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Sammanfattning 
 
Företag ställs idag inför ständigt ökande logistiska utmaningar och deras förmåga att besvara 
dessa kan ha en direkt inverkan på företagets konkurrenskraft. Hur artiklar hanteras i ett lager, 
och mer specifikt hur effektivt order plockas är en viktig utmaning att lägga fokus på; detta 
eftersom kostnader relaterade till orderplock kan utgöra upp till 55% av ett distributionslagers 
totala operationskostnader. Effektiviteten vid orderplock är starkt relaterad till den restid 
plockare avsätter för att färdas mellan positioner i lagret, varför en minimal färdsträcka bör 
eftersträvas. En minimering som kan uppnås vid en optimerad allokering av artiklar, vilket 
realiseras genom återkommande artikelförflyttningar. 
 
Denna rapport behandlar en fallstudie som utförts på Tamro AB, Sveriges ledande 
läkemedelsdistributör. Tamro hanterar alla sorters läkemedel genom tre distributionslager 
belägna i Göteborg, Stockholm samt Umeå. Att manuellt plocka order är en viktig del av 
Tamros verksamhet, men trots detta har arbete med artikelförflyttningar för att uppnå en 
optimal artikelplacering låg prioritering. Detta medför risken att företaget för närvarande har 
en ineffektiv orderplockprocess. Därför var den här studiens övergripande syfte att undersöka 
om en optimerad artikelplacering genom artikelförflyttningar kunde leda till 
avståndsbesparingar i Tamros plocklager. 
 
För att besvara syftet inleddes studien med en gedigen kartläggning av det fallstuderade 
företagets plocklager. Kartläggningen utgjorde sedan grunden för två optimeringsmodeller 
vilka möjliggjorde för hur en optimerad artikelplacering genom artikelförflyttningar kan uppnås 
i ett dynamiskt plocklager. Detta i sin enskildhet besvarade dock inte syftet, varför en 
jämförelse mellan utfallet av en optimerad artikelplacering till följd av användandet av 
modellerna och den verkliga artikelplaceringen för år 2016 genomfördes. 
 
Vid användandet av förhållandevis primitiva prognoser påvisade optimeringsmodellerna att en 
besparing om 22% av avlagd sträcka i plocklagret är att förväntas. I takt med att prognoserna 
förbättras kan dock den teoretiskt högsta besparingen om 35,87% närmas. Utöver en 
kvantifierbar besparing i form av minskning av avlagd sträcka bedöms optimeringsmodellerna 
även medföra indirekta förbättringar. Bland annat förväntas användandet av 
optimeringsmodellerna generera en högre kvalitet i orderplocksprocessen samtidigt som 
plockarna kommer uppleva en högre motivation genom minskad övertid och bättre 
ergonomiska förutsättningar. Vidare kommer plockpersonal samt personal som i dagsläget 
hanterar artikelförflyttningar bli effektivare i sitt arbetssätt, och därmed ha tid över till andra 
förbättringsåtgärder. 
 
  



Abstract 
 
Today companies are facing ever-increasing logistic challenges, and their ability to face these 
challenges directly affect their competitiveness. Handling products in a warehouse, and more 
specifically how effective an order is picked, is an important challenge to consider for a 
distribution company. The effectiveness of picking an order is strongly related to traveled 
distance between positions in a warehouse, which is why an efficient product allocation should 
be sought by recurrent product reshuffling. 
 
This report addresses a case study that was conducted at Tamro AB, Sweden’s leading 
pharmaceutical distributor. Tamro is handling different sorts of pharmaceuticals using three 
distribution warehouses located in Gothenburg, Stockholm and Umeå. Manually picking orders 
is an important part of Tamro’s business, but despite this, work related to product reshuffling 
receives little attention. This entails that the risk that the company currently has an inefficient 
order picking process. The purpose of this case study was therefore to investigate if an 
optimised product allocation through recurrent product reshuffling can lead to more efficient 
warehouse operations at Tamro. 
 
To answer the purpose, a thorough mapping of the studied company’s internal processes was 
conducted. The mapping laid the foundation for two mathematical models in which an 
optimised product allocation through product reshuffling could be determined. A comparison 
was then made between the accumulated distance travelled resulting from using the models and 
the actual outcome of 2016. 
 
By using somewhat basic forecasts, the study showed that the optimisation models could realise 
savings of 22% of distance travelled in the warehouse. If the forecasts improve however, the 
study showed that savings of up to 35,87% can be reached.  
 
Besides offering quantifiable savings, i.e. higher order picking efficiency, the study also 
concluded that the optimisation models might yield indirect cost savings. Amongst other things, 
the models might improve the motivation amongst order picking personnel by providing better 
ergonomic circumstances and lowering overtime. Moreover, they might increase the overall 
quality and efficiency in several important warehouse processes and thus improve the 
distribution operation in its entirety.  
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1. Inledning 
Följande avsnitt ämnar introducera läsaren till studiens bakgrund och syfte. Inledningsvis 
presenteras en bakgrund samt problemdiskussion vilka tillsammans motiverar det studien 
ämnar besvara. Avsnittet avslutas med en diskussion om de avgränsningar som gjorts.  
 

1.1. Bakgrund 
Företag ställs idag inför ständigt ökande logistiska utmaningar och deras förmåga att besvara 
dessa kan ha en direkt inverkan på företagets konkurrenskraft (Rouwenhorst, Reuter, 
Stockrahm, van Houtum, Mantel & Zijm, 2000). Marknaden efterfrågar således en, i sin helhet, 
välfungerande logistikkedja och där har ofta ett företags lagerverksamheten en central roll 
(Ghiani, Laporte, & Musmanno, 2013). Vidare är en av de viktigaste funktionerna i ett lager 
hur artiklar hanteras och mer specifikt hur effektivt order plockas (Gu, Goetschalckx, & 
McGinnis, 2007). Faktum är att kostnader relaterat till orderplock kan utgöra upp till 55% av 
ett varulagers totala operationskostnader (de Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007). 
 
Sekventiell inhämtning av artiklar från antingen ett lager eller buffertområde med avsikt att 
tillfredsställa en kundorder beskriver aktiviteten orderplock (Goetschalckx & Ashayeri, 1989; 
Tompkins, White, Bozer, Frazelle, & Tanchoco, 2003). Inom orderplock är ett plocka-och-
lämna system vanligt förekommande, vilket innebär att en kundorder passerar flera 
plockstationer innan den färdigställs (de Koster, et al. 2007). Olika strategier kan tillämpas för 
att definiera hur artiklar ska plockas vid plockstationer, där de Koster et al. (2007) definierar 
ett plockare-mot-artikel system som en strategi där människor rör sig mellan lagerpositioner för 
att inhämta artiklar.  
 
Ett plockare-mot-artikel system medför att tiden för att plocka en order är en ökande funktion 
av avståndet mellan lagerpositionerna (Jarvis and McDowell, 1991; Petersen & Aase, 2004). 
Hur effektivt en order kan plockas blir således en funktion av sträckan som färdas innan ordern 
är färdigplockad, vilket skapar en koppling mellan utnyttjandet av arbetskraft och plockning av 
artiklar (de Koster, et al. 2007). Vidare menar Bartholdi & Hackman (2014) att restid mellan 
positioner i ett plocklager är icke värdeskapande och utgör upp till 70% av en orderplockares 
arbetstid. Följaktligen är en minimal färdsträcka (Jarvis and McDowell 1991; Petersen & Aase, 
2004), och att arbetskraft utnyttjas maximalt i förhållande till de begränsningar som finns 
(Goetschalckx & Ashayeri, 1989), något att eftersträva i ett plocklager. 
 
Med en genomtänkt allokering utav artiklar i ett lager kan maximalt utnyttjande av arbetskraft 
och minimal färdsträcka realiseras (Jarvis & McDowell, 1991). Roodbergen & Vis (2006) samt 
Guerriero, Musmanno, Pisacane, & Rende (2013) menar vidare att allokering utav artiklar är 
ett viktigt fokusområde vid försök att effektivisera orderplock, samt att minimering av 
färdsträckor är det högst påverkbara målet vid effektiviseringen av en orderplockprocess. För 
att uppnå detta allokeras artiklar i ett lager vanligtvis baserat på efterfrågan; en efterfrågan 
vilken varierar över tid (Pazour & Héctor, 2015). Följaktligen förändras också den bästa 
allokeringen av artiklar i ett lager över tid, varför en minimal färdsträcka och ett maximalt 
utnyttjande av arbetskraft endast kan realiseras genom återkommande artikelförflyttningar 
(Pazour & Héctor, 2015). 
 

1.2. Problemdiskussion 
Tamro AB, härefter kallat Tamro, är en marknadsledande distributör av läkemedel vilket 
innebär att en viktig del i den verksamhet de bedriver är aktiviteten orderplock. Utvecklingen 
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för orderplock har de senaste åren gått mot stora volymer av mindre kundorder, vilka måste 
behandlas inom snävare tidsramar (Le-Duc & de Koster, 2005). Av denna anledning är det 
viktigt för en distributionsverksamhet att ha en effektiv orderplockprocess. Vidare erbjuder inte 
den verklighet Tamro står inför möjligheten att skjuta upp produktion vilket innebär att en 
ineffektiv plockning av artiklar per automatik medför merkostnader i form av övertidsarbete. 
 
Enligt Guerriero et al. (2013) kan en ogenomtänkt artikelplacering leda till en ineffektiv 
orderplockprocess. På aktivitetsnivå innebär en icke önskvärd artikelplacering att plockare inte 
rör sig från sin utgångspunkt, mellan lagerpositioner och tillbaka till utgångspunkten på ett 
fördelaktigt sätt vilket bidrar till ökade kostnader (Fumi, Scarabotti, & Schiraldi, 2013). Då 
många av Tamros artiklar har ett föränderligt efterfrågemönster kan en optimal artikelplacering 
skilja sig från dag till dag, varför företaget måste allokera resurser till att genomföra 
artikelförflyttningar. I dagsläget genomför Tamro förflyttning av artiklar med långa mellanrum, 
eller inte alls. Ifall artikelförflyttningar utförs sker de främst baserat på erfarenhet och 
bekvämlighet, och i vissa fall baserat på manuella analyser av data hämtat från företagets ERP-
system. Detta förhållningssätt till artikelplaceringar medför risken att Tamros plockpersonal 
avlägger onödigt långa avstånd för att tillgodose efterfrågan och att företagets plocklager 
därmed har en ineffektiv orderplockprocess. 
 
Tamro uttrycker förståelse för att en förbättrad artikelplacering genom artikelförflyttningar kan 
medföra en effektivare orderplockprocess men saknar underlag för dess potential. Således finns 
ett värde i att undersöka den nuvarande orderplockprocessen med en förbättrad artikelplacering 
i fokus. 
 

1.3. Syfte 
Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka om Tamro kan uppnå 
avståndsbesparingar i sin orderplockprocess genom en förbättrad artikelplacering i plocklagret. 
Syftet kan sammanfattas enligt nedan: 
 
Kan en optimerad artikelplacering genom artikelförflyttningar leda till avståndsbesparingar i 

Tamro ABs plocklager? 
 
Tre forskningsfrågor har formulerats för att tillsammans, men inte enskilt, säkerställa att syftet 
besvaras.  
 

1. Vilka avstånd avläggs för att tillgodose efterfrågan i Tamro ABs plocklager vid 
nuvarande och teoretiskt optimal artikelplacering? 

2. Hur kan Tamro ABs artiklar förflyttas, baserat på nuvarande förutsättningar, för att 
uppnå en optimerad artikelplacering?  

3. Hur påverkar en optimerad artikelplacering genom artikelförflyttningar Tamro ABs 
plocklager?  

 
Fråga ett syftar till att beskriva vilka avstånd som behöver avläggas för att tillgodose efterfrågan 
vid nuvarande samt optimal artikelplacering. Fråga två syftar till att behandla hur Tamro AB 
kan nå en optimal, eller så nära optimal, artikelplacering som möjligt. Fråga tre behandlar hur 
en optimal artikelplacering påverkar Tamros plocklager. Fråga ett och två är oberoende av 
varandra, och kan således besvaras simultant. Fråga tre är däremot beroende av de två 
föregående frågorna varför den besvaras sist. 
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1.4. Avgränsningar 
I dagsläget är Tamros plocklager i Stockholm uppdelat i sju produktionslinor, där varje 
produktionslina ytterligare delats upp i ett antal plockstationer. För att kunna genomföra studien 
på ett framgångsrikt sätt gjordes avgränsningen att fokusera på fem stationer vid olika 
produktionslinor där manuellt orderplock bedrevs. Denna avgränsning ansågs rimlig att göra 
då plockstationerna liknar varandra, vilket medför att resultatet från att undersöka fem stationer 
separat kan anses vara generaliserbart för samtliga stationer. Med andra ord borde ett 
genomsnittligt beteende för de fem undersökta stationerna representera det av en godtycklig 
station för manuellt orderplock. 
 
Utöver orderplock finns en mängd stödfunktioner såsom in- och utleverans, fylla på lagerplatser 
med artiklar, orderplanering etc., vilka samtliga utelämnats i studien. Med andra ord har endast 
orderplockprocessen undersökts i ett isolerat tillstånd; det har förutsatts att lagerplatser alltid 
varit påfyllda och att händelser vid andra avdelningar eller funktioner inte påverkar 
orderplockprocessen. 
 
Vidare har studien endast behandlat ett fryst läge trots att Tamro bedriver en dynamisk 
lagerverksamhet, där artiklar kan byta lagerplats från dag till dag beroende på förändrade 
interna och externa förutsättningar. Denna avgränsning var en förutsättning för en jämförelse 
mellan nuvarande tillstånd och ett optimalt tillstånd. Vidare var denna avgränsning tvungen att 
göras då data från företagets ERP system inte utgjorde perfekta förutsättningar för analys. I 
dagsläget är det dessutom ovanligt att förflyttningar sker då resurser allokeras till andra 
problemområden, varför denna avgränsning var rimlig att göra.  
 
Avslutningsvis behandlade inte studien huruvida monetära besparingar eller en ökad 
effektivitet kan realiseras i plocklagret, utan endast om den avlagda sträckan kan minskas. Hur 
en eventuell besparing i avlagd sträcka kan ombesörjas till en monetär besparing eller hur det 
påverkar effektiviteten är helt utelämnat i studien. 
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2. Metod 
I detta avsnitt presenteras först de vetenskapliga metoder som valts för att genomföra studien 
och besvara forskningsfrågorna. Därefter återfinns en diskussion om studiens validitet och 
reliabilitet samt även det praktiska tillvägagångssättet. 
 
En översikt av studiens metodval återfinns i Tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1 – Översikt av studiens metodval. 

Område Metodval 
Forskningssyfte Deskriptiv, Explorativ 

Forskningsansats Induktiv 
Forskningsstrategi Fallstudie 

Datainsamling Primärdata: Observationer, Intervjuer 
Sekundärdata: Historisk data 

Urvalsmetod Erfarenhets- och bekvämlighetsurval 
 

2.1. Forskningssyfte 
En studies forskningssyfte, vilket kan vara deskriptivt, explorativt eller explanativt, är i direkt 
relation med det formulerade syftet och utformningen av de tillhörande forskningsfrågorna. Ett 
deskriptivt forskningssyfte kan tillämpas om studiens syfte är att undersöka och förstå 
processer, människor eller situationer. Givet dess användningsområde kan ett deskriptivt 
forskningssyfte med fördel tillämpas tillsammans med andra forskningssyften. Ett explorativt 
forskningssyfte är fördelaktigt att använda när ett problemområde eller fenomen ska undersökas 
grundligt och för att besvara forskningsfrågor av typen ”Vad” eller ”Hur”. För att undersöka 
relationer mellan variabler och besvarar forskningsfrågor av karaktären ”Varför” lämpar sig ett 
explanativt forskningssyfte. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016) 
 
Inledningsvis antog denna studie ett deskriptivt forskningssyfte. Detta då författarna hade för 
avsikt att förstå, tydliggöra och kartlägga den nuvarande situationen innan datainsamling och 
en slutgiltig problemformulering upprättades. Därefter utforskades problemområdet från nya 
perspektiv med syftet att göra nya upptäckter. Detta i kombination med forskningsfrågor av 
typen ”Vad” och ”Hur” medförde att även ett explorativt forskningssyfte tillämpades. 
 

2.2. Forskningsansats 
En studies forskningsansats kan variera mellan att vara induktiv, deduktiv eller abduktiv, och 
beror på huruvida resultat uppnås med hjälp av befintliga eller nya data. En induktiv ansats 
innebär att en teori om ett problemområde eller fenomen upprättas genom insamling och analys 
av data. En deduktiv ansats innebär att ett problemområde undersöks genom test av redan 
befintliga teorier. Slutligen innebär en abduktiv ansats att en teori upprättas utifrån insamlade 
data för att sedan testas och revideras. (Saunders et al., 2016) 
 
Studien antog en induktiv forskningsansats eftersom den syftade till att samla in och analysera 
data för att förstå och kunna dra slutsatser om huruvida avståndsbesparingar är möjliga genom 
en optimerad artikelplacering. Således utgår inte studien ifrån en befintlig hypotes som ska 
undersökas vilket ytterligare stödjer valet av en induktiv forskningsansats. 
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2.3. Forskningsstrategi 
Forskningsstrategin för en studie kan liknas vid en karta över hur forskningsfrågorna besvaras 
och hur syftet ska uppnås. Vid valet av forskningsstrategi är det lämpligt att ta hänsyn till 
studiens syfte och forskningsfrågor, information och dess tillgänglighet, tidigare kunskaper 
inom området, samt tid och budget. (Saunders et al., 2016) 
 
En fallstudie hänvisar till en strategi där ett område undersöks i sitt verkliga sammanhang. 
Området som undersöks kan vara av olika karaktär; exempelvis processer, människor, projekt 
eller en organisation. Vidare är fallstudie en lämplig strategi att tillämpa om studien syftar till 
att få en djup förståelse inom ett specifikt område. (Saunders et al., 2016) 
 
I denna studie valdes fallstudie som forskningsstrategi då syftet efterfrågade en djupare 
förståelse för de studerade områdena utan att dessa kontrollerades; områdena skulle alltså 
undersökas i sitt verkliga sammanhang. Vidare formulerades två teoretiska modeller för att 
testas mot en specificerad verklighet, vilket också talade för detta val av forskningsstrategi. 
Slutligen hade forskningsfrågorna ”Hur”-karaktär varför valet av fallstudie som 
forskningsstrategi anses som fördelaktig (Saunders et al., 2016). 
 

2.4. Datainsamling 
Både primär- och sekundärdata behandlades i studien och utgjorde en mix utav kvantitativ- och 
kvalitativ data. Enligt Saunders et al. (2016) kännetecknas kvantitativ data av att ge sig till 
uttryck i form av siffror istället för ord, och kan inhämtas från både primära och sekundära 
källor. Diagram, tabeller och statistik är vanliga verktyg att använda vid analys av kvantitativ 
data. Kvalitativ data är mer komplext och tar ofta formen av ord eller bilder istället för siffror. 
Denna typ av data inhämtas ofta genom social interaktion såsom intervjuer och observationer. 
Kvalitativ data bör analyseras direkt och fortsatt under hela studien givet dess komplexa natur. 
(Saunders et al., 2016) 
 
2.4.1. Primärdata 
Den primärdata som användes hämtades främst genom observationer och intervjuer. Med 
observationer menas deltagarobservationer där författarna under några dagars tid deltog i den 
vardagliga verksamheten för att på så sätt skapa en djupare förståelse för problemområdet. 
Vidare genomfördes även, där det behövdes, egna mätningar såsom tidsstudier och insamling 
av avståndsmått för att komplettera redan existerande data. Avslutningsvis kompletterades detta 
med semi- och helt ostrukturerade intervjuer av relevant personal. 
 
