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Titel: Förbättrad effektivitet i orderplockprocesen 
 

Bakgrund: Framväxten av e-handel har ökat behovet av en effektivare orderplockprocess. Att 

orderplockningen är effektiv är relevant eftersom det är den mest kostsamma och 

arbetskrävande aktiviteten i de flesta lager. E-handelsföretaget har i dagsläget problem att få 

till en effektiv logistik i lagerdelen vilket är nära relaterat till effektiviteten i 

orderplockprocessen. Eftersom företaget använder manuell orderplockning blir kostnaderna i 

lagret höga på grund av en hög mänsklig arbetsinsats. Ur ekonomisk synvinkel är det därför 

viktigt för E-handelsföretaget att förbättra orderplockprocessen. Publicerade studier om 

orderplocksystem som använder manuell orderplockning fokuserar huvudsakligen på flytande 

artikelplacering. Analytiska modeller för att optimera orderplockprocessen med andra 

tillvägagångssätt för artikelplacering än flytande artikelplacering saknas, studien kommer 

därför behandla alternativa metoder för artikelplacering.    

 

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga hur E-handelsföretagets orderplockprocess utförs 

idag samt att utveckla en simuleringsmodell för effektivisering av orderplockprocessen. 

Simuleringsmodellen kommer att appliceras på E-handelsföretaget för att effektivisera deras 

orderplockprocess.  

 

Metod: Denna studie har tillämpat aktionsforskning då utformningen av simuleringsmodellen 

har skett genom interaktion med företaget. Samverkan mellan den teoretiska referensramen 

och företagets begränsningar har legat till grund för modellutformningen. Den teoretiska 

referensramen har delvis byggts upp med artiklar från One Search, Business source premier 

och Google scholar. Även teoretisk litteratur från Linnéuniversitetes universitetsbibliotek har 

använts. Empiri har samlats in genom observationer och semi-strukturerade intervjuer med 

respondenter från olika delar av företaget.  

 

Slutsats: Åtta variabler identifierades påverka effektiviteten i orderplockprocessen. I företag 

med manuell orderplockning kan högre effektivitet i orderplockprocessen uppnås genom en 

reducering av gångsträckan för plockrutten. Lagerlayouten bör utformas enligt U-form, med 

ett jämt antal lagergångar och en central placering av plockarean. Lagergångarna bör vara 

parallella och innehålla hyllfack. Plockning från lager som utförs manuellt motiverar ett 

”picker-to-part” system för orderplock, plockning bör ske direkt från huvudlagret. 

Zonindelning kan uteslutas vid en mindre verksamhet likt E-handelsföretagets. 

Artikelplaceringen rekommenderas ske enligt popularitetbaserad artikelplacering och 

ruttplanen enligt S-formad metod. Den optimala partistorleken har simulerats fram specifikt 

för E-handelsföretaget, 24 ordrar per parti den mest lämpliga partistorleken, urvalet av ordrar 

rekommenderas ske enligt ”Seed” metod. Förenkling av orderplockning och paketering kan 

användas som stödfunktioner för att förbättra effektiviteten vid orderplockning. Paketering 

rekommenderas ske separerat från orderplockningen. En förenkling av orderplock genom en 

sammanslagning av hämtning och sortering rekommenderas.  

 

Nyckelord: Orderplockning, lagerlayout, zonindelning, artikelplacering, ruttplanering, 

partiformning, paketering, e-handel. 
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Title: Improved efficiency in the order-picking process 

 

Background: The e-commerce growth has raised awareness about the need for more efficient 

order picking system. That order picking is effective is relevant because it is the most costly 

and labour-intensive activity in most stocks. E-handelsföretaget currently has problems of 

getting efficient logistics in the storage area, which is closely related to the efficiency of the 

order picking process. As the company uses manual order picking, the costs of the warehouse 

gets high because of a high human effort. From an economic point of view, it is therefore 

important for E-handelsföretaget to improve the order picking process. Published studies of 

order picking systems using manual order picking mainly focuses on random storage. 

Analytical models to optimize the order picking process with other approaches for article 

placement than random storage is not addressed, the study will therefore examine alternative 

methods for article placement. 

 

Purpose: The purpose of the study is to identify how E-handelsföretaget´s order picking 

process is performed today and to develop a simulation model for the efficiency of order 

picking processes. The simulation model will be applied on E-handelsföretaget in order to 

improve their order picking process. 

  

Method: This study has applied action research, when designing the simulation model the 

company collaborated in the process. The conduction has been done with interaction between 

the theoretical framework and the limits of the company. The theoretical framework has been 

partly built up with articles from One Search, Business Source Premier and Google schoolar. 

Theoretical litterature from the library at Linnéaus University Library was also used. 

Empirical data were collected through observation and semi-structured interviews with 

respondents from different parts of the company. 

 

Conclusion: Eight variables were identified to affect the efficiency in the order picking 

process. In a company with manual order picking, higher efficiency in the order picking 

process is achieved by reducing walking distances in the picking route. Warehouse layout 

should be designed according to U-shape, with an even number of aisles and a central location 

of the pick area. Stock aisles should be parallel and contain shelf compartments. Picking from 

warehouse performed manually justify a picker-to-part system for order picking, picking 

should be done directly from the main warehouse. Zoning can be excluded in a small business 

like E-handelsföretaget. The storage assignment recommended is popularity based article 

placement. Routing plan using S-shaped method is preferred. The optimal batch size has been 

simulated specifically for E-handelsföretaget, 24 ordrar per batch is the most appropriate size. 

The selection of ordrar recommends to be done using Seed method. Simplification of order 

picking and packing can be used as support functions to improve efficiency in order picking. 

Packaging is recommended done separately from order picking. A simplification of the order 

picking through a merge of retrieval and sorting are recommended. 

 

Keywords: Order picking, warehouse layout, zoning, storage assignment, routing, batching, 

packaging, e-commerce. 
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1 Inledning 

Det inledande kapitlet innehåller en bakgrundsbeskrivning av studiens teoretiska 

frågeställning. Vidare beskrivs hur e-handelsbranschen ser ut i dagsläget, begreppet 

orderplockning samt variabler som påverkar effektiviteten i orderplockprocessen. Den 

empiriska frågeställningen lyfts i problemfrågorna och ställs i relation till teoretiska problem. 

Kapitlet avslutas med studiens syfte och disposition.  

______________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt Balwinder (2014) bidrar utvecklad teknik såsom internet, till ett förändrat sätt att 

bedriva affärsverksamhet. Internet har utvidgat handeln som innan begränsades av tid och 

rum, det är numera möjligt att konsumera via e-handel, vilket innebär kommersiella 

transaktioner genom användande av elektronisk media. E-handel innefattar affärstransaktioner 

via elektroniska hjälpmedel mellan två eller flera parter. Handel på detta sätt förändrar 

tillvägagångsättet för handel till ett helt nytt synsätt då e-handel karakteriseras av en stor 

volym transaktioner och en bred produktportfölj. Kundbasen är i e-handelsföretag enligt 

Balwinder (2014) ofta spridd över en stor geografisk yta. Under 2012 steg den globala e-

handelsförsäljningen enligt Binderman (2013) från 194,7 biljoner dollar 2011 till 225,5 

biljoner dollar 2012, en ökning med 15,8 procent. Balwinder (2014) menar att många e-

handelsbolag säljer direkt till kund vilket ställer krav på logistiken, bland annat på korta 

leveranstider vilket kräver effektiv varuhantering. Romaine (2000) menar att en artikels skick 

då den når kunden är en viktig del av kundens tillfredsställelse med artikeln. En skadad artikel 

medför negativ kundtillfredsställelse hos slutkunden. Även lagerfyllnad, det vill säga att 

artikeln finns i lager, är något som påverkar kundtillfredsställelsen, ett välfyllt lager medför en 

snabbare leveranstid till kund än vid beställning på kundorder. Framväxten av e-handel har 

enligt Russel och Meller (2003) ökat behovet av ett effektivare orderplocksystem. 

Roodbergen, Sharp och Vis (2008) är av samma åsikt och menar att framväxten av e-handeln 

har lett till ett ökat fokus på orderplockning. Battini, Calzavara, Persona och Sgarbossa (2015) 

beskriver orderplockning som en process där artiklar hämtas från lagerplatsen för att 

tillfredsställa kundernas beställningar. Tompkins, White, Bozer och Tanchoco (2010) menar 

att orderplocksprocessen generellt sett står för en stor del av kostnaderna för ett lager, detta 

beror på att orderplockningen är arbetsintensiv och tidskrävande. 
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Tidningen Market (2015) menar att e-handelsbranschen är under tillväxt. Market (2015) 

tydliggör att trots en ökad handel via internet visar var tredje svenskt e-handelsföretag ett 

negativt rörelseresultat. Yabing (2014) anser att företag behöver välutvecklade logistiksystem 

för att kunna följa med i den ekonomiska utvecklingen. Att orderplockning är av högsta 

relevans vid effektivisering av lager framgår utav De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) 

som påpekar att orderplockning är den mest arbetskrävande och kostsamma delen för nästan 

alla lager. Yu och De Koster (2009b) menar att den genomsnittliga genomloppstiden som det 

tar för en order att bearbetas är en relevant mätning av hur väl ett orderplocksystem fungerar. 

Orderplockprocessen som granskas i studien börjar då ordern skrivs ut och slutar då ordern är 

paketerad i fraktkartongen. De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) menar att 

plockavståndet och plocktiden är starkt influerad av lagerutformningen, det vill säga antalet 

lagergångar, placering av korsande gångar och placeringen av plockarean, det vill säga där 

artiklarna hanteras och paketeras innan frakt. Plockavståndet och plocktiden påverkas även av 

de operativa strategierna, ruttpolicies, lagringspolicies och hur artiklarna placeras i lagret. De 

Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) menar att existerande studier av orderplocksystem 

som använder manuell orderplockning huvudsakligen fokuserar på flytande artikelplacering, 

vilket innebär att nya lagringsplatser tilldelas artiklarna slumpmässigt bland de lediga 

lagringsplatser som finns. De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) påpekar att analytiska 

modeller för att optimera orderplockprocessen i lager med andra tillvägagångssätt för 

artikelplacering än flytande artikelplacering saknas, studien kommer därför behandla 

alternativa metoder för artikelplacering.    

 

Enligt Yu och De Koster (2009b) och Frazelle (2002) finns det utmärkande variabler som 

påverkar orderplockprocessen. Nämligen lagerlayout, plockning från lager, zonindelning, 

artikelplacering, ruttplanering, partiformning, förenkling av orderplockning samt paketering. 

Flera av dessa variabler styrks även av De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007).  

 

Ett lager består enligt Roodbergen, Sharp och Vis (2008) av olika områden som inkluderar 

mottagning och leverans av varor, förvaringsutrymmen och utrymmen för orderplockning. 

Enligt Hwang, Oh och Lee (2004) fattas många beslut gällande lagerlayout som exempelvis 

berör var block och lagergångar ska placeras inom lagret för att kunna optimera 

orderplockprocessen. Enligt Yu och De Koster (2009b) kan ett lager delas upp i flera mindre 

lager, så kallade zoner. Enligt Jonsson och Mattsson (2011) används zonindelning för att 

minimera hanteringsarbetet då hanteringsmässigt likvärda artiklar placeras i samma zoner. 
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Beslut vid zonindelning påverkas av lagerlayouten, Jonsson och Mattsson (2011) menar att en 

viss typ av lagerlayout ger större effekt vid zonindelning än andra lagerlayouter. Enligt Barry 

(2010) är artikelplacering i ett lager en betydelsefull del för att reducera kostnader och kunna 

möta kunders förväntningar. Genom att planera och undersöka vart artiklar ska placeras kan 

lagret används till maximalt kapacitetsutnyttjande. Peterson, Siu och Heiser (2005) menar att 

de företag som håller lager måste jämfört med tidigare år hantera och lagra fler artiklar, 

erbjuda ett bredare sortiment samtidigt som de har mindre tid att behandla beställningar med 

mindre utrymme för fel. Peterson, Siu och Heiser (2005) utvecklar och menar att många 

företag försöker möta dessa krav genom att använda sig av mer automatiserad teknik vid 

lagerhantering, det vill säga mer datorstyrda system. Frazelle (2002) föreslår partiformning, 

vilket innebär sammanslagning av flera ordrar, för att minska gång/restiden, det vill säga den 

tid en orderplockare spenderar på en plockrunda. Won och Olafson (2005) anser att 

partiformning kan öka effektivitet i lagerdelen samtidigt som en snabbare hantering av 

kundorder kan uppnås. För att ytterligare minska den totala gång/restiden per plockrunda 

föreslår Won och Olafson (2005) ruttplanering av orderplockrutten. Genom att minska det 

totala avståndet mellan artiklar som plockas kan orderplockprocessen effektiviseras. Dallari, 

Marchet och Melacini (2009) menar att beroende av vilken lagerlokal som används varierar 

metoder för orderplocksystem för plockning från lager, det vill säga hur artiklar hämtas till 

plockarean. Enligt Frazelle (2002) är det mest effektiva sättet att plocka artiklar att plocka 

direkt från lagret. Företaget kan på så sätt erhålla en hög effektivitet vid orderplockaktiviteter, 

ingen arbetskraft för att fylla på artiklar som ska lagras vid plockarean behövs och inget extra 

platsutrymme behövs för att lagra artiklar bredvid plockarean. Vidare menar Frazelle (2002) 

att orderplockprocessen kan effektiviseras genom stödjande funktioner såsom förenkling av 

orderplockning samt paketering. Förenkling av orderplockning innebär att eliminera och/eller 

kombinera orderplockaktiviteter i så stor utsträckning det är möjligt. Russel och Meller (2003) 

menar att de två största kostnaderna i de flesta manuella lager är arbetskraft för 

orderplockning och arbetskraft för paketering. Russel och Meller (2003) påvisar att då 

partistorleken ökar så ökar effektiviteten i orderplockningen men på bekostnad av 

paketeringsstandarden som då minskar. En avvägning gällande partistorlek måste enligt 

Russel och Meller (2003) genomföras för att optimera helheten av orderplockning och 

paketering.  

 

 



  
 

 

     
4 

1.2 Företagsbeskrivning 

Företagets önskemål om att vara anonyma har följts och företaget kommer i fortsättningen 

benämnas ”E-handelsföretaget” vilket är ett fiktivt namn. E-handelsföretaget är enligt 

företagets hemsida (2015) en svensk återförsäljare som via e-handel säljer inredningsartiklar. 

Enligt företagets hemsida (2015) startades E-handelsföretaget i början på 2000-talet och har 

2015 omkring 30 anställda. Företagets kundkrets växer och i dagsläget har de kunder i över 

70 länder. E-handelsföretaget erbjuder sina kunder ett urval av skandinavisk design med bra 

kvalité. Enligt VD:n (150317) lägger personalen mycket tid och ambition på att välja ut 

artiklar till företagets sortiment och vill i framtiden kunna erbjuda ett större utbud. E-

handelsföretaget ska inom en snar framtid flytta lagret till en större lokal för att kunna utvidga 

sitt sortiment ytterligare. Enligt företagets hemsida (2015) återfinns mer än 200 varumärken 

och tusentals artiklar i E-handelsföretagets sortiment. E-handelsföretaget har enligt allabolag 

(2015) under de senaste åren redovisat ett negativt rörelseresultat, 2013 var rörelseresultatet 

negativt med mer än en miljon kronor. Figur 2 illustrerar omsättning och resultat efter 

finansiella poster. Tillväxten har enligt allabolag (2015) ökat sedan 2009 och resultatet efter 

finansiella poster är negativt under samtliga år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Omsättning och resultat efter finansiella poster 

(Källa: allabolag.se) 



  
 

 

     
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet anställda dubblerades enligt allabolag (2015) mellan 2011 och 2013 och har fortsatt 

att öka även under 2013 och 2014. Carlson (1998) menar att soliditet är förmågan att motstå 

förluster. Soliditeten på E-handelsföretaget har enligt allabolag (2015) minskat under de 

senaste åren. Carlson (1998) definierar soliditet som förhållandet mellan eget och totalt 

kapital, det vill säga ett mått på den långsiktiga stabiliteten i kapitalstrukturen.  

 

 

1.3 Problemdiskussion  

Hur ser orderplockprocessen ut i E-handelsföretaget? 

VD:n (150119) menar att en problematik med verksamheten är att uppnå en effektiv logistik i 

lagerdelen. Effektivitet innebär enligt Brunsson (2013) “att göra rätt saker”. Brunsson 

(2013) anser att effektivitet fungerar väl som ett analytiskt begrepp. Dock påpekas att 

begreppet effektivitet blir problematiskt då det operationaliseras. Saker och ting är inte 

effektiva i allmänhet utan Brunsson (2013) menar att de är effektiva för någon vilket medför 

att någon i en given situation måste bedöma vad som är effektivt och inte. Ax, Johnsson och 

Kullvén (2009) definierar effektivitet som graden av måluppfyllelse, det vill säga att 

effektiviteten anger hur bra eller dåligt ett företag bedriver sin verksamhet. För VD:n 

(150119) är en effektiv logistik vid orderplockning att reducera arbetskraftsuttaget mätt i tid 

för varje order som plockas. 

 

De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) menar att orderplockning är relevant eftersom 

ineffektiva prestationer vid orderplockning kan leda till höga driftskostnader för lagret och 

Figur 2: Bokslut och nyckeltal (Källa: allabolag.se) 
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otillfredsställda kunder. Likaså Pan och Wu (2009) framhåller orderplockning som en av de 

mest avgörande faktorerna för effektiv lagerhantering. Enligt Won och Olafson (2005) är det 

relevant att effektivisera hela försörjningskedjan men en ökad effektivitet i just lagerdelen är 

något som är av vikt eftersom kunder ställer allt högre krav på hög kvalitet och snabb 

leverans. För att förbättra logistiken vid lagerhantering framhåller även Grosse, Glock, Jaber 

och Neumann (2015) förbättring av orderplockprocessen. VD:n (150119) upplever att E-

handelsföretaget har svårt att hinna med de logistiska övervägandena i verksamheten vilket 

drabbar kostnaderna. Att hålla ner kostnaderna är enligt Olhager (2013) viktigt då ett 

kostnadseffektivt företag har förbättrade möjligheter att konkurrera med rivaliserande företag 

genom möjlighet att erbjuda ett lägre pris. 

 

Hur kan en simuleringsmodell för effektivisering av orderplockprocessen se ut? 

Lumsden (2012) beskriver logistiskens effektivitet i termer av service, kostnader och 

kapitalbindning, ytterligare delkomponenter tillkommer till dessa termer. Lumsden (2012) 

problematiserar kring effekten av olika effektivitetsförbättrande åtgärder och menar att de 

påverkar varandra, vilket innebär att en åtgärd som ger positiv inverkan på ett område kan ge 

negativ påverkan på ett annat. En effektivitetsförbättrande effekt kan medföra en större 

effektivitetsförsämring inom ett annat område. Förändringar bör dock inte uteslutas på grund 

av att de påverkar andra delar i företaget, det viktiga är att se till helhetseffekten. En 

simuleringsmodell är en process där en modell byggs upp genom att konstruera och använda 

matematiska uträkningar på ett verkligt system. Med hjälp av den framtagna datan kan 

experiment utföras för att se hur systemet uppför sig i förändringar i dess omgivning. En 

simuleringsmodell är ett användbart hjälpmedel för att testa hur utfallet och helhetseffekten 

ter sig vid förändring av variabler i modellen. Jonsson och Mattsson (2011) exemplifierar 

överväganden vid lagerutformning och menar att lagergångarnas bred påverkar 

manövreringen på ett lager. Breda lagergångar gör det enklare för truckar och plockvagnar att 

manövrera och ta sig fram. Å andra sidan finns det inte lika mycket plats kvar till lagring. De 

Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) menar att variabler som påverkar 

orderplockprocessen är starkt beroende utav varandra. Exempelvis kan en viss lagerlayout 

eller artikelplacering fungera bra för vissa ruttplaner, men sämre för andra, vilket gör 

effektivisering av orderplockprocessen som helhet svårbehandlad. Lumsden (2012) menar att 

den bästa effektiviseringen innehåller nya förslag på gamla problem. En analys av lager är en 

komplex uppgift eftersom analysen kräver utvärderingar som bygger på verkliga 

implementeringar eller verkliga erfarenheter. 
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Hur kan orderplockprocessen i E-handelsföretaget effektiviseras genom den framtagna 

simuleringsmodellen?  

VD:n (150119) menar att vissa parametrar i E-handelsföretagets verksamhet gör att det är 

svårt att uppnå en god ekonomi i lagerdelen. Exempelvis menar VD:n (150119) att E-

handelsföretaget dras med ett högt kostnadsläge på grund av höga kostnader för arbetskraft då 

arbetsgivaravgifterna i Sverige är höga jämfört med E-handelsföretagets konkurrentländer. 

Grosse et. al (2015) menar att orderplockprocessen ofta är både tidskrävande och kräver hög 

insats av humankapital vilket påverkar effektiviteten i orderplockprocessen. VD:n (150317), 

Projektansvarig (150316) och Lageransvarig (150316) är alla överens om att det finns 

utrymme för utveckling av E-handelsföretagets orderplockprocess. Vid diskussion om 

problem med orderplockprocessen i E-handelsföretaget framgår av VD:n (150317) att 

lagerlayouten är problematisk på grund av väggen som delar lagret i två delar, detta är enligt 

VD:n (150317) den variabel som har störst effektivitetshämmande effekt i E-

handelsföretagets orderplockprocess. Det största problemet med väggen är att det tar lång tid 

att gå runt då artiklar plockas.  

 

Vid observation 1 (150317) noteras att lagret är överfullt med artiklar, till följd av platsbristen 

i lagret kolliderar plockvagnar med varandra under orderplockrundan. Vidare klargör 

Lageransvarig (150316) att artikelplaceringen inte fungerar optimalt då E-handelsföretaget 

har onödigt långa gångsträckor vid plockrutterna. Artiklar som säljs mer frekvent skulle 

kunna placeras närmare plockarean vilket är svårt att uppnå i dagsläget då platsbristen på 

lagret försvårar omdisponeringar, det vill säga förflyttning av artiklarnas lagerplacering. E-

handelsföretaget har enligt Lageransvarig (150317) växt så snabbt att de på grund av 

platsbristen tvingats lägga fler artiklar på samma hylla vilket medför en ökad risk för att 

plocka fel artiklar med även en större tidsåtgång vid orderplockprocessen då orderplockaren 

måste leta efter på den aktuella artikeln.  

 

Vid observation 1 (150317) framgår att partiformningen sker direkt på plockvagnen under 

orderplockrundan, ett parti med 20 ordrar plockas under en plockrunda. Den optimala 

storleken för partier vid orderplockning diskuteras av Yu och De Koster (2009b) som menar 

att det finns avvägningar som bör uppmärksammas gällande partistorlek. Russel och Meller 

(2003) påvisar att då partistorleken ökar så ökar effektiviteten i orderplockningen men på 

bekostnad av paketeringsstandarden som då minskar. Just paketeringsstandarden är viktigt i 
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E-handelsföretaget då många artiklar enligt Projektansvarig (150316) är ömtåliga och måste 

paketeras noggrant för att inte gå sönder vid frakt. Paketeringen är problematiskt i E-

handelsföretaget då det enligt (Projektansvarig, 150316) tar lång tid att paketera artiklarna. 

Vidare belyser Projektansvarig (150316) problem med E-handelsföretagets ruttplanering. 

Ruttplanen för en orderplockare i E-handelsföretaget går alltid genom samtliga lagerzoner (A-

F). Då Navision, E-handelsföretagets datasystem, skriver ut en plocklista inkluderas alltid 

artiklar i alla zoner vilket är tidskrävande då orderplockaren måste gå genom hela lagret. 

Ruttplanen i E-handelsföretaget är enlig Projektansvarig (150316) från början datorberäknad 

men i dagsläget går orderplockaren den rutt genom samtliga zoner som orderplockaren själv 

anser snabbast. Plockrutten beräknas inte av datorsystem på grund av att artiklarna i lagret 

placeras slumpmässigt där de finns utrymme till följd av platsbristen. Vidare framgår genom 

diskussion med Lagerarbetare A (150317) gällande problem vid plockning från lager att de 

ordrar som innehåller artiklar med tyg tar längre tid att plocka eftersom klippning av tyg 

utförs under orderplockrundan. 

 

Partiformning sker under orderplockrundan i E-handelsföretaget, vilket enligt Frazelle (2002) 

är ett sätt att förenkla orderplockprocessen genom sammanslagning av moment av 

orderplockprocessen. För att öka effektiviteten i orderplockprocessen kan aktiviteter enligt 

Frazelle (2002) sammanslås eller elimineras. Projektansvarig (150316) problematiserar kring 

problem vid paketeringen och belyser att E-handelsföretaget har många artiklar som måste 

slås in i bubbel, det vill säga skyddsplast, innan frakt för att inte gå sönder. Även 

sortimentkonstellationen påverkar paketeringen enligt VD:n (150317) som menar att E-

handelsföretaget säljer många olika artiklar som är formade på många olika sätt, detta gör 

paketeringen av artiklarna tidskrävande. Vid Observation 1 (150317) framgår att samtliga 

moment i orderplockprocessen genomförs manuellt vilket innebär en hög insats av 

humankapital. Grosse et. al (2015) menar att för att kunna planera en effektiv 

orderplockprocess är det relevant att inte bortse från humana arbetsprestationer då den 

humana insatsen är en stor del av manuell orderplockning. Orderplockprocessen är enligt 

Projektansvarig (150316) central, det finns inte så många andra aktiviteter på lagret att vinna 

tid på. Även VD:n (150317) framhåller orderplockprocessen ur ekonomisk synvinkel som 

otroligt viktig, E-handelsföretaget vill enligt VD:n (150317) reducera kostnader genom att 

effektivisera orderplockprocessen. För att förbättra effektiviteten i orderplockprocessen menar 

Projektansvarig (150316) att E-handelsföretaget vill bli snabbare i sin orderplockprocess. E-

handelsföretaget vill genom en effektivare orderplockprocess att varje orderplockare ska 
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tillbringa kortare tid till att plocka artiklar, det vill säga att orderplockprocessen ska utföras 

snabbare.  

 

 

1.4 Problemfrågor 

1. Hur utförs orderplockprocessen i E-handelsföretaget?  

 

2. Hur kan en simuleringsmodell för effektivisering av orderplockprocessen se ut? 

 

 3. Hur kan orderplockprocessen i E-handelsföretaget effektiviseras genom den framtagna 

simuleringsmodellen?  

 

 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga hur E-handelsföretagets orderplockprocess utförs idag samt 

att utveckla en simuleringsmodell för effektivisering av orderplockprocessen. 

Simuleringsmodellen kommer att appliceras på E-handelsföretaget för att effektivisera deras 

orderplockprocess. 
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Simuleringsmodellen har i detta kapitel anpassats utefter empiriska resultat 

från valideringen i Empiri 2. En justerad simuleringsmodell presenteras. 

Den teoretiska referensramen jämförs således med empiriska resultat och 

kapitlet syftar även som analys till problemfråga 2 och 3.   

 

1.6 Disposition 

 

1. Inlednig 

2. Metod 

3. Referensram 

4. Empiri 1 

5. Initial 
simuleringsmodell 

och analys 

6. Empiri 2  

7. 
Simuleringsmodell 
och fortsatt analys 

8. Analys av 
simuleringar 

9. Slutsats  

Det inledande kapitlet innehåller en bakgrundsbeskrivning av studiens 

teoretiska frågeställning. Vidare beskrivs hur e-handelsbranschen ser ut i 

dagsläget, begreppet orderplockning samt variabler som påverkar 

effektiviteten i orderplockprocessen. Den empiriska frågeställningen lyfts i 

problemfrågorna och ställs i relation till teoretiska problem. Kapitlet 

avslutas med studiens syfte och disposition.  

 
Metodkapitlet behandlar valda undersökningsmetoder och tillvägagångssätt. 

Vidare beskrivs hur data samlats in och etiska ställningstaganden som 

gjorts. Kapitlet beskriver även hur den teoretiska referensramen valts ut 

samt vilka kvalittestsäkringar som genomförs för att säkerställa hög kvalité i 

studien. 

 

Den teoretiska referensramen skildrar hur befintlig litteratur beskriver 

orderplockprocessen och variabler som påverkar effektiviteten av 

orderplockprocessen. 

 

Kapitlet innehåller en empirisk validering av den initiala 

simuleringmodellen..  

 

Kapitlet innehåller en initial simuleringsmodell för effektivisering av E-

handelsföretagets orderplockprocess. Simuleringsmodellen är baserad på 

referensramen med anpassning efter E-handelsföretagets förutsättningar 

som framkommit genom empiri 1, således syftar kapitlet som analys till 

problemfråga 2 och 3.  

