

4. Plocka de artiklarna som står på
plocklistan
5. Hämta lämpligt packmaterial

15

12

1

-

6. Kontroll av att rätt artiklar har blivit
plockade och därefter paketera dessa.
7. Utskrivning av följesedel. Därefter
fästa den på paketet.
8. Banda ihop paketet för att öka dess
hållbarhet.
9. Transportera paketet till ytan för
utgående gods.
Summa

9

8

3

2

2

2

0,5

-

32,8

26

Differens

6,8 (20,73%)
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Bilaga 3: Optimerat spaghettidiagram efter införda förbättringsförslag.
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