2.4.2. Sekundärdata  
Utöver insamling och analys av primärdata användes även sekundärdata. Sekundärdata, i form 
av historiska data, insamlades från det undersökta företagets databaser. Merparten av data som 
hämtades från databaser var relaterat till tidigare försäljning och orderbehandling. 
 

2.5. Urvalsmetod 
Med urvalsmetod menas den strategi som tillämpas för att välja vilka subgrupper av en 
population som ska undersökas för att nå studiens syfte på ett tids- och kostnadseffektivt sätt 
(Saunders et al., 2016). I denna studie tillämpades icke-statistiska urvalsmetoder, mer specifikt 
erfarenhets- och bekvämlighetsurval. Dessa urvalsmetoder innebär att författarna av en studie 
använder sitt eget omdöme för att välja vilka objekt som bäst kan besvara studiens syfte 
(Saunders et al., 2016). Rent praktiskt innebar detta att tidigt i studien tillfrågades eller 
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observerades lagerpersonal för att skapa en djupare förståelse för området. Därefter valdes 
personal som ansågs mest lämpad att intervjuas baserat på deras respektive kännedom om, och 
erfarenhet inom, det identifierade problemområdet. 
 

2.6. Reliabilitet & Validitet 
För att säkerställa ett forskningsresultat av hög kredibilitet bör en studie utformas med 
intentionen att reducera alla möjligheter att få ett felaktigt svar (Saunders et al., 2016). Saunders 
et al. (2016) menar att en studie utformad med fokus på reliabilitet och validitet har för avsikt 
att uppnå just detta. Vidare kan en studies resultat endast säkerställas om dess metodval är 
pålitliga, vilket en god reliabilitet och validitet syftar till att bidra med (Lund Research Ltd, 
2012). Med bakgrund i detta presenteras nedan en diskussion om hur hot mot studiens 
reliabilitet och validitet hanterats, detta för att säkerställa kredibiliteten hos studiens resultat.  
 
För att säkerställa en god reliabilitet togs det under studiens gång hänsyn till personalen på 
Tamro samt författarnas egen avvikelse och partiskhet vid insamling av data. Detta ansågs 
viktigt eftersom erhållna svar vid samtal med personal kan ha, av olika anledningar, inte gett 
en sanningsenlig bild av verkligheten. Utöver detta kan författarnas bristande kunskap inom 
området samt tidspress påverka reliabiliteten då tolkningar och observationer kan ha blivit 
felaktiga. 
 
Då studien syftade till att tillämpa matematisk optimering riskerades den interna validiteten att 
påverkas negativt. Detta eftersom författarna översatte en förenklad verklighet till en 
matematisk modell. Genom att återkommande stämma av med handledare och berörd personal, 
samt genom välavvägda beslut försökte författarna motverka risken att studien höll en låg intern 
validitet. 
 
Den externa validiteten var även viktig att säkerställa eftersom studien syftade till att undersöka 
en avgränsad del utav ett företags verksamhet för att sedan utifrån resultatet dra slutsatser om 
företaget i sin helhet. Genom att göra genomtänkta generaliseringar, bolla idéer med handledare 
på det studerade företaget och vid LTU samt inte låsa optimeringsmodellerna vid specifika 
inställningar på parametrar säkerställde författarna en god extern validitet. 
 
Då en stor mängd sekundärdata behandlades under studien tillämpades triangulering för att 
säkerställa att data var korrekt. Mer specifikt verifierades all insamlad data av berörd personal 
på det fallstuderade företaget för att på så sätt säkerställa en hög validitet. 
 

2.7. Studiens tillvägagångssätt 
Studien inleddes med en introduktionsperiod, likt en förstudie, vilken syftade till att stärka 
författarnas kunskaper om företaget och dess processer samt om det identifierade 
problemområdet. Efter introduktionsperioden och fastställandet av forskningsfrågor inleddes 
en datainsamlingsperiod. Under denna period genomfördes ytterligare intervjuer och 
observationer, dock på ett mer målinriktat sätt. Vidare bearbetades tillgänglig litteratur, mer 
specifikt tidigare studier vilka återfanns i artiklar samt litteratur som berörde området för 
undersökning. 
 
Efter kartläggningen av nuläget formulerades två optimeringsmodeller för att behandla det 
identifierade problemområdet. Modellerna analyserades sedan, där det nyfunna arbetssättet för 
artikelförflyttningar jämfördes mot hur operationerna i dagsläget utfördes, och besparing- samt 
förbättringspotential identifierades. 
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Nedan, i Figur 1, presenteras en översikt av studiens tillvägagångssätt. 
 

 
Figur 1 – Översikt av studiens praktiska tillvägagångssätt.  
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3. Teoretisk referensram 
I följande avsnitt presenteras de teoriområden som utgjort en referensram under studiens gång. 
Utöver dessa återfinns även små inslag av teori löpande i andra avsnitt av rapporten.  
 

3.1. Optimeringslära 
Optimeringslära är en gren inom tillämpad matematik och syftar till att med hjälp av avancerade 
analysmodeller skapa beslutsunderlag för komplexa frågeställningar. Variationer, olika 
begränsningar och flera tänkbara lösningar i en problemställning kan på ett framgångsrikt sätt 
behandlas med hjälp av en optimeringsmodell (Lundgren, Rönnqvist, & Värbrand, 2010). Detta 
görs genom att det som kan styras eller påverkas i problemet definieras som variabler, och 
sedan bestäms de bästa möjliga värdena på variablerna utifrån ett givet mål och givna 
begränsningar. På så sätt hittas det bästa sättet att göra eller lösa något, vilket är Lundgren et 
al. (2010) definition av begreppet optimeringslära. Inom företagsvärlden används idag 
optimeringsmodeller för att beskriva, analysera och hitta lösningar till tekniska och ekonomiska 
beslutsproblem av såväl operativ som taktisk/strategisk karaktär (Lundgren et al., 2010). 
 
När optimeringslära tillämpas i praktiken utgår man från en specifik metodik, härefter benämnd 
optimeringsprocessen. Optimeringsprocessen inleds med att ett verkligt problem med en 
optimeringspotential identifieras. Givet komplexiteten i ett verkligt problem måste det dock 
först förenklas innan det kan översättas till en matematisk modell; detta eftersom vissa 
påverkande faktorer av olika anledningar bör exkluderas ur optimeringsmodellen. Vidare måste 
hänsyn även tas till vilken data som finns tillgänglig och är relaterad till problemet. När 
verkligheten är tillräckligt förenklad och anpassad till de förutsättningar som finns kan en 
optimeringsmodell formuleras. Avslutningsvis löses modellen, oftast med hjälp av 
kommersiella programvaror, för att sedan utvärderas, eventuellt revideras och sedan omsättas 
till ett beslutsunderlag. (Lundgren et al., 2010) 
 
En övergripande bild av optimeringsprocessen hämtad från Lundgren et al. (2010) finns 
presenterad i Figur 2 nedan.  
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Figur 2 – Optimeringsprocessen, hämtad från Lundgren et al., 2010. 

Att tillämpa optimeringslära för att ge underlag och riktlinjer gällande en problemställning 
utgör emellertid endast en typ av beslutsunderlag. Dock är det viktigt att poängtera mervärdet 
som själva optimeringsprocessen medför i form av en systematisk strukturering av en 
problemställning, där formuleringen av en modell innebär att mål och begränsningar 
konkretiseras och kvantifieras. Detta i sin enskildhet leder till en djupare förståelse och ökad 
kunskap för problemställningen. Vidare kan en analys av lösningar till en optimeringsmodell 
ge ökade insikter om det verkliga problemets egenskaper och samband mellan olika 
komponenter i problemet. Med optimeringsmodeller kan man undersöka olika förändringar i 
förutsättningarna och dess påverkan på resultatet för att förkasta eller styrka hypoteser. 
(Lundgren et al., 2010) 
 
3.1.1. Optimeringsmodell 
Oavsett optimeringsmodell återfinns alltid ett antal variabler och parametrar. Med hjälp av 
dessa uttrycks målet med en optimering i form av en målfunktion, vilken ska maximeras eller 
minimeras givet ett antal bivillkor som beskriver verklighetens begränsningar. (Lundgren et al., 
2010) 
 
Variablerna i en optimeringsmodell kan varieras och har således en direkt inverkan på 
målfunktionens värde. Parametrar är däremot kända värden och utgör modellens indata, dessa 
är kopplade till problemet i fråga och kan vara exempelvis avstånd, volym eller kostnader. 
Genom att finna det bästa värdet för varje enskild variabel får målfunktionen ett så lågt eller så 
högt värde som möjligt beroende på om man har ett max- eller minproblem, och den optimala 
lösningen till problemet är hittad. (Lundgren et al., 2010) 
 
Oavsett om ett problem formuleras som ett max- eller minproblem följer att området för vilket 
samtliga bivillkor uppfylls innehåller den optimala lösningen. Detta område benämns 

Verkligt problem

Förenklat problem

Optimeringsmodell

Lösning

Resultat

Va
lid
er
in
g
&
�V
er
ifi
er
in
g



 10 

problemets lösningsmängd. Ett problems lösningsmängd varierar beroende på komplexiteten i 
problemet; ett problem formulerat med ett större antal bivillkor har ett mindre område för vilket 
samtliga bivillkor uppfylls, och ett problem med färre bivillkor och därmed lägre komplexitet 
har en större lösningsmängd. Följaktligen kan ett problem formulerat med fler bivillkor inte ha 
en bättre optimallösning än samma problem formulerat med färre bivillkor. (Lundgren et al., 
2010) 
 
Alla problem vilka formuleras som ett minproblem kan också uttryckas som ett maxproblem, 
och vice versa. Att maximera Z1  =  f1(x) är ekvivalent med att minimera Z2  =  f2(x) =
−f1(x). På liknande sätt kan även bivillkor förändras genom enkla omskrivningar. (Lundgren 
et al., 2010) 
 
3.1.2. Optimeringsmodeller för allokering av artiklar 
Utvecklingen av ett distributionslager innefattar beslut på strategiska såväl som taktiska och 
operationella nivåer, där de taktiska besluten ofta behandlar lagrets layout och mer specifikt 
allokering av artiklar till lagerplatser (Rouwenhorst, et.al., 2000). Vidare så menar 
Rouwenhorst, et.al. (2000) att en metod för att systematiskt angripa layoutfrågor inom ett 
distributionslager är att formulera optimeringsmodeller. 
 
Optimeringsmodeller kan ha en stor variation i deras utformning beroende på vilka 
problemställningar som ska angripas. Eftersom många modeller liknar varandra har en mängd 
olika samlingsnamn uppstått, där nätverksproblem är ett samlingsnamn för problemställningar 
vilka kan beskrivas som ett nätverk uppbyggt av noder med bågar sinsemellan. (Lundgren, et 
al., 2010) 
 
Generellt brukar man dela in nätverksproblem i två huvudkategorier, där den ena syftar till att 
hitta den bästa designen av ett nätverk innehållandes noder och bågar. Detta kan liknas vid 
utmaningen att allokera artiklar till rätt plats i ett lager, där varje lagerplats representerar en nod 
och flödet av artiklar representeras av bågar. Denna typ av nätverksproblem måste formuleras 
med hjälp av diskreta variabler, vilket innebär att de endast får anta heltaliga värden, 𝑋𝑗 ∈
{0,1,2, … }, eller vara av binär karaktär, 𝑋𝑗 ∈ {0,1}. (Ghiani, Laporte, & Musmanno, 2013) 
 
Produktallokeringsproblemet (PAP)  
PAP är ett välkänt nätverksproblem vilket beskriver utmaningen i att allokera artiklar till 
lagerplatser i en lagerverksamhet. För att tackla detta kan en optimeringsmodell formuleras med 
syftet att minimera dagliga kostnader genom optimal allokering av artiklar till tillgängliga 
lagerplatser. Grundfilosofin är att produkter med hög efterfrågan ska placeras närmast 
utgångspunkten för aktiviteterna i lagret, för att på så sätt minimera den totala färdsträckan som 
avläggs för att tillgodose efterfrågan. (Guerriero, et al., 2013) 
 
Enligt Pazour & Héctor (2015) kan total färdsträcka uttryckas i form av fler komponenter än 
restid, vilket innebär att en minimering av färdsträckan kan översättas till en minimering av 
total hanteringstid för en kundorder. 
 
Generellt sett så formuleras produktallokeringsproblem baserat på artiklars efterfrågan, en 
efterfrågan som i praktiken sällan är konstant. Således baseras en produktallokering på 
föränderliga efterfrågemönster vilket innebär att en statisk produktallokering inte kommer att 
motsvara efterfrågans förändringar (Carlo & Giraldo, 2012). Detta medför att omplacering av 
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artiklar är ett centralt område att ta hänsyn till vid lösning av produktallokeringsproblem då 
optimala placeringar kommer att förändras med tiden (Pazour & Héctor, 2015).  
 
Nedan presenteras en generell formulering av produktallokeringsproblemet hämtad från 
(Ghiani, et al., 2013). 
 
Mängder 

𝑚𝑑 = 𝑀ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟   
 

𝑁 = 𝑀ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟   
 
Variabler 

𝑥𝑗𝑘 = {1, 𝑂𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 𝑗 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑘𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 𝑘
0, 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠    

 
Parametrar 

𝑚𝑗 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑏𝑒ℎö𝑣𝑠 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 𝑗   
 

𝑐𝑗𝑘 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑜𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 𝑗 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑘𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 𝑘   
 
Målfunktion 

min 𝑧 =  ∑ ∑ 𝑐𝑗𝑘𝑥𝑗𝑘

𝑚𝑑

𝑘=1

𝑁

𝑗=1

 
  

(1) 

 
Bivillkor 

∑ 𝑥𝑗𝑘 = 𝑚𝑗,   ∀  𝑗 ∈ 𝑁
𝑚𝑑

𝑘=1

 
  

(2) 

 

∑ 𝑥𝑗𝑘 ≤ 1,    ∀  𝑘 ∈ 𝑚𝑑

𝑁

𝑗=1

 
  

(3) 

 
𝑥𝑗𝑘 ∈ {0,1},   ∀  𝑗 ∈ 𝑁, 𝑘 ∈ 𝑚𝑑  (4) 

 
PAP är ett välkänt nätverksproblem vilket fått uppmärksamhet i många tidigare studier 
genomförda med avsikt att förbättra olika lagerverksamheter genom en mer genomtänkt 
artikelplacering. Sanei, Nasiri, Marjani, & Moattar Husseini (2011) formulerar ett PAP med 
utgångspunkt i att artiklar med hög efterfrågefrekvens bör ligga i närheten av en Input/Output-
punkt. I studien översätts praktiska karaktärsdrag för den studerade verksamheten till 
begräsningar med avsikt att göra formuleringen mer verklighetstrogen. Dessa begränsningar 
gav sig till uttryck genom bestraffning i målfunktionen, vilken syftade till att minimera den 
totala hanteringstiden av artiklar samtidigt som bestraffningen minimeras. Författarna visade 
genom numeriska experiment att deras formulering var effektiv och att den bidrog till att 
reducera hanteringstider relaterade till orderplocksaktiviteter. 
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Mirabelli, Pizzuti, & Laganà (2013) utförde ytterligare en studie inom PAP och påminner om 
studien som genomfördes av (Sanei, et al., 2011). Genom att dela in produkter i klasser baserat 
på två kriterier, efterfrågefrekvens samt antal tidigare hanteringar en produkt belastats med, 
kunde Mirabelli, et al., (2013) formulera en modell för att optimera allokering av artiklar till 
lagerplatser. Kritiska data utgjorde avståndet mellan lagerplatser och utgångspunkt samt 
tidigare försäljningshistorik. Formuleringen hade för avsikt att minimera kostnader knutna till 
hantering av artiklar, samtidigt som spridning av artiklar tillhörande samma klass skulle 
minimeras. Då modellen visade sig vara svår att lösa blev författarna tvungna att preprocessa 
indata. Med hjälp av modellen kunde en reducering av hanteringskostnader om minst 5 procent 
realiseras. (Mirabelli, et al., 2013) 
 
I en annan studie inom PAP, genomförd av Pazour & Héctor (2015), formulerades en modell 
för att minimera det totala avståndet som avverkas vid omplaceringar av artiklar i ett 
automatiserat lagersystem. Modellens förutsättningar utgjordes av kända avstånd mellan 
lagerplatser vilka enbart kunde tilldelas en unik typ av artikel samt en given utgångspunkt för 
utslussning av artiklar (Pazour & Héctor, 2015). Vidare var en grundförutsättning för modellen 
att kännedomen om artiklars slutliga placering var känd innan såväl som efter omplaceringen. 
Författarnas experimentella resultat gav indikationer på att minimering av sträckor vid 
omplacering av artiklar har potential att reducera kostnader med upp till 6 procent, och att det 
finns mer eller mindre smarta sätt att omplacera artiklar på.  
 
Matchingsproblemet 
Matchningsproblem är ett centralt problem inom operationsanalys och kan ge sig till uttryck i 
olika situationer (Krokhmal & Pardalos, 2009). De generella karaktärsdragen för 
matchningsproblem påminner om dem vid ett PAP, men med skillnaden att objekt tillhörande 
samma mängd skall matchas istället för objekt tillhörande två olika mängder (Lundgren et al., 
2010). Matchningsproblemet tillhör kategorin nätverksproblem och kan beskrivas som en 
oriktad graf i vilken bågarna speglar möjliga matchningar och noderna de objekt som ska 
matchas (Lundgren et al., 2010). 
 
Målet med matchningsproblem är generellt sett att minska en kostnad som beror på 
matchningen av två objekt, vilket innebär att problemet generellt formuleras som ett 
minimeringsproblem (Krokhmal & Pardalos, 2009). I de fall då det inte är ett krav att varje 
objekt måste matchas med ett annat objekt inom samma mängd kan problemets mål istället ses 
som att försöka hitta den största möjliga vinsten för varje matchning, varför problemet istället 
formuleras som ett maximeringsproblem. (Lundgren et al., 2010)  
 
Nedan presenteras en generell formulering av ett matchningsproblem hämtad från (Lundgren 
et al., 2010). 
 
Mängder 

𝑁 = 𝑀ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟   
 
Variabler 

𝑥𝑖𝑗 = {1, 𝑂𝑚 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑗
0, 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠    

 
Parametrar 

𝑐𝑖𝑗 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑜𝑚 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡 𝑗   
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Målfunktion 
min 𝑧 =  ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑖,𝑗∈𝐵

   
(5) 

 
Bivillkor 

∑ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 1,   ∀  𝑖 ∈ 𝑁
𝑗:(𝑖,𝑗)∈𝐵

   
(6) 

 
𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1},   ∀  𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁  (7) 

 
Matchningsproblem och dess tillämpbarhet har en stor potential för applicering inom olika 
områden (Krokhmal & Pardalos, 2009). Dooly & Heungsoon (2008) tillämpade en 
optimeringsmodell med sitt ursprung i matchningsproblemet för att avgöra vilka parvisa artiklar 
som skulle plockas samtidigt av en robot för att minimera plocktiden i ett automatiserat 
plocklager. Vidare så formulerade Murty, Liu, Wan, & Linn (2005) en modell för förflyttningar 
av lastningskranar vid en containerhamn. Kranarna förflyttades mellan block för att tillgodose 
en oförutsägbar efterfrågan där målet var att flytta kranarna parvis för att minimera förlusten 
av produktivitet, det vill säga med målet att maximera produktiviteten (Murty, et al., 2005). 
 