 

Kapitlet beskriver hur orderplockprocessen och dess effektivitetspåverkande 

variabler ser ut i E-handelsföretaget. Vidare kartläggs vilka faktorer som 

utmärker E-handelsföretaget, det vill säga E-handelsföretagets 

förutsättningar för effektivisering av orderplockprocessen.  

 

I slutsatsen besvaras problemfråga 2 och 3, följt av en diksussion kring 

studiens resultat. Vidare belyses  sammhällsimplikationer  och en diksussion 

kring studiens sammhällpåverkan förs. Kapitlet avslutas med förslag på 

vidare forskning.   

 

Kapitlet syftar till att analysera simuleringsmodellen  och resultat av 

simuleringarna. Analys av problemfråga 2 och 3 sker integrerat och 

parallellt eftersom simuleringsmodellen är utformad utefter E-

handelsföretagets förutsättningar och simuleringsmodellen i sin tur  

appliceras på E-handelsföretaget. 
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2 Metod  
 

Metodkapitlet behandlar valda undersökningsmetoder och 

tillvägagångssätt. Vidare beskrivs hur data samlats in och etiska 

ställningstaganden som gjorts. Kapitlet beskriver även hur den teoretiska 

referensramen valts ut samt vilka kvalitetssäkringar som genomförs för 

att säkerställa hög kvalité i studien. 

._________________________________________________________________ 

 

2.1 Forskningsmetod 

Bryman och Bell (2005) beskriver två konkreta forskningsmetoder; kvalitativ och kvantitativ 

metod, vilket innebär en generell inriktning för genomförande av företagsekonomisk 

forskning. Kvantitativ forskning betonar kvantifiering vid insamling och analys av data. 

Förhållande mellan teori och praktik är i regel deduktivt, det vill säga tonvikten ligger på 

prövning av teorier. Forskaren bör utgå från ett naturvetenskapligt synsätt där synen på 

verkligheten ska vara så objektiv som möjligt. Forskningsstrategin brukar i detta fall utgöras 

av en linjär process där forskaren arbetar med förutbestämda steg från början till slut. 

Kvalitativ forskning lägger ofta stor vikt vid ord istället för kvantifiering vid insamling samt 

analys av data. Ett induktivt synsätt dominerar och tonvikten ligger på generering av teori. 

Inom en kvalitativ strategi läggs fokus på förståelsen av den sociala verkligheten, tolkat från 

individens uppfattningar. En kvalitativ studie tar en ståndpunkt som är konstruktionistisk, 

vilket innebär att sociala egenskaper är resultat av ett samspel mellan individer och inte av de 

företeelser som existerar. Vid materialinsamlingen och analysen har fokus riktats mot 

respondentens ord och inte på kvantifierade empiriska resultat. Fokus vid analys och 

datainsamling låg på förståelsen av den sociala verkligheten, tolkat från individens 

uppfattningar vilket motiverar valet av en kvalitativ forskningsmetod. 

 

2.2 Undersökningsdesign 

En undersökningsdesign innebär enligt Bryman och Bell (2005) en ram för insamling av data. 

Forskningsmetoderna är förknippade med olika undersökningsdesigner. En 

undersökningsdesign utgör struktur för vägledning och styrning i frågor som berör hur en 

konkret metod ska nyttjas samt hur den data som framkommer bör analyseras. Bryman och 

Bell (2005) påpekar att det finns tre olika typer av undersökningsdesign; experimentell design, 
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tvärsnittsdesign samt fallstudiedesign. Stringer (2014) lyfter även fram aktionsforskning som 

en metod för undersökning. Aktionsforskning är enligt Stinger (2014) ett systematiskt 

angreppssätt till undersökning som möjliggör för människor att finna effektiva lösningar på 

problem. Wallén (1996) utvecklar vidare och menar att ett viktigt inslag i aktionsforskning är 

att påverka och följa en verklig process. Enligt Stinger (2014) är målet vid aktionsforskning 

att hitta effektiva lösningar på problem eller svårigheter som upplevs i en viss typ av situation, 

lösningarna syftar till att förbättra exempelvis en skola, affärsenhet, organisation eller 

samhällsorgans effektivitet i arbetet. Enligt Wallén (1996) är aktionsforskning inte en 

kombination av först forskning och sedan genomförande. Genomförandet i sig är enligt 

Wallén (1996) ett sätt att bedriva undersökningen och används både för datainsamling och 

utvärdering, forskningen är en lärandeprocess. Wallén (1996) anser aktionsforskning 

användbart vid studium av växelverkan mellan flera olika påverkande variabler. Då studien 

fokuserat på just olika variablers effektivitetspåverkan är aktionsforskning en väl motiverad 

metod. Studien syftar även till att effektivisera ett problem som uppstått i en organisation, 

vidare följs en verklig process, orderplockprocessen, med syfte att påverka processen genom 

att öka effektiviteten. Aktionsforskning är således ett lämpligt val av undersökningsdesign. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod  

En undersöknings- eller forskningsmetod utgör en teknik för datainsamling vilket beskriver 

hur insamling av data utförts. Dessa kan enligt Bryman & Bell (2005) exempelvis vara 

deltagande observation, kvalitativa intervjuer samt fokusgrupper. Merriam (1998) menar att 

datainsamling via intervjuer är den vanligaste formen av datainsamling vid kvalitativ 

forskning. Intervjuer genomförs vanligtvis via en person-till-person interaktion då en person 

insamlar information från den andra personen. Ett karaktärsdrag för kvalitativa intervjuer är 

enligt Bryman och Bell (2005) att de ofta är mindre strukturerade än exempelvis 

enkätundersökningar. Merriam (1998) menar att intervjuer är nödvändiga då det inte går att 

observera beteenden, känslor och hur människor tolkar sin omgivning. Intervjuer är även 

nödvändigt då information från tidigare inträffade händelser är av intresse. Merriam (1998) 

definierar tre olika typer av intervjuformer; strukturerade intervjuer, semi-strukturerade 

intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Det mest användbara sättet att fastställa intervjuform 

är enligt Merriam (1998) att definiera graden av struktur för intervjun. Merriam (1998) menar 

att den semi-strukturerade intervjun genomförs med en lista av ämnen som behandlas under 

intervjun. Bryman och Bell (2005) påpekar att intervjufrågorna vid en semi-strukturerad 
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intervju anpassas utefter vad respondenten berättar. Merriam (1998) menar att datainsamling 

genom intervjuer med fördel kan används tillsammans med observationer. Observation 

klassas som ett forskningsverktyg då det tjänar ett forskningssyfte, är medvetet planerad och 

systematiskt insamlad.  

 

I den genomförda studien har data samlats in genom intervjuer eftersom intresse för 

respondenternas uppfattning av företaget är i fokus. Intresset grundar sig även i tidigare 

inträffade händelser som berör exempelvis varför artiklar placerats ut på ett visst sätt. 

Intervjuform har fastställts genom att definiera graden av struktur på intervjufrågorna, då 

strukturerade frågor används, men även öppnare frågor likt en konversation med respondenter 

har semi-strukturerade intervjuer använts. Intervjuerna genomfördes med en lista av frågor 

som behandlades under intervjuerna. Semi-strukturerade intervjuer användes för att kunna 

ringa in respondentens uppfattning av företaget samt för möjlighet att ställa följdfrågor och 

anpassa intervjuprotokollet under intervjuerna. Insamling av data genomfördes även med 

hjälp av observationer av verksamheten. Studien genomfördes i ett forskningssyfte, studien 

var medvetet planerad och data var systematiskt insamlad. Vidare användes den befintlig data 

från E-handelsföretaget. Denna data innehöll information kring artiklarnas efterfrågefrekvens. 

Vid studiens fortskridande uppstod empiriska otydligheter gällande tidigare insamlad 

information och respondenterna behövde således kontaktas för att komplettera tidigare given 

information. Detta genomfördes via mailintervju, vilket således innebar en mer strukturerad 

datainsamling. Även telefonintervjuer användes för att samla in kompletterande information, 

en semistrukturerad intervjuform har då praktiserats. Valideringen av den initiala 

simuleringsmodellen har genomförts via mailintervju med Projektansvarig (150424) och 

VD:n (150428) på E-handelsföretagets kontor och via telefonintervju med Lageransvarig 

(150430).  

 

2.3.1 Urval av respondenter 

VD:n som även är uppdragsgivare för studien intervjuades för förståelse om uppdragets 

innebörd och kring problem med E-handelsföretagets orderplockprocess. VD:n lyfte fram 

Lageransvarig som den person inom förtaget som är bäst insatt i in och utleveranser och som 

den person som är bäst insatt i E-handelsföretagets lageraktiviteter, därför intervjuades även 

Lageransvarig. Lageransvarig rekommenderade intervju med Projektansvarig som arbetar 

med orderplockprocessen och i dagsläget även håller på att utveckla automatiseringen av 

orderplockprocessen, främst scanners till lagret. Både Lageransvarig och Projektansvarig 
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anser att de kompletterar varandra kunskapsmässigt gällande orderplockprocessen. Under 

diskussion innan intervjun framgick att detta stämde och därför intervjuades både 

Projektansvarig och Lageransvarig samtidigt. Projektansvarig rekommenderade 

Marknadsföringsansvarig för att besvara marknadsrelaterade frågor som Lageransvarig och 

Projektansvarig inte kunde besvara, en kort intervju genomfördes därför med 

Marknadsföringsansvarig. 

 

Tabell 1: Genomförda intervjuer (Källa: egen illustration) 

Datum  Titel intervjuperson  Typ av intervju  Plats 

19 

januari 

2015 

VD Telefonintervju, 

semistrukturerad 

Linnéuniversitetet 

Växjö  

16 Mars 

2015 

Lageransvarig  Semistrukturerad intervju  E-handelsföretagets 

kontor  

16 Mars 

2015  

Projektansvarig 

(orderplocksansvarig) 

Semistrukturerad intervju  E-handelsföretagets 

kontor  

17 Mars 

2015 

VD Semistrukturerad intervju  E-handelsföretagets 

kontor  

17 Mars 

2015 

Marknadsföringsansvarig  Semistrukturerad intervju  E-handelsföretagets 

kontor  

23 april 

2015 

Projektansvarig 

(Orderplockansvarig) 

Mailintervju (Kompletterande 

information) 

Linnéuniversitetet 

Växjö 

24 april 

2015 

Projektansvarig 

(Orderplockansvarig) 

Mailintervju (Validering av 

simuleringsmodell)  

Linnéuniversitetet 

Växjö 

28 april 

2015 

VD  Semistrukturerad intervju 

Validering av 

simuleringsmodellen  

E-handelsföretagets 

kontor  

28 april 

2015 

Projektansvarig 

(Orderplockansvarig) 

Semistrukturerad intervju 

(kompletterande information)  

E-handelsföretagets 

kontor  

30 april 

2015 

Lageransvarig  Telefonintervju, 

semistrukturerad (Validering 

av simuleringsmodell) 

Linnéuniversitetet 

Växjö 
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2.3.2 Urval av observerade Lagerarbetare  

Urval av observerade lagerarbetare som arbetar med orderplockning skedde slumpmässigt, 

den orderplockare som var redo att plocka en plockvagn med DHL Sverige observerades. 

Enligt Projektansvarig (150316) varierar ordersammansättningen ytterst lite för DHL Sverige 

och på grund av detta behövdes ingen representativt genomsnittsorder väljas ut för 

observation. 

 

Tabell 2 Genomförda observationer (Källa: egen illustration) 

Datum Observation Typ av observation Observerad 

lagerarbetare 

17 mars 

2015 

1 Observation av beteende och plockrutt 

vid orderplockrundan 

Lagerarbetare A 

18 mars 

2015 

2 Observation av beteende, plockrutt och 

tidsdisponering vid orderplockrundan. 

Lagerarbetare B 

28 april 

2015 

3 Observation av beteende, plockrutt och 

tidsdisponering vid orderplockrundan. 

Lagerarbetare C 

28 april 

2015 

4 Observation av beteende, plockrutt och 

tidsdisponering vid orderplockrundan. 

Lagerarbetare D 

28 april 

2015 

5 Observation av beteende, plockrutt och 

tidsdisponering vid orderplockrundan. 

Lagerarbetare C 

28 april 

2015 

6 Observation av beteende, plockrutt och 

tidsdisponering vid orderplockrundan. 

Lagerarbetare E 

 

 

2.4 Modellmetod 
 

Enligt Lumsden (2012) bör utvärdering av ett lager bygga på verkliga implementeringar eller 

egna erfarenheter. Lumsden (2012) definierar simulering som en effektiv metod för att 

hanterar denna typ av problematik. Vidare menar Lumsden (2012) att simuleringar är 

processen att konstruera och bygga en logisk modell av ett verkligt system och att sedan med 

hjälp av denna simulering, experimentera för att se hur systemet uppför sig i förändringar i 

dess omgivning. Biswas och Narahari (2004) menar att simuleringar hjälper till att utvärdera 

en operativ process innan den tillämpas på ett system. Med andra ord ger simuleringar enligt 

Biswas och Narahari (2004) en möjlighet för företag att göra analyser som leder till lämplig 
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planering och beslutsfattning där olika variabler kan testas utan att behöva avbryta det 

verkliga systemet. Eftersom ett avbrott i E-handelsföretagets verksamhet för att genomföra en 

studie i det verkliga systemet skulle påverka kostnaderna negativt är simuleringar ett 

motiverat alternativ.  

 

Även Wallén (1996) belyser relevansen av att använda modeller vid forskningsarbete. Wallén 

(1996) menar att forskningsarbete med hjälp av simulerade modeller möjliggör att kunna 

konstruera en modell där olika förhållanden som är svåra att pröva i verkligheten kan testas. 

Vidare är forskningsarbete med hjälp av modeller enligt Wallén (1996) användbart då många 

olika variabler påverkar utfallet. Wallén (1996) menar att variablerna i modellen kan vara 

överskådliga var för sig men inte i sammanhanget, då är simuleringar av olika utfall ett 

motiverat alternativ. Lumsden (2012) problematiserar kring effekten av olika 

effektivitetsförbättrande åtgärder och menar att de påverkar varandra vilket innebär att en 

åtgärd som ger positiv inverkan på ett område kan ge negativ effekt inom ett annat område. 

Lumsden (2012) menar att en effektivitetsförbättrande effekt kan medföra en större 

effektivitetsförsämring inom ett annat område. Att använda simuleringsmodeller ger 

möjlighet att testa hur utfallet och helhetseffekten ter sig. Genom att utföra simuleringar kan 

flaskhalsar upptäckas i systemet vilket kan analyseras och motarbetas. Biswas och Narahari 

(2004) menar att simuleringar kan hjälpa företag att bli mer medvetna om dynamiken och 

effektiviteten som varje variabel medför. Då studiens åtta olika variabler och dess 

sammansättning påverkar utfallet i simuleringsmodellen anses forskningsarbete med hjälp av 

simuleringar relevant. Då vissa variabler som exempelvis lagerlayout och artikelplacering 

hade varit mycket kostsamt att pröva i verkligheten är ett modellerat utfall en fördel. De 

variabler som inkluderats i modellen fungerar även olika bra i förhållande till varandra, 

exempelvis får en viss ruttplan störst effekt i en lagerlayout med ett jämnt antal lagergångar. 

Wallén (1996) menar att en modells grundläggande syfte är att förenkla ett hypotetiskt 

alternativ för att förklara och beskriva en specifik företeelse. Wallén (1996) förespråkar 

systematisk jämförelse mellan flera alternativa modeller genom analys av relation mellan 

modell och verklighet. Wallén (1996) beskriver modellering som en förenklad avbildning av 

verkligheten som bara behandlar vissa variabler, modellen används för att ange samband 

mellan variabler. Wallén (1996) förespråkar en systematisk konstruktion av olika modeller för 

att testa olika utfall genom simulering. Den simuleringsmodell som utformats bygger på en 

förenklad bild av verkligheten, se kapitel 2.5 Avgränsningar. En systematisk jämförelse av E-
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handelsföretagets befintliga orderplockprocess med en simulerad effektiviserad 

orderplockprocess har genomförts.  

 

2.5 Avgränsningar  
 

2.5.1 Avgränsningar vid empirisk datasamling  

 

 Endast ordrar för DHL Sverige har observerats 

 Tidsmässig exkludering vid klippning av tyg  

 Fem observationer  

 Orderplockprocessen börjar då ordern skrivs ur Navision och slutar då ordern är 

paketerad i fraktkartongen (inleverans har exkluderats) 

 

 

En avgränsning av omfattningen av ordrar som studeras har genomförts, endast ordrar som 

skickas med speditören DHL Sverige kommer att studeras. Avgränsningen har genomförts i 

samråd med Projektansvarig (150316) som med sin erfarenhet av orderplockning inom E-

handelsföretaget anser att ordrar som skickas utanför Sverige varierar kraftigt i storlek och 

ordersammansättning. Detta gör enligt Projektansvarig (150316) en jämförelse av 

effektiviteten i orderplockprocessen mätt som meter i en orderplockrunda innan och efter 

effektiviseringsförslaget svårbedömd. I samråd med Projektansvarig (150316) har beslutet att 

endast studera ordrar för DHL Sverige tagits, detta då de varierar mindre i sammansättning är 

DHL utland. VD:n (150317) stödjer att denna avgränsning är mest lämpad för att kunna 

genomföra en objektiv jämförelse av orderplockprocessen innan och efter 

effektiviseringsförslaget. En avgränsning vid genomförda observationer har genomförts. De 

ordrar som innehåller tyg som ska klippas och vikas har endast klockats då orderplockaren 

hämtar artikeln. Detta på grund av att Lagerarbetare A (150317) uttrycker att de ordrar som 

innehåller tyg tar väsentligt längre tid att plocka eftersom klippning av tyg utförs under 

orderplockrundan. Detta bekräftas genom fortsatta observationer och klippning av tyg räknas 

därför bort tidsmässigt då tiden för orderplockprocessen mäts. Avgränsningen görs på grund 

av att öka jämförbarheten av orderplockprocessen i dagsläget med orderplockprocessen vid 

genomförda simuleringar. Då ordrar som innehåller tygartiklar inte är vanligt förekommande 

anses effekten av dessa ordrar ha alltför stor påverkan på orderplocktiden för att de ska kunna 

räknas med då en genomsnittlig orderplocktid räknas ut. Då en order innehållande tyg har 

funnits med i plocklistan under observationer har tidtagningen pausats. Antalet genomförda 

observationer har begränsats till totalt sex stycken. Observation 2-6 innehåller tidmätning och 
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ruttplan i meter. Fem genomförda observationer innehållande tidsåtgång och ruttplan i meter 

ansågs representativa för genomsnittet då de varierar i ringa grad. Orderplockprocessen som 

granskas börjar då ordern skrivs ur Navision och slutar då ordern är paketerad i 

fraktkartongen. In- och utleverans av artiklar granskas inte eftersom det inte är orderplockaren 

i E-handelsföretaget som förflyttar artiklarna vid in- och utleverans, studien har begränsats till 

den artikelförflyttning som orderplockaren utför. Avgränsningen har genomförts utifrån 

studiens tidsdisponering. In- och utleverans har exkluderats på grund av att det vid denna 

studie inte fanns tillräckligt med tid att granska in- och utleverans, detta trots att det är möjligt 

att det kan uppstå en flaskhals. 

 

 

2.5.2 Avgränsningar vid teoretisk insamling  

De variabler som i studien används för att effektivisera orderplockprocessen är framtagna av 

Yu och De Koster (2009b) och Frazelle (2002). Senaste årens litteratur som behandlar 

orderplockprocessen bygger i många fall på Yu och De Koster´s (2009b) och Frazelle´s 

(2002) framkomster kring orderplockprocessen. På grund av detta anses variablerna 

lagerlayout, plockning från lager, zonindelning, artikelplacering, ruttplanering, partiformning, 

förenkling av orderplockning samt paketering relevanta för effektivisering av 

orderplockprocessen.  

 

2.5.3 Avgränsning vid utformande av simuleringsmodell  

E-handelsföretaget vill enligt VD:n (150317) reducera  

kostnader genom att effektivisera orderplockprocessen.  

För att förbättra effektiviteten i orderplockprocessen menar  

Projektansvarig (150316) att E-handelsföretaget vill bli 

snabbare i sin orderplockprocess. För att uppnå en snabbare 

orderplockprocess har fokus för studien riktats mot att korta 

gångsträckan för plockrutten samt bidra med allmänna 

förbättringsförslag för att öka effektiviteten i orderplockprocessen. 

Valet att fokusera på att korta gångsträckan av plockrutten vid  

simuleringar har fallit sig naturligt då det har förefallit mycket svårt att påverka 

sättet orderplockaren plockar artikeln på, för att få orderplockaren att plocka 

snabbare. Den störst tidspåverkande komponenten för orderplockning i ett manuellt 

orderplocksystem är enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) gång/restid. Frazelle 
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(2002) menar att tidsåtgången vid en orderplockrunda kan optimeras genom att minimera den 

totala gångsträckan. Fokus har således riktats mot att korta ned gångsträckan vid 

orderplockningen för att på så sätt uppnå en snabbare gång/restid vid orderplockprocessen. 

 
2.5.3.1 Förenklingar 

 

 Endast gångsträckan då orderplockaren plockar artiklar från lagret har mätts  

 Den gamla lagerbyggnaden används för simuleringar  

 Fyra simuleringar 

 Maximal partistorlek: 24 ordrar  

 Minimal partistorlek: 12 ordrar  

 De ordrar som valts ut som underlag till simuleringar är enbart DHL Sverige  

 Ett urval av ordrar för simulering har valts ut ifrån 100 ordrar från observation 2-6  

 Artikelplaceringen är inte exakt utan uppdelad efter tre klasser 

 Artiklarna har placerats ut slumpmässigt inom klassen  

 

 

Vid genomförda observationer (2-6) har orderplockarnas tidsdisponering mätts för sju 

aktiviteter vid E-handelsföretagets orderplockprocess. Vid simuleringar har alla delaktiviteter 

exkluderats utom steg 2 i E-handelsföretagets orderplockning, det vill säga den faktiska 

orderplockrundan. Anledningen till att de andra delaktiviteterna redovisats vid observationer 

är för att tydliggöra hur mycket tid som disponeras till varje del av de aktiviteter som E-

handelsföretagets orderplockare genomfört, detta spelar in vid val av partistorlek och antal 

plockare (de orderplockare som plockar varor från lagret) och packare (de orderplockare som 

paketerar artiklar i fraktkartonger). I dagsläget kallas både plockare och packare i E-

handelsföretaget för orderplockare på grund av att det är samma person som plockar och 

packar. Vid genomförda simuleringar har plockrutten i meter jämförts med plockrutten i 

meter vid observation 2-6.  

 

VD:n (150317) efterfrågade ett förslag på lagerlayout till företagets nya lokaler. Dock har en 

avgränsning gjorts till det gamla lagrets utformning för att tidigare kunna jämföra resultaten 

av genomförd förbättring. Storleken på den nya lagerlokalen kommer leda till en förbättring i 

sig eftersom det finns ett större utrymme för artiklarna. Gångavståndet för plockrutten skulle 

dock öka på grund av lagrets storlek. Det är möjligt att applicera de framtagna 

förbättringsförslagen även på det nya lagret.  

 

Det finns ett antal forskare som gjort liknande simuleringsmodeller men ingen studie med 

samma åtta variabler som valts ut för denna studie har hittats. Vid simuleringar har sju 
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variabler låsts och förändringar har simulerats på partistorlek. Vid observation 2 (150318) 

framgår att paketeringen tar i särklass längst tid av de aktiviteter som E-handelsföretaget utför 

i samband med orderplockning vilket motiverar en simulering av partistorlek för att bland 

annat uppnå en effektivare tidsdisponering mellan orderplockning och paketering. På detta 

sätt har studien bidragit med ny kunskap kring hur orderplockprocessen kan effektiviseras. 

Antalet simuleringar som genomfördes har begränsats till fyra simuleringar, vid ett större 

tidsperspektiv kunde fler simuleringar genomförts för att ytterligare säkerställa ett trovärdigt 

resultat, dock anses fyra tillräckligt förutsatt den tid som funnits tillgänglig.  

 

Plockvagnen i E-handelsföretaget rymmer maximalt 24 ordrar då den har 24 fack. En 

begränsning vid simuleringarna har således genomförts till en maximal partistorlek på 24 

ordrar. En minimal partistorlek har fastställts till 12 ordrar då simuleringen 4 innehåller 29 

ordrar vilket enligt Halls (1993) teori är runt den undre gränsen för den ruttmetod som valts. 

En avgränsning till de ordrar som valts ut för observation och underlag till simuleringar har 

gjorts till DHL Sverige då DHL Sverige enligt Projektansvarig (150316) varierar mindre är 

utlandsorders i ordersammansättning. För ökad jämförbarhet har samma 100 ordrar som 

plockats vid observation 2-6 används för urval av ordrar vid simuleringar, dock sorterade efter 

vald partiformningsmetod.  

 

Då simuleringar utförts har lagerlayouten med placeringar av hyllor och lagergångar ritats 

upp. Statistik över alla plockade ordrar i E-handelsföretaget 2015 har sedan används för att 

dela in artiklarna utefter popularitetsbaserad artikelplacering, de 10 % mest frekventa 

artiklarna har placerats i klass A, de efterföljande 30 % mest frekventa har placerats i klass B 

och de resterande 60 % i klass C. Artiklarna har systematiskt placerats ut på de utritade 

hyllplanen till en slumpmässigt bestämd plats samt efter klass.  

 

2.5.3.2 Antaganden 

 

 Åtta variabler påverkar effektiviteten i orderplockprocessen 

 Gånghastigheten vid simuleringen är lika hög som vid observation 2-6 

 Gånghastigheten vid simuleringen påverkas inte av antalet artiklar som plockas 

 

I studien har åtta variabler studerats. Endast lagerlayout, plockning av lager, zonindelning, 

artikelplacering, ruttplanering och partiformning är en del av orderplockprocessen enligt de 

Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007). Frazelle (2002) menar dock att även förenkling av 
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orderplockning och paketeringen påverkar effektiviteten på orderplocksprocessen. Åtta 

variabler inkluderades i studien på grund av förenkling av orderplockningen samt 

paketeringens nämnvärda påverkan på orderplockprocessen men även för att E-

handelsföretaget uttryckt paketeringen som ett problem i samband med orderplockprocessen. I 

simuleringsmodellen har endast variablerna lagerlayout, plockning från lager, 

artikelplacering, zonindelning, ruttplanering och partiformning använts för simuleringar. 

Anledningen till detta är att förenkling av orderplockning och paketering inte går att använda 

för att beräkna gångsträckan i meter vid orderplockprocessen, vilket således omöjliggör en 

jämförelse av gångsträckan före och efter effektiviseringsförslaget med dessa variabler. 

Förenkling av orderplockning syftar som stödfunktion till effektivisering av flera delar av 

orderplockprocessen och av orderplockprocessen som helhet och vid paketeringen finns ingen 

gångsträcka att mäta eftersom orderplockaren i E-handelsföretaget genomför paketeringen på 

en stillastående plats. Både förenkling av orderplockning och paketering betraktas därför som 

stödfunktioner för att förbättra effektiviteten i orderplockprocessen. För att 

helhetseffektiviteten i orderplockprocessen ska bli så stor som möjligt behövs även dessa 

variabler tas i beaktning. Om exempelvis paketeringen inte fungerar kan utfallet av 

effektiviseringen av orderplockprocessen inte utnyttjas till sin fulla potential. Om det 

exempelvis bildas en flaskhals vid paketeringen på grund av att orderplockprocessen 

förbättras mycket men inte paketeringen får helhetseffekten av effektiviseringen av 

orderplockprocessen inte full genomslagskraft.  

 

Den genomsnittliga gånghastigheten i meter per sekund (m/s) har räknats ut för observation 2-

6 genom att den totala tiden för orderplockrundan (endast orderplockningen) har delats med 

antalet meter för orderplockrundan. Den genomsnittliga gånghastigheten har används för att 

beräkna tidsåtgången vid de simulerade plockrundorna. Den genomsnittliga gånghastigheten 

vid observation 2-6 anses representativ för E-handelsföretaget orderplockrutt och för att 

möjliggöra en jämförbarhet mellan orderplockrutten i dagsläget och den effektiviserade 

orderplockrutten har samma gånghastighet används vid simuleringarna. Simuleringsmodellen 

har förenklats genom antagandet att gånghastigheten inte varierar med antal artiklar som 

plockas under orderplockrundan. Detta förenklande antagande har gjorts för att öka 

jämförbarheten mellan observation 2-6 och de simulerade resultaten. Då antalet plockade 

artiklar och gånghastigheten varierar något vid observation 2-6 kan den genomsnittliga 

gångtid som räknats fram antas representera ett genomsnitt.  
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2.5.3.3 Giltighetsområde  

 

 Effektivisering av orderplockprocessen 

 

Simuleringsmodellen syftar till användning för effektivisering av orderplockprocessen och är 

således giltig inom det området.  

 

 
2.5.3.4 Tilläggsvillkor  

 

 Artikelstatistiken från 2015. 

 

Artikelstatistiken från E-handelsföretaget som används för att rangordna artiklar utefter 

efterfrågefrekvens är från 2015.  

 

 

2.6 Tillvägagångssätt  
 

Stringer (2014) beskriver i tre steg hur tillvägagångssätt av aktionsforskning kan gå till i 

relation till ett specifikt problem eller svårighet.  

 

 Titta (”Look”) innebär att samla relevant information, datainsamling, och sedan 

beskriva situationen. 

 

 Tänka (”Think”) innebär att utforska och analysera samt tolka och förklara. 

 

 Agera (”Act”) innebär att planera samt definiera en handlingsplan baserad på analys 

och tolkning. Vidare ingår en implementering av handlingsplan och sedan utvärdera 

effektiviteten av genomförda handlingar.  

 

Stinger (2014) menar att forskarens roll i aktionsforskning skiljer sig åt från andra typer av 

forskningsmetoder. Forskarens roll i aktionsforskning är inte att vara så osynlig som möjligt 

för att inte påverka slutresultatet utan vid aktionsforskning är forskaren integrerad i 

forskningsprocessen och deltar inte som en expert som utför undersökningen på personer utan 

som en resursperson. Forskaren i en aktionsforskningsmetod fungerar som kontaktperson eller 
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medlare samt fungera som katalysator för att klargöra problem och samordna samt stödja 

aktiviteter mot en effektiv lösning. 

 

Studien har utvecklats i samråd och interaktion med anställda inom företaget. Då data samlats 

in har steget titta utförts genom att intervjuer och observationer genomförts. E-

handelsföretagets situation i dagsläget har sedan beskrivits genom en tabell för att besvara 

problemfråga 1. Teoretisk relevant data har även samlats in för att utarbeta en 

simuleringsmodell att använda för att effektivisera orderplockprocessen. Steget tänka har 

därefter praktiserats då den insamlade datan utforskats och analyserats. Resultaten av studien 

har tolkats i samråd med anställda på E-handelsföretaget. Agera har sedan utförts då en 

handlingsplan utformats för den mest effektiva lösningen, således kommer det mest optimala 

utförandet baserat på simuleringsmodellen implementerats i E-handelsföretaget. Effekten av 

genomförda förbättringar har dock inte kunnat kartläggas då implementeringen ännu inte har 

skett.  

 

2.6.1 Tillvägagångssätt vid observationer  

Vid observation 1 (150317) iakttogs när Lagerarbetare A genomförde en manuell plockrunda. 

Under observationen fördes en dialog med Lagerarbetare A som förklarar varje steg i 

orderplockprocessen. Observationen genomfördes med syfte att kartlägga Lagerarbetare A:s 

beteende och ruttplan vid orderplockprocessen. På grund av att Lagerarbetare A stannade upp 

och förklarade varje steg i orderplockprocessen mättes inte tiden för orderplockrundan. 

Observation 2-6 genomfördes (150318) och (150428) med syfte att kartlägga orderplockarnas 

beteende, tid för orderplockrundan samt ruttplan mätt i meter. Orderplockare B, C, D och E 

observerades, orderplockare C observerades två gånger. Vid Observation 2-6 sparades 

orderplockarnas plocklista innehållande plockade artiklar och användes till underlag för urval 

av ordrar till simuleringar, detta för att möjliggöra en jämförelse av samma artiklar och 

simulera ett trovärdigt resultat. Nedan beskrivs tillvägagångssätt steg för steg.  

 

1. En egendesignad skiss av E-handelsföretagets lager har ritats uppför hand.  

 

2. Den befintliga orderplockprocessen har kartlagts genom observation 2-6 då 

orderplockarens ruttplan fyllts i på lagerskissen.  
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3. Gångsträckan i meter har sedan räknats ut och ett genomsnitt har tagits fram vilket fungerat 

som underlag för kartläggning av E-handelsföretagets orderplockprocess i dagsläget.  

 

4. Tidsåtgången för de olika aktiviteterna i E-handelsföretagets orderplockprocess i dagsläget 

har räknats ut.  

 

5. Hastigheten i meter per sekund (m/s) har beräknats genom att antal meter dividerats med 

antalet sekunder för den genomsnittliga plockrutten. 

 

2.6.2 Tillvägagångssätt vid modelldesign och simuleringar  

2.6.2.1 Tillvägagångssätt 

De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) menar att existerande studier av orderplocksystem 

som använder ”picker-to-part” system, vilket innebär manuellt orderplock likt E-

handelsföretagets orderplocksystem, huvudsakligen fokuserar på flytande artikelplacering. De 

Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) menar att analytiska modeller för att optimera 

orderplockprocessen i lager med fast och popularitetsbaserad artikelplacering saknas. Vid 

utformandet av simuleringsmodellen har andra alternativ än flytande artikelplacering därför 

övervägts. Nedan beskrivs tillvägagångssätt steg för steg. 

 

1. Lagerlayouten inklusive placering av lagerhyllor och plockarea har ritats upp med hjälp av 

ritprogrammet CAD, fyra kopior, en för varje simulering har gjorts.  

 

2. Plocklistorna tillhörande det ordrar som plockats vid observation 2-6, har används som 

underlag för urval av ordrar för simuleringarna, detta för öka tillförlitligheten vid 

simuleringarna då dessa bygger på samma ordrar som blivit plockade vid observationerna. 

Dock har partisammansättningen ändrats på grund av vald metod för partiformning. Totalt har 

vid observation 2-6 100 ordrar plockats då 5 observationer innehållande 20 ordrar vardera har 

genomförts. Av de 100 ordrar som plockats vid observationerna har en initial order för 

simuleringarna valts ut baserat på ordernas ålder. Den äldsta ordern har valts ut till initial 

order för att säkerställa att äldre ordrar inte blir kvar i E-handelsföretaget. Resterande ordrar 

har valts ut baserat på avstånd till den initiala ordern.  
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3. Ordrar som ska plockas i samma parti har sedan placerats ut på ritningen av lagret. För att 

simuleringarna ska bli så verklighetstrogna som möjligt har det säkerställts att artiklarna 

innehåller ett representativt antal artiklar per order. Den genomsnittliga ordern vid 

observation 2-6 innehöll 4.08 artiklar och enligt projektansvarig (150316) består en 

genomsnittlig order av ca 3.5 artiklar. Vid simuleringar är den genomsnittliga orderstorleken 

3,38 artiklar vilket anses om tillräckligt representativt.  

 

4. Simulering 1 har en partistorlek på 24 ordrar, såldes har alla 24 ordrar ritats ut på den nya 

lagerritningen. Simulering 2 innehåller 20 ordrar och således har de 4 sista ordrarna som valts 

ut till partiet tagits bort från nästa lagerritning, samma arbetssätt har praktiserats genom 

samtliga simuleringar. Simulering 3 innehåller 16 ordrar och simulering 4 innehåller 12 

ordrar. Då möjliga partistorlekar fastställts innan simuleringarna (12-24) ansågs fyra 

simuleringar inom detta intervall tillräckligt för att säkerställa ett resultat. Avståndet mellan 

de simulerade partistorlekarna beräknades således till 4.  

 

5. Gångsträckan mellan artiklarna i lagerritningen för simulering 1-4 förutsatt vald ruttmetod 

har ritats ut och mätts i meter.  

 

6. Gångsträckan mellan artiklarna i lagerritningen för simulering 1-4 har sedan räknats om 

utefter tidsåtgång för orderplockrundan baserats på hastigheten vid observation 2-6.  

 

7. Gångsträckan och tidsåtgången per plockrunda har sedan jämförts med de simulerade 

orderplockrundorna och även med paketeringstiden vid observation 2-6 för att hitta en 

optimal partistorlek som säkerställt ett kontinuerligt flöde av plockade artiklar till plockarean.  

 

 

2.7 Kvalitetskriterier 

Yin (2014) beskriver kvalitetsmått som kan utnyttjas för att mäta kvalité av en 

forskningsdesign; begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt reliabilitet.  

Begreppsvaliditet uppnås enligt Yin (2014) genom att information styrkts via flera källor, en 

tydlig beviskedja samt genom att låta nyckelinformatörer granska det insamlande materialet 

från undersökningen. För god begreppsvaliditet bör författaren enligt Yin (2014) vara 
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medveten om att objektivitet är av stor vikt för ett trovärdigt resultat, det är viktigt att inte låta 

subjektiva bedömningar påverka den empiriska insamlingen. Författaren bör enligt Yin (2014) 

vara kritisk till hur egna intryck och tolkningar påverkar undersökningen. Vid genomförande 

av den empiriska materialinsamlingen har ett incitament till att grundligt förstå respondenten 

genom att ställa följdfrågor och be respondenten omformulera då budskapet inte framgått 

tydligt praktiserat. Simuleringsmodellen har även granskats och validerats av 

nyckelinformatörer på E-handelsföretaget.   

Respondentvalidering har används för att minimera risken för feltolkningar vid 

materialinsamlingen. Respondentvalidering som även benämns deltagarvalidering innebär 

enligt Bryman och Bell (2005) att personer som är föremål i undersökningen delges 

undersökningen i efterhand med syfte att säkerställa att det resultat som framkommit av den 

empiriska materialinsamlingen överensstämmer med det respondenterna ämnat att förmedla. 

Vid genomförda intervjuer har transkribering och sammanställning av innehållet av 

genomförda intervjuer utförts, vilket sedan har skickats tillbaka till respondenterna för 

godkännande. För att ytterligare styrka begreppsvaliditeten har fler respondenter intervjuats 

och vid den teoretiska materialinsamlingen har fler källor används. Varje steg i processen 

beskrivs i metodkapitlet vilket gör beviskedjan pålitlig (se kapitel 2.6 Tillvägagångssätt).  

Intern validitet berör enligt Yin (2014) agerande vid analys av insamlat empiriskt material, 

mönster jämförs med varandra. Jämförelse av mönster bygger på jämförelser av ett empiriskt 

mönster med ett förväntat teoretiskt mönster. För god intern validitet bör dessa 

överensstämma. Yin (2014) menar att hur slutsatsen byggts upp är av relevans för att stärka 

den interna validiteten, slutsatsen bör byggas upp genom tydlig bevisföring och rivaliserande 

förklaringar bör belysas. Under studiens uppbyggnad har förväntade resultat, baserat på 

tidigare forskning, jämförts med studiens utfall och varje steg i processen har dokumenterats 

för att bevisföringen fram till slutsatsen ska bli tydlig. Rivaliserande förklaringar, som 

exempelvis faktorer som kan påverkat simuleringsresultaten diskuteras för att styrka 

slutsatsen.  

 

Extern validitet innebär enligt Yin (2014) att resultaten som framkommit av studien är 

analytisk generaliserbara i andra situationer än den genomförda studien. Studien syftar till att 

kunna generalisera undersökningsresultaten och då är den externa validiteten relevant att 

styrka. Yin (2014) diskuterar hur en analytisk generaliserbarhet kan vara möjligt vid en studie 

av ett enda fall. Analytisk generaliserbarhet vid vetenskaplig forskning baseras sällan på 
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studium av ett enda fall utan bygger vanligtvis på flertalet experiment som replikerat samma 

fenomen under olika omständigheter. Yin (2014) belyser hur frågeställningen för studien 

formulerats för att kunna generalisera ett fallstudieresultat. Vid en “hur-” eller “varför” fråga 

är analytisk generaliserbarhet möjligt men vid en studie som enbart fokuserar på 

dokumentation av exempelvis en trend i ett samhälle eller organisation kan en analytisk 

generaliserbarhet bli svår att styrka. Eftersom problemfrågorna i studien utformats utefter en 

“hur-” frågeställning är det möjligt att uppnå en analytisk generaliserbarhet. Yin (2014) 

påpekar att synsättet på fallstudien inte bör vara att fallstudien ses som ett stickprov i ett större 

sammanhang utan att fallstudien empiriskt belyser ett teoretiskt fenomen eller princip. Yin 

(2014) menar att för att kunna generalisera det slutliga resultatet bör studien bygga på 

teoretiska koncept inom ämnesområdet som sedan förstärkas genom studiens empiriska 

insamling. Alternativt kan den analytiska generaliseringen baseras enbart på den empiriska 

framkomsten. Yin (2014) förtydligar genom att tillägga att för att kunna generalisera kan 

studien antingen syfta till att styrka teoretiska koncept, förändra och förbättra teoretiska 

koncept eller utveckla befintliga teoretiska koncept, men även genom framkomst av enbart 

empiriska resultat av studien. Det relevanta för att kunna generalisera är enligt Yin (2014) att 

den analytiska generaliseringen oavsett om den härleds i en teoretisk grund eller utifrån den 

empiriska framkomsten bör vara konceptuellt en nivå högre än den är för det specifika fallet 

som studeras. Utifrån en teoretisk grund har teoretiska koncept bekräftats och utvecklats 

genom de empiriska framkomsterna, således kan studiens externa validitet styrkas. 

Simuleringsmodellen som utvecklats bygger på teoretisk grund som förstärkts med empiriska 

resultat från fallföretaget. 

 

Reliabilitet menas enligt Yin (2014) att då en forskare återskapar en empirisk undersökning 

som en tidigare forskare utfört bör den återskapande forskaren komma fram till samma 

resultat. Det är därför relevant att tydligt dokumentera tillvägagångssättet vilket möjliggör för 

någon annan att utföra samma undersökning. Dokumentering av tillvägagångssätt möjliggör 

enligt Yin (2014) för externa granskare att själva bilda sig en uppfattning om hur forskaren 

kommit fram till resultatet. Vid den teoretiska materialinsamlingen har sökord som använts 

vid insamling av teoretiskt material från akademiska tidskrifter dokumenterats. All litteratur 

som används är refererad till och återfinns i referenserna. Vid den empiriska insamlingen har 

en intervjuguide (se bilaga 2) används där syftet med varje fråga beskrivits. Tillvägagångssätt 

vid observationer och tillvägagångssätt vid modelldesign beskrivs i kapitel 2.6.  
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2.7.1 Kvalitetskriterier vid simuleringsmodell  

Wallén (1996) menar att en modell bör uppfylla ett antal kriterier för att fungera väl. 

Kriterierna består enligt Wallén (1996) av systematik, effektivitet, validitet, modellvillkor och 

generaliserbarhet.  

 

Systematik innebär enligt Wallén (1996) att modellen bygger på en motsägelsefrihet och ett 

logiskt sammanhang. Vid utformande av simuleringsmodellen har rekommendationen av 

vardera variabel motiverats genom en diskussion gällande hur variabeln påverkas av och 

påverkar andra variabler. Detta för att understryka logiken i den variabel som 

rekommenderats men även för att undvika motsägelsefullhet då olika variabler påverkar 

effektiviteten i orderplockprocessen på olika sätt och fungerar olika bra i samband med andra 

variabler. Simuleringsmodellen är uppbyggd utefter den teoretiska referensramen med 

justeringar för E-handelsföretagets förutsättningar, detta för att tydliggöra en logiskt och 

systematisk uppbyggnad av modellen samt möjliggöra praktisk användning.  

 

Effektivitet innebär enligt Wallén (1996) att modellen ska kännetecknas av lätthanterlighet till 

ett visst syfte. Dock bör modellen enligt Wallén (1996) inte förenklas i sådan grad att den inte 

ger en rättvis bild av verkligheten. Simuleringsmodellen som utarbetats är en förenkling av 

verkligheten då fler påverkande faktorer exkluderats från studien (se 2.5 Avgränsningar). 

Förenklingarna har utförts till följd av en betydligt minskad komplexitet jämfört med en 

studie som behandlat alla påverkande variabler. Exempelvis hade modellen blivit oerhört 

svårhanterlig om andra speditörer än DHL Sverige hade inkluderats i studien, detta då 

ordersammansättningen varierar kraftigt och det på grund av detta hade varit svårt att utarbeta 

en logik i modellen. Förenklingar har genomförts med syfte att öka modellens praktiska 

användbarhet genom att utforma modellen så lätthanterlig som möjligt.  

 

Validitet menas i sammanhanget enligt Wallén (1996) att modellen inte har några 

systematiska fel. En aspekt av detta är teoretisk validitet, vilket innebär att modellen ska 

behandla teoretiskt relevanta variabler och parametrar vilka ska återges korrekt. 

Begreppsvaliditet, vilket enligt Walléns (1996) definition innebär att begrepp ska vara väl 

definierade. Wallén (1996) belyser även empirisk validitet vilket syftar till modellens förmåga 

att förutsäga ett experimentellt utfall. Dock påpekar Wallén (1996) att en modell är en 

avsiktlig förenkling av verkligheten och kan därför inte utan vidare prövas om den stämmer 

med verkligheten, resultaten måste bedömas utefter att modellen är en förenkling. Den 
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teoretiska validiteten styrks av de utvalda variablernas relevans vilket bygger på 

trovärdigheten i den teoretiska grundkällan (se 2.5.2 Avgränsningar vid teoretisk insamling).   

Simuleringsmodellen beskriver en förenklad avbildning av verkligheten då en begränsning till 

endast de åtta variabler som presenteras i kapitel 2.5.2 genomförts. En begränsning till dessa 

åtta variabler görs då de är utvalda av erkända forskare inom ämnet vars vetenskapliga arbete 

ligger till grund för många vetenskapliga studier som genomförs idag 2015. God 

begreppsvaliditet uppnås genom att begrepp som anses för ämnesspecifika för att gemene 

man ska förstå innebörden fullständigt har därför förklarats. Begrepp som introduceras har 

benämnts i den form de introducerats första gången, andra ord för att beskriva samma begrepp 

har inte används. Exempelvis används ordet plockarea för att beskriva området där orderna 

paketeras, begrepp med samma innebörd såsom frontarea används inte. Den empiriska 

validiteten uppnås genom att modellen är utformad med nära koppling till företagets 

verklighet då flertalet intervjuer och sex observationer genomförts. Variablerna i modellen har 

validerats av E-handelsföretagets VD för att säkerställa modellens praktiska användbarhet i E-

handelsföretaget. Även modellen har validerats vid två tillfällen av VD:n och medarbetare för 

att säkerställa att det experimentella resultatet utfaller verklighetstroget i så hög grad som det 

är möjligt med hänsyn till att modellen återspeglar en förenklad verklighetsbild.  

 

Modellvillkor innebär enligt Wallén (1996) att förenklingar, antaganden, giltighetsområde och 

tilläggsvillkor måste anges. Följande kriterier har angetts i kapitel 2.5.3 Avgränsning vid 

utformande av simuleringsmodell. 

 

Generaliserbarhet innebär enligt Wallén (1996) att modellen under vissa villkor ska kunna 

gälla andra förhållanden än det som undersökts. Alla företag som håller lager kan använda sig 

av simuleringsmodellen. Dock har simuleringsmodellen utvecklats med utgångspunkt ur E-

handelsföretagets förutsättningar vilket är manuellt orderplock. Den störst tidspåverkande 

komponenten för orderplockning i ett manuellt orderplocksystem är enligt De Koster, Le-Duc 

och Roodbergen (2007) gång/restid. Då majoriteten av simuleringsmodellens variabler syftar 

till att reducera gång/restiden genom att reducera gångsträckan, får effekten av 

simuleringsmodellen således stor genomslagskraft vid just manuellt orderplock. 

Simuleringsmodellen möjliggör andra alternativ för hur plockning från lager kan genomföras, 

dock görs inga prövningar kring i vilken utsträckning effektiviteten påverkas av gång/restiden 

vid mer automatisering av orderplockprocessen.  
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2.8 Databaser och sökord  

Databaser som används för insamling av teoretiskt material är OneSearch, Google Scholar 

samt Business Source Premier. 

 

Sökorden som användes i denna studie baseras på termer för det aktuella ämnesområdet. De 

akademiska artiklar som används i studien är i högsta möjliga grad publicerade under de 

senaste 5 åren, nyare akademiska artiklar har prioriterats för att kunna genomföra en studie 

som bygger på de senaste teoretiska framkomsterna. De sökord som används nyttjades inte 

enbart separat, utan även kombinerat. Sökord som användes vid uppletande av vetenskapliga 

artiklar var:  

 

 Order picking 

 Order picking systems 

 Order picking planning 

 Slotting 

 Warehouse layout 

 Warehousing 

 Electronic commerce 

 Logistics system 

 E-commerce 

 Electronic commerce characteristics  

 Warehouse effectiveness 

 Warehouse management  

 Storage assignment 

 Packageing 

 Zoning  

 Batching 

 Picker-to-part 

 Manual order picking  

 Routing 
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2.9 Etiska ställningstagande 

Det är enligt Bryman och Bell (2005) forskarens ansvar att ta ställning till varje risk för skada 

för en respondent samt minimera risken för skada i högsta möjliga utsträckning. Detta berör 

exempelvis konfidentialitet av data vilket innebär att vem som sagt vad och respondenters 

identitet ska hemlighållas om respondenten önskar detta. Bryman och Bell (2005) anser att 

konfidentialitet bör diskuteras med respondenterna vilket således har genomförts. 

Respondenterna önskar att vara anonyma och vill även att företagsnamnet samt staden där 

företaget är placerat anonymiseras. Enligt Bryman och Bell (2005) kan en idé för att 

anonymisera vara att använda sig av pseudonymer. Respondenterna benämns därför efter sin 

position på företaget istället för sitt namn och staden där företaget är lokaliserat nämns inte i 

studien. Vidare menar Bryman och Bell (2005) att det måste säkerställas att det inte går att 

identifiera respondenterna och företaget då studien publiceras. Bryman och Bell (2005) menar 

att detaljerad beskrivning av företagets placering, storlek, verksamhet och historisk bakgrund 

kan göra det enkelt för granskare att identifiera företaget. Beskrivningen av företaget har 

medvetet utformats vagt för att identiteten på respondenterna, namn på företag och staden där 

företaget är placerat inte ska avslöjas. 

 

Merriam (1998) förklarar att det vid intervju finns risks att respondenten uppfattar att 

intervjun inkräktar på deras integritet, respondenten kan känna sig obekväm vid vissa frågor 

eller omedvetet avslöja saker de inte tänkt att delge. Vidare menar Merriam (1998) att det 

även finns etiska överväganden vid observation som datainsamlingsmetod, av etiska skäl 

gällande integritet och information får observationer inte genomföras utan att personer som 

observeras meddelas att de är observerade. För att möta de etiska ställningstagandena vid 

datainsamling har frågor ställts som berör verksamheten som helhet och frågor som berör 

respondenten personligen har undvikits. Vid observationer av verksamheten har samtliga 

anställda på plats meddelats att en observation kommer genomföras och att de kommer 

iakttas.  

 

 

2.10 Källkritik 

Thurén (2013) beskriver källkritik som en samling metoder för att förtydliga vad som är 

sanning med en källa. En källa definieras enligt Thurén (2013) som ursprunget för kunskap. 



  
 

 

     
32 

De källkritiska grunderna går att förklara genom kriterierna; äkthet, tidssamband, 

tendensfrihet samt oberoende.  

 

Äkthet innebär enligt Thurén (2013) att en källa ska vara det som källan påstår sig vara. 

Äktheten styrks genom noggrant övervägda val av litteratur, ingen tvivelaktig källa med 

oklara referenser har används och de artiklar som nyttjats för den teoretiska referensramen är 

granskade av specialister inom det aktuella vetenskapliga området. Respondenternas identitet 

är styrkt genom personliga möten och medarbetarbeskrivning på E-handelsföretaget hemsida.  

Tidssamband innebär enligt Thurén (2013) att om avståndet mellan källans berättelse och 

händelsen är stort minskar källans trovärdighet. Kravet om tidssamband är uppfyllt genom att 

ett urval av teori vid uppbyggnad av den teoretiska referensramen. Urvalet av teoretiska 

referenser har genomförts genom nyttjande av litteratur som refererats till i nypublicerade 

akademiska artiklar, således kan källans relevans motiveras trots ett äldre publiceringsdatum. 

Urval av akademiska artiklar har baserats på publiceringsår, i den mån det varit möjligt har 

den nyaste referensen alltid valts. Vid den empiriska insamlingen har intervjuer genomförts 

med respondenter som arbetar med den aktuella processen i E-handelsföretaget.  

Med Tendensfrihet menas enligt Thurén (2013) att det bör säkerställas att källan inte anger en 

missvisande bild av verkligheten till följd av egennyttiga, politiska eller ekonomiska ändamål. 

Tendensfriheten gällande den teoretiska referensramen är god då vetenskapsmän inom det 

aktuella ämnet troligtvis inte har incitament till egennyttiga, politiska eller ekonomiska 

ändamål. Gällande respondenterna kan tendensfriheten styrkas genom att E-handelsföretaget 

efterfrågat hjälp med att designa en effektiv orderplockprocess och har således inga tydliga 

incitament att försvåra arbetet med studiens arbete genom att undanhålla eller lämna felaktig 

information.  

 

Oberoende innebär enligt Thurén (2013) att en källa ska användas i grundform, det vill säga 

prata för sig själv och inte vara avskriven eller refererad till en annan källa. Oberoende har 

säkerställts genom att andrahandskällor inte används i studien, den teoretiska referensramen 

är uppbyggd på ursprungskällor. Vid den empiriska insamlingen har intervjuer genomförts 

med personer som är väl insatta i ämnesområdet och talar utifrån egen erfarenhet.  
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2.11 Metodsammanfattning 

Tabell 3 Metodsammanfattning (Källa: egen illustration) 

Metodsammanfattning Val av metod 

Undersökningsdesign Aktionsforskning 

Datainsamlingsmetod I huvudsak semi-strukturerade intervjuer 

och observationer 

Modellmetod Simuleringsmodell 

Kvalitetskriterier  Begreppsvaliditet, intern validitet, extern 

validitet, reliabilitet 

Använda databaser för teoretisk insamling One Search, Google Scholar, Business 

Source Premier 

Etiska ställningstagande    Konfidentialitet, Integritet   

Källkritik   Äkthet, tidssamband, tendensfrihet, 

oberoende 

 

 

 

2.12 Analysmodell 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) menar att analysen i huvudsak styrs av syftet med 

studien. I analysen bör enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) studiens referensram 

tillsammans med den empiriska data som samlats in bekräfta det som redan finns eller bidra 

med ny kunskap. Innan resultat kan utläsas och slutsatser kan dras behövs i regel nya 

sammanställningar som exempelvis tabeller, beräkningar, citat och sammanställningar.  

 

I det empiriska kapitlet återfinns sammanfattande tabeller, beräkningar i form av 

simuleringsresultat samt citat från anställda på E-handelsföretaget. En kartläggning av E-

handelsföretagets orderplockprocess har genomförs för att besvara problemfråga 1. Detta är 

en rent empirisk frågeställning och har därför presenterats som en sammanfattande slutsats till 

kapitlet Empiri 1. Baserat på befintlig teori samt empiri och slutsats till problemfråga 1 har en 

simuleringsmodell utvecklats för att effektivisera orderplockprocessen. Modellen har 

applicerats på E-handelsföretaget för att effektivisera deras orderplockprocess. Analys av 

problemfråga 2 och 3 sker integrerat och parallellt i kapitel 5 och 7, detta eftersom 
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simuleringsmodellen är utformad utefter E-handelsföretagets förutsättningar och 

simuleringsmodellen i sin tur sedan används för effektivisering av E-handelsföretagets 

orderplockprocess. De båda problemfrågorna är på så sätt sammanlänkade och analyseras 

parallellt. Simuleringsresultaten analyseras i kapitel 8.  

 

Figur 3 Analysmodell (Källa: egen illustration) 
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3 Referensram  
Den teoretiska referensramen skildrar hur befintlig litteratur beskriver 

orderplockprocessen och variabler som påverkar effektiviteten av 

orderplockprocessen. 

 

 

3.1 Orderplockprocessen 

Le-Duc och De Koster (2005) menar att inom en logistikkedja förflyttas artiklar från en plats 

till en annan, från tillverkare till slutanvändare. Under denna process kan de lagras på vissa 

platser för en viss tidsperiod. Enligt Le-Duc och De Koster (2005) utförs många aktiviteter i 

en lagerlokal, orderplockning är den mest kritiska aktiviteten för att få lagret att fungera väl. 

Enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) är orderplockning, den mest kostsamma 

och arbetsintensiva lagerhanteringsaktiviteten. Ineffektiva prestationer vid orderplockning kan 

leda till otillfredsställda kunder och hög driftskostnad för lagret, och därmed för hela 

försörjningskedjan. Likaså Pan och Wu (2009) påpekar orderplockningens relevans och 

framhåller orderplockning som en av de mest avgörande faktorerna för effektiv 

lagerhantering. Orderplockning är enligt Caron, Marchet och Perego (2000) en process där 

artiklar hämtas från lagringsplatsen för att uppfylla en kundorder eller en uppsättning ordrar. 