3.1.3. Datorstöd vid optimering 
Optimeringstillämpningar för att lösa verkliga problem medför nästan alltid stora modeller och 
datamängder, vilket gör det omöjligt att i praktiken hitta ett optimum utan hjälp av datorkraft. 
Vanligtvis används en optimeringslösare i kombination med en egenutvecklad programvara. 
(Lundgren et al., 2010) En av många kommersiella optimeringslösare är Gurobi, vilken är 
kompatibel med programmeringsspråket Python. När ett optimeringsproblem ska lösas med 
hjälp av Gurobi och Python formuleras först den matematiska modellen i ett Python script, 
scriptet tar sedan hjälp av Gurobi för att hitta optimum. (Gurobi, 2017) 
 

3.2. Prognostisering 
Prognostisering innebär att i förväg försöka avgöra utfallet av en osäker variabel, för att på så 
sätt kunna fatta beslut gällande tänkbara situationer innan de inträffar. Prognoser kan vara lång-
, mellan- eller kortsiktiga och baseras på ett flertal olika tekniker. Vanliga användningsområden 
för prognoser är att försöka förutse efterfrågan, personalförsörjning, transportbehov etc. 
(Ghiani et al., 2013) 
 
För att fatta taktiska beslut inom en logistikverksamhet, såsom hur produkter ska allokeras till 
lagerutrymmen, används ofta mellan- till kortsiktiga efterfrågeprognoser vilka kan sträcka sig 
från ett par dagar ända upp till ett år (Ghiani et al., 2013). Generellt sett finns det två olika sätt 
att angripa prognoser av relativt kortsiktig karaktär; den ena är extrapolering av historiska data 
och den andra är att manuellt ta hänsyn till externa faktorer (Axsäter, 2015). 
 
Oavsett hur en prognos fastställs är det viktigt att göra en avvägning mellan kostnad och det 
tillförda värdet av en förbättrad prognos. Mer specifikt bör värdet av en ytterligare förbättrad 
prognos ställas mot kostnaden för att erhålla förbättringen, detta eftersom kostnaden ofta snabbt 
ökar från att erhålla en enkel prognos till att erhålla en mer sofistikerad prognos (Segerstedt, 
2008). Vidare menar både Segerstedt (2008) och Axsäter (2015) att en mer avancerad eller 
förbättrad prognos inte är ekvivalent med en säkrare och mer träffsäker prognos. 
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3.2.1. Extrapolering av historiska data 
Enligt Axsäter (2015) innebär att prognostisera baserat på extrapolerad historiska data att 
förutse ett framtida beteende baserat på en tidigare efterfrågan. Vidare menar Axsäter (2015) 
också att extrapolering av historiska data är det vanligaste och viktigaste tillvägagångssättet för 
att prognostisera en kort tidshorisont.  
 
Ett första steg i att prognostisera baserat på historiska data är att försöka uppskatta hur den 
stokastiskt förändrade efterfrågan beter sig. Vanligtvis klassificeras, baserat på den historiska 
efterfrågan, efterfrågemönstret till att ha ett konstant-, trend- eller säsongsbeteende (Axsäter, 
2015). 
 
Att ett efterfrågemönster är konstant innebär att efterfrågan i olika perioder är representerad 
som slumpmässiga avvikelser från en genomsnittlig efterfrågan som antas vara stabil över tid 
(Axsäter, 2015). Både Axsäter (2015) och Segerstedt (2008) menar att vid ett konstant 
efterfrågemönster och eller i situationer med en stor mängd artiklar är enklare prognosmetoder 
att föredra. En tänkbar metod att tillämpa är Exponentiell utjämning, vilken beskriver en 
framtida efterfrågan som en linjär kombination av en tidigare prognos och den tidigare 
efterfrågan. 
 
En prognos för period T+1 genom metoden Exponentiell utjämning räknas ut enligt ekvation 
(8) nedan, 𝑋𝑇 representerar tidigare verkligt utfall och 𝑃𝑇 representerar tidigare prognos. 
Variabeln 𝛼 styr hur mycket vikt som skall läggas vid tidigare prognos respektive tidigare 
efterfrågan. 
 

𝑃𝑇+1 = (1 − 𝛼)𝑃𝑇 + 𝛼𝑋𝑇  (8) 
 
Metoden Exponentiell utjämning som presenteras ovan beror på hur värdet av variabeln 𝛼 väljs. 
Värdet på 𝛼 ska bestämmas utifrån uppfattningen om hur efterfrågan varierar; dels med 
avseende på slumpmässiga variationer men också med avseende på hur snabbt den förändras. 
Ett högt värde på 𝛼 innebär att prognosen baseras på färre tidsperioder och därmed är mer 
anpassad till fluktuationer i efterfrågemönstret, samtidigt som prognosen blir mer känslig mot 
slumpmässiga variationer. I motsats till ett högt värde på 𝛼 medför ett lågt värde att prognosen 
blir mindre anpassad till fluktuationer i efterfrågemönstret, samtidigt som slumpmässiga 
variationer filtreras. (Axsäter, 2015; Segerstedt, 2008; Ghiani, Laporte, & Musmanno, 2013). 
 
Enligt Axsäter (2015) kan 𝛼 bestämmas enligt ekvation (9) nedan, N representerar antalet 
perioder som ska tas hänsyn till i prognoserna. 
 

𝛼 = 2/(𝑁 + 1)  (9) 
 
3.2.2. Prognostisera baserat på externa faktorer 
Som komplement till att försöka förstå och fatta beslut om framtiden utifrån extrapolering av 
historiska data bör andra kända faktorer vägas in. Anledningen till detta är att event eller 
scenarion, såsom säljkampanjer eller härledd efterfrågan, kan inträffa vilka påverkar 
pålitligheten hos den historiska data. Således bör dessa event eller scenarion tas hänsyn till, 
vilket ofta görs genom manuella handlingar eftersom det är enklare och mer praktiskt än att 
behandla dem genom automatiserade prognossystem. (Axsäter, 2015) 
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4. Fallstudie 
I detta kapitel presenteras först en beskrivning av det fallföretag, Tamro AB, som studien 
undersökt. Inledningsvis beskrivs företaget generellt, och därefter beskrivs de processer och 
företeelser vilka var väsentliga för studien i detalj. Två optimeringsmodeller följer 
nulägesbeskrivningen och avsnittet avslutas med en verifiering och undersökning av 
modellernas potential.  
 

4.1. Företagsbeskrivning 
Tamro AB, en del av PHOENIX group, är Sveriges ledande läkemedelsdistributör med 
distributionslager i Göteborg, Stockholm och Umeå. Tamro Sverige har sitt ursprung i 
Apotekarnas Droghandelsaktiebolag, som grundades 1921. Efter att ha varit verksamma i 
läkemedelsindustrin i nästan ett sekel har företaget förfinat sina processer och kan i dagsläget 
erbjuda sina kunder heltäckande logistiklösningar med leverans inom 24 timmar efter erlagd 
order. (Tamro, 2017) 
 
4.1.1. Tamros distribunal i Stockholm 
Distributionslagret i Stockholm behandlar i dagsläget cirka 55% av Tamro Sveriges orderrader. 
Distribunalen hanterar alla sorters läkemedel, vilka kräver olika typer av förutsättningar och 
med det ställer höga krav på verksamheten; artiklar kan exempelvis vara temperaturkänsliga, 
narkotikaklassade eller ömtåliga. Vidare är ofta artiklarnas förpackningar unika vilket medför 
ytterligare komplikationer. 
 
Distribunalen i Stockholm består av ett flertal större avdelningar. Dessa är In- och utleverans, 
Höglagret (härefter benämnt HL) med tillhörande underavdelningar ULC och Mezzaninen, 
samt plocklagret (härefter benämnt PL). I Figur 3 nedan presenteras en övergripande bild av 
distribunalen. 

 
Figur 3 – Överblick över Tamro ABs distribunal i Stockholm. 
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In- och utleveransavdelningarnas verksamhet är att ta emot inkommande material samt 
behandla färdigställda kundorder. HL är ett stort, helautomatiskt lagringsutrymme med cirka 
16 000 pallplatser vilket ombesörjer hela Tamro Stockholms produktflöde. Mezzaninen är en 
avdelning vilken har för avsikt att dela upp helpall till mindre volymer. I nära anknytning till 
Mezzaninen ligger ULC vilket är en mindre helautomatisk mellanlagringsplats med samma 
funktion som HL. Avslutningsvis återfinns även en avdelning benämnd plocklagret i Tamros 
distribunal i Stockholm, här utförs all verksamhet som berör färdigställandet av inkommande 
kundorder. 
 
Då denna studie syftade till att undersöka huruvida avståndsbesparingar kan realiseras i 
plocklagrets orderplocksprocess behandlar denna företagsbeskrivning endast avdelningen PL.  
 
4.1.2. Plocklagret 
Tamros plockverksamhet är fördelad på sju produktionslinor vilka var och en behandlar olika 
typer av artiklar. Samtliga linor är manuella förutom A-frame där de artiklarna med högst 
säljfrekvens och en passande förpackningsstorlek plockas i en semi-automatisk plockmaskin. 
Lina 36 är en speciallina där artiklar plockas enligt metodiken flerbacksplock vilket innebär att 
plockpersonal besöker lagerplatser i en slinga och färdigställer flera kundorder samtidigt. 
Resterande linor är uppdelade i ett antal stationer där varje station är bemannad med en eller 
flera medarbetare. Vidare är hela PL sammankopplat genom ett transportband, vars syfte är att 
automatisera de interna transporterna av kundorder.  
 
Eftersom de olika produktionslinorna behandlar olika typer av artiklar kan en kundorder behöva 
besöka fler än en produktionslina. Därför delas varje kundorder in i en eller flera plockbackar 
vilka också är Tamros sätt att slutpaketera artiklarna som ska till kund. Detta backsystem 
möjliggör även för smidig behandling av stora kundorder där den totala förpackningsvolymen 
av artiklarna är stor, och därmed kräver fler än en plockback.  
 
Layouten vid de olika manuella plockstationerna ser i stora drag likadan ut och består av ett 
antal lagerplatser. Lagerplatserna kan fysiskt utgöras av antingen hyllor, rullfack eller 
helpallsplatser. Varje lagerplats har ett plats-ID vilket är en kombination av 14 tecken. I vissa 
fall styr reglementen att tillverkningsbatcher för artiklar måste särskiljas; då utgörs plats-ID av 
15 tecken där det sista specificerar tillverkningsbatchen.  
 
I PL finns olika funktioner som tillsammans bidrar till att kundorder färdigställs. Dessa kan 
exempelvis vara intern leverans av artiklar, kontinuerligt kvalitetsarbete eller manuell hantering 
av artiklar. Den mest centrala och den som berörs av denna studie är funktionen artikelplock, 
och presenteras i avsnittet nedan. 
 
Artikelplock 
Plockning av artiklar för att tillgodose kundorder är en viktig aktivitet för Tamros verksamhet. 
En kundorder färdigställs genom att artiklar placeras i backar vid olika plockstationer för att 
sedan skickas till ett sorteringsverk och vidare till utleveransavdelningen. Vilka artiklar som 
ska placeras i vilka backar, och därmed vilka stationer en back ska besöka, styrs av Tamros 
ERP system. Om inget okontrollerbart inträffat börjar en kundorder att plockas vid första 
stationen på en lina för att sedan successivt passera övriga stationer som behövs innan den blivit 
färdigställd. I de fall då en plockstation inte har utrymme att ta emot en kundorderback går 
backen vidare till nästa station som behöver besökas för att färdigställa plocklistan, för att sedan 
återkomma till den fulla stationen i ett senare skede.  
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När en back anlänt vid en station initierar en plockare själva plockprocessen med hjälp av en 
scanner. Kundordern, som ligger i backen, scannas varvid information om nästa artikel som ska 
plockas visas på scannerns display. Informationen som presenteras består av lagerplats samt 
antal som ska plockas, övrig information kan eftersökas med hjälp av funktioner inbyggda i 
scannern.  
 

4.2. Nuläge 
En överblick av hur man agerar för att ha ett välfungerande plocklager på Tamro har beskrivits 
ovan; huvudmomentet är att artiklar flyttas från lagerplatser till kundorder för att tillgodose en 
efterfrågan, och därtill finns stödfunktioner för att underlätta vilka inte beskrivs i denna studie. 
Utöver detta finns det dock en mängd underliggande aktiviteter, beteenden och förutsättningar 
vilka specifikt påverkar genomflödet av kundorder i plocklagret. I enlighet med studiens syfte 
och avgränsningar har dessa kartlagts och presenteras i separata avsnitt nedan. 
 
4.2.1. Prognoser och efterfrågemönster 
I dagsläget använder Tamro prognoser för att på bästa sätt fatta kort- och långsiktiga beslut. 
Dessa grundar sig på historiska data och utförs manuellt genom bearbetning av data hämtad 
från företagets ERP-system. Med hjälp av prognoserna fattas beslut gällande exempelvis 
personalbemanning eller olika budgetförslag.  
 
Som tidigare nämnts har Tamro valt att allokera resurser till annat än artikelförflyttning, varför 
det i dagsläget inte finns färdiganpassade prognoser för detta ändamål. Då detta är en 
grundförutsättning för att kunna omplacera artiklar i plocklagret på ett framgångsrikt sätt har 
en undersökning av förutsättningarna för att utforma lämpliga prognoser genomförts. 
 
Efterfrågemönster 
Genom att studera efterfrågemönstret på Tamros artiklar kunde det fastslås att de flesta har en 
konstant karaktär, men med vissa återkommande toppar. Dessa toppar är resultatet av 
säljkampanjer, kallade ”Månadens varor”, som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
(TLV) reglerar. Hur en säljkampanj påverkar en prognos för att kunna genomföra 
artikelförflyttningar presenteras i nästa underrubrik, ”Månadens vara”.  
 
Utöver att efterfrågan är konstant kunde det konstateras att variansen i efterfrågan hos de 
enskilda artiklarna var relativt jämn. Detta tyder på att en god prognos bör ta hänsyn till 
förändringar över en längre tid snarare än en kortare tid. Avslutningsvis är det även värt att 
nämna att det troligtvis kan återfinnas säsongsvariationer i efterfrågan hos läkemedel, men att 
detta inte tagits hänsyn till i denna studie. 
 
Månadens vara 
Tamros huvudsakliga verksamhet är att distribuera läkemedel åt tillverkande företag. Detta 
innebär att Tamro själva inte reglerar priset på olika artiklar, utan företagets uppgift är att agera 
mellanhand. Som mellanhand måste Tamro anpassa sig efter externa faktorer som påverkar 
efterfrågemönstret. En återkommande extern faktor är de månatliga prisjusteringar som de 
statliga organen Läkemedelsverket och TLV genomför i samspråk. De varor som prisjusteras i 
en viss månad kallas på Tamro för ”Månadens vara”. 
 
När en artikel blir ”Månadens vara”, vilket Tamro får veta två veckor i förväg, erbjuds de till 
lägre pris än vanligt vilket innebär en ökad efterfrågan. För att hantera den ökade efterfrågan 
flyttas artiklar som blir ”Månadens vara” närmre transportbandet i plocklagret för att underlätta 
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för plockpersonalen. Detta sker oavsett förväntad efterfrågan; företaget antar att efterfrågan 
kommer öka och att det är lönsamt att alltid placera ”Månadens vara” på lagerplatser i nära 
anknytning med transportbandet.  
 
Genom att studera historiska data kunde ett förväntat utfall av en kampanj uttryckas i form av 
en faktor vilken motsvarar den genomsnittliga ökningen i efterfrågan. Eftersom vissa artiklar 
inte tidigare varit en ”Månadens vara”, men kan komma att bli i framtiden, behövde faktorn 
representera artikelgrupper snarare än enskilda artiklar. Artiklar grupperades därför baserat på 
efterfrågefrekvens, eftersom utfallet av en kampanj visade sig minska när efterfrågefrekvensen 
ökade. Faktorn för respektive intervall, det vill säga respektive artikelgrupp, härleddes således 
från den genomsnittliga ökningen för samtliga artiklar ”Månadens vara”. Artikelgrupperna med 
respektive faktor presenteras i Tabell 2 nedan. 
 
Tabell 2 – Artikelgruppernas respektive efterfrågefrekvens och faktor. 

Grupp Efterfrågefrekvens Faktor 
A 0 ≤ 𝑓 ≤ 2 55,2 
B 2 < 𝑓 ≤ 5 14,8 
C 5 < 𝑓 ≤ 10 6,5 
D 10 < 𝑓 ≤ 20 4,5 
E 20 < 𝑓 ≤ 40 2,7 
F 40 < 𝑓 ≤ ∞ 1,5 

 
4.2.2. Plocksekvens 
Personalen i plocklagret plockar varje orderrad var för sig, vilket innebär att för varje orderrad 
startar plockpersonalen i en utgångspunkt, härefter kallad Input/Output-punkt (I/O-punkt), 
därefter går plockaren till en lagerplats för att sedan återvända direkt till I/O punkten och 
kundorderbacken. Således tillämpas ingen turplockning där flera orderrader på olika eller 
enskilda order plockas samtidigt. Anledningen till detta är dels en begränsning i plockarens 
fysiska förmåga att bära ett stort antal artiklar, samt att det i dagsläget inte finns systemstöd för 
turplock och att artikelplaceringen inte är fördelaktigt utformad. I  
Figur 4 nedan visas en godtycklig plockstation och rörelsemönstret för att färdigställa två 
orderrader, varje avverkad sträcka är numrerad i den ordning den utförts. 
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Figur 4 – Plockarnas rörelsemönster vid en godtycklig plockstation. 

Vilka orderrader som ska plockas presenteras alltid i stigande ordning, baserat på lagerplats-
ID. Detta innebär att plockning av en kundorder innehållandes flera artikelrader oftast inleds i 
början av en station och avslutas vid slutet av stationen. Detta beteende visualiseras ovan i  
Figur 4; först plockas artikeln till vänster i figuren, det vill säga i början av stationen, och 
därefter plockas artikeln placerad i slutet av stationen. 
 
4.2.3. Utformning av lagerplatser 
De lagerutrymmen som artiklar placeras på i PL består främst av rullfack eller hyllor och ibland 
pallplatser. Rullfack är placerade ovanför transportbandet för kundorderbackar och är 
uppdelade i nivåer samt sektioner. Artiklar med högre frekvens placeras ofta i rullfack då deras 
placering ovanför transportbandet gör dem lättillgängliga för plockare. Ett rullfack är generellt 
sett uppdelat i fyra stycken horisontella sektioner, dock förekommer fall med fler eller färre 
sektioner. Sektionerna är uppdelade i två vertikala nivåer vilket medför att ett godtyckligt 
rullfack har kapacitet att lagra åtta olika artiklar. I  
Figur 5 nedan visualiseras ett rullfack och dess specifikationer.  
 

 
 

Figur 5 – Rullfackens utformning. 
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Lagerplatser som utgörs av hyllor har kapacitet att lagra ett större antal artiklar än rullfack och 
är placerade utefter transportbandet i enlighet med  
Figur 4. En godtycklig hylla består av fyra sektioner, indelade i 5 nivåer. Nivån närmast golvet 
utnyttjas alltid som en närbuffert och övriga nivåer används till att lagra specifika artiklar. 
Hyllornas utformning är standardiserad vilket innebär att måtten för varje lagerplats är enhetlig 
på de olika stationerna.  
Figur 6 nedan visualiserar en hylla samt dess specifikationer.  
 