Ett vanligt förekommande mål för orderplocksystem är enligt Roodbergen och Vis (2006) att 

maximera servicenivån till kund med förbehåll för begränsningar av resurser som arbetskraft, 

maskiner och kapital. De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) menar att en viktig länk 

mellan orderplockning och servicenivå till kund är att ju snabbare en order kan plockas, ju 

snabbare är den tillgänglig för leverans till kunden. Om en order missar sin frakttid, kan 

ordern få vänta tills nästa sändningsperiod. Vidare innebär en snabb orderplockprocess 

flexibilitet i hanteringen av försenade ordrar. En minimering av orderplocktid för att förbättra 

kundservicen är därför relevant. Minimering av orderplocktiden är enligt Grosse et. al (2015) 

även relevant ur effektivitetsaspekt. Orderplockaktiviteter är enligt Grosse et. al (2015) 

avgörande för logistikverksamhet. Orderplockprocessen är ofta både tidskrävande och kräver 

hög insats av humankapital, därför påverkar den mänskliga insatsen effektiviteten vid 

orderplockprocessen. Grosse et. al (2015) menar att många forskare har utvecklat modeller för 

planering av orderplock för att öka effektiviteten genom att rekommendera förslag på 

lagerlayout och orderplockrutter. Dock menar Grosse et. al (2015) att många genomförda 

studier ignorerar medarbetaregenskaper och mänsklig påverkan på orderplockprocessen vilket 

såldes inte gör slutresultatet trovärdigt i fullständig utsträckning. Internationellt jämfört har 
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Sverige mycket höga arbetsgivaravgifter. Yu och De Koster (2009a) konstaterar att 

kostnaderna för arbetskraft är höga i hela Europa. Enligt Källström (2011) var 

arbetsgivaravgifterna inom EU år 2009 i genomsnitt 20,6 procent, vilket var elva procent 

lägre än arbetsgivaravgifterna i Sverige. Jämfört med Sveriges främsta konkurrentländer är 

arbetsgivaravgifterna mindre än hälften så höga som i Sverige. 

 

Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) är effektivitet ett uttryck för i vilken utsträckning 

företaget uppnår ett mål. Effektiviteten utgörs av ett förhållande mellan inflödet, det vill säga 

de prestationer som satts in för att åstadkomma resultat, och utflödet, vilket är det som 

åstadkommits. Företag har hög effektivitet om de uppfyller sina mål. Den totala effektiviteten 

utgörs av både en inre- och yttre effektivitet. Företag måste på lång sikt ha höga värden på 

båda delarna för att överleva på marknaden. Inre effektivitet handlar om att göra saker rätt, 

vilket innebär hur företaget hushåller med sina resurser ur ett internt perspektiv. Yttre 

effektivitet syftar enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) till att göra rätt saker och rör 

företagets relationer till omvärlden. Under senare år har begreppet därför börjat definieras 

som kundvärde. Kundvärdet handlar om hur kunden uppskattar och värderar företagets 

tjänster och artiklar.  

 

Dallari, Marchet och Melacini (2009) beskriver utformning av orderplockprocessen som 

komplicerad då orderplockprocessen ser olika ut beroende av ett antal faktorer som vilken typ 

av artikel som plockas (artiklar varierar i bland annat storlek, antal, värde och förpackning). 

Även hur kundordern ser ut spelar in då antal kundorder, storlek och antal artiklar per order 

varierar. Frazelle (2002) menar att krav från kunder på ökad kvalité har bidragit till att 

orderplockprocessens betydelse är större då företaget vill minimera skador på artikeln vilket 

kräver en försiktig och noggrann paketering. Vidare menar Frazelle (2002) att kunders krav 

på hög kvalité även berör kort leveranstid till kund vilket belyser transaktionstid för 

artikelhantering på lager vilket i sin tur ställer krav på en snabbare orderplockprocess. För att 

möta dessa krav har många företag gjort avvägningar mellan att använda sig av en högre grad 

av automatisering vid orderplockprocessen eller anställa mer arbetskraft för att säkerställa 

både en noggrann och snabb orderplockprocess. En avvägning i denna bemärkelse är inte 

nödvändig då det finns andra sätt att förbättra orderplockprocessen. Enligt Yu och De Koster 

(2009b) och Frazelle (2002) finns utmärkande variabler som har påverkan på 

orderplockprocessen, nämligen lagerlayout, plockning från lager, zonindelning, 

artikelplacering, ruttplanering, partiformning, förenkling av orderplockning samt paketering.  
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3.2 Variabler som påverkar 
orderplockprocessen 
 

3.2.1 Lagerlayout 

 

En av de viktigaste delarna för att 

uppnå ett väl fungerande lager är 

enligt Zhang, Xue och Lai (2002) 

lagerlayout. Lagerlayouten är 

enligt Zhang, Xue och Lai (2002) i 

sin tur en nyckelkomponent i ett 

väl fungerande logistiksystem. Ett 

lager medför enligt Mattsson 

(2010) både hanterings- och 

förvaringskostnader och lagrets 

storlek har en avgörande betydelse för materialstyrningens effektivitet i företag. Fokus vid 

lagerutformning är enligt Jonsson och Mattsson (2011) att minimera 

lagerhållningskostnaderna och hanteringskostnaderna, detta beror på en strävan om att uppnå 

höga fyllnadsgrader och en låg driftskostnad, vilket enligt Jonsson och Mattsson (2011) 

uppnås om en så stor del som möjligt av lagret utnyttjas för lagring, utan att det försvårar 

hanteringen. För att hanteringen ska fungera måste det finnas tillräckligt med utrymme för 

transportgångar och även ett visst antal tomma lagringsplatser för variationer av lagrade 

artiklar. Jonsson och Mattsson (2011) menar vidare att det går att undvika onödigt många 

förflyttningar, det vill säga mer rörelse av orderplockare än nödvändigt, beroende på hur 

lagret är utformat och hur lagret är anpassat till de processer som ska utföras. Artiklar med en 

hög frekvens bör enligt Jonsson och Mattsson (2011) placeras så att transportsträckan till 

plockarean blir så kort som möjligt, lågfrekventa artiklar kan ha en längre transportsträcka. 

Transportsträckan är inte den enda variabeln som påverkar hanteringskostnaden utan också 

hur lätt det är att hitta artiklarna samt att komma åt och flytta artiklarna. 

 

Jonsson och Mattsson (2011) menar att 

målet vid utformning av en lagerlayout är 

att skapa ett så rationellt flöde som 

möjligt. Det finns olika typer av layout 

Figur 4 Effektiv Orderplockprocess, Lagerlayout (Källa: egen illustration) 

Figur 5 Linjärt flöde (Källa: Jonsson & Mattson, 2011 s.69) 
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på lager, linjära flöden är ett av dem. Linjära flöden innebär enligt Jonsson och Mattsson 

(2011) att godsmottagning och utlastning sker på motsatta sidor av lagret och att artiklarna 

flödar genom hela lagret. I lager med linjära flöden transporteras artiklarna lika långt och kan 

innebära onödigt mycket hanteringsarbete och höga kostnader. Placering av artiklarna efter 

frekvens får inte lika stor effekt i denna utformning. Denna typ av lagerutformning är mest 

lämpad för företag som hanterar stora volymer av få artiklar eftersom layouten genom lagret 

skapar en tydlighet, vilket förenklar för användningen av automatiserade hanteringssystem.  

 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) är U-

formad layout en annan typ av lagerlayout. I 

en U-formad layout sker godsmottagningen 

och utlastningen i samma ände av 

anläggningen. I denna form av lagerlayout 

kan företag dra fördel av att undersöka bästa möjliga placering för artiklarna. Den 

gemensamma godsmottagningen och utlastningen kan även ge möjligheter till 

hanteringsmässig effektivisering. De linjära och U-formade layouterna är två principiella 

modeller på hur det kan se ut. I verkligheten förekommer det mängder av variationer och 

kombinationer av de två layouttyperna.  

 

Jonsson och Mattsson (2011) tar upp andra övervägande att ta hänsyn till vid utformning av 

lager, såsom i hur hög grad lokalens höjd ska utnyttjas för lagring och vilken bredd det ska 

vara på transportgångarna. Utnyttjas all plats upp till taket minskar lagringskostnaden per 

lageryta men det istället krävs speciell hanteringsutrustning för att möjliggöra in- och uttag av 

artiklarna. Är transportgångarna breda i ett lager är det enklare för truckar och plockvagnar att 

manövrera och ta sig fram. Å andra sidan finns det inte lika mycket plats kvar till lagring. 

Jonsson och Mattsson (2011) nämner en tumregel som innebär att hanteringseffektivitet ska 

gå före ytutnyttjande.   

  

3.2.1.1 Utformning av lager 

Lumsden (2012) menar att när ett lager ska utformas är det relevant att sträva efter att 

uppfylla en hög fyllnadsgrad. Att ha som mål att fylla lagret till hundra procent är inte rimligt 

då utrymme måste finnas till hantering av artiklarna och möjlighet att komma åt dem. Rimligt 

är dock att sätta en så hög utnyttjandegrad som möjligt så länge det inte försvårar för 

Figur 6 U-formad layout (Källa: Jonsson & Mattson, 

2011 s.69) 
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hantering och förflyttning av artiklarna. Desto högre fyllnadsgrad det finns i ett lager desto 

mer ökar transportarbetet. Det är av betydelse att se till att transportarbetet minimeras och att 

de olika arbetsområdena i lagret placeras i en speciell ordning för att undvika onödig 

förflyttning av material och resurser.  Lagret ska vara uppbyggt på ett enkelt sätt så att 

hanteringsarbetet slipper ta lång tid och medföra höga kostnader. Artiklarna ska vara lätta att 

komma åt och det ska inte behöva flyttas på några detaljer eller pallar för att komma åt en 

specifik artikel. Begränsningar på åtkomligheten kan variera beroende på vilken typ av 

lagringsmetod som används. Alla artiklar kan inte behandlas på samma sätt. Anledningen till 

det kan till exempel vara att vissa lagringsmetoder kräver stor arbetskapacitet. Det är därför 

lämpligt att dela in artiklarna efter bland annat volym, tyngd eller volymvärde. Enligt De 

Koster, Van der Port och Wolters (1999) bör plockarean placeras så centralt som möjligt, 

detta för att minska gångsträckan till plockarean.  

 

Lagringsplatserna som förvarar artiklarna kan enligt Pohl, Meller och Gue (2009) vara 

arrangerade utefter fiskbensformade eller parallella gångar med eller utan korsande gångar.   

 

Meller och Gue (2009) menar att utmärkande drag för 

en fiskbensgång utgörs av två huvudgångar i formen 

av ett ”V”. Plockarean är placerad i botten på ”V”et 

där gångarna delar på sig. Den fiskbensformade 

layouten blev introducerad med syftet att den 

förväntade gångsträckan skulle minska jämfört med 

parallella gångar, på grund av att de diagonala 

gångarna minskar vägen till artiklarna sett från 

plockarean. Fiskbensformade gångar används främst till enhetslastlager där standardiserade 

artiklar förvaras i helpallar.  

 

Enligt Frazelle (2002) är parallella gångar ett av de mest 

populära alternativen för hur lagergångarna kan vara 

placerade. Det är enkelt för orderplockaren att hämta artiklar 

från hyllorna och placera dem på plockvagnen. Fördelen med 

denna layout är att flera ordrar kan hämtas   

Figur 7  Fiskbensformade gångar (Källa: Cardona, 

Rivera & Martinez, 2012 s.366) 

Figur 8 Traditionella parallella 

gångar (Källa: Cardona, Rivera & 

Martinez, 2012 s.366) 
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i samma omgång vilket minskar antalet rundor som orderplockaren måste gå.   

 

Enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) finns det i samband med orderplockningen 

två grundöverväganden när det kommer till 

lagerlayouten. De innefattar layouten på byggnaden 

och layouten inom lagret. Det första övervägandet 

kallas ofta för lagerutformningsproblemet. Detta 

berör alla beslut som handlar om placering av 

avdelningar, mottagning, plockning, lagring, 

sortering och utleverans. Målet är att minimera 

hanteringskostnaderna, vilket i många fall 

representeras av en linjär funktion av 

transportavståndet. Det andra övervägandet kallas 

för intern layoutdesign och innefattar beslut om hur 

många gångar, hur många block, hur långa och 

breda gångarna i varje block ska vara. Målet är att 

hitta ”den bästa” lagerlayouten med hänsyn till de behov och de begränsningar som finna på 

lagret. Även här är transportavståndet en relevant variabel att ta hänsyn till.   

 

3.2.1.2 Förvaringsmetoder 

Till skillnad från distributionscenter som plockar stora enhetslaster möts ofta återförsäljare 

enligt Bozer och Kile (2008) av ett stort antal artiklar som ska plockas och dess fyller sällan 

upp hela enhetslaster som kan hanteras som en enhet. Det är enligt Bozer och Kile (2008) 

vanligt förekommande att återförsäljare möter en stor variation i ordrar från dag till dag och 

att artiklar som ingår i beställda ordrar varierar kraftigt.  

 

Enligt Lumsden (2012) finns det fyra olika förvaringsmetoder, dessa är: Ställagelagring, 

Djuplagring, Fristapling och Hyllfackslagring. 

 

Ställagelagring är enligt Lumsden (2012) 

den vanligaste lagringsmetoden där 

artiklarna förvaras på pallar. Pallen placeras 

i ett fack i ett pallställ och samtliga pallar är 

direkt åtkomliga. I ett lager av denna 

Figur 9 Faktorer att ta hänsyn till i utformningen av ett lager 

(Källa: De Koster, Le-Duc & Roodbergen 2007 s.487 

Figur 10 Ställagefack med pallplatser (Källa: Lumsden, 2012 

s.496) 
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utformning upptas en stor del av lagret av transportgångar. Ställagelagring kräver speciella 

ställ för pallarna samtidigt som volymutnyttjandet är ganska lågt. Detta innebär att 

lokalkostnaderna blir relativt höga räknat per volym lagrat gods. Ställagelagring 

rekommenderas ofta då den ger stor flexibilitet och enkel hantering av FIFO- principen 

genom att varje pall är direkt åtkomlig. Fördelen med denna metod är att pallarna kan nås utan 

omplacering av andra pallar och att det är lätt att styra administrativt. Metoden används främst 

då mindre volymer av varje artikel plockas. Pallställens höjd avgörs efter lokalens pallhöjd 

och hanteringshjälpmedlens lyfthöjd.  

 

Enligt Lumsden (2012) innebär 

djuplagring att pallarna placeras i djup 

direkt på lagergolvet. Pallarna staplas i 

fler nivåer på varandra (fristapling) 

och utnyttjar den golvyta som finns i 

lagret. Eftersom pallarna packas på 

varandra är det svårt att komma åt de 

inre pallarna. Det är endast de yttersta 

pallarna som är direkt åtkomliga. Om 

en pallrad (stuv) är fylld med endast en 

artikel spelar den dåliga åtkomligheten mindre roll, då det alltid går att komma åt ett exemplar 

av artikeln. Detta medför dock att artiklarna innerst kan bli gamla genom att endast de yttersta 

pallarna omsätts. Om artiklarna har en begränsad hållbarhet bör djuplagring undvikas. 

Metoden används främst då stora volymer av samma artikel finns i lager. Fördelen med 

djuplagring är att volymutnyttjandet är stort jämfört med andra lagringsmetoder och 

kostnaderna för lagerinredning minimeras.  

 

Enligt Lumsden (2012) påminner fristapling om djuplagring, skillnaden är att pallarna istället 

staplas på höjden. Artiklarna bör vara likartade för att undvika en mängd omflyttningar. En 

utmärkande nackdel är att den övre pallens vikt överförs på pallen under. Metoden ger 

utrymme för bra höjdutnyttjande om pallarna kan staplas på eller ovanpå varandra så högt till 

tak som möjligt.  

 

Figur 11 Djuplagring och fristapling av pallar (Källa: Lumsden, 2012 s 

497) 
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Enligt Lumsden (2012) används hyllfackslagring som förvaring till artiklar som varierar i 

storlek från små detaljer upp till sådana artiklar som på grund av sin tyngd eller frekvens 

hanteras maskinellt. Hyllplanen kan bestå av 

flera, i sidled ihopkopplade sektioner. 

Hyllorna utgörs av stolpar, stag och hyllplan. 

Hyllplanen läggs upp på krokar som gör att de 

är lätta att flytta snabbt och smidigt. 

Hyllfacken förekommer främst inom 

plockförråd som reservdelsförråd och 

verktygsförråd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 Lagring av artiklar i hyllfack (Källa: Lumsden, 2012 

s 499) 
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3.2.2 Plockning från lager 

 

Frazelle (2002) menar att företag med fördel kan minska sina olika typer av lager och antalet 

plockareor. Att reducera antalet lagringsområden och istället plocka direkt från huvudlagret 

medför en tidsbesparing för de flesta företag. Det mest effektiva sättet att plocka artiklar att 

plocka direkt från lagret. 

Företaget kan på så sätt 

erhålla en hög effektivitet 

vid orderplockaktiviteter, 

ingen arbetskraft för att fylla 

på artiklar som ska lagras vid 

i plockarean behövs och 

inget extra platsutrymme 

behövs för att lagra artiklar 

bredvid plockarean. Frazelle 

(2002) menar med detta att 

företag vinner tid vid 

orderplockaktiviteter på att 

eliminera onödiga lagringsmoment vid orderplockprocessen.  

 

3.2.2.1 System för orderplockaktiviteter 

Dallari, Marchet och Melacini (2009) påvisar att antalet plockade ordrar per dag, antalet 

artiklar och genomsnittlig orderstorlek är de faktorer i företaget som har störst påverkan på 

utformning av orderplocksystem. Olika orderplocksystem används i olika lagerlokaler. För att 

identifiera användningsområde för varje orderplocksystem förespråkar Dallari, Marchet och 

Melacini (2009) klassificering utefter principer för materialuttag från lager. Dallari, Marchet 

och Melacini (2009) beskriver fem system för orderplockaktiviteter; ”Picker-to-part”, ”Pick-

to-box”, ”Pick-and-sort”, ”Parts-to-picker” och ”Completely automated picking system.”  

 

Figur 13 Effektiv Orderplockprocess, Plockning från lager (Källa: egen illustration) 
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Figur 14 System för orderplockaktiviteter (Källa: Dallari, Marchet och Melacini, 2009 s3) 

 

”Picker-to-part” system är enligt Dallari, Marchet och Melacini (2009) det mest nyttjade 

orderplocksystemet och även det mest grundläggande systemet. Orderplockaren går längs 

lagergångarna och plockar artiklar för en enskild order (”Pick-by-order”) eller för partier för 

flera ordrar (”Pick-by-article”). De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) menar att många 

varianter av ”Pick-by-article”- och ”Pick-by-order” system existerar såsom ”sort-while-pick”, 

vilket innebär att flera ordrar plockas under en plockrunda och sorteras utefter order direkt 

under orderplockrundan. Artiklarna även kan sorteras efter orderplockrundan, så kallad ”pick-

and-sort”.  

 

”Picker-to-part” system inkluderar enligt Bozer och Kile (2008) ”walk-and-pick” system. 

Teknik för att öka effektiviteten i ”walk-and-pick” system kan exempelvis vara 

streckkodsidentifiering av artiklar, radio hjälpmedel och ”pick-by-light” system, vilket enligt 

Mattsson (2004) är ett datoriserat system för att underlätta orderplockning. Bozer och Kile 

(2008) förklarar att orderplockaren vid walk-and-pick system har med sig en plockvagn eller 

en truck under orderplockrundan för att placera artiklarna som plockas. Orderplockaren kan 

sortera artiklarna utefter order under orderplockrundan genom att placera orderna direkt i en 

lämplig kartong eller fack i plockvagnen eller trucken. 

 

Optimering av orderplockaktiviteter vid ”picker-to-part” system kan enligt Dallari, Marchet 

och Melacini (2009) utföras med hjälp av algoritmer för plockrutter, artikelplaceringspolicys 

och papperslösa hjälpmedel av orderplockning exempelvis radio frekvens eller röststyrda 
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plockhjälpmedel. Effektiviteten i ett orderplocksystem vid ”picker-to-part” strategi påverkas 

av dessa variabler. Yu och De Koster (2009b) påpekar att ”picker-to-part” metoder medför att 

orderplockaren spenderar mycket av sin arbetstid med att gå fram och tillbaka längs 

lagergångarna vilket hämmar effektiviteten i orderplockprocessen. Figur 15 visar hur en 

genomsnittlig orderplockare spenderar sin arbetstid i ett typiskt lager där ”picker-to-part” 

system används. Den störst tidspåverkande komponenten för orderplockning i ett ”picker-to-

part” system är enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) gång/restid (”Travel”). 

Gång/restiden kostar arbetskraft men bidrar inte till värdeskapande, därför är gång/restiden är 

en stor post för förbättringsmöjligheter. För de flesta manuellt plockade lager är orderplocktid 

en funktion av distansen för plockrutten. Distansen eller gångsträckan är därför ofta i fokus 

vid förbättring av orderplockprocessen.   

 

 
Figur 15 Tidsfördelning för en orderplockare (Källa: De Koster, Le-Duc och Roodbergen, 2007 s 466) 

 

Enligt Dallari, Marchet och Melacini (2009) levererar en maskin enhetslaster av artiklar från 

lagret till plockstationen vid ”Parts-to-picker”, där orderplockarna väljer den önskade 

mängden av varje objekt. Därefter transporteras enhetslasterna tillbaka till lagringsutrymmet 

av maskinen. Fördelen med detta system är reducering av orderplockkostnader i termer av 

arbetstimmar och utrymme som krävs vid orderplockaktiviteter. Systemet är att föredra vid 

orderplockning av ett stort antal artiklar i kombination med ett mindre utflöde.  

 

Vid ”Pick-to-box” system (även känd som ”pick-and-pass system”) delas plockområdet in i 

zoner, var och en av zonerna tilldelats en eller flera orderplockare. Samtliga plockzoner är 

förbundna med ett transportband (”conveyor”) på vilken kartonger fyllda med plockade 

artiklarna är placerade, var och en av kartongerna motsvarar helt eller delvis en kundorder. 

Fördelarna med att separera plockområdet i multipla plockzoner är främst en minskning av 

den totala plocktiden. Denna lösning är enligt Dallari, Marchet och Melacini (2009) att 
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föredra i företag med många små artiklar och små orderstorlekar. Pan och Wu (2009) menar 

att ”picker-to-part” eller ”part-to-picker” system uppmärksammats vid tidigare forskning. Pan 

och Wu (2009) vill även belysa ”pick-to-box” system som har en viktig roll på grund av 

tillväxten av e-handel och tidsbaserad konkurrens med krav på kort tid till en artikel når 

marknaden.  

 

”Pick-and-sort” system är enligt Dallari, Marchet och Melacini (2009) då artiklar till flera 

ordrar plockas samtidigt för att i ett senare skede sorteras för respektive order. Systemet 

använder transportband för att sammankoppla olika plockareor.    

 

Enligt Dallari, Marchet och Melacini (2009) innebär ”Completely automated picking” system 

att en maskin hämtar artiklar från lagret och en annan maskin sorterar artiklarna i 

plockområdet.  

 

Vidare menar Dallari, Marchet och Melacini (2009) att orderplockprocessen med fördel kan 

klassificeras utifrån fyra övergripande beslut. Vem som plockar artikeln (människa eller 

maskin), vem/vad rör sig i plockarean (plockare/artikel), om transportband används för att 

knyta samman varje plockarea (vid lager med fler plockareor), samt vilket orderplocksystem 

som används. 
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3.2.3 Zonindelning 

 

Zonindelning innebär enligt Jonsson och Mattsson (2011) och Yu och De Koster (2009b) att 

lagret delas upp i flera mindre lager, så kallat zoner. Enligt Jonsson och Mattsson (2011) 

används zonindelning för att minimera hanteringsarbetet då hanteringsmässigt likvärda 

artiklar placeras i samma zoner. En U-formad lagerlayout ger störst effekt vid zonindelning 

eftersom förflyttningsavstånden är större än vid en linjär layout. Det finns ett antal olika 

principer för att genomföra zonindelning då de lagerförda artiklarna är hanteringsmässigt 

olika. Om den större delen av plockordern endast innehåller artiklar från en produktfamilj är 

det en fördel att placera artiklarna i samma produktfamilj i samma zon för att minska 

förflyttningsavståndet. Om 

plockordern däremot innehåller 

artiklar från olika produktfamiljer 

ökar transport- och 

hanteringsarbetet eftersom 

plockningen sker från olika zoner. 

Grundprincipen för zonindelning 

är enligt Jonsson och Mattsson 

(2011) att så långt som möjligt 

förenkla hanteringsarbetet för de 

artiklar som plockas mest 

frekvent. Zonindelningen kan 

också skapas med avseende på 

artiklarnas fysiska egenskaper som hög volym, vikt, temperatur, speciell hantering eller att 

artiklarna innehåller högvärdig elektronik. I praktiken är zonindelning enligt De Koster, Le-

Duc och Roodbergen (2007) delvis baserad på produktegenskaper, som storlek, vikt, önskad 

temperatur och säkerhetskrav. 

 

Som ett alternativ till att plocka hela ordrar vilket innebär ingen zonindelning, kan lagret 

enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) delas in i zoner där varje orderplockare 

tilldelas en zon. Orderplockaren ansvarar för att plocka de artiklar av ordern som är placerade 

i zonen. Fördelar med zonindelning är enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) att 

orderplockarens gång/restid minskar eftersom orderplockaren enbart rör sig i sin zon och inte 

över hela lagret. Zonindelning reducerar kollidering i lagergångar och ineffektivitet på grund 

Figur 16 Effektiv Orderplockprocess, Zonindelning (Källa: egen illustration) 
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av trängsel. Då orderplockaren enbart arbetar i en zon ökar möjligheten att orderplockaren 

hittar artiklarna snabbare vid orderplockprocessen. Den huvudsakliga nackdelen med 

zonindelning är att orderna måste splittras och således måste sorteras och konsolideras innan 

de kan skickas till kund. De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) ger två förslag på hur 

detta problem kan lösas; progressiv (”progressive”) och synkroniserad (”synchronized”) 

zonindelning. 

 

Progressiv zonindelning innebär enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) en 

progressiv uppbyggnad av varje order, vilket innebär att en orderplockare börjar med ordern 

och plockar artikeln/artiklarna som är placerade i orderplockarens tilldelade zon. Efter det 

vidarebefordrar orderplockaren plocklistan och artikeln/artiklarna som ingår i ordern till nästa 

orderplockare som bygger på ordern med den artikel/artiklar till ordern som är placerade i 

dennes zon. Detta system kallas för ”pick-pass-system”.  

 

Även synkroniserad zonindelning är enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) ett 

alternativ för att eliminera sortering och konsolidering efter orderplockrundan. Synkroniserad 

zonindelning innebär att ett antal orderplockare inleder orderplockningen med samma order 

samtidigt, varje orderplockare startar i sin zon. Artiklarna från varje zon sammanfogas efter 

orderplockningen till en fullständig order. 
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3.2.4 Artikelplacering 

 

En artikel är en enligt Jonsson & Mattsson (2011) fysisk företeelse som säljs och levereras till 

kund. Av praktiska skäl grupperas artiklar som är likartade från distribution- och 

tillverkningssynpunkt i 

artikelgrupper. 

Långsiktiga 

prognostiseringar och 

planeringar bygger ofta 

på dessa grupper. 

Företagets totala utbud 

av artiklar kallas 

artikelsortiment eller 

artikelprogram. I 

många företag finns ett 

stort antal artiklar vars 

materialflöden måste 

styras och kontrolleras. Antalet artiklar som företaget innehar har en påverkande effekt på 

logistiksystemet och logistikarbetet. Ju fler artiklar företag har, desto större arbetsinsatser 

måste läggas ner i verksamheten och logistiksystemen blir svåröverskådliga och komplexa. 

Antalet artiklar påverkar enligt Jonsson och Mattsson (2011) även de resultatvariabler som är 

av intresse för logistiken som kapitalbindning och leveransförmågan. Många av artiklarna 

som företag har i lager är nödvändiga för att konkurrera på marknaden, men det finns även 

artiklar som har en tveksam lönsamhet och skulle kunna elimineras från sortimentet. För att 

inte få ett ohanterligt stort produktsortiment är det lönsamt att med jämna mellanrum avveckla 

artiklar som inte längre är motiverande att marknadsföra i förhållande till det merarbete de 

förorsakar.   