 
 

Figur 6 – Hyllornas utformning. 

Utöver rullfack och hyllplatser finns även pallplatser, vilka är lagerplatser anpassade för 
lastpallar utformade efter EU standard. Grundfilosofin för dessa lagerplatser är att lagerhålla 
artiklar med hög efterfrågefrekvens eller speciell fysisk utformning. Detta eftersom en lastpall 
kan lagerhålla ett större antal artiklar och speciellt fysiskt utformade artiklar på ett mer 
fördelaktigt sätt än en hyllplats eller ett rullfack.  
 
4.2.4. Plockarnas I/O-punkt 
Vid de olika stationerna i plocklagret kan det bildas köer av kundorder. Detta sker under hög 
beläggning när flera kundorder anländer vid en plockstation under en kort tidsperiod. Bildas 
köer kan I/O-punkten för plockpersonalen komma att förflyttas, vilket innebär att plockares 
avstånd till olika lagerplatser också skiftas. I Figur 7 nedan visualiseras hur en plockares 
räckvidd förändras i samband med köbildning, där I/O-punkten exempelvis förflyttas från I/O0 
till I/O1. Med räckvidd avses det område som är närmast I/O-punkten, och med det vilka 
lagerplatser som är bäst. 
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Figur 7 – En plockares I/O punkt förflyttas i samband med köbildning. 

Tamro anpassar sig till att I/O-punkten förflyttas under hög beläggning genom att allokera de 
artiklar med högst frekvens till lagerplatser i nära anknytning med slutet av en station. Detta 
innebär att under låg beläggning flyttar plockaren backen mot slutet av stationen manuellt för 
att få nära tillgång till de mest frekvent besökta lagerplatserna.  
 
4.2.5. Allokering utav artiklar 
Det primära målet med allokering och framförallt förflyttningar av befintliga artiklar i Tamros 
plocklager är att underlätta och effektivisera aktiviteten orderplock. Förflyttning av befintliga 
artiklar sker i dagsläget antingen genom teamen ”Varuvård” eller gruppen ”Planering och 
Utveckling”. Varuvården flyttar endast artiklar efter önskemål från personal eller när en ny 
artikel kan klassificeras som befintlig artikel, medan ”Planering och Utveckling” har till uppgift 
att initiera samt utför strategiska artikelförflyttningar utav större eller mindre omfattning. 
 
När Varuvården är involverad i en artikelförflyttning är det de medarbetare som genomför 
orderplock eller införskaffning av artiklar som initierar förflyttningen genom att framföra ett 
önskemål. Önskemålets karaktär har oftast formen av ett byte mellan ett par av artiklar. 
Varuvård tar sedan ett beslut i samspråk med övrig berörd personal samt den som initierat 
önskemålet och genomför artikelförflyttningen om konsensus nås. I mån av tid genomför 
Varuvården en djupare analys om en artikelflytt är lämplig eller ej, men oftast uteblir detta. En 
artikelförflyttning innebär uteslutande att två artiklar byter position, detta eftersom det i 
dagsläget finns få lediga positioner i PL. 
 
Tamro sortiment utökas löpande med nya artiklar vilka behöver tilldelas en lagerplats. I mån 
av tid genomför Varuvården en utredning för att avgöra lämplig lagerplats men då plocklagret 
i dagsläget har få tillgängliga positioner väljs oftast en plats som är ledig utan vidare eftertanke. 
En revidering av nya artiklars lagerplatser genomförs, i mån av tid och intresse, efter en 
obestämd tidsperiod passerat och då data att basera ett beslut på har genererats. Således finns 
information om varje befintlig artikel när framtida hantering initieras, om den initieras. 
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Gruppen ”Planering och Utveckling” ansvarar för att bedriva utvecklingsarbete på Tamro olika 
avdelningar. Detta inkluderar att placera och flytta artiklar till de bäst lämpade lagerplatserna 
givet artiklars enskilda efterfrågan, olika lagerplatsers ergonomi etc., med avsikt att 
effektivisera plockprocessen. I dagsläget uteblir dock ofta arbete relaterat till 
artikelförflyttningar inom stationer då de valt att fokusera sina resurser på annat 
utvecklingsarbete. Värt att poängtera är att de däremot utför artikelförflyttningar till och från 
A-frame samt att de tidigare år varit flitiga att göra artikelförflyttningar inom stationer. Således 
kan det konstaterats att de besitter både erfarenhet och kunskap om artikelförflyttningar. 
 

4.3. Optimeringsmodeller  
Då syftet med denna studie var att undersöka huruvida en förbättrad artikelplacering genom 
artikelförflyttningar kan reducera den avlagda sträckan för att tillgodose efterfrågan i Tamro 
ABs plocklager har två optimeringsmodeller formulerats. Dessa har formulerats utifrån den 
ovanstående nulägesanalysen. 
 
Den första av dem två behandlar vad de bästa artikelplaceringarna hade varit oavsett 
förutsättningar i Tamros plocklager. Detta kan emellertid endast ge vad ett teoretiskt optimum 
är, och inte vad som är praktiskt genomförbart givet Tamros förutsättningar. Därför 
formulerades ytterligare en modell vilken är mer anpassad efter Tamros verksamhet, 
förutsättningar och företagets önskemål.  
 
4.3.1. Förenklad och översatt verklighet 
Ett steg i att formulera optimeringsmodeller är att förenkla och kvantifiera den verklighet de 
ska representera. Därför följer härefter ett flertal förenklingar som gjorts i samtycke med 
personal på Tamro och genom egna analyser. Dessa gjordes för att kunna tillämpa 
optimeringslära som metodik för framtida artikelförflyttningar, samt med kredibilitet i åtanke. 
 
Pallplatser är inte låsta till specifika produkter 
Som tidigare nämnts utnyttjas pallplatser i dagsläget till att lagerhålla särskilt utvalda artiklar. 
Detta innebär dock inte att de bäst lämpade artiklarna är placerade där, varför ett beslut om att 
inte låsa specifika artiklar till pallplatserna har fattats. Detta innebär alltså att 
optimeringsmodellerna kan hitta en lösning där en artikel som i dagsläget är allokerad till en 
pallplats bör omplaceras till en hylla, eller vice versa. 
 
Tomma platser behandlas inte i modellerna 
Trots att Tamro i dagsläget har ont om lediga lagerplatser har det uppmärksammats att det vid 
samtliga stationer återfinns helt tomma platser eller platser där obsoleta varor tidigare 
lagerhållits. I ERP-systemet kan dessa platser dessvärre inte lokaliseras, varför de inte 
inkluderas som indata till modellerna.  
 
Samtliga artiklar har samma förutsättningar 
Tamros PL ombesörjer idag cirka 15 000 olika artiklar, vilket innebär en otrolig varians i 
exempelvis förpackningsutformning och vikt. Detta är något som Tamro anpassar sig till genom 
att exempelvis placera tunga artiklar nära golvet, eller artiklar som tar upp mycket volym på 
pallplatser. Trots att det teoretiskt skulle vara genomförbart att införa restriktioner som 
behandlar detta i modellerna har en avgränsning gjorts från detta eftersom det skulle medföra 
praktiska svårigheter. Dessa svårigheter hade varit att kvantifiera vilken vikt som anses vara 
tung eller inte och vilken volym som anses vara stor eller inte.  
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Modifieringar för att anpassa tillgänglig historiska data 
Historiska data i form av säljfrekvens för varje artikel vid varje station under året 2016 utgjorde 
indata vid test av optimeringsmodellerna. Ur ERP-systemet hämtades säljfrekvens per dag, 
vilket inte ansågs användbart vid användandet av modellerna då de syftar till att användas 
månatligen. Därför uttrycktes säljfrekvensen i perioden månad istället. För att åstadkomma 
detta gjordes en förenkling att varje månad innehåller 21 arbetsdagar. Vidare antogs att artiklar 
vars data inte fanns att tillgå i en viss månad inte heller varit tillgängliga för plock den månaden, 
och således inte sågs som en tillgänglig produkt just den månaden. 
 
Ergonomisk kostnad vid artikelplock 
Vid plockning av artiklar är det rimligt att anta att det är jobbigare, och mindre effektivt, att 
plocka artiklar från golvnivå eller från den högsta nivån i lagerhyllorna på Tamro. Detta styrks 
vidare av Petersen, Siu, och Heiser (2005) samt Jones och Battieste (2004). De menar att en 
optimal plockhöjd för en genomsnittlig människa är mellan 1-1,5 meter från golvnivå. Baserat 
på dessa ergonomiska förutsättningar har straffkostnader, uttryckt i sträcka, för lägsta samt 
högsta nivån i hyllor inkluderats i den andra optimeringsmodellen.  
 
Straffkostnaden för att placera en artikel på golvnivå respektive högsta nivån valdes till 201cm 
och 101cm. Anledningen till dessa val var att den extra tid och ansträngning som krävdes för 
att plocka en artikel från golvnivån motsvarade att avlägga sträckan att gå två hela hyllplatser, 
och att plocka en artikel från högsta nivån motsvarade att avlägga sträckan att gå en hel 
hyllplats. Även om plock från golvnivå eller högsta nivån praktiskt motsvarar ett helt antal 
hyllbredder behövde modellens parametrar överstiga detta för att prioritera det ergonomiskt 
bästa valet för plockarna. Uttryckt i centimeter är varje hylla 100cm bred vilket resulterade i de 
ovan presenterade straffkostnaderna. 
 
Moment vid artikelförflyttning 
Eftersom varje artikelförflyttning medför arbete för personal på Tamro var denna kostnad 
tvungen att tas hänsyn till vid en eventuell förflyttning. Denna, så kallade, investeringskostnad 
kvantifierades baserat på följande arbetsmoment, och har enheten sträcka.  
 
En flytt initieras av att personal från gruppen ”Planering och Utveckling”, alternativt att en 
plockare eller införskaffare begär en flytt. Efter initiering utförs först en fysisk inspektion av de 
lagerplatser som skall involveras i en flytt, därefter genomförs sedan en inspektion utav 
lagerplatserna i ERP-systemet. Bedöms flytten som genomförbar utförs den först genom att 
ERP-systemet uppdateras, vilket innebär att lagerplatsernas respektive artikelnummer 
uppdateras utifrån de nya förutsättningarna samt att uppdaterade etiketter skrivs ut. Sedan utförs 
den fysiska flytten. Det fysiska momentet i en artikelförflyttning består av att först kontrollera 
att lagersaldot i ERP-systemet för en artikel överensstämmer med det faktiska lagersaldot i 
plocklagret. Därefter flyttas samtliga artiklar till den nya lagerplatsen och gamla etiketter blir 
utbytta mot nya upp de nya. 
 
4.3.2. Modell 1 – Optimal artikelallokering 
För att kunna avgöra den teoretiskt optimala artikelplaceringen i Tamros plocklager 
formulerades en första optimeringsmodell vilken har sitt ursprung i modellen som 
presenterades av (Ghiani, et al., 2013). Filosofin bakom denna modell var att endast identifiera 
den bästa artikelplaceringen för att minimera total färdsträcka att tillgodose en efterfrågan, utan 
att ta hänsyn till kostnader, ergonomiska förutsättningar och praktiska hinder associerade till 
förflyttning av artiklar. Denna modell fyller en funktion dels för att identifiera vad det teoretiska 
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optimumet är, men också ifall Tamro har för avsikt att initiera en ny produktionslina med 
tillhörande stationer eller om de vill veta vardera artikels optimala placering för att minimera 
plockarnas sträcka oavsett investeringen att placera den där. 
 
Matematisk formulering Modell 1 
Mängder 

𝐻 = 𝑀ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟   
 

𝑃 = 𝑀ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟   
 
Variabler 

𝑥𝑝ℎ = {1, 𝑂𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 𝑝 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑘𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 ℎ
0, 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠    

 
Parametrar 

𝑑ℎ = 𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝐼/𝑂 − 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 ℎ   
 

𝑓𝑝 = 𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑒𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑓ö𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 𝑝   
 

𝐶𝑝ℎ = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑜𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 𝑝 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑘𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 ℎ⋆   
 
Målfunktion 

min 𝑧 =  ∑ ∑ 𝐶𝑝ℎ𝑥𝑝ℎ

𝐻

ℎ=1

𝑃

𝑝=1

 
  

(10) 

 
Bivillkor 

∑ 𝑥𝑝ℎ = 1,   ∀  𝑝 ∈ 𝑃
𝐻

ℎ=1

 
  

(11) 

 

∑ 𝑥𝑝ℎ ≤ 1,   ∀  ℎ ∈ 𝐻
𝑃

𝑝=1

 
  

(12) 

 
𝑥𝑝ℎ ∈ {0,1},    ∀  𝑝 ∈ 𝑃, ℎ ∈ 𝐻  (13) 

 
Parameterberäkningar 
⋆   

𝐶𝑝ℎ = 2 ∙ 𝑑ℎ ∙ 𝑓𝑝  (14) 
 
Förklaring Modell 1 
Målfunktionen (10) minimerar den totala färdsträckan givet en viss artikelplacering. Bivillkor 
(11) reglerar att samtliga artiklar måste allokeras till en lagerplats medan bivillkor (12) reglerar 
att vardera lagerplats allokeras max en produkt. (13) begränsar beslutsvariabeln 𝑥𝑝ℎ till att vara 
binär, trots att det i detta fall hade räckt med en heltalsbegränsning givet bivillkor (11) & (12). 
Avslutningsvis visar (14) hur kostnadsparametern, uttryckt i sträcka, beräknas; kostnaden att 
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en artikel 𝑝 allokeras till lagerplats ℎ för en period är artikelns efterfrågefrekvens multiplicerat 
med avståndet som avläggs till och från lagerplatsen. 
 
4.3.3. Modell 2 – Parvis artikelförflyttning 
Att anta att det inte finns någonting som begränsar olika artiklars placeringar är orimligt i 
praktiken. Vidare är det orimligt att göra en direkt jämförelse mellan Tamros nuvarande 
artikelplacering och en teoretiskt optimal artikelplacering utan att ta hänsyn till de åtgärder som 
behöver vidtas för att gå från nuvarande placering till optimal placering. Därför formulerades 
en modell med inspiration från Lundgren et al. (2010); en modell som avgör när en 
artikelförflyttning kan generera avståndsbesparingar givet realistiska förutsättningar. 
 
Modellens huvudsyfte är fortfarande att hitta en optimal artikelplacering men under andra 
förutsättningar än i modell 1. De förutsättningar som tagits i beaktning är att artiklar endast kan 
få en ny lagerplats genom att byta plats med den befintliga artikeln på den sökta platsen. Med 
andra ord kan en artikelförflyttning endast ske parvis, vilket är i enlighet med verkligheten på 
Tamro och hur det är praktiskt genomförbart att göra förflyttningar. Vidare tar modell 2 hänsyn 
till den investeringskostnad som uppstår vid genomförandet av en artikelförflyttning. Denna 
kostnad representerar det merjobb en artikelförflyttning medför i form av uppdatering av ERP-
systemet samt att fysiskt flytta artiklarna, och uttrycks som tidigare nämnts i enheten sträcka. 
Slutligen har även ergonomiska aspekter inkluderats i modellen. En mer detaljerad beskrivning 
av hur vardera förutsättningen kvantifierats följer efter modellformuleringen i nästa avsnitt. 
 
Matematisk formulering Modell 2 
Mängder 

𝐻 = 𝑀ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟   
 

𝑃 = 𝑀ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟   
 
Variabler 

𝑥𝑖𝑗 = {1, 𝑂𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 𝑗
0, 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠    

 
Parametrar 

𝑑ℎ = 𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝐼/𝑂 − 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 ℎ   
 

𝑓𝑖 = 𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑒𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑓ö𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 𝑖   
 

𝑎𝑖
1 = 𝑂𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 𝑖 𝑏𝑒𝑓𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑠𝑖𝑔 𝑝å 𝑙ä𝑔𝑠𝑡𝑎 ℎ𝑦𝑙𝑙𝑛𝑖𝑣å𝑛 𝑖 𝑑𝑎𝑔𝑠𝑙ä𝑔𝑒𝑡   

 
𝑎𝑖

2 = 𝑂𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 𝑖 𝑏𝑒𝑓𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑠𝑖𝑔 𝑝å ℎö𝑔𝑠𝑡𝑎 ℎ𝑦𝑙𝑙𝑛𝑖𝑣å𝑛 𝑖 𝑑𝑎𝑔𝑠𝑙ä𝑔𝑒𝑡   
 

𝑝1 = 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑓𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑, 𝑢𝑡𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑡 𝑖 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎, 𝑓ö𝑟 𝑙ä𝑔𝑠𝑡𝑎 ℎ𝑦𝑙𝑙𝑛𝑖𝑣å𝑛   
 

𝑝2 = 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑓𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑, 𝑢𝑡𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑡 𝑖 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎, 𝑓ö𝑟 ℎö𝑔𝑠𝑡𝑎 ℎ𝑦𝑙𝑙𝑛𝑖𝑣å𝑛   
 

𝐶𝑖𝑗 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 𝑗⋆   
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𝐸𝑖𝑗
1 = 𝐸𝑟𝑔𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 𝑗⋆⋆   

 
𝐸𝑖𝑗

2 = 𝐸𝑟𝑔𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 𝑗⋆⋆⋆   
 

𝑖𝑛𝑣𝐶𝑜𝑠𝑡 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑡𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝑎 𝑡𝑣å 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟   
 
Målfunktion 

min 𝑧 =  ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗 ∙ (
𝑃

𝑗=1

𝑃

𝑖=1

𝐶𝑖𝑗 + 𝐸𝑖𝑗
1 + 𝐸𝑖𝑗

2 + 𝑖𝑛𝑣𝐶𝑜𝑠𝑡) 
  

(15) 

 
Bivillkor 

∑ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 1,   ∀  𝑖 ∈ 𝑃
𝑃

𝑗=1

 
  

(16) 

 

∑ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 1,   ∀  𝑗 ∈ 𝑃
𝑃

𝑖=1

 
  

(17) 

 
𝑥𝑖𝑗 = 𝑥𝑗𝑖,   ∀  𝑖, 𝑗 ∈ 𝑃  (18) 

 
𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1},    ∀  𝑖, 𝑗 ∈ 𝑃  (19) 

 
Parameterberäkningar 
⋆ 

𝐶𝑖𝑗 = 2(𝑓𝑖 ∙ 𝑑ℎ[𝑗] − 𝑓𝑖 ∙ 𝑑ℎ[𝑖]) + 2(𝑓𝑗 ∙ 𝑑ℎ[𝑖] − 𝑓𝑗 ∙ 𝑑ℎ[𝑗])      (20) 
       
⋆⋆    

𝐸𝑖𝑗
1 = 𝑝1(𝑎𝑗

1 ∙ 𝑓𝑖 − 𝑎𝑖
1 ∙ 𝑓𝑖) + 𝑝1(𝑎𝑖

1 ∙ 𝑓𝑗 − 𝑎𝑗
1 ∙ 𝑓𝑗)          (21) 

  
⋆⋆⋆ 

𝐸𝑖𝑗
2 = 𝑝2(𝑎𝑗

2 ∙ 𝑓𝑖 − 𝑎𝑖
2 ∙ 𝑓𝑖) + 𝑝2(𝑎𝑖

2 ∙ 𝑓𝑗 − 𝑎𝑗
2 ∙ 𝑓𝑗)  (22) 

 
Förklaring Modell 2 
Målfunktionen (15) minimerar den totala avståndsbesparingen som de parvisa 
artikelförflyttningarna medför. Värt att poängtera är att målfunktionen är en min-funktion med 
anledning att en avståndsbesparing uttrycks som ett negativt tal vilket representerar den 
minskning i sträcka ett parbyte medför. På motsvarande sätt kommer alltså ett olämpligt 
artikelpar ge positiva avståndsbesparingar, det vill säga en ökning i sträcka. 
Sammanfattningsvis ämnar målfunktionen till att hitta de parbyten där avstånds- och 
ergonomiskbesparing, i form av minskad totalsträcka, övervinner den ökning i sträcka 
investeringen att genomföra ett byte medför. 
 
Bivillkor (16) och (17) reglerar att varje artikel endast kan paras ihop med max en annan artikel, 
medan (18) reglerar att artiklar grupperas parvis. (19) begränsar 𝑥𝑖𝑗 till att vara binär. 
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Ekvation (20) (21) samt (22) under Parameterberäkningar syftar till att beräkna differensen 
mellan ett potentiellt framtida avstånd till följd av en parvis artikelförflyttning och avståndet 
för ett artikelpars nuvarande placering. Beräkningens resultat representerar den potentiella 
totala avståndsförändringen som följer av ett parbyte. En negativ differens motsvarar en 
potentiell besparing medan en positiv differens motsvarar ett potentiellt ökat avstånd. Mer 
specifikt behandlar ekvation (20) potentiella kostnadsförändringar i färdsträcka medan ekvation 
(21) och (22) behandlar potentiella avståndsförändringar som följer en förändring i ergonomi.   
 

4.4. Avståndsberäkningar 
Ovan har två optimeringsmodeller presenterats vilka syftar till att förbättra Tamros 
förhållningssätt till allokering av artiklar till lagerplatser. Detta i sin enskildhet besvarar dock 
inte syftet med denna studie, varför modellerna verifierats genom avståndsberäkningar baserat 
på historiska data från år 2016. I avståndsberäkningarna har fem plockstationer använts, vilkas 
utformning och för- respektive nackdelar tillsammans ansågs utgöra en god representation av 
en godtycklig station i plocklagret.  
 
Avståndsberäkningarna har utförts genom att jämföra hur modellerna hade presterat genom 
månatligt användande i olika scenarion och hur det verkliga utfallet för år 2016 var. För att 
möjliggöra denna typ av analys behövdes representativ indata till modellerna. Hur dessa indata 
fastställts presenteras i efterföljande avsnitt. 
 
Prognosmetod 
Utöver att använda år 2016 verkliga efterfrågefrekvens som referenspunkt har fyra andra 
scenarion utgjort indata till de båda modellerna. Dessa scenarion, det vill säga prognoser, har 
på grund av tillgång av historiska data i vissa fall limiterats till att börja i mars och fortlöpt året 
ut. Detta innebär således att jämförelser mellan avstånd i vissa fall endast kunnat utföras från 
mars månad och framåt.  
 
Kombinationen av konstant efterfrågemönster, behovet av en anpassad prognosmetod och 
förekomsten av säljkampanjer tyder på att Tamros artiklars framtida efterfråga för att 
genomföra artikelförflyttningar är bäst beskrivet genom extrapolering av historiska data i 
kombination med manuella prognosmetoder. Mer specifikt lämpar sig en modifierad 
Exponentiell utjämning. Detta styrks även av det faktum att Tamro i dagsläget inte har någon 
prognos för ändamålet att omplacera artiklar, varför det är naturligt att använda mindre 
avancerade prognosmetoder till en början. Vidare har personal på Tamro uttryckt att det vore 
bra om det är enkelt att utföra artikelförflyttningar, och därmed implicit att det vore bra om 
delmoment i en artikelförflyttning är enkla. 
 
Följande prognoser ansågs lämpliga och intressanta att använda för att verifiera och analysera 
optimeringsmodellerna:  
 
Perfekt prognos 
För att få en uppfattning om optimeringsmodellernas bästa tänkbara potential användes en 
perfekt prognos som indata. Detta innebar att den prognostiserade efterfrågan för period T var 
den faktiska efterfrågan för period T. 
 
Sämsta prognos 
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För att få en uppfattning om optimeringsmodellernas sämsta tänkbara potential användes en 
sämsta prognos som indata. Detta innebar att den prognostiserade efterfrågan för period T var 
den faktiska efterfrågan för period T-1. 
 
Exponentiell utjämning utan kampanjjusteringar 
För att kunna urskilja om det är lämpligt eller inte att göra manuella justeringar för 
säljkampanjer likt ”Månadens vara” i prognosunderlaget till modellerna användes indata 
baserat på en exponentiell utjämning utan justering för säljkampanjer. Rent praktiskt innebar 
detta att datapunkter som representerade utfallet av en säljkampanj exkluderades i prognoserna. 
 
Exponentiell utjämning med kampanjjusteringar 
Avslutningsvis användes en prognos vilken tog hänsyn till säljkampanjernas förväntade och 
verkliga utfall. Rent praktiskt innebar detta att i de perioder då en artikel skulle ingå i en 
säljkampanj blev prognosen den tidigare periodens verkliga utfall multiplicerat med en faktor. 
Motsatt justerades prognosen i de perioder som efterföljde en säljkampanj genom att dividera 
prognos samt verkligt utfall med en faktor, detta för att en säljkampanj inte ska påverka 
efterföljande prognoser. Dessa faktorer presenterades tidigare, i avsnitt 4.2.1 Prognoser och 
efterfrågemönster.  
 
Enligt ekvation (9) bestämdes, i samtliga fall, 𝛼 = 0,15 genom periodlängden en månad och 
𝑁 = 12. 
 
Avstånd mellan lagerplatser och I/O 
En annan förutsättning för att kunna använda modellerna och genomföra avståndsberäkningar 
var indata i form av avstånd mellan lagerplatser och I/O-punkten. För att tillhandahålla 
modellerna med denna indata krävdes först att en I/O-punkt fastställdes. Valet av I/O-punkt har 
en direkt inverkan på jämförelsen mellan verkligt utfall under år 2016 och utfallet av att 
använda modellerna. Tamro ser i dagsläget lagerplatser i anknytning med slutet av en station 
som de mest attraktiva och försöker således placera högfrekventa artiklar där. Detta i 
kombination med egna observationer av plockpersonalens rörelsemönster bidrog till att 
utgångspunkten för avståndsberäkningarna fastställdes till att ligga i anknytning med slutet av 
en station. Hade I/O-punkten valts annorlunda hade resultatet från avståndsberäkningarna inte 
varit representativt. 
 
För att generalisera positioneringen av I/O till alla stationer bestämdes den enligt ekvation (23) 
nedan. 
 
I/O= Stationslängd∙0,25 från slutet av en station  (23) 

 
I/O för en godtycklig station med en stationslängd om 10m visualiseras i  
Figur 8 nedan. 
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Figur 8 – I/O-punktens placering för en godtycklig plockstation. 

Efter att I/O-punkten fastställts kunde avstånd beräknas. I dagsläget fanns ingen dokumentation 
om plockstationernas utformning med tillhörande mått. Därför mättes varje undersökt station 
manuellt genom att mäta det rätvinkliga avståndet från I/O-punkten till mitten av en lagerplats.  
 
Investeringskostnad vid artikelförflyttning 
Som tidigare konstaterats medför varje artikelförflyttning arbete för personal på Tamro, varför 
denna kostnad tas hänsyn till vid användandet av modell 2. Denna investeringskostnad utgjorde 
en indata till modell 2 och behövde således fastställas. Efter diskussioner med berörd personal 
kunde en maximal genomsnittlig tid för parvis artikelförflyttning, det vill säga när två artiklar 
byter plats med varandra, bestämmas till 30 minuter. 
 
Detta baseras på följande punkter; tiden för förflyttning av artikel innefattar både en fysisk 
förundersökning samt faktiskt flytt, likväl som en undersökning samt uppdatering i 
verksamhetssystemet. Uppdateringen av verksamhetssystemet är relativt enkelt men den 
fysiska flytten är mer tidskrävande och innebär både flytt samt kontroll, vilket kan ta tid 
beroende på de berörda artiklarnas lagersaldon samt att artiklar placerade i närbuffert tar tid att 
hitta. I genomsnitt tar det högst fem minuter per artikel att förbereda flytt i verksamhetssystemet 
och ungefär tio minuter att utföra den fysiska flytten vilket medför att den totala tiden för en 
parvis flytt blir 30 minuter. Inträffar fel eller oväntade händelser kan denna tid komma att 
utökas, dock är detta inget som systematiskt kunde påvisas varför kostnader knutna till brister 
vid en artikelförflyttning inte tagits hänsyn till. Vidare får en tidsåtgång á totalt 30 minuter ses 
som en dålig artikelförflyttning i termer av investeringskostnad, vilket innebär att författarna 
inte riskerar att underdriva den investering som görs vid varje artikelförflyttning. 
 
Eftersom denna studie syftar till att jämföra den totala färdsträckan för att tillgodose en 
efterfrågan måste tiden det tar att genomföra en artikelförflyttning översättas till en sträcka. En 
genomsnittlig människa går med en hastighet av 5 km/h (Carey, 2005). Detta innebär att den 
totala tiden för en parvis förflyttning av artiklar kan översättas till att ett avstånd på 250 000 

       10m

Rullfack

Transportband

Hylla Hylla Hylla Hylla

I/O

2,5m



 30 

centimeter avverkas vid varje artikelförflyttning. En gånghastighet á 5 km/h i snitt får ses som 
hög hastighet i Tamros plocklager, vilket innebär att avståndsberäkningarna inte favoriserat 
resultatet av användandet av optimeringsmodellerna. 
 
Att investeringen för en parvis artikelförflyttning motsvarar 250 000 centimeter är emellertid 
endast korrekt i dagsläget; med nuvarande förhållandevis ineffektiva process för förflyttningar. 
Vidare motsvarar den att varje parvis artikelförflyttning kräver sin egen analys, när det i 
verkligheten är rimligt att anta att flera tänkbara förflyttningar kan identifieras samtidigt. 
Således borde den genomsnittliga investeringen som krävs för ett kluster av parvisa 
artikelförflyttningar sjunka. Av dessa anledningar är det rimligt att anta att ovanstående 
investeringskostnad är ett värsta fallet, och att en genomsnittlig tid per parvis artikelförflyttning 
under bättre förutsättningar kan uppskattas till 10 minuter. Detta motsvarar cirka 83 000 
centimeter och kan ses som ett bästa fallet. Båda av ovanstående investeringskostnader är 
intressanta att undersöka för att besvara studiens övergripande syfte. 
 
4.4.1. Sammanställning avståndsberäkningar 
I bilagorna 1, 2 och 3 presenteras avståndsberäkningar för samtliga scenarion och samtliga 
stationer, prognoslängden valdes till en månad vilket innebär att modellerna beräknar nya 
artikelplaceringar och förflyttningar varje månad. Vidare har de verkliga avstånden för modell 
1 inte belastats av något straff i de fall då en artikel ligger på en ergonomiskt dålig plats. Detta 
har dock inkluderats i modell 2’s verkliga avstånd för att göra resultatet mer sanningsenligt. 
Baserat på dessa presenteras nedan en sammanställning av de procentuella avståndsbesparingar 
som kunnat realiseras med hjälp av modellerna och de olika scenariona för året 2016, det vill 
säga modellernas potential.  
 
Den procentuella avståndsbesparingen har beräknats enligt Ekvation (24) nedan. 
 

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 − 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙
𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙    

(24) 

 
Modell 1 – Optimal artikelallokering 
 
Tabell 3 – Procentuell avståndsbesparing för hela 2016 vid plockstation 64, 42, 31, 18 samt 14 genom användandet av 
modell 1 vid en perfekt prognos. 

 
 
Modell 2 – Parvis artikelförflyttning, investeringskostnad 250 000 cm 
 

Station 64 42 31 18 14
Procentuell 

avståndsbesparing 
år 2016

57,20 65,76 55,22 48,93 44,00
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Tabell 4 – Procentuell avståndsbesparing för hela 2016 vid plockstation 64,42,31,18 samt 14 genom användandet av modell 
2, investeringskostnad 250 000 cm. 

 
 
Modell 2 – Parvis artikelförflyttning, investeringskostnad 83 000 cm 
 
Tabell 5 – Procentuell avståndsbesparing för hela 2016 vid plockstation 64,42,31,18 samt 14 genom användandet av modell 
2, investeringskostnad 83 000 cm. 

 
  

Procentuell 
avståndsbesparing år 2016

Station 
64

Station 
42

Station 
31

Station 
18

Station 
14

Sämsta prognos 3,63 29,46 15,87 7,65 9,90

Perfekt prognos 37,21 48,72 34,54 22,22 13,33

Exp.utj 2,28 32,00 20,84 2,22 6,45
Exp.utj med kampanj 6,17 33,81 20,80 7,24 6,43

Procentuell 
avståndsbesparing år 2016

Station 
64

Station 
42

Station 
31

Station 
18

Station 
14

Sämsta prognos 8,71 35,02 22,01 16,87 24,23

Perfekt prognos 41,06 54,28 40,50 32,46 26,77

Exp.utj 7,42 41,12 24,53 12,39 20,30

Exp.utj med kampanj 8,79 41,59 26,70 19,34 19,98
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5. Analys 
I nedanstående stycken analyseras de tidigare presenterade optimeringsmodellerna. Först 
presenteras analys av framtagandet av optimeringsmodellerna. Därefter presenteras en analys 
av modellernas trovärdighet och potential.  
 
Under fallstudiens nulägesanalys framgick det att Tamro i dagsläget inte utför 
artikelförflyttningar på ett fördelaktigt sätt, och därmed inte realiserar potentiella 
effektiviseringar i plocklagret och övrig verksamhet. Detta berodde främst på att frågorna När 
och Hur företaget ska genomföra artikelförflyttningar lätt blir komplexa då det är många 
aspekter att ta hänsyn till. För att bemöta denna komplexitet har två optimeringsmodeller 
formulerats vilka tillsammans avser att ge Tamro rätt förutsättningar att förbättra 
artikelplaceringen i plocklagret och även tillhörande aktiviteter.  
 
Att hantera ett verkligt, komplext problem med hjälp av matematisk optimering medför dock 
risken att den förenklade och matematiskt formulerade verkligheten inte representerar 
verkligheten nog. Därför är det viktigt att analysera de antaganden och undersökningar som 
föranlett modellformuleringarna. Vidare är det även viktigt att analysera huruvida resultatet av 
modellerna är trovärdigt, samt vilken potential de medför. Detta kan göras genom att jämföra 
verkligheten mot olika scenarion i vilka modellerna använts. En jämförelse mellan verklighet 
och resultat av modellerna ger emellertid endast den kvantifierbara potential modellerna 
erbjuder, men icke-kvantifierbara fördelar uteblir. Således är det även viktigt att analysera 
huruvida modellerna påverkar och skapar mervärde i andra delar av verksamheten än 
aktiviteten orderplock. 
 

5.1. Modellernas trovärdighet 
För att säkerställa modellernas trovärdighet följdes optimeringsprocessen vilken återfinns i  

Figur 2 under den teoretiska referensramen. Först identifierades ett verkligt problem vilket 
krävde en förenkling för att göra det möjligt att tillämpa problemlösningsmetodiken matematisk 
optimering. Det förenklade problemet översattes sedan till två matematiska modeller vilka gav 
underlag till att erhålla en lösning på det identifierade problemområdet. 
 
En grundläggande förutsättning till båda modellerna var hur avståndet till lagerplatser 
bestämdes. Detta påverkades i högsta grad av hur I/O-punkten valdes. Valet av I/O-punkt 
gjordes framförallt för att på ett så korrekt vis som möjligt kunna jämföra mot det verkliga 
utfallet under 2016.  
 
Inledningsvis i studien formulerades modell 1 vilken baserades främst på tidigare forskning, 
mer specifikt produktallokeringsproblemet vilket fått mycket uppmärksamhet i den akademiska 
världen. De tidigare tillämpningar av produktallokeringsproblemet som studerades visade sig 
emellertid inte vara anpassade efter Tamros verklighet, varför en mer praktiskt anpassad modell 
blev ett krav att uppfylla. Arbetet med att anpassa modell 1 för att införliva en mer praktisk 
approach involverade att utesluta vissa bivillkor, men huvudprincipen av 
produktallokeringsproblemet kvarstod. Således utgjorde välbeprövade studier stommen i 
formuleringen av modell 1, och därmed säkerställandet av dess trovärdighet. 
 
Även om modell 1 möjliggjorde för att hitta en mer optimerad artikelplacering i Tamros 
plocklager genom artikelförflyttningar bedömdes det arbetssätt den medförde ogenomtänkt. 
Därav formulerades modell 2 med avsikten att ge Tamro bättre praktiska förutsättningar för att 
i framtiden arbeta kontinuerligt med optimering av artikelplaceringen i plocklagret. Att 
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formulera en mer praktisk anpassad modell innebar rent matematiskt att problemet behövde 
formuleras som ett matchningsproblem. Vidare behövde förenklingar av verkligheten till 
största möjliga mån elimineras för att på så vis spegla en mer korrekt bild av verkligheten. För 
att göra detta identifierades ett antal viktiga beteenden i Tamro nuvarande verksamhet, vilka så 
småningom låg till grund för formuleringen av modell 2. Framförallt visade det sig att en 
förflyttning av artiklar kräver att resurser investeras, således definierades en 
investeringskostnad som en parameter för modellen. Det visade sig även att det fanns en 
ergonomisk aspekt att ta hänsyn till, detta då många frekvent återkommande artiklar i dagsläget 
inte låg i optimal plockhöjd. Detta inkluderades i modell 2 som en parameter där ergonomiskt 
dåliga lagerplatser straffades i form av ökad sträcka från I/O-punkten. 
 
En ytterligare praktisk aspekt att ta hänsyn till vid formuleringen av modell 2 visade sig vara 
själva flyttmomentet; att praktiskt genomföra en artikelförflyttning kräver som tidigare nämnts 
manuellt arbete vilket medför en risk för slarvfel. Speciellt stor är risken då många artiklar ska 
byta plats med varandra. Av denna anledning visade det sig att artikelförflyttningar bör 
involvera så få artiklar som möjligt vid varje fysisk insats, varför begränsningen parvis 
artikelförflyttning infördes. Utöver felminimering säkerställde även detta att tillgänglig 
lagerplats alltid finns vid en flytt. 
 
Att flytta artiklar parvis medförde emellertid andra utmaningar eftersom varje potentiell parvis 
förflyttning innebar en besparing i avstånd för den ena artikeln, och en förlust i avstånd för den 
andra artikeln. Således behövde modell 2 inte bara anpassas efter de praktiska förutsättningarna 
som existerade i Tamros plocklager, utan även kompletteras teoretiskt. För att identifiera varje 
potentiellt artikelpars avståndsbesparing infördes en parameterberäkning av differensen mellan 
den potentiella vinsten och förlusten. Då syftet med modell 2 var att identifiera de artikelpar 
vilka medförde en besparing för Tamro ställdes denna differens mot investeringskostnaden att 
genomföra en flytt. 
 
Till skillnad från modell 1 modifierades alltså modell 2 till att ta fler aspekter av det verkliga 
problemet i beaktning. Detta ställde höga krav på att det i den teoretiska referensramen 
presenterade tillvägagångssätt följdes på ett noggrant och framgångsrikt sätt, vilket i sin 
ensamhet bidrar starkt till trovärdigheten av de presenterade modellerna. Vidare har rimliga 
avvägningar gjorts där de varit nödvändiga, och där det varit lämpligt har beslut fattats i enlighet 
med resultat från tidigare akademiska studier, erfarenheter hos personalen på Tamro eller av 
författarna genomförda analyser. Att modell 2 kompletterar modell 1 visar ytterligare på att 
denna studie försökt behandla samtliga utmaningar vilka följer det identifierade 
problemområdet, och därmed löst problemet på ett trovärdigt sätt. 
 