 

Enligt Pazour och Carlo (2015) är det av relevans att bestämma vart i en lagerlokal eller 

distributionscenter artiklarna ska placeras för att göra orderplockningen så effektiv som 

möjligt. Carlo och Giraldo (2012) menar att lösningarna på placeringsproblemet beror på 

artiklarnas efterfrågan. Det är svårt att undvika skiftningar i efterfrågan på artiklar och detta 

kan bero på konkurrens, introduktion av nya artiklar på marknaden, artikelns mognadsfas eller 

säsong. Detta innebär att bästa placering för en artikel också förändras med tiden. Processen 

Figur 17 Effektiv Orderplockprocess, Artikelplacering (Källa: egen illustration) 
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att byta från den ursprungliga artikelplaceringen till den nya kallas för omdisponering. De 

primära kostnaderna för omdisponering är arbetskraft i ett manuellt lager och elkostnader för 

ett automatiserat lager. Enligt Werling, Daniell, Singer och Hobkirk (2008) varierar 

frekvensen av omdisponerings aktiviteter. De lagerlokaler som presterar bra på marknaden 

omdisponerar åtminstone varje kvartal. Enligt Pazour och Carlo (2015) sker en 

omdisponering vanligtvis i anslutning med lansering av en ny artikel, i slutet på varje säsong 

eller vid bestämda tidpunkter. 

 

Enligt Choy, Sheng, Lam, Lai, Chow och Ho (2014) är lagerhållning en utmärkande del av 

varuhusens funktioner. Policys för artikelplacering innefattar regler och förfaranden kring hur 

artiklarna placeras ut i lagret. Ett annat övervägande om hur placering av artiklar ska gå till 

avser golv- eller höjdplacering. Golvytan är den mest åtkomliga ytan för materialhanteraren 

och uttag kan göras manuellt eller med truck. Lagerplatserna högre upp kräver mer avancerad 

teknik för att nå eller komma åt. Jonsson och Mattsson (2011) nämner att det kan vara 

lämpligt att placera artiklar som plockas i mindre förpackningar på golvnivå och större pallar 

på en högre nivå. Vikt och volym är två viktiga variabler som spelar in när artiklar ska 

placeras. Tunga artiklar placeras generellt på golvnivå och lågfrekventa artiklar högre upp.  

 

De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) menar att artiklarna måste placeras i lagret innan 

de kan plockas och ingå i en order. Innan artiklarna kan placeras ut måste beslut tas kring 

vilken metod som ska användas då artiklarna ska placeras ut i lagret. De Koster, Le-Duc och 

Roodbergen (2007) nämner tre olika sätt att placera artiklarna på nämligen ”Random storage” 

vilket enligt Lumsden (2012) är flytande artikelplacering, ”dedicated storage” vilket enligt 

Lumsden (2012) är fast placering och ”class-based storage” vilket enligt Lumsden (2012) är 

popularitetsbaserad artikelplacering. 

 

Flytande artikelplacering (”Random storage”). Enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen 

(2007) innebär flytande artikelplacering att nya lagringsplatser tilldelas artiklarna 

slumpmässigt bland de lediga platser som finns. Flytande artikelplacering resulterar i högt 

platsutnyttjande eller att mindre utrymme för lagring behövs. Istället ökar transportavståndet 

då det blir längre avstånd mellan artiklarna. Flytande artikelplacering lämpar sig bäst i miljöer 

som kontrolleras med hjälp av datorer. Vart i lagret artikeln ska placeras bestäms vid 

inleverans, ofta med hjälp av ett lagersystem som syftar till att optimera lagret efter 

orderplockningseffektiviteten. Roodbergen och Vis (2006) och Roodbergen, Sharp och Vis 
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(2008) menar att flytande artikelplacering är en vanligt förekommande metod i praktiken. 

Flytande artikelplacering används ofta i företag där produktsortimentet ändras snabbt, detta 

för att utbudet ändras för ofta för att kunna ta fram tillförlitlig statistik över vilka artiklar som 

är mest frekventa.  

 

Fast artikelplacering (”Dedicated storage”). Enligt De Koster och Neuteboom (2001) 

innebär denna placeringsmetod att artiklarna är fast placerade. Nackdelen med en fast 

artikelplacering är att lagerhyllan är reserverad för artikeln även om den är tillfälligt slut. 

Denna metod kräver ett stort lager eftersom det ska finnas plats att lagra den maximala 

kvantiteten av alla artiklar. Detta är den metod med lägst platsutnyttjande. Även om 

platsutnyttjandet är lågt finns det många fördelar med metoden. Orderplockare känner efter ett 

tag igen platserna där artiklarna finns och det går därför snabbt att plocka och artiklarna är 

logiskt placerade. Enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) är fast artikelplacering 

en fördel om artiklarna har stora viktskillnader. Tunga artiklar placeras i botten på pallarna 

och de lättare kan placeras på den övre delen. Detta underlättar när orderplockaren, med en 

förbestämt ruttplanering, ska hämta artiklarna. Jonsson och Mattsson (2011) menar att 

fördelen med fast placering är att de artiklar som hanteras lågfrekvent kan placeras längre in i 

lagret, högfrekventa artiklar kan placeras nära in- och utlastningsområden. Dock behövs ett 

stort lager som rymmer alla artiklarna.  

 

Popularitetsbaserad artikelplacering (”Class-based storage”). I många lager används enligt 

De Koster, Van der Port och Wolters (1999) en ABC placering av artiklar (se figur 18) detta 

är ett sätt att placera frekventa artiklar närmare plockarean. Tre lagringsareor utformats utefter 

plockfrekvens, de artiklar som placeras i Area A uppfyller 10 % av artiklar i lager som 

plockas mest frekvent. Dessa 10 % av artiklarna i lagret har enligt De Koster, Van der Port 

och Wolters (1999) exempel en plockfrekvens på 52 %. 52 % av alla artiklar som plockas 

återfinns således i area A där de 10 % mest frekventa artiklarna är placerade. Denna typ av 

artikelplacering leder till mindre replikation/fram-och-tillbaka-gång vid orderplockning vilket 

gör gång/restiden för att hämta artiklar kortare. Denna princip innebär att artiklarna sorteras 

och placeras efter vilken grupp de tillhör. De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) menar 

dock att det inte finns någon fast regel för uppdelning av klasstillhörighet. Det finns inte ett 

optimalt antal klasser eller en specifik procentandel av artiklar i en klass som fungerar för alla 

lager.  
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 Artikel placering  Plockfrekvens   
A 10%  52% 
B 30%  36% 
C 60%  12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumsden (2012) menar att det inte finns någon generell metod för att bestämma den optimala 

placeringen av en artikel. En rekommendation är att utgå från ett antal principer som ger 

vägledning till en bättre placering av artiklarna. Lumsden (2012) nämner ett annat sätt att 

placera artiklarna på nämligen familjegruppsprincipen. 

 

Familjegruppsprincipen innebär enligt Lumsden (2012) att artiklar med likande egenskaper 

ska lagras tillsammans. Det kan vara egenskaper som liknande dimensioner, att de kräver 

speciella lagringsmiljöer eller extra hög säkerhet. Hanteringstekniken för dessa artiklar är 

oftast samma vilket underlättar vid hanteringen. Principen tar hänsyn till relationen mellan 

artiklar och om kunder handlar en artikel tillsammans med en annan specifik artikel. Om detta 

är fallet är det relevant att placera de artiklarna nära varandra. För att kunna tillämpa denna 

princip måste den statistiska korrelationen mellan artiklarna vara känd eller förutsägbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 18 ABC placering av artiklar (Källa: De Koster, Le-Duc och 

Roodbergen 2007, s.490) 
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3.2.5 Ruttplanering 

 

Enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) börjar orderplockrundan vid en 

utgångspunkt där orderplockaren tilldelas en plocklista. Orderplockaren måste under 

orderplockrundan besöka alla platser där artiklar är placerade och slutligen återvända till 

utgångspunkten, detta är enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) en plockrutt. 

Ruttplanering utförs enligt 

Frazelle (2002) med syfte att 

reducera tid för 

orderplockaktiviteter samt öka 

effektiviteten vid orderplock. 

Ruttplanering innebär enligt 

Mattsson (2004) planering av 

lämpliga rutter för att hämta 

artiklar från lagret. Frazelle 

(2002) menar att orderplockaren 

kan tilldelas en förbestämd rutt 

inför en plockrunda för att 

optimera tid som spenderas för att hämta artiklar från lager, detta genom att minimera den 

totala gångsträckan. Även Won och Olafson (2005) anser att företag kan effektivisera 

orderplockningen genom att fastställa i vilken ordning olika lagringsutrymmen besöks. 

Genom att minska det totala avståndet mellan artiklar som ska skickas till kund kan 

orderplockprocessen effektiviseras.  

 

Frazelle (2002) föreslår datorsystem för att beräkna optimala plockrutter. I praktiken används 

dock enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) heuristik, det vill säga tumregler 

baserade på praktisk metodik, för dirigering av plockrutter. De Koster, Le-Duc och 

Roodbergen (2007) föreslår S-formad metod, Återvändsmetod, Mittpuktsmetod, Störst 

mellanrumsmetod och Kombinerad metod som heuristiska metoder som kan användas för att 

effektivisera ruttplaneringen. De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) listar även optimal 

metod vilket innebär att en optimal algoritm beräknas för plockrutten.  

 

Figur 19 Effektiv Orderplockprocess, Ruttplanering (Källa: egen illustration) 
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Vid S-formad metod (”S-shape”) passeras enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) 

varje gång som innehåller åtminstone en artikel för ordern, gången korsas helt. Gångar som 

inte innehåller artiklar för den aktuella ordern 

passeras inte. Den S-formade heuristiken 

används enligt Roodbergen, Sharp och Vis 

(2008) ofta i praktiken. Roodbergen och Vis 

(2006) påvisar genom genomförda studier att 

en S-formad ruttplan är bättre lämpad i en 

lagerlayout med ett jämnt antal gångar än i en 

lagerlokal med ojämnt antal gångar. De 

Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) 

menar att trängsel kan undvikas om 

orderplockaren enbart rör sig i en riktning 

genom lagret. De Koster och Van der Port 

(1998) menar att genom att använda den S-

formade metoden uppnås mer optimala 

lösningar än vid användning av 

plockruttalgoritmer.  

 

Vid Återvändsmetoden (”Return”) går enligt 

De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) 

orderplockaren in i och lämnar varje gång från samma ände. Endast gångar som innehåller 

artiklar som ska plockas för den aktuella ordern besöks.  

 

Vid mittpunktsmetoden (”Mid-Point”) delas lagret enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen 

(2007) in i två områden, den främre halvan nås från den främre tvärgången och artiklar om 

plockas i den bakre halvan av gången nås från gången från andra sidan lagret. Denna metod är 

mer användbar än S-formad metod då antalet artiklar per gång är få. 

 

Störst mellasrumsmetod (”Largets gap”) liknar enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen 

(2007) mittpunktsmetoden förutom att artiklarna plockas från den sida som är närmast 

föregående plockade artikel alternativt närmast en huvudlagergång. 

 

Figur 20 Metoder för ruttplanering (Källa: De Koster, Le-Duc och 

Roodbergen 2007 s 495) 
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De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) menar att vid den kombinerade metoden 

(”Combined”) går orderplockaren in i gångar som innehåller artiklar som ska plockas för den 

aktuella ordern antingen tvärgenomgående eller genom att gå in och ut i samma ände. 

  

Optimal metod (”Optimal”). Petersen (1997) menar att en optimal algoritm för ruttplanering i 

ett rektangulärt lager finns tillgänglig. Petersen (1997) diskuterar varför heuristik bör 

användas då det finns en färdig algoritm för optimering av plockrutter. Petersen (1997) 

påpekar att en optimal rutt ofta är en kombination av S-formad och Störst mellanrumsmetod 

samt att en heuristiks utformad plockrutt ofta uppnår samma resultat som en optimal plockrutt 

men undviker förvirring och problem som beskrivs närmare av De Koster, Le-Duc och 

Roodbergen (2007). Heuristik används med fördel för beräkning av plockrutter eftersom det 

enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) finns problem vid planering av en optimal 

plockruttalgoritm i praktiken som exempelvis att en optimal plockruttalgoritm som fungerar 

för alla typer av lagerlayout inte går att ta fram. Vidare belyser De Koster, Le-Duc och 

Roodbergen (2007) att optimala rutter kan uppfattas som ologiska av orderplockaren som 

därför avviker från de angivna ruttplanen. En standardiserad och optimal algoritm kan inte 

heller i förväg beräkna trängsel i gångar vilket påverkar utfallet. Petersen (1997) genomför 

experiment för att testa effektiviteten av de sex nämnda ruttplaneringsmetoderna i en 

lagringslokal med flytande artikelplacering. Petersen (1997) kommer fram till att den bäst 

anpassade heuristiska lösningen för ett specifikt lager är i genomsnitt 5 % effektivare än den 

optimala algoritmiska lösningen.  

 

De Koster, Van der Port och Wolters (1999) menar att den S-formade heuristisken är att 

föredra då många artiklar ska plockas per lagergång samt då tiden för att byta lagergång är 

lång, i andra fall är enligt De Koster, Van der Port och Wolters (1999) Största 

mellanrumsmetod den mest användbara metoden. Hall (1993) fastställer att Störst 

mellanrumsmetoden överträffar den S-formade metoden i lager då det genomsnittliga antal 

artiklar som plockas per lagergång under en plockrunda är mindre än 3,8 artiklar.  
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3.2.6 Partiformning  

 

Vid större ordrar kan varje order enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) plockas 

individuellt, det vill säga en order per plockrunda. Detta sätt att plocka kallas ”pick-by-order”. 

Vid mindre ordrar finns det 

potential till att minska 

gång/restiden för varje 

plockrunda genom att plocka en 

uppsättning av ordrar i en och 

samma plockrunda, det vill säga 

partiformning. Partiformning är 

enligt De Koster, Le-Duc och 

Roodbergen (2007) en metod 

för att gruppera en uppsättning 

av ordrar i ett antal 

samlingsgrupper, vilka sedan 

plockas på en enda plockrunda. 

Även Frazelle (2002) menar att 

partiformning kan användas för att minska gång/restiden per plockrunda med hjälp av att 

enstaka artiklar sammanslås till större partier. Enligt Lumsden (2012) bestäms mängden av de 

artiklar som ska förflyttas från en plats till en annan av den bakomliggande efterfrågan, vilket 

kan variera betydligt. För att artiklarna ska kunna passera genom systemet så effektivt som 

möjligt stoppas och styckas flödet på olika sätt i ett antal partier. Dessa partier rör sig 

tillsammans tills de kommer fram till sin slutdestination. Enligt Lam, Choy, Ho och Lee 

(2014) är kundordrar med få artiklar och hög produktvariation vanligt förekommande i 

moderna företag, utöver detta ställs krav på snabb leverans till kund. Dock är 

orderplockprocessen arbetsintensiv och kostsam vilket gör det olönsamt att hantera dessa små 

beställningar separat. I sådana fall kan små beställningar med fördel grupperas i partier så att 

två eller flera ordrar kan plockas på en gång, detta för att öka plockeffektiviteten och därmed 

minska avståndet på plockrutten. Partiformning tillämpas enligt Jonsson & Mattsson (2005) 

då det inte är möjligt eller då det är olämpligt att enbart plocka det antal artiklar som behövs 

vid ett enskilt tillfälle. Även Won och Olafson (2005) förespråkar partiformning och menar att 

effektivitet i lagerdelen kan ökas samtidigt som snabba kundorder kan uppnås genom 

formning av lämpliga partier. Frazelle (2002) exemplifierar effekten av partiformning och 

Figur 21 Effektiv Orderplockprocess, Partiformning (Källa: egen illustration) 
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menar att om en orderplockare plockar en order som innehåller två artiklar med en 

gångsträcka på 100 meter är den genomsnittliga gångsträckan per artikel 50 meter, om 

orderplockaren istället plockar två ordrar med två artiklar är den genomsnittliga gångsträckan 

per artikel 25 meter.  

 

3.2.6.1 Strategier för partiformning  

De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) drar slutsatsen att även enkla strategier för 

partiformning leder till betydande förbättring jämfört med ”First-come First-served” metoden 

som innebär att ordrar adderas till partier för plockrutten i den ordning de kommer in till 

företaget. Även De Koster, Van der Port och Wolters (1999) anser partiformningsstrategier 

överlägsna ur tidsbesparingssynpunkt. Strategier för partiformning kan enligt De Koster, Van 

der Port och Wolters (1999) delas in i tre grupper, ”Simple”-, ”Seed”- och 

”Savingsalgoritmer”.  

 

”Simple” algoritmer är enligt De Koster, Van der Port och Wolters (1999) enklare metoder 

som till exempel ”First-come First-served” metoden. De Koster, Van der Port och Wolters 

(1999) menar att denna metod är vanligt förekommande i praktiken.  

 

”Seed” algoritmer består enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) av två faser; urval 

av initial order (”Seed order”) och påfyllnad av resterande ordrar till partiet. Vanligtvis 

adderas enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) resterande ordrar till partiet baserat 

på dess avstånd till den initiala ordern. Val av den initiala ordern kan enligt De Koster, Van 

der Port och Wolters (1999) utföras slumpvis, utefter ordern med störst avstånd till plockaren, 

utefter ordern med störst nummer av lagergångar som behöver besökas för att fullfölja ordern, 

utefter ordern med störst artikelspridning mellan gångar som behöver besökas för att fullfölja 

ordern, utefter ordern med längst gångtid eller utefter ordern som innehåller flest artiklar. 

”Seed” urval är enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) bäst fungerande i samband 

med S-form ruttmetod. De Koster, Van der Port och Wolters (1999) menar att ”Seed” urval 

kan medföra stora tidsbesparingar jämfört med ”First-come First-serve” metoden. ”Seed” 

metoder är enligt De Koster, Van der Port och Wolters (1999) mest effektiva i ett lager med 

många gångar och stora ordrar och/eller lång gång/restid.   

 

”Savings” algoritmer är enligt De Koster, Van der Port och Wolters (1999) baserade på den 

tidsbesparing som kan uppnås genom att kombinera ordrar vid orderplockning. För att 
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savingsalgoritmer ska fungera väl bör de enligt De Koster, Van der Port och Wolters (1999) 

användas med en ruttplanering utefter S-formad eller Störst mellanrumsmetoden. De Koster, 

Van der Port och Wolters (1999) beskriver tre varianter av ”savings” algoritmer; ”Clark and 

Wright” algoritmen, ”EQUAL” algoritmen samt ”Small±Large” algoritmen. Enligt De 

Koster, Van der Port och Wolters (1999) är ”savings” algoritmer i praktiken ofta en variant av 

”Clark and Wright” algoritmen. ”Savings” algoritmer fungerar enligt De Koster, Le-Duc och 

Roodbergen (2007) bäst tillsammans med Störst mellanrumsmetoden och då partistorlekarna 

är relativt små.  

 

De Koster, Van der Port och Wolters (1999) beskriver hur val av lämpliga algoritmer för 

partiformning kan väljas ut. 

(1) Genom korrekt partiformning av ordrar, är det enligt De Koster, Van der Port och Wolters 

(1999) möjligt att erhålla betydande vinster i gång/restid jämfört med ”First-come First-served 

metoden”. Tidsbesparingen minskar när antalet ordrar per rutt ökar. Då antalet ordrar per rutt 

är låga är smarta algoritmer nödvändiga. 

(2) Innan en heuristik för partiformning väljs, måste strategi för ruttplanering väljas. Med 

många artiklar som ska plockas per gång samt betydande tid för att byta gång är den S-

formade heuristiken att föredra, annars är enligt De Koster, Van der Port och Wolters (1999) 

Störst mellanrumsmetod lämplig. 

(3) Om det viktigaste resultatmåttet är att minimera antalet partier som skapas, fungerar 

metoden ”Small ± Large” partiformningsalgoritmer bäst. Både ”EQUAL” och ”C & W” kan 

användas för partiformning av stora ordrar. 

(4) Om antalet ordrar per parti är stor (större än 6 eller 7 order), fortsätt med 4a annars med. 

(4a) Om antalet order per parti är stort och S-formen strategi används, är ”seed” metoder att 

föredra. 

(4b) Om antalet ordrar per parti är liten eller då Störst mellanstumsmetoden används så är 

”savings” algoritmer att föredra.  

 

3.2.6.2 Partistorlek  

Russel och Meller (2003) belyser en avvägning gällande partistorlek och dess påverkan på 

orderplockning och paketering. Russel och Meller (2003) menar att de två största kostnaderna 

i de flesta manuella lager är arbetskraft för orderplockning och arbetskraft för paketering.  

Det är enligt Yu och De Koster (2009b) viktigt att hitta en optimal partistorlek för att 

optimera orderplockningssystemets prestanda. Russel och Meller (2003) presenterar en 
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tidsstudie som beskriver förhållandet mellan plockstandard och paketeringsstandard som 

ändras beroende av partistorlek. I Russel och Mellers (2003) studie görs en åtskillnad mellan 

de personer som plockar ordrar från lagret och de personer som paketerar, det är således inte 

samma person som både plockar och paketerar orderna. Russel och Meller (2003) har med 

hjälp av genomförda simuleringar vid orderstorlekar mellan 1-150, vardera innehållande tre 

artiklar, påvisat vilken effekt olika partistorlekar har på spenderad tid för orderplockning och 

paketering. Tre artiklar per order är enligt Russel och Meller (2003) en liten order. Russel och 

Meller (2003) påvisar att då partistorleken ökar så ökar effektiviteten i orderplockningen men 

på bekostnad av paketeringsstandarden som då minskar. Russel och Meller (2003) 

exemplifierar och menar att om orderplockaren skulle plocka enskilda ordrar istället för 

partier kommer de som paketerar inte att ha några ordrar att sortera och packa, standarden på 

det som paketeras är följaktligen hög. Om emellertid en stor sats plockas kommer 

effektiviteten vid själva orderplockningen att öka men de som paketerar kommer ha mycket 

att sortera och paketera och standarden blir således lägre vid paketeringen.   
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Stödfunktioner  

 

3.2.7 Förenkling av orderplockning 

Förenkling av orderplockning är enligt Frazelle (2002) att eliminera och/eller kombinera 

orderplockaktiviteter i så stor utsträckning det är möjligt. De delar av orderplockprocessen 

som involverar mänsklig 

hantering är enligt Frazelle 

(2002); gång/restid mellan 

olika platser på lagret, leta 

efter artikelns plats, hämta 

artiklar från lagringsplatser, 

dokumentera att artikeln är 

hämtad, sortera artiklar 

utefter kundorder samt 

paketera kundorder. De 

Koster, Le-Duc och 

Roodbergen (2007) 

framhåller framförallt 

sortering av plockade artiklar 

som en viktig variabel för effektivisering av orderplockprocessen. Frazelle (2002) menar att 

dessa delar av orderplockprocessen är tidskrävande, genom att eliminera eller slå ihop flera av 

dessa aktiviteter kan tidsbesparingar uppnås och en högre effektivitet i orderplockprocessen 

kan vinnas. Frazelle (2002) beskriver metoder för att förbättra aktiviteter av 

orderplockprocessen med hjälp av ökad automatisering; 

 
Tabell 4 Förbättring av orderplockaktiviteter genom automatisering (Källa: egen illustration baserad på Frazelle 

2002 s 155) 

ARBETSMOMENT  METOD  
 

HJÄLPMEDEL  

Gångtid/restid Förflytta artikeln till plockarean “Stock-to-picker” system. 

Leta  Förflytta plockplats till 

orderplockaren/förflytta 

orderplockare till plockplatsen. 

“Stock-to-picker” systems och 

“pick-by-light” system 

Hämta  Placera artiklar i bekväm höjd “Stock-to-picker” system 

Dokumentera Automatisera informationsflödet Datorstyrd plockinformation, 

automatiska identifieringssystem, 

”pick-by-voice”, headsets.  

Figur 22 Effektiv Orderplockprocess, Förenkling av orderplockning (Källa: egen 

illustration) 
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”Pick-by-light” är enligt Mattsson (2004) ett datoriserat system för att underlätta 

orderplockning. Alla plockplatser har en lampa, display och knapp. En lampa lyses upp vid 

den aktuella plockplatsen, plockaren går till lampan och avläser kvantiteten som skall plockas. 

Därefter plockar han och kvitterar med hjälp av att tycka på en knapp.  

 

”Stock-to-picker” bygger enligt Frazelle (2002) på att artikeln förflyttas till orderplockaren 

med hjälp av automatisering. Detta kan utföras med hjälp av ”Carousels”, ”AS/RS” maskiner 

(”Automated Storage/Retrieval System”) och ”Miniloads”, vilket är maskiner som kan 

användas istället för manuell plockning. Maskinerna kör till, från och mellan artiklar 

placerade i lager för att slutligen leverera artiklarna till orderplockaren.  

 

”Pick-by-voice” är enligt Mattsson (2004) ett sätt att använda radioterminaler och headsets 

vid orderplockning. ”Pick-by-voice” är ett datoriserat system för att underlätta 

orderplockning. Istället för att orderplockaren använder en plocklista lyssnar orderplockaren 

på kommandon och kommunicerar tillbaka med hjälp av headset. Tillvägagångssättet innebär 

att orderplockaren har båda händerna fria då kommunikationen genom radioförbindelse till 

lagersystemet sker via en dator som bärs i orderplockarens bälte.  
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Frazelle (2002) ger förslag på hur aktiviteter av orderplockprocessen kan slås samman för att 

öka effektiviteten.  

 

Tabell 5 Sammanslagning av aktiviteter av orderplockprocessen (egen illustration baserad på Frazelle 2002 s 153-154) 

ARBETSMOMENT  FÖRSLAG PÅ SAMMANSLAGNING  

Gång/Restid, Leta och Hämta  

 

Kan slås samman genom ”Stock-to-

Picker” system.  

 

Gång/Restid och dokumentera, sortera och 

paketera 

Kan sammanslås genom vissa typer av 

automatiserad orderplockning. ”AS/RS” 

maskiner kan programmeras till en 

specifik rutt för att transportera en 

mänsklig orderplockare som medans 

maskinen rör sig mellan artiklarnas 

placering kan dokumentara, sortera 

material och paketera. 

 

Hämtning och Sortering.  

 

Om en orderplockare plockar fler ordrar 

under samma plockrunda kan 

orderplockaren sortera artiklar till färdiga 

kundorder under orderplockrundan.  

 

Hämtning, sortering och packning. Då ordrar är mindre omfattande kan 

orderplockaren plocka artiklarna direkt i 

kartongerna som orderna ska sändas till 

kund i. För att detta ska vara möjligt 

måste kartongerna placeras på 

plockvagnen innan orderplockrundan. 

Detta kallas enligt Saenz Jr (2001) för 

”pick-and-pack” system. 
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3.2.8 Paketering 

Enligt Russel och Meller (2003) är de två största kostnaderna i de flesta manuella lager 

arbetskraft för orderplockning och arbetskraft för paketering. Yu och De Koster (2009b) 

menar att om partistorlekarna ökar kommer det kontinuerliga flödet till plockarean att minska 

(färre partier till plockarean), vilket leder till lägre utnyttjande av plockarean men även 

minskar potentiell väntetid vid plockarean av partier som ska paketeras.  

 

Framväxten av ”business-to-consumer” inriktad e-handel, det vill säga företaget som säljer 

via e-handel direkt till kund, har enligt Saenz Jr (2001) ändrat betydelsen av paketering av 

artiklar. Då ett företag levererar direkt till kund är kvantiteterna av artiklar ofta små och 

många paket i mindre 

storlekar behövs därför. 

De Koster, Le-Duc och 

Roodbergen (2007) 

menar att artiklarna som 

hämtats på lagret under 

plockrutten behöver 

sorteras efter kundorder 

och/eller speditör samt 

förbereda ordern för 

frakt genom att paketera 

ordern i lämplig förpackning. 

Förpackning kan enligt Govind och Deepak (2012) definieras som förpackningsmaterial runt 

en konsumtionsartikel som tjänar till att innehålla, identifiera, beskriva, skydda, marknadsföra 

och hålla artikeln ren. Förpackningar är enligt Govind och Deepak (2012) det yttre omslaget 

av en artikel.  

 

Saenz Jr (2001) menar att företag kan integrera packningen i orderplockprocessen, så kallad 

”pick-and-pack”, vilken enligt Saenz Jr (2001) innebär att artiklarna plockas direkt i den 

kartong de sänds till kund i. Detta kan enligt Saenz Jr (2001) leda till betydande 

tidsbesparingar för orderplockning och paketering. Saenz Jr (2001) anser det vid en e-

handelsmiljö med mindre orderstorlekar, vara framgångsrikt att paketera artiklarna direkt 

under orderplockrundan. Ett alternativ till ”pick-and-pack” för en effektiv orderplockning och 

Figur 23 Effektiv orderplockprocess, Paketering (Källa: egen illustration) 
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paketering är enligt Saenz Jr (2001) att leverera plockade artiklar med hjälp av humankapital 

eller maskiner till paketeringsområdet där artiklarna sedan paketeras. Enligt Frazelle (2002) 

sker paketering i de flesta företaget efter orderplockningen. Att vänta med paketeringen till 

efter alla artiklar är plockade innebär enligt Frazelle (2002) många fördelar, bland annat att 

det skapas en större flexibilitet vid manuell orderplockning. Enligt Frazelle (2002) innebär det 

exempelvis möjlighet att anpassa kartongerna i efterhand utefter den typ av artiklar som ska 

skickas.  