5.2. Avståndsbesparingar i plocklagret 
Som beskrivits ovan är modell 1 formulerad på ett så övergripande och simpelt sätt som möjligt, 
där praktiska förutsättningar inte tas hänsyn till. Modellen har formulerats baserat på tidigare 
studier vilka verifierat dess pålitlighet. Således kan det konstateras att modell 1 är trovärdig, 
och att den påvisar vad den teoretiskt bästa artikelplaceringen kan medföra i termer av minskad 
färdsträcka. I motsats är modell 2 formulerad för att representera de utmaningar Tamros 
verklighet medför, och är således inte ett resultat av tidigare forskning. Istället är den uppbyggd 
baserat på en nulägesanalys och löper således en större risk att vara felaktig.  
 
Ett antagande vilket verifierar att modell 2 är sanningsenlig är om dess resultat är bättre än 
verkligt utfall, men samtidigt sämre än teoretiskt optimum erhållit från modell 1. Detta grundar 
sig dels i det faktum att Tamro i dagsläget inte arbetar med artikelförflyttningar, varför den 
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nuvarande placeringen troligtvis inte är optimal och en optimeringsmodell resulterar i ett bättre 
utfall än verkligt utfall. Vidare grundar det sig även i den matematiska sanningen att en modell 
vilket inkluderar fler bivillkor och begränsas av fler parametrar har en mindre lösningsmängd, 
och därmed en sämre eller lika bra lösning som en modell med större lösningsmängd. 
 
Om det kan antas att modell 2 är trovärdig finns det ett värde i att analysera olika indata för 
modell 2 då detta kan påvisa vilka avståndsbesparingar som är praktiskt genomförbara att uppnå 
på Tamro, och till vilken insats. Att analysera modell 1’s potential vid olika indata är överflödigt 
eftersom den fyller sitt syfte genom att endast påvisa ett teoretiskt optimum och med det 
verifiera modell 2. 
 
Baserat på ovanstående stycken presenteras nedan den genomsnittliga avståndsbesparing för 
både plockpersonalen och företaget i sin helhet, vilket resulterat från användandet av de olika 
modellerna vid olika scenarion och indata för år 2016. Den genomsnittliga avståndsbesparingen 
är ett snitt från de individuella beräkningarna för de fem plockstationer som undersökts i 
nulägesbeskrivningen, vilket anses vara ett representativt sätt att redovisa effekten av 
optimeringsmodellerna vid en godtycklig plockstation.  
 
5.2.1. Genomsnittlig avståndsbesparing plockpersonal modell 1 
I Figur 9 nedan visas genomsnittligt avstånd vid en godtycklig station vid verkligt utfall samt 
vid användandet av modell 1. Genom att jämföra det genomsnittliga verkliga utfallet med 
utfallet från modellen kan det räknas fram att modell 1 i genomsnitt hade minskat 
plockpersonalens avlagda sträcka med 55,3% över hela år 2016.  
 

 
 

Figur 9 – Genomsnittligt avstånd vid verklig och optimal artikelplacering. 

 
Eftersom modell 1 är formulerad som ett produktallokeringsproblem innebär det att den, oavsett 
investering för att genomföra artikelförflyttningar, finner den lämpligaste allokeringen av 
samtliga artiklar. Detta genererar en lösning där en plockares avlagda sträcka för att tillgodose 
efterfrågan är minimerad. Beroende på hur felplacerade artiklarna är varierar antalet artiklar 
som behöver flyttas. Att uppnå besparingen som presenterats ovan krävde att en övervägande 
del av antalet artiklar flyttades vid varje månads användning av modellen, vilket indikerar att 
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Tamro i dagsläget har en förhållandevis dålig artikelplacering. Värt att poängtera är dock att 
modell 1 föreslår flytt av artiklar som ligger fel även om felet endast är någon centimeter, samt 
att modellen inte tar hänsyn till den faktiska investeringen att genomföra en förflyttning. 
 
Vid Tamros distribunal i Stockholm är det inte ovanligt att en godtycklig station innefattar upp 
emot 350 artiklar. Detta medför alltså i praktiken att en avsevärd mängd artiklar måste flyttas 
månatligen för att nå en god besparing för plockpersonalen; något som är praktiskt 
ogenomförbart av resursmässiga skäl eftersom Tamros distribunal i Stockholm ombesörjer ett 
stort antal plockstationer. Vidare kommer det aldrig vara lönsamt ur ett företagsperspektiv att 
genomföra denna mängd förflyttningar eftersom varje enskild förflyttning kräver att personal 
investerar tid. Även om det inte är plockpersonalen som belastas så bör det tas i beaktning. 
 
5.2.2. Genomsnittlig avståndsbesparing plockpersonal och plocklager modell 2 
I Figur 10 och Figur 11 nedan jämförs det genomsnittliga verkliga avståndet och den 
genomsnittliga avståndsbesparingen för plockpersonalen genom användandet av modell 2 
under år 2016 med hjälp av modell 2 och vid en investeringskostnad om 250 000 respektive 83 
000. Värt att poängtera är att i uträkningarna nedan är det endast besparingen för 
plockpersonalens avlagda sträcka som visas; investeringen som krävs för att utföra de parvisa 
förflyttningarna har inte inkluderats i efterföljande diagram. 
 

 
 

Figur 10 – Genomsnittligt avstånd plockpersonal vid verklig artikelplacering samt artikelplaceringen baserat på de olika 
prognoserna vid en investeringskostnad om 250 000. 
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Figur 11 – Genomsnittligt avstånd plockpersonal vid verklig artikelplacering samt artikelplaceringen baserat på de olika 
prognoserna vid en investeringskostnad om 83 000. 

 
I Figur 12 och Figur 13 nedan jämförs det genomsnittliga verkliga avståndet och den 
genomsnittliga avståndsbesparingen för plocklagret genom användandet av modell 2 under år 
2016 med hjälp av modell 2 och vid en investeringskostnad om 250 000 respektive 83 000. I 
dessa uträkningar har investeringen som krävts för att genomföra artikelförflyttningarna 
inkluderats, det vill säga avståndet som belastar en artikelförflyttningarna. Således visar 
nedanstående diagram den genomsnittliga avståndsbesparingen som Tamro ABs plocklager i 
sin helhet hade kunnat uppnå genom att bedriva artikelförflyttningar enligt modell 2 under år 
2016. Viktigt att poängtera är att eftersom investeringskostnaderna inkluderats i beräkningarna 
nedan belastas det presenterade resultatet negativt i proportion mot hur dålig den nuvarande 
artikelplaceringen är. Detta ger sig till uttryck genom att resultatet av artikelförflyttningarna är 
dåligt den första månanden i den undersökta perioden, eftersom många artikelförflyttningar 
genomförts då, vilket i sin tur påverkar den totala besparingspotentialen.  
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Figur 12 – Genomsnittligt avstånd plocklager vid verklig artikelplacering samt artikelplaceringen baserat på de olika 
prognoserna vid en investeringskostnad om 250 000. 

 

 
 

Figur 13 – Genomsnittligt avstånd plocklager vid verklig artikelplacering samt artikelplaceringen baserat på de olika 
prognoserna vid en investeringskostnad om 83 000. 

 
I Tabell 6 och Tabell 7 nedan redovisas den genomsnittliga procentuella besparingen av avlagd 
sträcka för att tillgodose efterfrågan, det vill säga procentuell besparing plockpersonal, som 
kunde realiserats under år 2016 med hjälp av modell 2 vid olika scenarion.  
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Tabell 6 – Genomsnittlig procentuell avståndsbesparing i sträcka år 2016, Modell 2 invCost = 250 000. 

Perfekt prognos 26,32 

Sämsta prognos 8,38 

Exp.utj 12,39 

Exp.utj MV 12,31 
 
Tabell 7 – Genomsnittlig procentuell avståndsbesparing i sträcka år 2016, Modell 2 invCost = 83 000. 

Perfekt prognos 40,44 

Sämsta prognos 22,74 

Exp.utj 22,83 

Exp.utj MV 24,90 
 
I Tabell 8 och Tabell 9 nedan redovisas den genomsnittliga procentuella besparingen som kunde 
ha realiserats i plocklagret som helhet med hänsyn till de investeringar som krävts för 
artikelförflyttningarna under år 2016 med hjälp av modell 2 vid olika scenarion. Viktigt att 
återigen poängtera är att eftersom investeringskostnaderna inkluderats i beräkningarna nedan 
belastas det presenterade resultatet negativt i proportion mot hur dålig den nuvarande 
artikelplaceringen är. 
 
Tabell 8 – Genomsnittlig procentuell avståndsbesparing i plocklagret som helhet år 2016, Modell 2 invCost = 250 000. 

Perfekt prognos 19,96 

Sämsta prognos 2,01 

Exp.utj 10,84 

Exp.utj MV 8,35 
 
Tabell 9 – Genomsnittlig procentuell avståndsbesparing i plocklagret som helhet år 2016, Modell 2 invCost = 83 000. 

Perfekt prognos 35,87 

Sämsta prognos 18,01 

Exp.utj 21,23 

Exp.utj MV 22,03 
 
Ur tabellerna kan det utläsas att oavsett investeringskostnad genererar den perfekta prognosen 
den högsta besparingen, och den sämsta prognosen den lägsta besparingen. Detta är ett rimligt 
beteende vilket påvisar att desto bättre prognosen är, desto högre blir besparingen. Besparingen 
kan dock aldrig, per definition, överstiga den av den perfekta prognosen.  
 
Vidare påvisar fördelningen av avståndsbesparingarna som resulterat från de olika scenariona 
att den lägsta förväntade besparingen av avlagd sträcka för plockpersonal vid en godtycklig 
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station vid Tamro ABs distribunal i Stockholm är 8,38% respektive 22,74% beroende på hur 
investeringskostnaden väljs. Efter borträkning av den investering som krävs för att genomföra 
artikelförflyttningarna kan det konstateras att den lägsta förväntade besparingen för plocklagret 
i sin helhet är 2,01% vid en investeringskostnad om 250 000 och 18,01% vid en 
investeringskostnad om 83 000. Eftersom valet av en investeringskostnad om 250 000 
motiverades med att det är den sämsta tänkbara verkliga tidsåtgången för en parvis 
artikelförflyttning är det rimligt att anta att sämsta förväntade utfallet av att använda modell 2 
är en besparing om 8,38% för plockpersonalen och 2,01% för plocklagret i sin helhet. Det är 
dock viktigt att poängtera att utfallet av att använda en sämsta prognos inte kan anses 
representera det sämsta utfallet av att använda modellerna. Detta eftersom man med enkelhet 
kan formulera en prognos bättre än den sämsta prognosen. I samband med att både prognoser 
och tiden det tar att genomföra en parvis artikelförflyttning förbättras kommer besparingen som 
följer av användandet av modell 2 att förbättras. 
 
Hur hög besparingspotential modell 2 förväntas medföra är emellertid svår att fastställa från de 
olika undersökta scenarierna; detta eftersom hur investeringskostnaden och prognosen väljs har 
en stor inverkan på resultatet. Det går dock att föra resonemang kring vilken besparing som är 
realistisk att förvänta sig utifrån de presenterade tabellerna ovan. Att Tamro skulle kunna sänka 
tidsåtgången vid analys och fysiskt arbete för att genomföra parvisa artikelförflyttningar till 10 
minuter per par, motsvarande 83 000 cm i investeringskostnad, bedöms rimlig. Detta eftersom 
nuvarande arbetssätt är tidskrävande och kan förbättras avsevärt genom en bättra approach till 
artikelförflyttningar. Vidare bedöms de använda prognoserna till att vara förhållandevis dåliga 
till följd av att fokus i denna studie var att ta fram fungerande modeller snarare än perfekta 
prognoser. Således är det rimligt att genom ett gediget arbete med både prognoser och 
artikelförflyttningar förvänta sig en avståndsbesparing om minst 25% för plockpersonalen, och 
minst 22% i sin helhet, vid användandet av modell 2. Dessa siffror motsvarar resultatet från de 
förhållandevis primitiva exponentiella utjämningsprognoserna; prognoser vilka inte är särskilt 
tidskrävande eller svåra att uppnå. Värt att poängtera är dock att detta är en 25% respektive 
22% minskning av den sträcka som krävs för att tillgodose efterfrågan, och inte en monetär 
besparing eller ökning i effektivitet om motsvarande procentsatser. Huruvida denna besparing 
av färdsträcka ska omsättas till sparade monetära medel eller hur den översätts i termer av 
effektivitet är utelämnat i denna studie. 
 
Avslutningsvis går det att genom bilagorna 1, 2 och 3, vilka återfinns i slutet av rapporten, 
påvisa att modell 2 genomför färre parbyten vid en högre investeringskostnad än vid en lägre. 
Vidare går det att i Tabell 6 och Tabell 7 ovan, samt Tabell 8 och Tabell 9, urskilja att 
besparingen vid en lägre investeringskostnad överstiger den vid en högre investeringskostnad, 
även om det i båda av fallen genereras en besparing. Detta är ett rimligt beteende vid 
användandet av modell 2 eftersom det vid en större investeringskostnad kräver en större 
besparing av ett potentiellt parbyte för att det ska vara lönsamt att genomföra förflyttningen. 
Således kommer färre parbyten genomföras och därmed en lägre besparing realiseras. Ur detta 
följer dock inte endast en verifiering att modellen agerar som den ska; utan också att modellen 
vid en högre investeringskostnad hittar de artiklar som är mest kritiska att förflytta. I motsats 
genomför modellen fler artikelförflyttningar vid en lägre investeringskostnad, vilket medför en 
högre total avståndsbesparing. 
 
5.2.3. Modell 1 vs. Modell 2 
Även om modell 1 inte tar hänsyn till praktiska förutsättningar medan modell 2 gör det, så går 
det att analysera hur de båda modellerna beter sig i förhållande till varandra för att kunna dra 
fler slutsatser. När modellerna ställs i relation till varandra kan det konstateras att modell 1 
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genererar den högsta avståndsbesparingen i plocklagret, men att den endast effektiviserar 
plockprocessen och inte tar hänsyn till företaget i sin helhet. Detta stärks av de båda 
modellernas olika beteenden som diskuterats ovan och besparing vid varje månads beräkningar. 
Att modell 1 erhåller en bättre besparing än modell 2, om än utan att ta hänsyn till andra 
förutsättningar, medför att det kan vara en svår avvägning att avgöra hur Tamro ska fördela 
resurserna mellan användandet av de båda modellerna för att uppnå en bättre artikelplacering. 
 
Med en perfekt prognos föreslår modell 1 att en övervägande majoritet av antalet artiklar vid 
en godtycklig station ska flyttas. Hur stort antal artiklar som behöver flyttas enligt modell 1 
varierar kraftigt i samband med förändring av efterfrågan och storlek på stationerna, men ett 
genomsnitt om 200 artiklar månatligen vid en godtycklig plockstation är en rimlig 
approximation. Samtidigt föreslår modell 2, med en perfekt prognos och en investeringskostnad 
om 83 000, i genomsnitt att cirka 11 parbyten, eller 22 artiklar totalt bör flyttas månatligen vid 
en godtycklig plockstation. Detta, i kombination med vardera modells genomsnittliga 
procentuella avståndsbesparing vid en perfekt prognos, visar att modell 2 når cirka 75% av 
modell 1s besparingspotential men med upp till 90% färre artikelflyttar.  
 

5.3. Indirekta förbättringar 
Att tillämpa matematisk optimering för att angripa verkliga problem innebär inte bara ett 
strukturerat samt metodiskt arbetssätt; resultat som påvisas har ofta en konkret karaktär och kan 
ofta kopplas direkt till potentiella förbättringar. Av denna anledning är det lätt att förbise de 
indirekta förbättringar som följer en optimeringsapproach. Dessa indirekta förbättringar är 
svårare att kvantifiera men kan komma att innebära långsiktiga fördelar. Nedan beskrivs därför 
de indirekta förbättringar som Tamro kan förvänta sig vid användandet av de föreslagna 
optimeringsmodellerna.  
 
Minskat övertidsarbete 
I problemdiskussionen konstaterades det att Tamro inte har möjlighet att skjuta upp produktion, 
vilket innebär att ineffektivt orderplock per automatik leder till övertidsarbete för 
plockpersonalen. Tamro har ingen möjlighet att i förväg identifiera vilka dagar det behövs 
övertidsarbete, varför det ofta beordras på kort notis.  
 
Övertidsarbete kan innebära en sjunkande motivation hos medarbetare, framförallt om det sker 
vid upprepade tillfällen under en längre period och utan förvarning. Vidare kan också 
människors välmående påverkas negativt av långa stressfyllda arbetsdagar. Att optimera 
artikelplaceringen genom artikelförflyttningar utifrån de föreslagna modellerna kommer, enligt 
tidigare analysavsnitt, minska den avståndet som behöver avläggas för att tillgodose 
efterfrågan. Således bör detta arbetssätt medföra att övertid minskas då plockpersonal kommer 
att ha möjligheten att producera fler rader varje dag och då hinna klart med order i tid. Detta i 
sin tur skapar indirekta förbättringarna såsom ökat välmående samt ökad motivation hos 
plockpersonalen. 
 
Ergonomiska förbättringar 
Genom att inkludera en ergonomisk aspekt i modell 2 säkerställdes att en mer ergonomiskt 
önskvärd situation för plockpersonalen togs i beaktning. Enligt både Petersen et al. (2005) samt 
Jones och Battieste (2004) så innebär plock från en optimal höjd en minskad arbetsbelastning 
för individen som plockar. Alltså medför en optimerad artikelplacering till följd av modell 2 en 
förbättrad ergonomisk miljö att arbeta i för plockpersonalen, och med det indirekta 
förbättringar. 
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Minskad köbildning och färre felplock 
I dagsläget bildas köer vid plockstationerna under hög beläggning, vilket efterfrågar en högre 
effektivitet under dessa tillfällen. Vidare förekommer avvikelser såsom felaktig plockning samt 
kross av artiklar troligast vid hög beläggning då plockpersonalen är stressad. Genom att 
använda de föreslagna modellerna kommer Tamros plockpersonal bli mer effektiva, och 
därmed kommer företaget troligtvis se en minskad köbildning och ökad kvalitet. 
 
Kontinuerliga förbättringar 
Genom att nå en bättre artikelplacering, och därmed en besparing i avlagd sträcka för 
plockpersonalen, kommer tid att frigöras. Detta innebär att det i framtiden finns möjlighet att 
personalen själva utför proaktivt förbättringsarbete. Exempelvis kan plockpersonal bistå 
buffringspersonalen i mån av tid.  
 
Standardiserat arbetssätt 
Arbetssättet för att genomföra en analys inför artikelförflyttning är i dagsläget inte optimalt 
utformat på Tamro. Genom att använda sig av modellerna så införs ett nytt arbetssätt vilket 
innefattar en standardiserad process där analys sker med hjälp av en datoriserad 
optimeringsalgoritm. Den personal som arbetar med att genomföra artikelförflyttningar 
kommer med detta arbetssätt således öka sin effektivitet eftersom allt sker per automatik.  
 

5.4. Sammanfattning analys 
Ovanstående analysavsnitt kretsar kring studiens två optimeringsmodeller, för vilka analysen 
är uppdelad i följande delar: Modellernas trovärdighet, Avståndsbesparingar i plocklagret, samt 
Indirekta förbättringar. För att skapa en övergripande bild återfinns nedan en sammanfattning 
över analysens delar. 
 
Modellernas trovärdighet – Analys av de antaganden och undersökningar som föranlett 
modellformuleringarna 
 

- Båda modellerna är trovärdiga baserat på ett genomtänkt tillvägagångssätt och 
presenterat resultat. 

- Modell 1 möjliggjorde en optimal artikelplacering, Modell 2 formulerades för att ge 
Tamro bättre praktiska förutsättningar. 

- Modell 2 grundades på viktiga beteenden som identifierades i Tamro verksamhet. 
 
Avståndsbesparingar i plocklagret – Analys av modellernas resultat, deras trovärdighet samt 
potential 
 

- Modell 1 föreslår samtliga artiklar vilka i dagsläget har fel placering, oavsett övriga 
förutsättningar. 

- Modell 2 identifierar och föreslår endast förflyttning av de artikelpar som har högst 
besparingspotential. 

- Storleken av investeringskostnaden i modell 2 har en stark inverkan på antalet 
föreslagna artikelpar att flytta. 

- Modell 1 ger 55,3% besparing vid perfekt prognos. 
- Modell 2 ger en avståndsbesparing om 40,44% för plockpersonalen och en besparing 

av avlagd sträcka i plocklagret om 35,87% vid perfekt prognos och en 
investeringskostnad om 83 000. 
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- Tamro ABs distribunal i Stockholm kan förvänta sig en genomsnittlig 
avståndsbesparing om cirka 25% av plockpersonalen och cirka 22% av plocklagret i 
sin helhet vid månatlig användning av modell 2 och en investeringskostnad om 83 000. 

- I det sämsta scenariot, det vill säga med den högsta rimliga investeringskostnaden och 
sämsta prognosen, hade modell 2 genererat en avståndsbesparing om 8,38% av 
plockpersonalen och 2,01% av plocklagret i sin helhet under år 2016. 

- Modell 2 når cirka 75% av modell 1s besparingspotential, men med upp till 90% färre 
artikelflyttar. 

- Desto bättre prognos som verkar som indata till modell 2, desto bättre resultat erhålls. 
 
Indirekta förbättringar – Analys av den påverkan och det mervärde modellerna skapar inom 
verksamheten 
 

- En rad indirekta förbättringar identifierades som en följd ett potentiellt användande av 
modellerna.  
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6. Slutsats, resultat och modellernas användande 
Nedan följer en redogörelse för de slutsatser som resulterat från studien. Avsnittet är först 
indelat i två områden där övergripande slutsatser gällande studiens tillvägagångssätt, 
forskningsfrågor och syfte diskuteras. Därefter sammanfattas studiens akademiska resultat 
genom att det övergripande syftet med tillhörande forskningsfrågor diskuteras. Avslutningsvis 
behandlas förslag på hur modellerna kan användas i praktiken hos Tamro.  
 

6.1. Modellernas trovärdighet 
Modell 1 hade en stark grund i tidigare forskning, mer specifikt så var modell 1 en modifierad 
variant av det generella produktallokeringsproblemet. Att till stor del efterlikna resultatet av 
tidigare studier medför att modellen kan bedömas trovärdig. Det visade sig dock att de orimliga 
resurser som krävs för att genomföra den artikelplacering som följer användandet av modell 1 
efterfrågade en kompletterande approach. Detta mynnade ut i modell 2, en modell vilken starkt 
baserats på verkliga förutsättningar och vars koncept inte återfanns i någon tidigare akademisk 
studie. 
 
För att formulera modell 2 krävdes en kartläggning av de underliggande beteenden och 
aktiviteter vilka påverkar aktiviteten artikelförflyttningar. I analysen har detta diskuterats och i 
samtliga fall bedöms sättet kartläggningen inkluderats i modell 2 som trovärdig och därav även 
modellens resultat; inte nog med att modellen tar hänsyn till de viktigaste förutsättningarna som 
berör artikelförflyttningar på ett genomtänkt sätt, den identifierar även de artikelförflyttningar 
som medför en avståndsbesparing för Tamro i sin helhet och inte bara för plockpersonalen. 
 
Utöver att modell 2 formulerats med noggrann eftertanke kunde dess trovärdighet ytterligare 
säkerställas genom en jämförelse med resultatet från modell 1 och verkligt utfall år 2016. 
Modell 1 inkluderade färre förutsättningar och hade därmed en godare potential att hitta en 
lösning vilken gav ett bättre resultat än den av modell 2. Detta, samt att användandet av modell 
2 resulterade i en besparing jämfört med det verkliga utfallet, påvisades i analysavsnittet. 
Således kan det konstateras att modell 2 är trovärdig även ur denna aspekt. 
 
Avslutningsvis kan det konstateras att den metodik som tillämpats för att formulera modell 1 
samt modell 2, och även de antagen och undersökningar som föranlett modellerna, har följt det 
i arbetet presenterade teoretiska ramverket. Revidering och validering har skett kontinuerligt i 
samtliga arbetsmoment och beslut har fattats efter noga övervägande. Detta tillsammans med 
ovanstående slutsatser bekräftar att både modell 1 och modell 2 anses trovärdiga och att 
resultatet som följer användandet av modellerna rimligt och användbart. 
 

6.2. Modellernas potential i Tamros plocklager 
I analysavsnittet ovan har det påvisats att modellerna genererar en avståndsbesparing under år 
2016 oavsett indata. Huruvida denna besparingspotential är realistisk eller ej har också 
analyserats. Det går med stor säkerhet att fastslå att Tamro AB kan realisera 
avståndsbesparingar för både plockpersonalen och plocklagret i sin helhet till följd av den 
föreslagna metodiken för artikelförflyttningar som studien presenterat. 
 
Avståndsbesparingarnas storlek i ett verkligt sammanhang är däremot svårt att dra några 
slutsatser om. Analysen visade att modell 1, i teorin, hade gett en minskning om cirka 55% av 
färdsträckan som måste avläggas av plockpersonalen för att tillgodose efterfrågan vid en 
godtycklig plockstation. Dock representerar denna avståndsbesparing emellertid endast en 
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minimering av färdsträckan för plockpersonalen, utan att ta hänsyn till förutsättningarna som 
råder på företaget. 
 
För att över huvud taget uppnå en besparing krävs det att personal i plocklagret eller från 
plocklagrets stödfunktioner, exempelvis gruppen ”Planering och Utveckling”, utför både analys 
och förflyttningar. Med hjälp av de presenterade modellerna kommer resurserna för att utföra 
detta arbete minska avsevärt i förhållande till nuvarande arbetssätt. Hur mycket bättre, och 
därmed mindre tidskrävande, arbetet kommer att bli är dock svårt att avgöra. Således är det 
även svårt att avgöra vilken investering som kommer att krävas i framtiden för att genomföra 
förflyttningar.  
 
Om Tamros distribunal i Stockholm kan minska investeringskostnaden för artikelförflyttningar 
från 250 000 till 83 000 lämnas osagt; däremot kan det konstateras att om så är fallet kan det 
förväntas en besparing motsvarande 22% av plockpersonalens avlagda sträckor i plocklagret 
för företaget i sin helhet. Denna siffra kan närma sig 35,87% i takt med att träffsäkerheten i 
Tamros prognoser ökar. 
 
Genom motsvarande resonemang kan det konstateras att plockpersonalen i sin enskildhet kan 
nå en avståndsbesparing om cirka 25% av avlagd sträcka för att tillgodose efterfrågan. Om 
Tamro kan erhålla goda prognoser kommer denna siffra närma sig den perfekta prognosen, 
vilken motsvarade en förväntad avståndsbesparing om 40,44%. Dessa besparingar motsvarar, 
precis som den av modell 1, fortfarande endast i vilken storleksordning det avlagda avståndet 
för att tillgodose efterfrågan kan minskas. 
 
Utöver att Tamro kan förvänta sig kvantifierbara avståndsbesparingar påvisade analysen att det 
även finns indirekta förbättringar att införliva med hjälp av optimeringsmodellerna. Mer 
specifikt förväntas optimeringsmodellerna generera en högre kvalitet i orderplocksprocessen 
samtidigt som plockarna kommer uppleva en högre motivation genom minskad övertid och 
bättre ergonomiska förutsättningar. Vidare kommer plockpersonal samt personal som i 
dagsläget hanterar artikelförflyttningar bli effektivare i sitt arbetssätt, och därmed ha tid över 
till andra förbättringsåtgärder. 
 

6.3. Studiens resultat 
Syftet med denna studie var att undersöka huruvida avståndsbesparingar kan realiseras i en 
plocklagerverksamhet, och med det en ökad effektivitet, med en mer genomtänkt 
artikelplacering till följd av artikelförflyttningar. För att kunna besvara syftet formulerades tre 
forskningsfrågor. Hur dessa forskningsfrågor, och där med syftet, besvarats i denna studie 
presenteras nedan. 
 

FF1: Vilka avstånd avläggs för att tillgodose efterfrågan i Tamro ABs plocklager vid 
nuvarande och teoretiskt optimal artikelplacering? 

 
Utöver att erbjuda en metodik för artikelförflyttningar medförde modell 1 att den teoretiskt 
bästa artikelplaceringen kunde fastställas. Ur detta kunde sedan avstånd beräknas, vilket visade 
på att avstånd vid teoretisk optimal artikelplacering var cirka 55% lägre än avstånden vid 
nuvarande artikelplacering, och därmed besvarades forskningsfråga 1.  
 

FF2: Hur kan Tamro ABs artiklar förflyttas, baserat på nuvarande förutsättningar, för att 
uppnå en optimerad artikelplacering? 
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Den presenterade kartläggningen i nulägesbeskrivningen besvarade forskningsfråga 2. Det 
visade sig att Tamro bör flytta artiklar parvis samt även ta hänsyn till ergonomiska 
förutsättningar. Vidare bör de endast flytta de artikelpar vilkas förväntade avståndsbesparing 
överstiger den investering som krävs för att genomföra flytten. 
 

FF3: Hur påverkar en optimerad artikelplacering genom artikelförflyttningar Tamro ABs 
plocklager? 

 
Genom forskningsfråga 2 kunde modell 2 formuleras för att besvara forskningsfråga 3. Det 
visade sig att modell 2 möjliggör för en markant besparing i avlagd sträcka i Tamros plocklager.  
 
Kan en optimerad artikelplacering genom artikelförflyttningar leda till avståndsbesparingar i 

Tamro ABs plocklager? 
 
Av ovanstående övergripande slutsatser samt de besvarade forskningsfrågorna konstateras att 
Tamro ABs plocklager kan, med en optimerad artikelplacering genom artikelförflyttningar, 
uppnå avståndsbesparingar. Mer specifikt kan de förvänta sig en besparing om 22% av avlagd 
sträcka för att tillgodose efterfrågan vid en godtycklig plockstation om metodiken som 
presenterats i denna studie tillämpas. Denna slutsats bedöms korrekt då både modell 1 och 
modell 2 anses trovärdiga och att resultatet som följer användandet av modellerna rimligt och 
användbart. 
 

6.4. Modellernas användande 
Den genomförda studiens övergripande styrka ligger i den systematiska approach som följer 
valet av att lösa ett verkligt problem med matematisk optimering. Studien har inte enbart 
utmynnat i två modeller vilka behandlar problematiken kring förbättrad artikelplacering, utan 
även införandet av ett nytt tankesätt och en ny metodik för att angripa problem inom en 
plocklagerverksamhet. Utöver de båda modellerna så belyser denna studie ett generellt koncept 
för lönsamma artikelförflytningar. Mer specifikt bör approachen att en artikelförflyttning ska 
genomföras endast i de fall då den potentiella avståndsbesparingen överstiger investeringen 
som krävs för att utföra flytten belysas.  
 
Ur analysen följde en mängd olika direktiv för hur de båda modellerna kan användas på bästa 
sätt rent praktiskt. Gemensamt för de båda modellerna är att de baserat på en efterfrågefrekvens 
identifierar en optimerad artikelplacering. För att tillämpa modellerna som ett verktyg för att 
realisera avståndsbesparingar i plocklagret måste det således finnas prognoser att optimera 
utifrån. I analysen framgick det att desto bättre prognosen är, desto bättre blir resultatet av 
modellerna. Vidare så ges rekommendationen att modellerna bör användas för att optimera när 
det är hög beläggning, det vill säga att eftersträva effektivitet när det är som mest att göra. För 
att uppnå detta så bör utgångspunkten väljas vid den plats plockare befinner sig under just hög 
beläggning. 
 
I analysen beskrivs hur modell 1 möjliggjorde för att identifiera en optimal artikelplacering, 
förutsatt att de resurser som krävs för att flytta en stor mängd artiklar fanns tillgängliga. Detta 
medför emellertid ett problem eftersom investeringen som krävs för att genomföra ett stort antal 
artikelförflyttningar kan överstiga avståndsbesparingen, och företaget i sin helhet gör en förlust 
även om plockpersonalen blir effektivare. Således bör modell 1 främst användas som ett 
verktyg vid införandet av nya plockstationer då samtliga lagerplatser är tomma och Tamro 
behöver ett beslutsunderlag för en initial placering. Till följd av samma resonemang bör modell 
1 användas för att optimera artikelplaceringen långsiktigt; detta innebär att modellen används 
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med långsiktiga prognoser så att de artiklarna med högst efterfrågefrekvens historiskt sett 
hamnar närmst I/O-punkten.  
 
Vidare så kommer modell 2 aldrig att föreslå parbyten fungerande som finjusteringar, med det 
menas att enbart de värsta fallen hittas och inte de små förändringarna som krävs för att nå 
optimum. Detta på grund av att sådana flyttar innebär en lägre avståndsbesparing som aldrig 
kommer att överstiga en investeringskostnad. Modell 1 kan här fungera som ett komplement 
till modell 2 då denna hittar dessa finjusteringar, detta innebär dock en större tidsåtgång för 
arbetet och således inget som bör göras på månatlig basis. Hur ofta modell 1 bör användas 
lämnas däremot osagt. 
 
Resultatet från modell 1 kan närmast liknas med den teoretiskt bästa allokeringen av artiklar i 
plocklagret, medan modell 2 allokerar artiklar på bästa sätt möjligt givet Tamros 
förutsättningar. Även om modell 1 ger det bästa tänkbara resultatet visade analysen att modell 
2 med en avsevärt lägre insats närmar sig det teoretiska optimumet. Genom att flytta endast 
cirka 10% av antalet artiklar som föreslås av modell 1 kunde modell 2 nå en avståndsbesparing 
motsvarande cirka 75% av den för modell 1. Detta visar på att besparingen som uppnås avtar i 
takt med att antalet artikelförflyttningar ökar; användandet av modell 2 kommer alltså bidra till 
att Tamro får det mesta möjliga ur de resurser som investeras i artikelförflyttningar. För bästa 
effekt av modell 2 bör den användas månatligen eftersom säljkampanjerna ”Månadens vara” 
återkommer med samma frekvens. 
 
Ett annat faktum som identifierades i analysen var att investeringskostnaden är en parameter 
som har hög påverkan på modellernas resultat. Modell 2 kommer att föreslå fler parbyten vid 
en låg investeringskostnad jämfört med en hög investeringskostnad. Att modellen enbart 
föreslår parbyten som innebär en avståndsbesparing medför således att en lägre vald 
investeringskostnad medför en högre total besparing då fler artiklar förflyttas. Men det tar också 
längre tid att genomföra ett större antal parbyten. Således dras slutsatsen att om personal har tid 
att genomföra flertalet flyttar så bör en låg investeringskostnad användas, för att uppnå så hög 
total besparing som möjligt. 
 
Med omvänt resonemang konstateras också att om tidsbrist råder så bör en högre 
investeringskostnad väljas då färre par föreslås för flytt. Anledning till att detta faktum råder är 
att den större investeringskostnaden kräver en större avståndsbesparing för att ett parbyte ska 
vara lönsamt. Således föreslår modellen enbart de paren som ligger värst placerade vilket 
innebär en högre besparing per investerad tid jämfört med användandet av en låg 
investeringskostnad. 
 
Ovanförda resonemang visar på en potential för modellerna att, förutom att fungera som 
operationella verktyg, fungera som verktyg för analys av plocklagret. Ett verktyg som alltså 
kan användas i utvärderings- samt uppföljningssyfte. 
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7. Diskussion och framtida forskning 
I kommande avsnitt diskuteras först studiens resultat samt tillvägagångssätt utifrån ett 
reliabilitets- och validitetsperspektiv. Därefter följer en diskussion om framtida potentiella 
forskningsområden med utgångspunkt i studiens slutsats och det identifierade problemområdet. 
 
Genom att använda den metodik som studien föreslagit bedömdes det rimligt att Tamro kan 
uppnå avståndsbesparingar i deras plocklager. Även om det är lockande att tro att denna 
avståndsbesparing är ekvivalent med en lika stor ökning i effektivitet så bör den av uppenbara 
skäl utläsas för vad den är, och inte direkt översättas till något annat än just en potentiellt 
besparad avlagd sträcka. Fortsatt så är det inte självklart att presenterat resultat i form av 
potentiella besparingar i avlagd sträcka leder till en förbättring i Tamros plocklager. Författarna 
är övertygade om att ett användande av modellerna har potential att generera insparad tid men 
är även medvetna om att insparad tid inte alltid översätts till ökad effektivitet. Resultatet beror 
på hur den insparade tiden tas tillvara på, vilket är något som legat utanför examensarbetets 
omfattning. 
 
I studien tillämpades erfarenhets- och bekvämlighetsurval för att välja ut vilka personer på 
Tamro som var aktuella att intervjua, studera samt bolla idéer med. Urvalet applicerades inte 
på plockpersonalen då dessa enbart observerades som en hel enhet. Detta på grund av att en 
viktig tanke med studien var att författarna skulle komma med nya tankar och idéer, inte allt 
för strikt styras av befintliga arbetssätt. Erfarenhets- och bekvämlighetsurval applicerades dock 
på den personal som arbetade med artikelförflyttningar samt utveckling av plocklagret, då dessa 
interagerade med författarna under studien. Denna personal innefattade en mycket begränsad 
grupp medarbetare, varför ett statistiskt baserat urval inte var möjligt. Samtidigt så var 
matematisk optimering helt nytt för Tamro, varför författarna med omsorg fick välja vilka 
personer som skulle involveras för att säkerställa studiens resultat. 
 
För att uppnå syftet har studien behandlat stora mängder primär- och sekundärdata, varför 
kvaliteten på indata också avgjort kvaliteten på studiens resultat. Den sekundära indata som 
används har till största möjliga mån triangulerats genom avstämningar med insatt personal på 
Tamro samt manuella beräkningar. En triangulering av samtliga data var dock en omöjlighet 
på grund av den tidsram examensarbetet fallit under. Kvaliteten på den primärdata som använts 
har säkerställts genom regelbundna återkopplingar med berörd personal så att inga missförstånd 
skett. 
 
Även om sekundärdata bedöms hålla en hög kvalitet har de förväntade avståndsbesparingarna 
även påverkats till stor grad av kvaliteten på prognoserna som utgjort indata för modellerna. 
Inom detta examensarbetes omfång ingick inte att identifiera en bästa prognos att använda, 
varför relativt simpla prognoser legat till grund för det förväntade resultatet. Genom att använda 
mer träffsäkra prognoser kan således det förväntade resultatet enbart bli bättre. Att det 
presenterade resultatet grundats i primitiva prognoser anses dock ge företaget ett tillräckligt 
gott beslutsunderlag.  
 