Tabell 6: Variabler som påverkar E-handelsföretagets orderplockprocess (Källa: egen illustration) 

VARIABLER SOM 

PÅVERKAR 

ORDERPLOCKPROCESSEN 

FORSKARE SOM 

FÖRESPRÅKAR 

VARIABEL 

MÄTENHET 

Lagerlayout Yu och De Koster (2009b) & 

De Koster, Le-Duc och 

Roodbergen (2007)  

Gång/ restid 

Plockning från lager Frazelle (2002) & Yu och De 

Koster (2009b) 

Gång/ restid 

Zonindelning Yu och De Koster (2009b) & 

De Koster, Le-Duc och 

Roodbergen (2007) 

Gång/ restid 

Artikelplacering Yu och De Koster (2009b) & 

De Koster, Le-Duc och 

Roodbergen (2007) 

Gång/ restid 

Ruttplanering Yu och De Koster (2009b), 

Frazelle (2002) & De Koster, 

Le-Duc och Roodbergen (2007) 

Gång/ restid 

Partiformning Yu och De Koster (2009b), 

Frazelle (2002) & De Koster, 

Le-Duc och Roodbergen (2007) 

Gång/ restid 

Förenkling av orderplockning Frazelle (2002) Effektivitet (stödjande 

funktion) 

Paketering Frazelle (2002) Effektivitet (stödjande 

funktion) 
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Effektiv 
orderplockprocess 

Variabler som påverkar 
gångsträckan i meter 

Lagerlayout  

Plockning från lager 

Zonindelning 

Artikelplacering 

Ruttplanering 

Partiformning  

Stödjande varabler 
som påverkar 
effektiviteten i 

orderplockprocessen  

Förenkling av 
orderplockning 

Paketering 

Andra faktorer som 
påverkar effektiviteten 

Humana 
arbetsprestationer  

3.3 Konceptuell modell 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24 Konceptuell modell (Källa: egen illustration) 
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Lagerlayout: Påverkar artikelplacering, påverkas av artikelplacering. 

Placering av artiklarna efter frekvens får enligt Jonsson och Mattsson (2011) inte lika stor 

effekt i lager med en lagerlayout enligt linjära flöden. 

 

Zonindelning: Påverkar partiformning, påverkas av partiformning. 

Som ett alternativ till att plocka hela ordrar vilket innebär ingen zonindelning, kan lagret 

enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) delas in i zoner. Vid partiformning kan 

således inte zonindelning användas eftersom hela ordrar plockas och bildar partier.  

 

Påverkar Lagerlayout, påverkas av lagerlayout  

Jonsson och Mattson (2011) menar att den U-formade lagerlayouten ger störst effekt vid 

zonindelning. 

 

Ruttplanering: Påverkar lagerlayout, påverkas av lagerlayout.  

Roodbergen och Vis (2006) menar att en S-formad ruttplan är bättre lämpad i en lagerlayout 

med ett jämnt antal gångar än i en lagerlokal med ojämnt antal gångar. 

 

Påverkar partiformning och lagerlayout. Påverkas av partiformning och lagerlayout. 

De Koster, Van der Port och Wolters (1999) menar att den S-formade metoden är att föredra 

då många artiklar ska plockas per lagergång (stort parti och få lagergångar) samt då tiden för 

att byta lagergång är lång, i andra fall är Största mellanrumsmetod den mest användbar. 

 

Partiformning: Påverkar ruttplanering och lagerlayout, påverkas av ruttplanering och 

lagerlayout. 

”Seed” urval är enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) bäst fungerande i samband 

med S-formad ruttmetod. ”Seed” metoder är enligt De Koster, Van der Port och Wolters 

(1999) mest effektiva i ett lager med många gångar och stora ordrar och/eller lång 

gång/restid.  För att ”savings” algoritmer ska fungera väl bör de enligt De Koster, Van der 

Port och Wolters (1999) användas med en ruttplanering utefter S-formad eller Störst 

mellanrumsmetoden 

 

Förenkling vid orderplock: Påverkar paketering, påverkas av paketering.  

Då ordrar är mindre omfattande kan orderplockaren enligt Saenz Jr (2001) plocka artiklarna 

direkt i kartongerna som orderna ska sändas till kund i. För att detta ska vara möjligt måste 
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kartongerna placeras på plockvagnen innan orderplockrundan. Förenklingen inkluderar 

paketering vilket således påverkar paketeringen och tvärt om. 

 

Paketering: Påverkar partiformning, påverkas av partiformning. 

Yu och De Koster (2009b) menar att om partistorlekarna ökar kommer det kontinuerliga 

flödet till plockarean att minska. 
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1. Skapande av plocklista  

2. Plockning av artiklar från lagret 

3. Registering av plockade artiklar 

4. Bokföring  

5. Sortering av matchande 
fraktsedlar, följesedlar och fakturor  

6. Sortering av 
pappersdokumenten till rätt order 

7. Paketering  

4 Empiri 1 
 

Kapitlet beskriver hur orderplockprocessen och dess effektivitetspåverkande 

variabler ser ut i E-handelsföretaget. Vidare kartläggs vilka faktorer som 

utmärker E-handelsföretaget, det vill säga E-handelsföretagets 

förutsättningar för effektivisering av orderplockprocessen.  

 

 

4.1 Orderplockprocessen 

Projektansvarig (150316) beskriver hur orderplockprocessen ser ut 

steg för steg på E-handelsföretaget. Innan en order kan börja 

bearbetas kommer ordern in via Commerce, programmet som tar 

emot E-handelsföretagets ordrar från hemsidan, sedan importeras 

ordern till Navision, som är E-handelsföretagets affärssystem så att 

orderplockaren kan skriva ut en plocklista med ordrarna. Bara 

ordrar som går att plocka fullständigt går att hämta hem, därför 

hämtas inte ordrar där någon artikel saknas.  

Marknadsföringsansvarig (150317) utvecklar användningsområdet 

av Commerce och Navision och menar att allt som publiceras på E-

handelsföretagets hemsida körs genom Commerce, Commerce 

godkänner en kundorder och sen flyttas kundorderna över till 

Navision. När kundordern kommer in till Navision finns 

informationen om att kundordern är tillgänglig för anställda inom 

företaget.  

 

Projektansvarig (150316) förklarar stegen som orderplockaren 

utför: 

1. När ordrar hämtats hem så kan orderna plockas, 

orderplockaren går enligt Projektansvarig (150316) in i 

Navision från sin dator och sorterar orderna efter speditör (DHL Sverige, DHL Sverige, 

Bring, Posten).  

 

Figur 25 Aktiviteter vid orderplock hos E-

handelsföretaget (Källa: egen illustration) 
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2. Orderplockaren går sedan enligt Projektansvarig (50316) ut på lagret med en plockvagn 

med 20 fack och en plocklista. Plockvagnarna är enligt Lageransvarig (150316) 75cm breda 

(80 cm inklusive hjulen) och 200 cm långa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orderplockaren plockar enligt Projektansvarig (150316) artiklar från hylla A-F. 

Orderplockaren måste alltid gå genom samtliga zoner (A-F) eftersom Navision skriver ut en 

plocklista med artiklar i alla zoner. Detta innebär att orderplockaren går längs huvudgången 

mellan A och B zon och sen runt väggen och ända in genom hela zon E och tillbaka. 

 

3. När vagnen är färdigplockad går orderplockaren enligt Projektansvarig (150316) tillbaka 

till plockarean och registrerar artiklarna i Navision. 

 

4. När orderna är registrerade går orderplockaren enligt Projektansvarig (150316) tillbaka till 

sin dator och ser till att orderna börjar bokföras i Navision. 

Figur 26 Plockvagn på E-handelsföretaget (Källa: egentagen 

bild) 
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5. Orderplockaren får följesedel, etikett, eventuellt tulldokument, faktura med tre papper från 

Navision som orderplockaren skriver under. Allt kommer enligt Projektansvarig (150316) ut 

automatiskt via Navision. Orderplockaren parar ihop rätt order med rätt dokument.  

 

6. Orderplockaren går enligt Projektansvarig (150316) igenom att rätt artiklar är plockade då 

det ligger i plockvagnen.  

 

7. När alla dokument är utskrivna paketerats orderna och sorteras upp efter fraktsätt. Exempel 

ett plockbord för DHL ett bord för Bring och så vidare. Vid paketeringen väljer 

orderplockaren enligt Projektansvarig (150316) en passande storlek på kartongen, det finns 

många olika kartongtyper att välja på (cirka 20 stycken).  

 

Orderplockprocessen är enligt Projektansvarig (150316) extremt viktig, det finns inte så 

många andra aktiviteter på lagret att vinna tid på, allt annat måste göras på ett specifikt sätt 

och Projektansvarig (150316) menar att E-handelsföretaget kommit ganska långt i 

utvecklingen av de andra aktiviteterna på lagret. Även VD:n (150317) framhåller 

orderplockprocessen ur ekonomisk synvinkel som otroligt viktig. För att förbättra 

effektiviteten i orderplockprocessen menar Projektansvarig (150316) att E-handelsföretaget 

vill bli snabbare i sin orderplockprocess. Då begränsningar i verksamheten diskuteras påpekar 

både Projektansvarig (150316) och Lageransvarig (150316) att den lagerlokal företaget har 

idag är för liten. Projektansvarig (150316) menar att lokalen har en vägg igenom hela 

lagerlokalen vilket gör att orderplockarna får gå mycket fram och tillbaka, det blir lätt krock.  

 

4.1.1 Problem med E-handelsföretagets orderplockprocess  

VD:n (150317) problematiserar kring problem med den nuvarande orderplockprocessen i E-

handelsföretaget. Väggen som delar lagret i två delar är enligt VD:n (150317) den faktor som 

har störst påverkan på effektiviteten i E-handelsföretagets orderplockprocess. Det största 

problemet med väggen är att det tar lång tid att gå runt då artiklar plockas. VD:n (150317) 

önskar därför ett förslag på ny lagerlayout då E-handelsföretaget inom en snar framtid byter 

lagerlokal.  
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”Det går en vägg igenom hela lagerlokalen vilket gör att orderplockarna får gå fram och 

tillbaka mycket.” (Projektansvarig, 150316) 

 

Ett annat problem är enligt VD:n (150317) E-handelsföretagets sortimentkonstellation. E-

handelsföretaget har många olika artiklar som ser ut på olika sätt, detta medför problem vid 

paketeringen. E-handelsföretaget tog exempelvis in en bastmatta som inte gick att vika. VD:n 

(150317) menar att det blir dyrare att skicka ett paket som inte går att paketera på ett bra sätt. 

E-handelsföretaget betalar i princip för att skicka luft då paket innehållande artiklar som är 

svåra att paketera tillsammans skickas. Exempelvis tog E-handelsföretaget in en bastmatta i 

sortimentet som inte går att vika, det blir då svårt att både lagra och paketera. Projektansvarig 

(150316) problematiserar vidare kring problem vid paketering och belyser att E-

handelsföretaget har många ömtåliga artiklar som måste slås in i bubbel, detta är enligt 

Projektansvarig (150316) tidskrävande.  

 

Projektansvarig (150316) fastslår att stor vana vid orderplockning inte bara medför positiva 

aspekter utan även kan medföra problem för orderplockprocessen. Projektansvarig (150316) 

menar att då en orderplockare som är erfaren tillslut slutar läsa artikelnummer eftersom 

orderplockaren vet var artikeln står. På grund av det kan slarvfel uppstå, ett exempel kan vara 

att fel färg av rätt artikel plockas. Lageransvarig (150316) håller med och förtydligar att detta 

är ett problem med manuell orderplockning.   

 

Lageransvarig (150316) menar att den höga tillväxten som E-handelsföretaget har och har haft 

påverkar fyllnadsgraden på lagret. E-handelsföretaget tvingas placera fler och fler artiklar på 

samma hylla till följd av den höga tillväxten, vilket enligt Lageransvarig (150316) gör det 

lättare att plocka fel artikel. Detta bidrar även till en större tidsåtgång vid plockning av 

artiklar. Orderplockaren måste aktivt leta rätt på den aktuella artikeln trots att de vet vilken 

hylla artikeln är placerad på. Dock klargör Lageransvarig (150316) att felprocenten vid 

orderplockning är 0.6 % vilket är en bra bit under de 1 % i felmarginal som E-

handelsföretaget har som mål. Projektansvarig (150316) menar att eftersom E-

handelsföretaget använder sig av manuell orderplockning påverkar den mänskliga insatsen 

orderplockprocessen. Om orderplockaren är trött tar det längre tid att plocka och risken för 

felplockning ökar. VD:n (150317) menar att om människor inom företaget mår dåligt blir 

resultatet sämre och mår människor bra blir arbetet bättre. Den mänskliga insatsen är oerhört 

viktig eftersom E-handelsföretaget använder manuell orderplockning. 
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4.1.2 Observation 1 av Lagerarbetare A 

Lagerarbetare A observerades då denne genomförde en manuell plockrunda. Under 

observationen fördes en dialog med Lagerarbetare A som förklarade varje steg i 

orderplockprocessen. Observationen genomfördes med syfte att kartlägga Lagerarbetare A:s 

beteende och ruttplan vid orderplockprocessen. På grund av detta samt att Lagerarbetare A 

stannade upp och förklarade varje steg i orderplockprocessen mättes inte tiden för 

orderplockrundan.  

 

Redskap för orderplockrundan: Lagerarbetare A (150317) medtog en plockvagn, penna 

och plocklista. Enligt Lagerarbetare A (150317) har orderplockaren i vissa fall även med post-

it lappar för att märka större artiklar som inte får plats i sitt fack i plockvagnen. 

 

1. Skapande av en plocklista i Navision. Lagerarbetare 1 väljer speditör (DHL Sverige). 

Lagerarbeterare 1 skriver även in sitt namn och att plocklistan ska omfatta 20 ordrar. De 20 

utvalda orderna är de som kommit in i systemet först. Lagerarbetare A markerar sedan de 

artiklar som ska plockas i fler än en upplaga, detta är enligt Lagerarbetare A ett sätt att 

undvika misstag i orderplockningen.  

 

2. Andra steget innefattar själva plockandet av artiklarna. Lagerarbetare A följer sin plocklista 

och bockar av allt som är plockat. Avbockningen fungerar även som en säkerhetsåtgärd för att 

säkerställa att rätt artikel plockats. Under tiden artiklarna plockas sorteras de in i 

orderspecifika fack i plockvagnen. Vid orderplockningen noterades att lagergångångarna i 

lagret var trånga då det ligger artiklar i gångarna vilket gör framkomligheten svår. Lagret 

innehåller två långa linjära gångar med många tvärgående mindre gångar och en huvudgång 

på vardera sida om väggen som delar lagret i två delar (se figur 29.) Ingående varor krockar 

med plockvagnarna i gångarna och mindre vagnar som används vid påfyllnad av lagret. 

Lagerarbetare A (150317) berättar att det är lätt att nya orderplockare plockar artiklar efter 

plocklistans struktur men Lagerarbetare A (150317) menar att det innebär en längre väg för 

orderplockaren. Lagerarbetare A (150317) bestämmer plockrutt själv och går den väg som 

Lagerarbetare A (150317) anser snabbast. Det observeras att då många artiklar står i samma 

gång, går Lagerarbetare A fram och tillbaka många gånger i lagergången för att hämta olika 

artiklar. Lagerarbetare A (150317) menar att de ordrar som innehåller tyg tar längre tid att 

plocka eftersom klippning av tyg utförs under orderplockrundan och tar lång tid. Framförallt 
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tar det enligt Lagerarbetare A (150317) lång tid att hitta rätt tyg då lokalisering av många 

tyger måste utföras med hjälp av en dator. Det observerades under plockningen att in- och 

utleverans från lagret sker genom samma port. Det observerades att lagret främst består av 

hyllfackslagring. Plockarean är placerad på andra sidan lagret sett från in- och utleverans, det 

vill säga att de färdiga kartongerna måste transporteras genom hela lagret för utleverans. Det 

observeras att plockborden står tomma när orderplockaren är ute på lagret och plockar 

artiklar. 

 

3. När alla artiklar till de 20 orderna är plockade sker en registrering i Navision för att 

bekräfta att alla artiklarna är plockade. Lagerarbetare A (150317) berättar att om det 

skulle saknas en artikel i en order måste kundtjänst kontaktas. Kundtjänst bestämmer om 

resten av artiklarna ska skickas eller om resterande artiklar ska sparas så att alla artiklar i 

ordern kan skickas samtidigt.  

 

4. Efter registreringen ska artiklarna bokföras. Följesedel, fraktsedel och fakturor skrivs då 

ut. Väntan på att bokföringen sker och att alla papper skrivs ut tar enligt observation väldigt 

lång tid.  

 

5. När alla följesedlar är utskrivna paras de ihop med fraktsedlar och fakturor om det finns 

några. Här finns även möjlighet att dubbelkontrollera att namn och adress till kunderna 

stämmer överens. Lagerarbetare A (150317) menar att det finns många tillfällen att upptäcka 

fel vid orderplockprocessen eftersom avstämningar av att rätt artiklar plockats görs flera 

gånger. Det observerades att Lagerarbetare A stämmer av att rätt artiklar plockats vid tre 

tillfällen under orderplockrundan. 

 

6. Alla papper sorteras sedan ut på plockvagnen till tillhörande order. Följesedeln stäms av så 

att den matchar med vad som finns i facket. Det blir som en tredje fel kontroll. 

 

7. Sista steget är paketeringen. Innehållet kontrolleras och packas så att artiklarna ska klara en 

transport.  Lagerarbetare A paketerar orderna i en kartong som Lagerarbetare A själv väljer ut. 

Innehållet kontrolleras och packas med skyddsplast (bubbel). Det observeras att paketeringen 

tar lång tid jämfört med övriga aktiviteter under orderplockrundan. 
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1. Skapande av plocklista, 
86,2 sekunder 

2. Plockning av artiklar från 
lagret, 1606 sekunder 

3. Registering av plockade 
artiklar, 104,4 sekunder 

4. Bokföring, 305,4 
sekunder 

5. Sortering av matchande 
fraktsedlar, följesedlar och 
fakturor, 168,6 sekunder 

6. Sortering av 
pappersdokumenten till 

rätt order, 108,2 sekunder 

7. Paketering, 6936 
sekunder 

4.1.3 Observation 2-6 av Lagerarbetare B (150318) och 

Lagerarbetare C-E (150428) 

Lagerarbetare B-E observerades då de genomförde en orderplockrunda på 

E-handelsföretaget. Beteende, ruttplan mätt i meter samt tidsåtgång vid 

orderplockrundan kartlagdes. Den uppritade ruttplanen återfinns i bilaga 5. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.1 Beräkningar och sammanställningar från observation 2-6 

Tidsåtgång och genomsnittstid för aktiviteterna vid orderplock 

 

Tabell 7: Tidsåtgång för aktiviteterna i observation 2-6 (Källa: egen 

illustration) 

Aktivitet Obs. 2 Obs. 3 Obs. 4 Obs. 5 Obs. 6 

Skapande av plocklista 
64 

sekunder 

89 

sekunder 

100 

sekunder 

62 

sekunder 

116 

sekunder 

Plockning från lagret 1294 

sekunder 

1324 

sekunder 

1710 

sekunder 

1320 

sekunder 

2382 

sekunder 

Registrering av 

plockade artiklar 

132 

sekunder 

102 

sekunder 
80 sekunder 

65 

sekunder 

143 

sekunder 

Bokföring 
301 

sekunder 

362 

sekunder 

293 

sekunder 

246 

sekunder 

325 

sekunder 

Sortering av 

fraktsedlar, följesedlar 

& fakturor 

183 

sekunder 

148 

sekunder 

170 

sekunder 

184 

sekunder 

158 

sekunder 

Sortering av 

pappersdokument 

60 

sekunder 

65 

sekunder 

174 

sekunder 

121 

sekunder 

121 

sekunder 

Paketering 
5460 

sekunder 

7140 

sekunder 

7380 

sekunder 

7080 

sekunder 

7620 

sekunder 

 

Figur 27 Aktiviteter vid orderplock hos E-

handelsföretaget, genomsnittlig tidsåtgång (Källa: 

egen illustration) 
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Tabell 8 Genomsnittlig tidsåtgång för varje aktivitet hos E-handelsföretaget i nuläget (Källa: egen illustration) 

AKTIVITET 

(NULÄGET HOS E-

HANDELSFÖRETAGE

T) 

TID FÖR 

AKTIVITET 

(SEKUNDE

R) 

AKTIVITET 

UTFÖRD AV: 

UTRÄKNING 

(SEKUNDER) 

Skapande av plocklista  86,2 Orderplockaren (64+89+100+62+116)/ 5 = 

86,2 

Plockning av artiklar från 

lagret 

1606 Orderplockaren (1294+1324+1710+1320+23

82)/ 5 = 1606 

Registrering av plockade 

artiklar 

104,4 Orderplockaren (132+102+80+65+143)/ 5 = 

104,4 

Bokföring 305,4 Orderplockaren (301+362+293+246+325)/5 

= 305,4 

Sortering av matchande 

fraktsedlar, följesedlar och 

fakturor  

168,6 Orderplockaren (183+148+170+184+158)/ 5 

= 168,6 

Sortering av 

pappersdokumenten till 

rätt order 

108,2 Orderplockaren (60+65+174+121+121)/ 5 = 

108,2 

Totalt för samtliga 

aktiviteter vid 

orderplock exklusive 

paketering 

2378,8   

Paketering 

 

6936 Orderplockaren (5460+7140+7380+7080+76

20)/ 5 = 6936 

Tid för enbart 

paketering 

6936   

 

Gånghastighet vid orderplock (m/s) 

För att kunna jämföra resultaten från simuleringarna mätt ur ett tidsbesparingsperspektiv med 

hur det ser ut i E-handelsföretaget i nuläget behövs en gånghastighet. Gånghastigheten har 

räknats ut genom beräkning av ett genomsnitt för gångsträckan i meter vid observation 2-6 

och tidsåtgången det tar för orderplockaren att hämta alla artiklar på lagret (mätt i sekunder).  

 

Tabell 9: Tidsåtgång och avstånd i varje plockrunda (Källa: egen illustration) 

Aktiviteter Obs 2 Obs 3 Obs 4 Obs 5 Obs 6 

Tid för 

plockutt 

(sekunder) 

1294 1324 1710 1320 2382 

Plockrutt i 

meter 
299 294 455 307 304 
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Tabell 10: Uträkning av gånghastighet (Källa: egen illustration) 

Genomsnittlig tid (sekunder) (1294+1324+1710+1320+2382)/ 5 = 1606 

Genomsnittlig gångsträcka 

(meter) 

(299+294+455+307+304)/ 5 = 331,8 

Orderplockarens hastighet (m/s) 331,8/ 1606 = 0,206 

 

Paketeringstid för en artikel 

För att kunna fastställa vilken partistorlek baserat på de simulerade resultaten som är optimal 

för att säkerställa en jämn tidsdisponering mellan plockning och paketering behövs den 

genomsnittliga paketeringstiden. Den genomsnittliga paketeringstiden räknades fram genom 

att dividera den totala paketeringstiden för en observation med antalet artiklar på 

plockvagnen. 

Observation 2: 91 minuter/ 69 artiklar = 1,31 minuter per artikel 

Observation 3: 119 minuter/ 75 artiklar = 1,59 minuter per artikel 

Observation 4: 123 minuter/ 93 artiklar = 1,32 minuter per artikel 

Observation 5: 118 minuter/ 60 artiklar = 1,97 minuter per artikel 

Observation 6: 127 minuter/ 111 artiklar = 1,14 minuter per artikel 

 

(1,31min + 1,59min + 1,32 min + 1,97min +1,14 min) / 5 = 1,42min (85 sekunder) 

 

Den genomsnittliga tiden för att paketera en artikel är 1,45 min (85 sekunder) 

 

Antal artiklar i en snittorder vid observation 2-6 

Observation 2: 20 ordrar innehållande 69 artiklar 

Observation 3: 20 ordrar innehållande 75 artiklar 

Observation 4: 20 ordrar innehållande 93 artiklar 

Observation 5: 20 ordrar innehållande 60 artiklar 

Observation 6: 20 ordrar innehållande 111 artiklar 

 

Antal ordrar på parti är detsamma på samtliga observationer vid observation 2-6, 20 stycken. 

Genomsnitt artiklar per plockrunda vid observation 2-6 är: (69st + 75st + 93st + 60st + 111st) 

/ 5 = 81,6 artiklar  

 

Det genomsnittliga antalet artiklar per order: 
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1% 

17% 

1% 

3% 
2% 

1% 

75% 

Tidsdisponering  i procent för en 
genomsnittlig orderplockrunda i E-

handelsföretaget 

Skapande av plocklista

Plockning av artiklar från lagret

Registrering av plockade
artiklar

Bokföring

Sortering av matchande
fraktsedlar, följesedlar och
fakturor

Sortering av pappersdokument
till rätt order

Paketering

81,6 artiklar/ 20 ordrar = 4,08 

 

Tid för plockning av en artikel: 1606 sekunder tar det att plocka 20 ordrar. 

1606/20 = 80,3 sekunder tar det att plocka en order. 

80,3/ 4,08 = 19,68 sekunder för att plocka en artikel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28 Tidsdisponering för en genomsnittlig plockrunda i E-handelsföretaget (Källa: egen illustration) 
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4.2 Variabler som påverkar orderplockprocessen  

4.2.1 Lagerlayout 

 

 

 

 

Plockarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD:n (150317) anser att E-handelsföretagets lagerlayout i dagsläget inte är tillräckligt bra. 

Enligt Projektansvarig (150316) är lagret tillfredsställande men inte perfekt. Enligt VD:n 

(150317) kommer E-handelsföretaget inom kort att flytta till en större lokal för att få mer 

lagerutrymme. Ett omfattande problem är att märkningen på hyllorna inte är genomtänkta då 

F-hyllorna kommer efter B-hyllorna. E-hyllorna är placerade på andra sidan lagret sett från 

plockarean och på detta ställe placeras alla stora artiklar som hyllor och korgar. Då nästan 

varje order innehåller någon artikel från detta område måste orderplockaren gå fram och 

tillbaka då artiklarnas på grund av sin storlek inte får plats på plockvagnen. A, B, C och D-

hyllorna tycker Projektansvarig (150316) fungerar bra. Bredden mellan A och B hyllorna är 

300 cm, det vill säga 3 meter. De mindre tvärgångarna mellan varje hylla är enligt 

Projektansvarig (150316) mellan 80-125 centimeter.  

 

VD:n (150317) problematiserar kring plockarean. Då en orderplockare plockat ordrar och 

sorterat orderna i kartonger ställer orderplockaren kartongerna på varandra så att det tillslut 

Figur 29 E-handelsföretagets lagerlayout (Källa: 

egen illustration) 
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blir ett torn av kartonger i plockarean. VD:n (150317) menar att de 20 kartonger som 

motsvarar de 20 orderna plockvagnen innehåller tillslut bildar en stor hög, vilket skapar 

ineffektivitet då andra orderplockare får kryssa med sina plockvagnar för att komma förbi. 

VD:n (150317) önskar identifiera ett sätt att slussa undan packade ordrar. Lagerlayouten i E-

handelsföretagets lager är enligt Projektansvarig (150316) en kompromiss av olika 

lagerlayouter. Rent praktiskt är det svårt att ändra på utformningen och Projektansvarig 

(150316) säger att det är svårt att hitta någon annan lösning. Idag sker ut- och inleverans 

enligt Projektansvarig (150316) genom samma port men det finns utrymme att dela upp det så 

att ut- och inleveranserna sker på olika ställen på samma sida. VD:n (150317) menar att 

placeringen av plockarean, på andra sidan lagret sett från in och utleverans, var ett medvetet 

val då lagerarbetarna skulle få en mer trivsam arbetsmiljö då det på grund av stora fönstret är 

ljusare på den sidan av lagret.  

 

4.2.1.1 Utformning av lager 

Enligt Projektansvarig (150316) försöker E-handelsföretaget lokalisera artiklar som inte säljer 

för att kunna rea ut dem och skapa plats åt nya artiklar. Detta fungerar inte riktigt som E-

handelsföretaget vill då vissa artiklar tenderar att bli kvar. Detta signaleras i Navision som att 

lagerplatsen inte är ledig, även om det bara är en artikel som är placerad på platsen. Problemet 

i lagret är enligt Projektansvarig (150316) är att fyllnadsgraden i dagsläget är för hög och att 

det inte längre finns någon plats att lagra nya artiklar. Enligt Projektansvarig (150316) 

omsätts inte vissa artiklar fast de ändå upptar lagringsplatser. E-handelsföretaget har tänk att 

de artiklar som har störst omsättningshastighet ska placeras närmast plockarean. Variationer i 

omsättningshastigheten påverkar orderplockprocessen genom att efterfrågan på artiklar 

varierar och därför kan en populär artikel hamna långt ifrån plockaren då den inte varit lika 

populär tidigare. Att flytta om artiklarna är enligt Projektansvarig (150316) en tids- och 

personalfråga. 

 

4.2.1.2 Förvaringsmetoder 

Vid observation 1 (150317) observerades att E-handelsföretaget använder sig av 

hyllfackslagring.  
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4.2.2 Plockning från lager 

Projektansvarig (150316) menar att artiklar plockas direkt på plockvagnen och sedan lastas av 

i plockarean. Systemet som används för orderplockning är enligt Projektansvarig (150316) 

”Picker-to-part” system. VD:n (150119) menar att E-handelsföretaget på grund av den 

varierande storleken och formen på artiklarna måste använda manuell orderplockning. 

 

4.2.3 Zonindelning 

Enligt Projektansvarig (150316) är A-F-hyllorna olika zoner men E-handelsföretaget har inga 

specifika artiklar i de zonerna. B-hyllorna var i grunden tänka för enbart porslin men det följs 

inte fullt ut i praktiken, delar av grundtankarna finns nu kvar i lagret. På grund av platsbristen 

fylls varje tom plats med nya artiklar. Projektansvarig (150423) anser att E-handelsföretaget i 

nuläget inte kan ha en orderplockare som arbetar i varje zon då de är för få för att arbeta på 

detta sätt.   

 

4.2.4 Artikelplacering 

Grundtanken var enligt Projektansvarig (150316) att placera de artiklar med högst frekvens 

närmast plockarean. Efter det var strategin att placera artiklarna efter varumärke. I nuläget 

placeras artiklarna där de får plats, det vill säga med en flytande placering. E-handelsföretaget 

använder sig enligt Projektansvarig (150316) av vissa inslag av familjegruppsprincipen, vid 

plockarean används popularitetsprincipen Ju mer populär en artikel är desto närmare 

plockarean placeras artikeln, E-handelsföretaget har en blandning av principer för 

artikelplacering. Omdisponeringar görs sällan då det är en tidsfråga och knappt aldrig hinns 

med. Syftet med en omdisponering är enligt Projektansvarig (150316) att skapa plats för nya 

artiklar vilket företaget inte har. Projektansvarig (150424) menar att det inte finns någon 

större likformighet i beställningarna av E-handelsföretagets artiklar, beställningarna är oftast 

väldigt oregelbundna i sin utformning. Projektansvarig (150316) anser att det bästa sättet att 

placera artiklar i E-handelsföretaget är att placera storsäljare närmast plockarean. 

Projektansvarig (150316) påpekar att det fortfarande kommer beställas artiklar som ligger 

utanför denna area, men större delen av många orders kan plockas klart på en relativt liten yta. 

Enligt Projektansvarig (150316) var grundidén vid lagrets utformning att de frekventa 

artiklarna skulle placeras så nära plockarean som möjligt. Men eftersom läget har förändrats 

och det i nuläget råder platsbrist placeras artiklarna där det finns plats.  
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4.2.5 Ruttplanering  

Enligt Projektansvarig (150316) bestämmer orderplockaren själv i vilken ordning artiklarna 

ska plockas. När det är som mest lagerarbetare i lagret kan det vara sju personer som plockar 

samtidigt, vilket betyder sju vagnar på en trång yta. Då kan enligt Projektansvarig (150316)  

det vara en bra ide att vissa börjar plocka bakifrån för att minska köbildning och krock. Enligt 

plocklistan börjar rutten vid A0 och går ner till A33. Därifrån tar sig plockaren till B29 och 

går tillbaka längs gången till B0. Efter det följer orderplockaren vägen till C-hyllorna för att 

därefter ta sig till D och E. E-hyllorna är placerade i en ende vilket betyder att plockaren 

måste gå tillbaka samma väg E till D och sedan vidare till C. Från C går plockaren till F som 

är placerat närmast plockarean och packningen. Projektansvarig (150316) menar att han 

plockar F artiklarna efter B artiklarna då F-hyllorna är placerade jämte B. Plocklistan är inte 

anpassad efter någon ruttplan. Orderplockarna vet var artiklarna är placerade och plockar efter 

det. Rutten är som sagt förutbestämd, men i slutändan är det orderplockaren som avgör 

plockrutt själv. Ruttplanen är datorberäknad från början men mycket har ändrats sedan dess. I 

nuläget är det enligt Projektansvarig (150316) ingen data i ruttplanen utan orderplockaren går 

utefter egenvald ruttplan. 

 

”Vi vet var artiklarna ligger och plockar utefter det. Rutten är förutbestämd men i slutändan 

avgör orderplockaren själv.” (Projektansvarig, 150316) 

 

Projektansvarig (150316) menar att Störst mellanrumsmetoden är den metod som mest liknar 

E-handelsföretagets arbetssätt. Orderplockaren går inte in i gångar som inte innehåller artiklar 

för den aktuella ordern. Gångarna passeras inte helt utan orderplockaren vänder tillbaka då 

artikeln i fråga är plockad.  

 

”Störst mellanrumsmetoden är den metod som mest liknar vårt arbetssätt.” (Projektansvarig, 

150316) 

 

Projektansvarig (150316) anser att det finns delar som skulle kunna förbättras vid 

ruttplaneringen. Projektansvarig (150316) menar att en plockrunda i dagsläget går genom alla 

delar av lagret. Det hade vart bättre att hämta alla ordrar som exempelvis har artiklar i D i sig, 

istället för att gå genom hela lagret varje gång. Orderplockaren klipper tyg under 

orderplockrundan vilket enligt Projektansvarig (150316) tar lång tid. 
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”Det finns alltid saker att förbättra, den största förändringen som jag ser det som skulle 

behöva göras är att man i dagsläget alltid går genom alla delar av lagret. Det hade varit bättre 

att hämta alla ordrar som bara har exempelvis D-artiklar i sig, istället för att gå genom hela 

lagret varje gång.” (Projektansvarig, 150316) 

 

4.2.6 Partiformning 

Artiklarna som plockas sorteras på vagnen utefter order i ett fack i plockvagnen. 20 ordar 

plockas åt gången. Projektansvarig (150316) är nöjd med storleken på vagnen, det vill säga 

partistorleken, och tycker att de är effektiva på att plocka. De flesta artiklar går in i facken och 

att använda en vagn med 24 fack har diskuterats då plockvagnen har plats för 24 ordrar. Men 

att öka med fyra ordrar kan enligt Projektansvarig (150316) eventuellt göra vagnen 

svårhanterlig. Lättillgänglighet vid plockning är viktigt och en större vagn försvårar 

framkomligheten. 

 

”Vi är nöjda med storleken på vagnen och tycker den fungerar bra. De flesta grejer går in i 

facken. Vi har pratat om att ha 24 på alla, att ha 4 ordrar till skulle kanske funka. Men vagnen 

får inte bli mer svårhanterlig, lättillgänglighet att plocka är viktigt.” (Lageransvarig, 150316)  

 

Svenska ordrar skiljer sig enligt Projektansvarig (150316) åt jämfört med utländska ordrar. De 

utländska innehåller oftast fler artiklar per order. En snittorder är cirka 3,5 artiklar för svenska 

orders. Svenska artiklar skulle därför kunna plockas på en vagn med fler fack per vagn 

eftersom det är färre artiklar per order. E-handelsföretaget har dock varit skeptiska till att ha 

fler fack på vagnen eftersom de vill undvika att orderplockaren arbetar högt upp på vagnen 

och måste sträcka sig. Projektansvarig (150316) menar att Navision hämtar de 20 äldsta 

ordrna, det vill säga de ordrar som kommit in till företaget först, då ett parti utformas. 

  

Stödfunktioner  

 

4.2.7 Förenkling av orderplockning 

Projektansvarig (150316) menar att E-handelsföretaget egentligen inte kombinerar eller 

eliminerar delar av orderplockprocessen. Dock framgår under vidare diskussion med 
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Projektansvarig (150316) att både hämtning och sortering av artiklar sker på plockvagnen 

under orderplockrundan.  

 

4.2.8 Paketering  

Projektansvarig (150316) diskuterar kring paketering på E-handelsföretaget och konstaterar 

att E-handelsföretaget har tjänat mycket tid på att stapla artiklar, exempelvis tallrikar, på 

varandra vid paketering. Projektansvarig (150316) menar att detta medför stora 

platsbesparingar i paketet som skickas till kund och tidsbesparingar vid paketering kan uppnås 

jämfört med om varje tallrik skulle paketeras var för sig.  

 

Projektansvarig (150316) menar att E-handelsföretaget har färdiga kartonger för olika ordrar. 

Det händer ofta att E-handelsföretaget skickar två kartonger vid stora ordrar inom Sverige då 

artiklarna i ordern är svåra att paketera med varandra. Packning är tidskrävande då E-

handelsföretaget har många ömtåliga artiklar, framförallt till utlandet då paketeringen är extra 

viktig för att undvika att artiklarna går sönder. 

 

”Packningen tar lång tid, vi har mycket ömtåliga artiklar.” (Projektansvarig, 150316) 

 

Just att E-handelsföretaget är ett e-handelsföretag tror Projektansvarig (150316) påverkar 

vissa delar av hur verksamheten fungerar. Exempelvis ställs krav på artikelns skick då den når 

slutkunden. E-handelsföretaget är enligt Projektansvarig (150316) noggranna med hur de 

paketerar.  
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4.3 Slutsats problemfråga 1 

Efter att ha observerat och diskuterat med de anställda på lagret har slutsatsen dragits att E-

handelsföretaget är relativt nöjda med hur lagerarbetarna utför orderplockningen och 

paketeringen, dock finns delar att förbättra. E-handelsföretaget har i nuläget in- och utleverans 

på samma ställe och plockarean är placerad på andra sidan lagret sett från in- och utleverans. 

Detta medför långa gångsträckor för att förflytta artiklar på lagret. Att in- och utleverans sker 

på samma ställe orsakar platsbrist och förvirring då både artiklar som ska in till lagret och 

artiklar som ska ut placeras tillsammans. Lagret har två huvudgångar med många tvärgångar 

vilket medför att orderplockaren behöver gå mycket fram och tillbaka mellan artiklarna och 

plockvagnen. Det går en vägg genom halva lagret som bidrar till att det blir svårt att placera ut 

hyllor på ett smidigt sätt och att lagerarbetarna alltid måste gå runt väggen för att hämta 

artiklar på andra sidan. För att plocka artiklar från lagret används ”picker-to-part” system, 

orderplockaren hämtar artiklar manuellt med hjälp av en plockvagn. ”Picker-to-part” system 

ändvänds för att E-handelsföretaget inte kan automatisera artikeluttaget från lager på grund av 

att artiklarna som plockas variarar kraftigt i storlek och utformning. Lagret är tänkt att 

innehålla zoner för olika artiklar, dock efterföljs inte detta på grund av platsbristen, artiklarna 

placeras ut där de får plats. Någon genomgående strategi för hur artiklarna ska placeras ut 

finns inte i dagsläget, artiklarna placeras utefter flytande artikelplacering. Plocklistorna som 

lagerarbetarna skriver ut föreslår en rutt där lagerarbetaren går genom hela lagret vilket bidrar 

till längre transportsträckor och således större tidsåtgång vi orderplockningen. Det parti som 

E-handelsföretaget plockar per plockrunda består av 20 ordrar. Orderna adderas till partiet i 

den ordning de kommer in i företaget, några avvägningar om vilka ordrar som bör plockas 

tillsammans för att reducera gångsträckan görs inte. Förenkling av orderplockningen 

genomförs genom att hämtning och sortering sker på plockvagnen direkt under plockrundan. I 

nuläget tar det mycket längre tid att paketera artiklar än att plocka dem, det är samma person 

som plockar och packar. Paketeringen är tidskrävande på grund av att E-handelsföretaget har 

många ömtåliga artiklar i sortimentet. 
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Tabell 11 Sammanfattande slutsats av Problemfråga 1 (Källa: egen illustration) 

PÅVERKANDE 

VARIABLER 

BEFINTLIG UTFORMNING PÅVERKAR 

EFFEKTIVITETEN 

GENOM:  

Lagerlayout Lagerlayouten är en kombination av U-

format lager med in- och utleverans från 

samma ställe. Tvärgående gångar med två 

huvudgångar. Plockarean är placerad långt 

från in- och utleverans. Lagergångarna 

består av två större huvudgångar som leder 

in till ett antal mindre tvärgångar (Se figur 

29). Hyllfacken utgörs av hyllfackslagring. 

Gångsträcka vid 

orderplockrutten 

Plockning från 

lager 

Artiklarna plockas direkt från huvudlagret 

till plockarean. Artiklarna plockas på 

plockvagn manuell (”picker-to-part”). 

Gångsträcka vid 

orderplockrutten 

Zonindelning Ingen zonindelning finns i nuläget, dock är 

artiklarna tänkta att placeras ut efter olika 

delar i lagret vilket inte följs fullt ut. 

Gångsträcka vid 

orderplockrutten 

Artikelplacering Flytande placering används i nuläget på 

grund av platsbristen. 

Gångsträcka vid 

orderplockrutten 

Ruttplanering Plocklistan beskriver hur orderplockaren ska 

gå, vilket är genom samtliga av lagrets 

tilltänkta zoner vid varje plockrutt. Det är 

orderplockaren som bestämmer plockrutt 

utifrån vad orderplockaren anser snabbast.  

Gångsträcka vid 

orderplockrutten 

Partiformning Orderplockaren partiformar direkt på 

plockvagnen som rymmer 20 ordrar, det vill 

säga partistorlek 20. De 20 äldsta orderna 

formas till ett parti av datorsystemet 

Navision. 

Gångsträcka vid 

orderplockrutten 

Förenkling av 

orderplockning 

Hämtning och sortering sker i ett steg då 

partiformning genomförs direkt på 

plockvagnen. 

Stödjande funktion som 

påverkar effektiviteten 

av orderplockprocessen 

som helhet. 

Paketering Det är samma person som plockar ordern 

som packar den. E-handelsföretaget har 

färdiga kartonger för olika orders. 

Paketeringen är tidskrävande på grund av att 

E-handelsföretaget har många ömtåliga 

artiklar i sortimentet.  

Stödjande funktion som 

påverkar effektiviteten 

av orderplockprocessen 

som helhet.  
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5 Initial Simuleringsmodell och analys  
 

Kapitlet innehåller en initial simuleringsmodell för effektivisering av E-

handelsföretagets orderplockprocess. Simuleringsmodellen är baserad på 

referensramen med anpassning efter E-handelsföretagets förutsättningar 

som framkommit genom empiri 1, således syftar kapitlet som analys till 

problemfråga 2 och 3.  

 

 

Figur 30 visar utformningen på simuleringsmodellen. Beroende på vad som ska undersökas 

kan olika variabler användas för simulering.  

 

Figur 30 Simuleringsmodell (Källa: egen illustration) 

Reducera gånsträckan 
för orderplockrutten 

Lagerlayout (Vilken storlek, 
form, antal, läge, typ medför 

kortast gångsträcka?) 

Linjär eller U-formad? 

Antal gångar? 

Plockareans placering? 

Lagringsplatser: Fiskbenformade eller Linjära? 

Förvaringsmetoder: Ställagelagring, Djuplagring, 
Fristapling, Hyllfackslagring? 

Plockning från lager (Hur kan 
artiklar plockas från lagret för 
att reducera gångsträckan?) 

System för orderplock: Picker-to-parts, Picker-to-box, 
pick-and-sort, Parts-to-picker, compleately automated 

picking system? 

Zonindeling (Kan zonindelning 
reducera gångsträckan, i så fall 

vilken typ av zonindelning?) 

Ingen zonindelning, progressiv 
zonindelning,synkroniserad zonindelning? 

Artikelplacering (Hur kan 
artiklarna placeras för att 
reducera gångsträckan?) 

Flytande, Fast, Populäritetsprincipen, 
Familjegruppsprincipen? 

Ruttplanering (Vilken ruttplan 
medför kortast gångsträcka?) 

S-formad metod, Återvändsmetod, Mittpunktsmetod, 
Störst mellanrumsmetod, Kombinerad metod, Optimal 

metod? 

Partiforming (Hur bör 
sorteringen till parti utföras för 
att korta gångsträckan/ vilket 

parti ger kortast gångsträcka?) 

Strategier för partiformning: Simple, Seed, Saving? 

Partistorlek? 

Stödfunktioner för ökad 
effektivitet  

Förenkling av orderplockning 
(Kan effektiviteten öka genom 

automatisering eller 
sammanslagning?) 

Förbättring genom automatisering av 
orderplockprocessen? 

Sammanslagning av aktiviteter i 
orderplockprocessen? 

Paketering (Kan effektiviteten 
öka beroende av strategi för 

paketering?) 
Pick and pack, orderplockning separerat från 

paketering? 
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5.1 Initial simuleringsmodell 

5.1.1 Lagerlayout 

5.1.1.1 Layout 

Rekommendation: U-formad 

Rekommendation: Ett jämnt antal lagergångar, med 7 hyllrader, 

det vill säga 8 lagergångar.  

Rekommendation: Central placering av plockarean 

Motivering: Jonsson och Mattsson (2011) menar att 

företag som har ett varierande sortiment med artiklar av olika volym och form lämpar sig bäst 

att ha ett U-format lager. VD:n (150317) menar att E-handelsföretaget har många olika 

artiklar som varierar i färg, form och storlek, på grund av detta är ett U-format lager ett 

motiverat val av lagerlayout för E-handelsföretaget. Jonsson och Mattsson (2011) menar att 

artikelplacering utefter frekvens, det vill säga popularitetsbaserad placering, ger i ett U-format 

lager ett större resultat än vid linjära lager. In- och utleverans bör därför ske på samma sida 

men bör vara separerade från varandra, vilket ökar hanterbarheten av artiklarna. Det 

observerades vid observation 1 (150317) att E-handelsföretaget idag har en variant av U-

format lagerlayout men att in- och utleverans sker genom samma port. Roodbergen och Vis 

(2006) påvisar genom genomförda studier att en S-formad ruttplan är bättre lämpad i en 

lagerlayout med ett jämnt antal gångar än ojämnt antal gångar. E-handelsföretaget har i 

dagsläget enligt observation 1 (150317) två långa linjära gångar med många tvärgående 

mindre gångar, en huvudgång på vardera sida om väggen som delar lagret i två delar (se figur 

32). Väggen på lagret kommer att elimineras i simuleringsmodellen då den omöjliggör en S-

formad ruttplan och medför onödigt långa gång/restider. E-handelsföretagets lager bör enligt 

uppritad modell (Figur 32) kunna rymma åtta lagergångar, vilket innebär 7 parallella 

fullständiga lagergångar samt extrahyllor längs väggarna. Extrahyllor längst väggarna 

rekommenderas för att ha möjlighet att plocka artiklar från båda sidor i lagergången, dock är 

det befintliga lagret för litet för att få plats med en extrahylla längst hela den högra sidan, 

därför ritas en extra hyllrad upp så långt det är möjligt, resterande delar av raden vänds 

horisontellt för att få plats med fler artiklar. Vid utformande av lagerlayout har två tvärgående 

mittgångar genom varje hyllrad lagts till, detta för att minska gång/restiden och undvika en 

onödigt lång gångsträcka vid de ordrar som inte innehåller artiklar som är placerade längst in i 

lagret.  

 

Figur 31 Balans mellan orderplockprocessens variabler 

(Källa: egen illustration) 
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Enligt Jonsson och Mattsson (2011) påverkar lagergångarnas bredd manövreringen på lagret. 

Breda lagergångar gör det enklare för truckar och plockvagnar att manövrera och ta sig fram. 

Å andra sidan finns det enligt Jonsson och Mattsson (2011) inte lika mycket plats kvar till 

lagring. Då E-handelsföretaget enligt Projektansvarig (150316) har platsbrist har 

prioriteringen att placera ut så många lagringshyllor som möjligt utan att hämma effekten av 

effektiviseringsförslaget gjorts, dock har inte samtliga 516 hyllfack kunnat placeras ut på 

lagerritningen med den nya lagerlayouten. Med den lagerlayout som rekommenderas för E-

handelsföretaget finns det utrymme för färre hyllor än tidigare vilket innebär att färre artiklar 

kan lagras. Då lagret idag enligt Projektansvarig (150316) har platsbrist är uppgiften att 

designa ett effektivt lager med samma mängd artiklar mycket svår. Eftersom lagret är 

överfullt av artiklar måste antalet artiklar reduceras för att kunna genomföra samtliga 

effektiviseringsförslag. Exempelvis måste artikelplaceringen kunna utföras så att varje artikel 

kan ha en placering vilket möjliggör ruttplanering och ”seed” urval. I nuläget får E-

handelsföretaget plats med 516 hyllor (se figur 32) vilket rymmer ett stort antal artiklar. I det 

nya förslaget går endast 457 hyllor in (se figur 32) vilket resulterar i att E-handelsföretaget 

Figur 32 Befintlig lagerlayout samt förslag på ny lagerlayout (Källa: egen illustration) 
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kan lagra färre artiklar. Ur ett effektivitetsperspektiv ger den nya lagerlayouten utrymme för 

fler fördelar än det gamla, även om färre artiklar kan lagras. Lagergångarna ned i högra hörnet 

har formats på tvären för att lagret ska rymma fler hyllfack, detta innebär att den S-formade 

ruttmetoden inte kan tillämpas riktigt fullt ut. Tanken är dock att artiklar som beställs väldigt 

sällan ska placeras på de tvärgående hyllorna för att kunna använda den S-formade 

ruttmetoden fullt ut vid de allra flesta plockrutter. 

 

Plockvagnarnas hanterbarhet i lagergångarna har övervägs vid bredden och val av antal 

lagergångar. Vid observation 1 (150317) framgår att plockvagnarna kolliderar med varandra 

vilket är ett problem. Värt att tillägga är att den S-formade ruttplanen medför att samtliga 

orderplockare rör sig i samma riktning vilket reducerar kollideringar av detta slag. Idag är 

huvudlagergångarna enligt Projektansvarig (150316) 3 meter i bredd. Lagergångarna i 

simuleringsmodellen är 1,20 meter (se Figur 32). Plockvagnarna är enligt Lageransvarig 

(150316) 75cm breda (80 cm inklusive hjulen) och 200 cm långa. Två plockvagnar kan 

således inte mötas i lagergången, dock behöver de aldrig möta varandra då den S-formade 

ruttplanen används. Skulle en orderplockare behöva gå tillbaka, exempelvis om en artikel har 

missats, är det möjligt att mötas med två vagnar i bredd i de tvärgående lagergångarna. Det är 

även möjligt för orderplockaren att lämna vagnen, gå tillbaka och hämta den missade artikeln 

och sedan gå tillbaka till plockvagnen och fortsätta plockrutten.  

 

Vid observation 1 (150317) observerades att plockarean idag är placerad på andra sidan lagret 

sett från in- och utleverans. Detta innebär att de paketerade artiklarna måste slussas tillbaka 

genom hela lagret. VD:n (150317) menar att detta var ett medvetet val då lagerarbetarna 

skulle få en mer trivsam arbetsmiljö då det är ljusare på den sidan av lagret. Enligt De Koster, 

Van der Port och Wolters (1999) bör plockarean placeras så centralt som möjligt i lagret, detta 

för att minska gångsträckan till plockarean. Plockarean placeras därför i anslutning till in och 

utleverans, vid möjlighet föreslås att installera fönster vid den nya plockarean för att skapa en 

trivsam och ljus miljö. Då en orderplockare plockat ordrar och sorterat orderna i kartonger 

ställer orderplockaren enligt VD:n (150317) kartongerna på varandra så att det tillslut blir ett 

torn av kartonger i plockarean. VD:n (150317) menar att detta skapar ineffektivitet då andra 

orderplockare får kryssa med sina plockvagnar för att komma förbi. Då Plockarean i 

simuleringsförslaget är placerad bredvid in- och utleverans kan detta problem elimineras, 

kartongerna kan direkt grupperas efter speditör före avfärd.  
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5.1.1.2 Lagringsplatser 

Rekommendation: Parallella gångar  

Motivering: Vid observation 1 (150317) observerades att E-handelsföretaget i nuläget har två 

linjära huvudgångar med många tvärgående mindre gångar som korsar (se figur 32). 

Fiskbensformade gångar uteslöts på grund av att de enligt Meller och Gue (2009) är bäst 

lämpande i lager som hanterar enhetslaster och standardiserade artiklar. De Koster, Le-Duc 

och Roodbergen (2007) menar att målet för företag är att hitta “den bästa” lagerlayouten med 

hänsyn till de behov och begränsningar som finns på lagret. Parallella gångar har 

rekommenderats då parallella gångar enligt Frazelle (2002) innebär att flera ordrar kan hämtas 

i samma omgång vilket minskar antalet rundor som orderplockaren måste gå.  

 

5.1.1.3 Förvaringsmetod 

Rekommendation: Hyllfackslagring 

Motivering: Vid observation 1 (150317) observerades att E-handelsföretaget idag använder 

sig av hyllfackslagring. Ställagelagring är enligt Lumsden (2012) inte optimalt i lager med 

trånga utrymmen, stort artikelsortiment och manuell orderplockning, vilket är fallet i E-

handelsföretagets lager enligt VD:n (150317). Djuplagring är inget alternativ baserat på 

Lumsdens (2012) beskrivning av att pallarna placeras direkt på golvet och den innersta pallen 

inte går att komma åt. Denna metod lämpar sig enligt Lumsdens (2012) bättre om företag 

lagrar mycket av en och samma artikel, vilket inte är fallet hos E-handelsföretaget som enligt 

VD:n (150317) har många olika artiklar och vill ha in ännu fler artiklar i sitt sortiment. Enligt 

Lumsden (2012) påminner fristapling om djuplagring, fast pallarna staplas på höjden. Även i 

denna metod bör artiklarna vara likartade för att fördelar ska kunna utnyttjas. E-

handelsföretaget bör därför inte tillämpa fristapling i sitt lager. Enligt Lumsden (2012) är 

hyllfackslagring att föredra för företag som har ett brett artikelsortiment och därför måste 

komma åt alla artiklar direkt utan att flytta på andra artiklar. Metoden lämpar sig enligt 

Lumsden (2012) för artiklar som varierar i storlek, på grund av detta väljs hyllfackslagring.  

 

5.1.2 Plockning från lager 

5.1.2.1 System för orderplock 

Rekommendation: ”Picker-to-part” Plockning direkt från lagret.  

Motivering: Modell av Dallari, Marchet och Melacini (2009):  

Vem plockar varan? Människa  

Vem rör sig i plockarean? Människa 
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Användande av transportband? Nej 

Plock policy? ”Pick by order/item” (”Pick-by-item”, det vill säga partier med fler ordrar)  

Således är ett ”Picker-to-part” system ett motiverat val. 

 

Figur 33 System för orderplockaktiviteter (Källa: Dallari, Marchet och Melacini, 2009 s3) 

 

Systemet som används för orderplockning i E-handelsföretaget i dagsläget är enligt 

Projektansvarig (150316) ”Picker-to-part.” Projektansvarig (150316) förklarar att ingen typ av 

automatisering används i dagsläget. VD:n (150119) menar att E-handelsföretaget på grund av 

den varierande storleken och formen på artiklarna måste använda manuell orderplockning. 

”Picker-to-part” system inkluderar enligt Bozer och Kile (2008) ”walk-and-pick” system. 

Bozer och Kile (2008) förklarar att orderplockaren vid ”walk-and-pick” system har med sig 

en plockvagn eller en truck under orderplockrundan för att placera artiklarna som plockas. 

Vid Observation 1 (150317) framgår att E-handelsföretaget använder sig av ”walk-and-pick” 

system då orderplockaren placerar plockade artiklar på en plockvagn under orderplockrundan. 

Frazelle (2002) menar att företag med fördel kan minska sina olika typer av lager och antalet 

plockareor, lagerlayouten innehåller således en plockarea och enbart ett huvudlager där 

artiklarna plockas ifrån. Frazelle (2002) menar att en reducering av antalet lagringsområden 

genom att plocka direkt från huvudlagret medför en tidsbesparing för de flesta företag. E-

handelsföretaget plockar enligt observation 1 (150317) artiklar direkt från lagret. Frazelle 

(2002) menar att detta sätt att plocka möjliggör hög effektivitet vid orderplockaktiviteter, 

ingen arbetskraft för att fylla på artiklar som ska lagras vid plockarean behövs och inget extra 

platsutrymme behövs för att lagra artiklar bredvid plockarean.  