Vidare så har en mängd antaganden, förenklingar och andra val varit en stor del av studien, 
framförallt vid arbetet med att formulera modellerna. Vid dessa vägskäl har utgångspunkten för 
författarna varit att välja det scenario som minst gynnat modellerna och således inte försökt att 
ge en fördel till studiens resultat. Risken att detta förhållningssätt varit för starkt finns. 
Författarna anser dock att presenterat resultat har substantiellt värde och således konstateras att 
det restriktiva förhållningssättet inte påverkat studiens utfall negativt. I motsats kan de 
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presenterade förväntade avståndsbesparingarna istället tolkas som högst trovärdiga eftersom de 
härstammat från icke fördelaktiga förhållanden.  
 
Ett antagande är emellertid värt att diskutera enskilt, nämligen placeringen av plockpersonalens 
utgångspunkt. Utgångspunkten valdes dels baserat på vart plockarna bedömdes spendera mest 
tid längs transportbandet, samt vart plockpersonalen står under hög beläggning med 
motiveringen att effektivitet är mest eftersträvat i stressade situationer. Även om detta bedöms 
som ett rimligt beslutsfattande måste det understrykas att plockpersonalens position i 
verkligheten inte är en fast punkt. I verkligheten flyttas utgångspunkten i takt med att 
beläggningen ökar eller minskar vid en station, vilket medför vissa felaktigheter i de 
presenterade slutsatserna. Låt säga att plockpersonalen i verkligheten utgår från den föreslagna 
utgångspunkten i 75% av tiden, då skulle den förväntade besparingen inte vara 22% utan 0,75 ∙
22%. Dock så avslutas denna diskussionspunkt med att konstatera att om I/O-punkten placeras 
någon annanstans än den under studien valde placeringen, så hade beräkningar för nuvarande 
artikelplacering inte varit korrekt jämförbara mot det verkliga fallet vilket hade skadat studiens 
validitet. 
 
Avslutningsvis bör det belysas att genom hela perioden för studien har författarna haft en fysisk 
närvaro på Tamro. Detta har möjliggjort att delar av personalen bidragit med input i form av 
tankar och idéer, vilka kompletterat författarnas egna. Således har studien inte bara baserats på 
akademiska riktlinjer, utan även formats efter kunskap på det fallstuderade företaget; något som 
är en förutsättning när ett verkligt problem ska ombesörjas i matematiska modeller.  
 

7.1. Framtida forskning 
Den här studien har fokuserat på hur Tamro AB kan på ett smidigt sätt, utifrån de förutsättningar 
som råder, arbeta med artikelförflyttningar för att få en bättre artikelplacering och därmed 
effektivare verksamhet. Även om de presenterade modellerna som syftar till att åstadkomma 
detta visar på goda förbättringsmöjligheter för företaget finns det utrymme att inkludera fler 
aspekter; aspekter vilka möjliggör för en än mer sanningsenlig matematisk beskrivning av 
verkligheten och som ger ett bättre beslutsunderlag för företaget. 
 
På grund av osäkra data i det fallstuderade företagets ERP-system gällande artikelstorlek och 
vikt samt lagerplatsernas storlek har dessa aspekter utelämnats i båda modellerna. För att göra 
modellerna än mer verklighetsanpassade bör detta inkluderas. Att inkludera fler begränsningar 
medför emellertid att lösningen kan försämras. Utöver att i framtida studier utveckla modellerna 
att ta hänsyn till dessa aspekter bör det därför även undersökas till vilken utsträckning lösningen 
påverkas.  
 
Modell 2 har begränsats till att identifiera parvisa förflyttningar av artiklar. Detta är ett smart 
tillvägagångssätt då det i praktiken är enkelt att flytta artiklar mellan lagerplatser på detta vis. 
Huruvida detta begränsar resultatet eller inte, det vill säga plockpersonalens avlagda sträcka, är 
dock utelämnat i studien. Av denna anledning finns det ett värde i att undersöka om det är 
fördelaktigt att låta modellen identifiera förflyttningar där fler än två artiklar ingår. 
 
Vidare har tomma lagerplatser utelämnats i modell 2, detta innebär att tomma lagerplatser 
förutsätts vara längst bort från plockpersonalens I/O-punkt i verkligheten för att ett optimalt 
resultat ska uppnås. Att låta modellen behandla tomma lagerplatser innebär att artiklar inte 
behöver flyttas parvis, utan kan flyttas från sin nuvarande lagerplats till en tom lagerplats. Detta 
skulle innebära en relaxation av modellen varför det finns möjlighet att ett bättre resultat kan 
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uppnås. Således finns det ett värde i att undersöka hur modell 2 kan utvecklas för att även 
inkludera tomma lagerplatser.  
 
Avslutnings har det under fallstudien identifierats en potential i att balansera arbetsbelastningen 
mellan stationer. Detta i sin enskildhet är i dagsläget ett känt forskningsområde, men huruvida 
det är möjligt att minimera det avlagda avståndet för artikelplock samtidigt som en 
produktionslina balanseras är idag outforskat. Således är det en rekommendation att i framtiden 
undersöka hur modellerna kan anpassas efter denna möjlighet. 
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 I 

Bilagor 
 

Bilaga 1: Avståndsberäkningar modell 1 – Optimal artikelallokering 
Nedan presenteras det verkliga- och optimala utfallet, det vill säga vad hade utfallet varit ifall modell 1 använts med en perfekt prognos, för varje 
station och enskild månad under 2016 med modell 1. Samtliga siffror är uttryckta i centimeter. 
 
Tabell 10 – Avståndsberäkningar modell 1 för samtliga stationer. 

 
 

 

Station
Verkligt 
utfall

Optimalt    
utfall

Verkligt 
utfall

Optimalt    
utfall

Verkligt 
utfall

Optimalt    
utfall

Verkligt 
utfall

Optimalt    
utfall

Verkligt 
utfall

Optimalt    
utfall

Januari 17358879 6644955 30178231 11375990 12877200 4934675 15168680 7289348 17584473 9505774
Februari 17082344 6211295 30236321 10391577 9466359 4382276 18122070 9132715 16894793 9272584

Mars 16859385 8149820 33305973 10908614 10203157 4631384 18373520 9515398 16937895 9370893
April 19123879 8401533 27858787 9471410 13959139 5122532 19194651 9416068 16333494 9377320
Maj 19340017 7580180 29296140 9917897 11628359 5453339 22179965 10546345 18805685 10372244
Juni 15555955 7257842 27516332 10173471 10304459 4925403 21578393 11096705 17436242 10055015
Juli 19248297 7484255 29170525 9790127 11205569 5109539 22076202 10466301 18209529 10206843

Augusti 15439342 7167015 27342695 9995271 9822118 4511873 20480391 10640635 17846145 10228422
September 15235918 6964894 27407978 9531058 8385710 4398507 16839963 8892347 16450456 9247046
Oktober 17746538 8373432 24951780 8865700 9847016 4688966 19822095 11481093 20266945 11092670

November 15518658 7054090 31661606 8759575 7638748 3930933 20004995 10376967 18043256 10294780
December 19853609 7891842 24043213 8243304 11295646 4612988 18868403 9995786 17870323 10085430

64 42 31 18 14



 II 

Bilaga 2: Avståndsberäkningar modell 2 – Parvis 
artikelförflyttning, investeringskostnad 250 000 cm 

Nedan presenteras utfallet av modell 2 för varje station för de olika scenariona. 
Investeringskostnaden för en parvis artikelförflyttning var vid dessa beräkningar satt till 250 
000 cm. Utöver verkligt utfall och utfallet för de olika scenariona presenteras antalet parbyten 
för vardera scenario, genom dessa kan kostnaden för att uppnå utfallet för respektive scenario 
i respektive månad bestämmas. 
 
Station 64 
 
Tabell 11 – Avstånd vilka resulterat från körningar med modell 2 för olika scenarion, station 64. 

 
 
Station 42 

Verkligt       
utfall

Sämsta 
prognos

Perfekt 
prognos

Exp.utj
Exp.utj med 

kampanj

Januari 17945157 10988140 10
Februari 17764319 16951409 10 10035886 7

Mars 17655390 18740850 7 12313558 8 18617878 8 16571024 14
April 19958440 18683383 8 12479325 8 19214320 0 18986974 4
Maj 20153683 17728788 8 11858587 6 16906638 1 16970728 5
Juni 16213465 17062542 6 11530822 9 15522323 0 16379034 7
Juli 20040564 17305845 9 11108486 8 16793518 0 15983757 5

Augusti 16076587 14976402 8 11373422 5 15385445 0 15051916 3
September 15761569 14791353 5 10869847 5 17860164 1 17211059 4
Oktober 18514466 19288606 5 11949543 8 17801094 2 19960812 4

November 16142631 17371768 8 10464372 7 19652219 0 17354604 6
December 20870996 19020500 7 11352675 11 19504255 0 15728217 6



 III 

Tabell 12 – Avstånd vilka resulterat från körningar med modell 2 för olika scenarion, station 42. 

 
 
Station 31 
 
Tabell 13 – Avstånd vilka resulterat från körningar med modell 2 för olika scenarion, station 31. 

 
 
Station 18 

Verkligt       
utfall

Sämsta 
prognos

Perfekt 
prognos

Exp.utj
Exp.utj med 

kampanj

Januari 30914155 17334845 18
Februari 30723395 22580800 18 16207082 8

Mars 33907329 23522436 8 16446444 8 26176361 19 21360629 25
April 28473793 20085969 8 14542422 8 19414815 0 18827273 6
Maj 29913498 18901243 8 15179501 7 18619459 2 22161607 3
Juni 28106222 22895712 7 15318177 8 21270102 0 18713552 2
Juli 29784859 21577070 8 14973380 7 18481044 0 19962352 1

Augusti 27929288 21571830 7 15114330 7 21077322 0 18453821 3
September 28007444 21438816 7 13789696 10 18768506 2 19336393 3
Oktober 25537428 17051591 10 14196393 7 17406530 0 17169487 1

November 32104307 18442011 7 13309407 8 17922135 0 17463048 2
December 24543895 16976822 8 13023984 6 16925643 0 17392943 0

Verkligt       
utfall

Sämsta 
prognos

Perfekt 
prognos

Exp.utj
Exp.utj med 

kampanj

Januari 13242201 7490540 8
Februari 9761829 7233047 8 6645148 2

Mars 10550833 7513372 2 6886085 2 7844298 7 7459645 11
April 14423092 10725254 2 7412231 4 8410109 0 8684157 1
Maj 12070556 9712687 4 8093058 3 9929602 0 9916929 1
Juni 10694009 11013902 3 7529435 3 10208499 0 10596968 0
Juli 11590016 9974544 3 7649588 3 9430751 1 8425536 5

Augusti 10167295 9819829 3 7049509 3 7847078 0 8515817 0
September 8716607 8182018 3 6738268 2 8487190 0 8623266 0
Oktober 10238813 8531880 2 6915449 3 9122944 0 8631519 2

November 7911055 6546452 3 6546452 0 6611373 0 7062489 1
December 11592733 9783801 0 6764528 3 7561953 0 7586088 1
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Tabell 14 – Avstånd vilka resulterat från körningar med modell 2 för olika scenarion, station 18. 

 
 
Station 14 
 
Tabell 15 – Avstånd vilka resulterat från körningar med modell 2 för olika scenarion, station 14. 

 
 

Verkligt       
utfall

Sämsta 
prognos

Perfekt 
prognos

Exp.utj
Exp.utj med 

kampanj

Januari 15860168 13221959 7
Februari 19019967 16751805 7 14604595 5

Mars 19185065 17006470 5 15300178 4 18084862 7 17811774 7
April 20335896 18119107 4 15234013 4 19723198 0 20062138 1
Maj 23211758 19925594 4 16334518 7 21739282 1 21106079 2
Juni 22765628 19801940 7 17705520 3 21852243 0 22077867 2
Juli 23107113 19876870 3 16216922 3 21063605 1 19621613 3

Augusti 21584634 18350466 3 17104609 2 19266003 2 20025898 1
September 17666796 17297799 2 14315391 2 16621922 0 16242507 0

Oktober 20807856 21657523 2 18019218 2 22774288 0 19479932 2
November 21013331 22964283 2 16079681 3 24864267 0 18749632 1
December 19750466 19220067 3 15888197 3 18793601 0 19095086 0

Verkligt       
utfall

Sämsta 
prognos

Perfekt 
prognos

Exp.utj
Exp.utj med 

kampanj

Januari 18245602 15403095 7
Februari 17546744 15784441 7 15452694 1

Mars 17629414 16315661 1 15561242 2 16363150 6 16239334 7
April 16954333 15401292 2 15401292 0 15891932 0 15888414 0
Maj 19516619 17649227 0 16705889 3 18130806 0 18125881 0
Juni 18173090 16123842 3 16123842 0 17357702 0 17409520 1
Juli 18924411 16460215 0 16460215 0 17537401 0 17505840 1

Augusti 18609768 16607360 0 16289210 1 17786241 0 17856964 0
September 17230522 15466184 1 14939567 1 16070404 0 16087160 0
Oktober 21143149 20517738 1 17829875 3 19089884 0 19062327 0

November 18934979 16890677 3 16193679 2 17731850 0 17769109 0
December 18685648 15992576 2 15705863 1 17867621 0 17907689 0
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Bilaga 3: Avståndsberäkningar modell 2 – Parvis 
artikelförflyttning, investeringskostnad 83 000 cm 

 
Nedan presenteras utfallet av modell 2 för varje station för de olika scenariona. 
Investeringskostnaden för en parvis artikelförflyttning var vid dessa beräkningar satt till 83 000 
cm. Utöver verkligt utfall och utfallet för de olika scenariona presenteras antalet parbyten för 
vardera scenario, genom dessa kan kostnaden för att uppnå utfallet för respektive scenario i 
respektive månad bestämmas. 
 
Station 64 
 
Tabell 16– Avstånd vilka resulterat från körningar med modell 2 för olika scenarion, station 64. 

 
 
Station 42 

Verkligt       
utfall

Sämsta 
prognos

Perfekt 
prognos

Exp.utj
Exp.utj med 

kampanj
Januari 17945157 11011816 24
Februari 17764319 9019816 24 9019816 0

Mars 17655390 16455670 0 9659174 17 18079512 23 18389195 28
April 19958440 18147520 17 11504019 16 17979290 2 18959717 9
Maj 20153683 20159769 16 12030231 17 16431885 2 14668262 10
Juni 16213465 18262077 17 11042179 14 14230871 2 15631035 8
Juli 20040564 15060444 14 10581553 13 15182995 3 14013187 8

Augusti 16076587 16814257 13 10574148 11 14088122 1 14424333 7
September 15761569 15006296 11 10140865 10 15851438 1 17105944 7
Oktober 18514466 15506648 10 10233605 14 19053978 1 20458262 10

November 16142631 20415683 14 11947274 13 16718748 2 16302996 8
December 20870996 16955405 13 10202126 11 20314614 1 15496402 10
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Tabell 17 – Avstånd vilka resulterat från körningar med modell 2 för olika scenarion, station 42. 

 
 
Station 31 
 
Tabell 18 – Avstånd vilka resulterat från körningar med modell 2 för olika scenarion, station 31. 

 
 
Station 18 

Verkligt       
utfall

Sämsta 
prognos

Perfekt 
prognos

Exp.utj
Exp.utj med 

kampanj
Januari 30914155 17363042 40
Februari 30723395 20223846 40 14240034 17

Mars 33907329 21342705 17 14414460 14 23831777 40 19305203 44
April 28473793 17062645 14 12894644 12 16206614 2 16073887 9
Maj 29913498 17143791 12 13383641 13 16501796 1 18614140 9
Juni 28106222 21852023 13 13769358 15 18102473 2 16707054 9
Juli 29784859 19878707 15 13101955 14 15584318 0 17248713 4

Augusti 27929288 21526644 14 13386403 13 17901188 0 16126429 3
September 28007444 21593208 13 12683688 14 16829961 3 17390409 7
Oktober 25537428 15117879 14 12028853 14 15215865 0 15360904 3

November 32104307 16833207 14 11730557 12 16038752 1 16344577 5
December 24543895 14737666 12 11015970 10 13551873 2 15231634 5

Verkligt       
utfall

Sämsta 
prognos

Perfekt 
prognos

Exp.utj
Exp.utj med 

kampanj
Januari 13242201 7633517 31
Februari 9761829 6755225 31 6189962 6

Mars 10550833 7767551 6 6384695 6 8143972 15 6805903 18
April 14423092 10922822 6 6858568 6 7984196 0 7724357 4
Maj 12070556 9176452 6 7359733 7 9632167 0 9608970 2
Juni 10694009 8988546 7 6842568 8 9955691 0 9612036 1
Juli 11590016 10114526 8 6881664 7 8856267 6 7840148 5

Augusti 10167295 8065819 7 6133355 5 7257535 2 8028848 2
September 8716607 7524464 5 5996311 5 7871470 0 8079082 0
Oktober 10238813 8286018 5 6316966 6 8616275 0 8313476 2

November 7911055 5770061 6 5424792 4 6092331 0 6310038 3
December 11592733 8437974 4 5903124 2 7067416 0 6805808 2
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Tabell 19 – Avstånd vilka resulterat från körningar med modell 2 för olika scenarion, station 18. 

 
 
Station 14 
 
Tabell 20 – Avstånd vilka resulterat från körningar med modell 2 för olika scenarion, station 14. 

 
 
 

Verkligt       
utfall

Sämsta 
prognos

Perfekt 
prognos

Exp.utj
Exp.utj med 

kampanj
Januari 15860168 12561108 27
Februari 19019967 16091004 27 13246379 9

Mars 19185065 15054197 9 13374318 12 15559549 25 14731078 26
April 20335896 15965636 12 13025112 9 16879235 3 16993826 4
Maj 23211758 18721271 9 14214324 8 21586322 1 19420827 4
Juni 22765628 17119106 8 15069562 11 18862358 2 18893018 4
Juli 23107113 19048529 11 13973834 7 18965182 4 16763435 3

Augusti 21584634 15162592 7 14134425 7 16760230 3 17391879 5
September 17666796 14504406 7 12160503 7 15151191 4 13675719 4
Oktober 20807856 19202226 7 15676851 10 20665258 0 17571807 2

November 21013331 23134719 10 14028342 7 23036267 0 16635553 5
December 19750466 15908481 7 13540064 7 16015075 0 16843791 0

Verkligt       
utfall

Sämsta 
prognos

Perfekt 
prognos

Exp.utj
Exp.utj med 

kampanj
Januari 18245602 14941840 28
Februari 17546744 13663215 28 12806087 9

Mars 17629414 13207358 9 12622899 5 14077160 27 13958944 27
April 16954333 13030397 5 12662976 3 13591673 1 13754498 2
Maj 19516619 14500747 3 14010689 6 15439839 0 15569118 1
Juni 18173090 13598219 6 13397536 3 14469436 1 14675483 2
Juli 18924411 13454112 3 13454112 0 14352748 2 14341537 3

Augusti 18609768 13639266 0 13453466 1 14401503 1 14516399 1
September 17230522 13951701 1 12705346 6 14220359 0 14222749 0
Oktober 21143149 16956428 6 15048180 10 16725080 0 16669408 0

November 18934979 14187621 10 13785717 6 15375977 1 15468481 1
December 18685648 13879517 6 13388979 3 15423489 1 15501699 1
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