 

5.1.3 Zonindelning 

Rekommendation: Ingen zonindelning 
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Motivering: E-handelsföretaget har enligt Projektansvarig (150316) zoner (A-F-hyllorna), 

men uppdelningen av artiklar i de olika zonerna efterföljs inte i praktiken. På grund av 

platsbristen fylls enligt Projektansvarig (150316) varje tom plats med nya artiklar. Den 

huvudsakliga nackdelen med zonindelning är enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen 

(2007) att orderna måste splittras och således måste sorteras och konsolideras innan de kan 

skickas till kund. Progressiv zonindelning och synkroniserad zonindelning som föreslås av De 

Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) som lösningsförslag för sorterings och 

konsolideringsproblemet fungerar inte i E-handelsföretaget då antalet anställda som samtidigt 

arbetar med orderplockprocessen är för få. Projektansvarig (150423) anser att E-

handelsföretaget I nuläget inte har resurser till att ha en orderplockare arbetandes i varje zon. 

Ett övervägande av användande av zonindelning har trots detta genomförs från 

lagerlayoutsaspekt eftersom Jonsson och Mattson (2011) anser att den U-formade 

lagerlayouten ger störst effekt vid zonindelning. Dock kommer partiformning att användas i 

simuleringsmodellen vilket enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) utesluter 

användande av zonindelning. 

 

5.1.4 Artikelplacering  

Rekommendation: Popularitetsbaserad artikelplacering  

Motivering: Flytande placering ger enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) ett högt 

platsutnyttjande men ökar transportavståndet mellan artiklarna. Enligt Projektansvarig 

(150316) har E-handelsföretaget i nuläget flytande placering. Artikelplaceringen fungerar i 

nuläget mindre bra vilket orsakats av platsbristen. Enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen 

(2007) lämpar sig flytande artikelplacering bäst i miljöer som kontrolleras med hjälp av 

datorer. Då E-handelsföretaget enligt VD:n (150119) måste använda manuell orderplockning 

på grund av den varierade sortimentkonstellationen är således den datorkontrollerade delen av 

orderplockningen underminerad. Enligt De Koster och Neuteboom (2001) är lagerhyllan 

reserverad till en specifik artikel vid fast placering. Nackdelen med en fast artikelplacering är 

enligt De Koster och Neuteboom (2001) att lagerhyllan är reserverad för artikeln även om den 

är tillfälligt slut. Denna metod kräver ett stort lager eftersom det ska finnas plats att lagra den 

maximala kvantiteten av alla artiklar. Då E-handelsföretaget enligt Projektansvarig (150316) 

har platsbrist är denna metod inte att rekommendera. Familjegruppsprincipen är enligt 

Lumsden (2012) bäst lämpad i lager där artiklar med liknande egenskaper lagras tillsammans. 

Principen tar hänsyn till relationen mellan artiklar och om kunden handlar en artikel 

tillsammans med en annan specifik artikel. E-handelsföretaget säljer många olika typer av 



  
 

 

     
93 

artiklar och enligt Projektansvarig (150424) finns det inte någon större likformighet i 

beställningarna av E-handelsföretagets artiklar, beställningarna är oftast väldigt oregelbundna 

i sin utformning. Familjegruppsprincipen kan därför uteslutas.  

 

Carlo och Giraldo (2015) menar att artiklar i företag med ett stort artikelsortiment och där 

artiklarnas efterfrågan ständigt förändras bör placeras efter frekvens. Högst frekvens bör 

placeras närmast plockarean, vilket är möjligt vid en Popularitetsbaserad artikelplacering. 

Projektansvarig (150316) anser att det bästa sättet att placera artiklar i E-handelsföretaget är 

att placera storsäljare närmast plockarean. Projektansvarig (150316) påpekar att det 

fortfarande kommer beställas artiklar som ligger utanför denna area, men större delen av 

många ordrar kan plockas klart på en relativt liten yta. Enligt Jonsson och Mattsson (2011) 

ger en popularitetsbaserad artikelplacering ett större resultat i ett U-format lager än vid ett 

linjärt lager. Projektansvarig (150316) menar att grundtanken var att placera de mest 

frekventa artiklarna närmast plockarean. Men på grund av platsbristen placeras artiklarna idag 

där det finns plats. De Koster, Van der Port och Wolters (1999) menar att en 

popularitetsbaserad artikelplacering är att föredra i företag som har en stor variation av 

artiklar, vilket enligt VD:n (150317) stämmer bra överens med E-handelsföretaget. En 

popularitetsbaserad artikelplacering leder även enligt De Koster, Van der Port och Wolters 

(1999) till mindre replikation/fram-och-tillbaka-gång vid orderplockningen vilket gör 

gång/restiden för att hämta artiklar kortare. Den popularitetsbaserade artikelplaceringen har 

således rekommenderats. Uppdelningen sker i enighet med De Koster, Van der Port och 

Wolters (1999) förslag:   

 Klass Artikel placering                

A De 10% mest frekventa artiklarna                  
B De efterföljande 30% mest frekventa artiklarna                             
C De resterande 60% av artiklarna   

               

De 10 % mest frekventa artiklarna motsvarar 16 stycken artiklar av det totala utbudet av 

artiklar. Klass A har ritats ut på de första hyllraderna närmast plockarean, då dessa artiklar 

säljs ofta och antas således ha köpts in i en större kvantitet av varje artikel. Artiklarna antas 

därför ta upp mer plats per artikel än artiklar i de andra klasserna. Dock har de fördelats på 

enbart de hyllor som är placerade närmats plockarean eftersom de endast är 16 stycken. Klass 

B består av 356 artiklar, dessa har placerats ut bakom A-artiklarna i hyllfacken närmast 

plockarean. C-artiklarna består av 13153 artiklar, dessa tar upp det mesta av lagringsutrymmet 

i lagret, och är placerade från hylla 2 till hylla 3 (se Figur 32). Omdisponeringar 
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rekommenderas för att säkerställa att de mest frekventa artiklarna ligger närmast plockarean. 

Enligt Pazour och Carlo (2015) bör en omdisponering ske i anslutning med lansering av en ny 

artikel, i slutet på varje säsong eller vid bestämda tidpunkter. 

 

5.1.5 Ruttplanering 

Rekommendation: S-formad metod 

Motivering: Frazelle (2002) menar att om orderplockaren tilldelas en förbestämd rutt inför en 

plockrunda kan tid optimeras för att hämta artiklar från lager. Detta genom att minimera den 

totala gångsträckan för orderplockrutten vilket är relevant för E-handelsföretaget då de enligt 

Projektansvarig (150316) vill bli snabbare i sin orderplockprocess. Projektansvarig (150316) 

menar att orderplockaren i dagsläget själv bestämmer i vilken ordning artiklarna ska plockas. 

Projektansvarig (150316) menar att Störst mellanrumsmetoden är den metod som mest liknar 

E-handelsföretagets arbetssätt. Enligt Projektsansvarig (150316) är gångarna i lagret trånga på 

grund av att artiklar har placerats i lagergångarna vilket medför att det lätt blir krock. De 

Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) menar att trängsel i lagergångarna kan undvikas om 

orderplockaren enbart rör sig i en riktning genom lagret, vilket är rörelsemönstret endast vid 

S-formad metod. Enligt Hall (1993) är den S-formade metoden att föredra framför Störst 

mellanrumsmetoden då det genomsnittliga antal artiklar som plockas per lagergång under en 

plockrunda är över 3.8 artiklar. I dagsläget plockas enligt samtliga observationer fler artiklar 

än 3,8 i de två lagergångarna. Roodbergen och Vis (2006) påvisar genom genomförda studier 

att en S-formad ruttplan är bättre lämpad i en lagerlayout med ett jämnt antal gångar än i en 

lagerlokal med ojämnt antal gångar. Den S-formade ruttmetoden fungerar enligt De Koster, 

Le-Duc och Roodbergen (2007) väl med partiformning utefter ”Seed” metod. 

 

5.1.6 Partiformning 

Det är enligt Lam, Choy, Ho och Lee (2014) olönsamt att hantera många små beställningar 

separat, beställningar kan med fördel grupperas i partier så att två eller flera ordrar kan 

plockas på en gång, detta för att öka plockeffektiviteten och därmed minska avståndet för 

orderplockrutten. För att förbättra effektiviteten i E-handelsföretagets orderplockprocess 

menar Projektansvarig (150316) att E-handelsföretaget vill bli snabbare i sin 

orderplockprocess, detta uppnås enligt Frazelle (2002) genom en reducera gång/restiden vid 

plockrutten och partiformning rekommenderas således. 
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5.1.6.1 Strategi för partiformning 

Rekommendation: ”Seed” metod  

Rekommendation: Simulering  

Motivering: De Koster, Van der Port och Wolters (1999) beskriver hur val av lämpliga 

algoritmer för partiformning kan väljas ut. 

(1) Genom korrekt partiformning av ordrar, är det enligt De Koster, Van der Port och Wolters 

(1999) möjligt att erhålla betydande vinster i gång/restid jämfört med ”First-come first-serve” 

metoden. ”First-come first-serve” metoden rekommenderas därför inte.   

(2) Innan en heuristik för partiformning väljs, måste strategi för ruttplanering väljas. Med 

många artiklar som ska plockas per gång samt betydande tid för att byta gång är den S-

formade heuristiken att föredra, annars är enligt De Koster, Van der Port och Wolters (1999) 

Störst mellanrumsmetod lämplig.  Den S-formade metoden har valts. 

(3) Om det viktigaste resultatmåttet är att minimera antalet partier som skapas, fungerar 

metoden ”Small ± Large” partiformningsalgoritmer bäst. Både ”EQUAL” och ”C & W” kan 

användas för att partiforma stora ordrar. Russel och Meller (2003) framhåller att tre artiklar 

per order är en liten order. En snittorder består enligt Projektansvarig (150316) av cirka 3,5 

artiklar, vid observation 2-6 innehåller en snittorder 4,08 artiklar. ”EQUAL” och ”C&W” 

används inte då 3,5- 4,08 artiklar per order inte kan betraktas som stora ordrar. ”Small ± 

Large” används inte då inget incitament till att minimera skapade partier uttalats. 

(4) Om antalet ordrar per parti är stor (större än 6 eller 7 order), fortsätt med 4a annars fortsätt 

med 4b. Antalet ordrar per parti är större än 6 eller 7 i E-handelsföretaget då Projektansvarig 

(150316)  uttalar att 20 ordar plockas som ett parti.   

(4a) Om antalet order per parti är stort och S-formen strategi används, är ”seed” metoder att 

föredra. ”Seed” urval är således att föredra i E-handelsföretaget.   

 

”Seed” metoder är enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) bäst fungerande i 

samband med S-formad ruttmetod. De Koster, Van der Port och Wolters (1999) menar att 

”Seed” metoder kan medföra stora tidsbesparingar jämfört med ”First-come First-serve” 

metoden. ”First-come First-serve” metoden är den metod som bäst beskriver E-

handelsförtagets strategi för partiformning i dagsläget. Vid Observation 1 (150317) framgår 

att orderplockaren skriver ut en plocklista utefter den ordning orderna ankommit till företaget, 

Projektansvarig (150316) bekräftar detta. ”Seed” metoder är enligt De Koster, Van der Port 

och Wolters (1999) mest effektiva i ett lager med många lagergångar och stora ordrar 

och/eller lång gång/restid, då E-handelsföretaget i framtiden expanderar ytterligare och byter 
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lager kommer besparingen av gång/restid per artikel således att öka. Urval av den initiala 

ordern kommer att baseras på när ordern kom in i företaget, den äldsta ordern kommer att 

väljas ut som initial order. Detta för att säkerställa att äldre ordrar inte blir kvar i E-

handelsföretaget. Påfyllnad av resterande ordrar kommer baseras på ordernas avstånd till den 

initiala ordern, vilket enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) är den mest 

förekommande strategin i praktiken. Det förutsätts att Navision klarar denna typ av 

partiformning.  

 

5.1.6.2 Partistorlek 

Rekommendation: Simulering 

Motivering: Russel och Meller (2003) menar att de två största kostnaderna i de flesta 

manuella lager är arbetskraft för orderplockning och arbetskraft för paketering. Enligt 

Projektansvarig (150316) ingår 20 ordrar i ett parti. E-handelsföretaget är enligt 

Projektansvarig (150316) nöjda med partistorleken men tycker paketeringen tar orimligt lång 

tid. Russel och Meller (2003) belyser en avvägning gällande partistorlek och dess påverkan på 

orderplockning och paketering. Även Yu och De Koster (2009b) menar att det finns 

avvägningar som bör uppmärksammas gällande partistorlek. Russel och Meller (2003) påvisar 

att då partistorleken ökar så ökar effektiviteten i orderplockningen men på bekostnad av 

paketeringsstandarden som då minskar. Just paketeringsstandarden är viktigt i E-

handelsföretaget då många artiklar enligt Projektansvarig (150316) är ömtåliga och måste 

paketeras noggrant för att inte gå sönder vid frakt. Det är enligt Yu och De Koster (2009b) 

viktigt att hitta en optimal partistorlek för att optimera orderplockningssystemets prestanda. 

Russel och Meller (2003) exemplifierar och menar att om orderplockarna skulle plocka 

enskilda ordrar istället för partier kommer de som paketerar inte att ha några ordrar att sortera 

och packa, standarden på det som paketeras blir följaktligen hög. E-handelsföretaget behöver 

enligt Projektansvarig (150316) hålla en viss paketeringsstandard för att undvika att artiklarna 

skadas eller går sönder under frakt. Samtidigt vill E-handelsföretaget uppnå en hög 

effektivitet vid orderplockningen och då är lämplig partistorlek relevant att fastställa. Russel 

och Mellers (2003) studie gör en åtskillnad mellan de personer som plockar ordrar från lager 

och de personer som paketerar, denna åtskillnad går dock inte att genomföra i 

simuleringsmodellen vid förutsättning att ”Pick-and-pack” system används vid förenkling av 

orderplockning samt vid paketering.  
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Att lägga till ytterligare 4 ordrar till de 24 som plockvagnen maximalt rymmer ovanpå 

vagnen, det vill säga plocka ett parti innehållande 28 ordrar, har förkastat då vagnen blir för 

svår att hantera. Det skulle även bli svårt för orderplockaren att nå de högsta facken för att 

placera ut artiklarna. E-handelsföretaget vill enligt Projektansvarig (150316) undvika att 

orderplockaren arbetar högt upp på vagnen och måste sträcka sig. Enligt Hall (1993) är den S-

formade metoden att föredra då det genomsnittliga antal artiklar som plockas per lagergång 

under en plockrunda är över 3.8 artiklar. E-handelsföretaget har i dagsläget en partistorlek på 

20 ordrar innehållande enligt Projektansvarig (150316) cirka 3,5 artiklar och enligt 

observation 2-6, 4,08 artiklar. Således bör det genomsnittliga antalet artiklar vid 

simuleringarna som plockas i vardera av de åtta föreslagna lagergångarna vara över 3,8. 

Blygsamt räknat med 3,5 artiklar per order bör antalet plockade artiklar per gång i genomsnitt 

bli 8,75 artiklar ((3,5*20)/8= 8,75). Vid en simulerad partistorlek kan således den S-formade 

ruttplanen användas till en minimigräns på ungefär 30,4 artiklar (3,8*8) per plockrunda. Då 

simulering 4 med en partistorlek på 12 ordrar innehåller totalt 29 artiklar ansågs simuleringar 

på en partistorlek mellan 12 och 24 rimlig.  

  

Stödfunktioner  

5.1.7 Förenkling av orderplockning  

5.1.7.1 Förbättring genom automatisering av orderplockaktiviteter  

Rekommendation: Ingen förbättring genom automatisering av orderplockaktiviteter 

Förslag till framtiden: Dokumentering genom datorstyrd plockinformation, automatiska 

identifieringssystem, radioterminaler eller headsets. 

Motivering: Av de fyra förslag som Frazelle (2002) föreslår är det endast dokumentering som 

inte innebär automatisering genom ”stock-to-picker” system. ”Stock-to-picker” system som 

enligt Frazelle (2002) utförs med hjälp av maskiner för automatiserat orderplock såsom 

”Carousels”, ”AS/RS” maskiner eller ”Miniloads” anses svårt att implementera i E-

handelsföretaget. Detta har baserats på VD:ns (150317) konstaterande om 

sortimentkonstellationen. Enligt VD:n (150317) har E-handelsföretaget många olika artiklar 

som ser ut på olika sätt, vilket innebär svårhet att hämta artiklarna från lagret med hjälp av 

maskiner. VD:n (150119) menar att E-handelsföretaget på grund av den varierande storleken 

och formen på artiklarna måste använda manuell orderplockning vilket exkluderar 

användande av maskiner för artikeluttag från lagret. I framtiden, förslagsvis då E-

handelsföretaget byter lager kan eventuellt dokumentering genom datorstyrd 
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plockinformation, automatiska identifieringssystem, radioterminaler eller headset användas. 

Bozer och Kile (2008) förespråkar specifikt för ”walk-and-pick” system användande av 

datorstyrd plockinformation som exempelvis streckkods identifiering av artiklar och radio 

hjälpmedel. Bozer och Kile (2008) anser även ”pick-by-light” vara ett användbart hjälpmedel 

för att öka effektiviteten i orderplockprocessen vid ”walk-and-pick” system. Även dessa 

system skulle i framtiden kunna användas för att öka effektiviteten i E-handelsföretagets 

orderplockprocess.  

 

5.1.7.2 Sammanslagning av aktiviteter i orderplockprocessen  

Rekommendation: Hämtning, sortering och packning. 

Motivering: Frazelle (2002) menar att delar av orderplockprocessen kan elimineras eller slås 

ihop för att uppnå tidsbesparingar och högre effektivitet i orderplockprocessen. Då en 

orderplockare plockar fler ordrar under samma plockrunda kan orderplockaren enligt Frazelle 

(2002) sortera artiklar till färdiga kundordrar under orderplockrundan. Vid observation 1 

(150317) framgår att orderplockaren sorterar in artiklarna utefter order direkt under 

orderplockrundan. E-handelsföretaget genomför således redan en sammanslagning av 

hämtning och sortering i dagsläget. De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) framhåller 

framförallt sortering av plockade artiklar som en viktig variabel för effektivisering av 

orderplockprocessen. Att E-handelsföretaget integrerar sortering i orderplockrundan är därför 

positivt effektivitetmässigt sätt. Det är enligt Frazelle (2002) möjligt att ta sammanslagningen 

ett steg längre och även genomföra paketeringen direkt på plockvagnen, vilket enligt Saenz Jr 

(2001) benämns ”Pick-and-pack”. Frazelle (2002) anser att då orderna är mindre omfattande 

kan orderplockaren plocka artiklarna direkt i kartongerna som orderna ska sändas till kund i. 

För att detta ska vara möjligt måste kartongerna enligt Frazelle (2002) placeras på 

plockvagnen innan orderplockrundan. För att minska tidsåtgången vid paketering som enligt 

Projektansvarig (150316) är tidskrävande föreslås sammanslagning av aktiviteter i 

orderplockprocessen genom hämtning, sortering och packning direkt under orderplockrundan. 

Dock noteras Lageransvarigs (150316) och Projektansvarigs (150316) åsikter kring problem 

vid paketering, de belyser att E-handelsföretaget har många ömtåliga artiklar som måste slås 

in i bubbel, vilket i detta fall innebär att bubblet måste tas med på plockvagnen. 

Projektansvarig (150316) anser att noggrann paketering är viktigt för att artiklarna inte ska gå 

sönder under frakt.  
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5.1.8 Paketering 

Rekommendation: ”Pick-and-pack” 

Motivering: ”Pick-and-pack”, vilket enligt Saenz Jr (2001) innebär att artiklarna plockas 

direkt i den kartong de sänds till kund i, kan enligt Saenz Jr (2001) leda till betydande 

tidsbesparingar för både orderplockning och paketering. Vid Observation 1 (150317) framgår 

att orderplockaren som plockar artiklarna även paketerar artiklarna efter orderplockrundan. 

Dock anser Saenz Jr (2001) det vid en e-handelsmiljö med mindre orderstorlekar 

framgångsrikt att paketera artiklarna direkt under orderplockrundan. Tre artiklar per order är 

enligt Russel och Meller (2003) en liten order. Då E-handelsföretaget verkar i en e-

handelsmiljö och orderstorleken är nära 3, (3,5 artiklar per order för DHL Sverige enligt 

Projektansvarig (150316)  och enligt observation 2-6, 4,08 artiklar) anses ”Pick-and-pack” 

vara ett motiverat val för att spara tid vid orderplock och paketering. E-handelsföretaget har 

enligt Projektansvarig (150316) färdiga kartonger för olika ordrar, dessa skulle kunna lastats 

på vagnen för att paketeras i under orderplockrundan. 
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Figur 34 Simuleringsmodell för effektivisering av E-handelsföretagets orderplockprocess (Källa: egen illustration) 
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6 Empiri 2  
 

Kapitlet innehåller en empirisk validering av den initiala 

simuleringmodellen. 

 

 

 

6.1 Validering 

Vid valideringen styrktes simuleringsmodellens första sex variablers praktiska användbarhet 

för effektivisering av orderplockprocessen i E-handelsföretaget. De första sex 

effektiviseringsförslagen gällande lagerlayout, plockning från lager, zonindelning, 

artikelplacering, ruttplanering och partiformning ansågs genomförbara av Projektansvarig 

(150424), VD:n (150428) och Lageransvarig (150430). 

 

Stödfunktioner 

 

6.1.1 Förenkling av orderplockning 

Projektansvarig (150424) menar att han förstår tanken med en sammanslagning av hämtning, 

sortering och paketering, dock anser Projektansvarig (150424) en sammanslagning av denna 

typ inte praktiskt genomförbar. Enligt Projektansvarig (150424) faller upplägget på problem 

med oregelbundenheten i artiklarnas storlek och utformning. Det är enligt Projektansvarig 

(150424) svårt att från början veta vilka kartonger som skulle passa en order. Enligt 

Projektansvarig (150424) är framförallt porslin och glas svåra att paketera på plockvagnen. 

Gällande bubblet anser Projektansvarig (150424) att det hade varit svårhanterligt under 

orderplockrundan. Detta eftersom bubblet dels är svårt att få med ut på vagnarna men även 

det större problemet, att E-handelsföretaget skulle behöva bubbla exempelvis varje tallrik 

enskilt. Detta skulle enligt Projektansvarig (150424) innebära att många beställningar får stor 

volym för få artiklar. Samtidigt vill E-handelsföretaget hålla nere kartongstorleken till ett 

absolut minimum inom Sverige, detta då fraktkostnader är mycket snabbt stigande vid större 

kartonger. En ytterligare tanke är enligt Projektansvarig (150424) att det vore svårt för 

orderplockaren att hantera bubblet i gångarna, då de inte heller har någon given arbetsyta på 

vagnarna. De skulle således behöva ha en arbetsyta, tejp och i vissa fall även fler typer av 

bubbel med sig ut på orderplockrundan. 
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6.1.2 Paketering 

Projektansvarig (150424) menar att ett alternativ för E-handelsföretaget är att dela upp 

plockning och paketering vid varje packstation. Anledningen till att E-handelsföretaget gick 

ifrån en separerad plockning och paketering är enligt Projektansvarig (150424) att de inte har 

någon plats att ställa plockade vagnar, samt att större orderplockningar är svåra att hinna med 

för en ensam orderplockare. Enligt Projektansvarig (150424) tar det normalt längre tid att 

packa en vagn än att plocka en vagn. En plockare till två packare vet E-handelsföretaget 

fungerar, nästa steg med tre packare är lite mer osäkert vid större vagnar. E-handelsföretaget 

vet att en orderplockare tidsmässigt klarar att plocka DHL Sverige ordrar till tre packare. 

Projektansvarigs (150424) uppfattning är att det som en ensam orderplockare plockar bör gå 

att plocka till tre packare. Projektansvarig (150424) menar att när orderplockaren byggt upp 

en "buffert" med plockade vagnar kan de stå klara och vänta på att paketeras. Enligt 

Projektansvarig (150424) finns det egentligen ingen rimlig anledning till varför E-

handelsföretaget inte delar upp plockning och packning.   

Lageransvarig (150430) menar att det säkerligen finns en vinning i att dela upp plockning och 

paketering. Dock påpekar Lageransvarig (150430) att det finns nackdelar med att samma 

person som är ute och plockar enbart plockar under hela arbetsdagen. Enligt Lageransvarig 

(150430) gör detta arbetssätt att lagerarbetaren tappar helhetsperspektivet av hela processen. 

Är lagerarbetaren inne i packningen går det lite fortare, dock innebär varierande 

arbetsuppgifter enligt Lageransvarig (150430) ökad motivation, vilket leder till att 

lagerarbetararen utför sin uppgift lite snabbare. Ett schema då lagerarbetare roterar mellan 

plockning och paketering skulle enligt Lageransvarig (150430) fungera för att motivera 

lagerarbetare att prestera bra.  
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7 Simuleringsmodell och fortsatt analys  
 

Simuleringsmodellen har i detta kapitel anpassats utefter empiriska resultat 

från valideringen i Empiri 2. En justerad simuleringsmodell presenteras. 

Den teoretiska referensramen jämförs således med empiriska resultat och 

kapitlet syftar även som analys till problemfråga 2 och 3.  

 

  

7.1 Justeringar 

7.1.1 Sammanslagning av aktiviteter i orderplockprocessen  

Tidigare rekommendation: Hämtning, sortering och paketering. 

Ny rekommendation: Hämtning och sortering  

Motivering: Vid validering (150424) framkommer via Projektansvarig (150424) att en 

sammanslagning av hämtning, sortering och paketering inte är möjligt i E-handelsföretaget.  

Projektansvarig (150424) menar att det som blir problematiskt vid denna uppdelning är 

oregelbundenheten i artiklarnas storlek och utformning. Även ömtåligheten av vissa artiklar är 

ett problem, framförallt porslin och glas är enligt Projektasvarig (150424) två svårpaketerade 

artiklar att paketera direkt på vagnen. Det är enligt Projektansvarig (150424) väldigt svårt att 

från början veta vilka kartonger som skulle passa en order. Projektansvarig (150424) menar 

vidare att det vore svårt för packare att hantera bubblet i gångarna, då de inte heller har någon 

arbetsyta på vagnarna. På grund av den praktiska ogenomförbarheten förkastas en 

sammanslagning av hämtning, sortering och paketering. Valet vid sammanslagning av 

aktiviteter i orderplockprocessen blir således i enlighet med Frazelles (2002) rekommendation 

för effektivisering en sammanslagning av hämtning och sortering. Det innebär att E-

handelsföretaget rekommenderas att fortsätta på samma sätt de arbetar i dagsläget.  

  

7.1.2 Paketering 

Tidigare rekommendation: ”Pick-and-pack” 

Ny rekommendation: Orderplockning separerat från paketering 

Motivering: Eftersom ”Pick-and-pack” förkastades i kapitel 7.1.1 påverkas även paketeringen. 

Rekommendationen blir därför att paketera enligt principen orderplockning separerat från 

paketering. Enligt Projektansvarig (150424) har E-handelsföretaget vid tidigare tillfällen 

arbetat utefter en uppdelning mellan orderplockning och paketering. Anledningen till att E-
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handelsföretaget inte fortsatt att dela upp orderplockning och paketering är enligt 

Projektansvarig (150424) dels för att E-handelsföretaget inte har någon plats att ställa 

plockade vagnar på. Vid observation 1 (150317) framgår det att lagret är trångt på grund av 

att artiklar är placerade i lagergångarna, dock skulle detta kunna förbättras genom en 

effektivare lagerlayout och artikelplacering. VD:n (150317) uttrycker att en framtida flytt till 

större lokaler är på gång, i den nya lokalen kommer platsbristen således inte påverka 

paketeringen på samma sätt. Fram tills flytten anses en förbättrad lagerlayout och 

artikelplacering tillräcklig för att kunna arbeta med orderplockning separerat från paketering. 

Vidare är enligt Projektansvarig (150424) en anledning till att E-handelsföretaget inte fortsatt 

att dela upp orderplockning och paketeringen att större plockningar är svåra att hinna med för 

en ensam plockare. Projektansvarig (150424) menar att det normalt tar längre tid att packa en 

riktigt stor vagn än att plocka en. Projektansvarigs (150424) menar att när orderplockaren 

byggt upp en "buffert" med plockade vagnar kan de stå klara och vänta på paketering. Detta 

bör undvikas då E-handelsföretaget har platsbrist för plockvagnarna och därför motiveras en 

partistorlek som innebär att tidsdisponeringen mellan att plocka ett parti och att paketera ett 

parti är lika stor. Russel och Meller (2003) påvisar att då partistorleken ökar så ökar 

effektiviteten i orderplockningen men på bekostnad av paketeringsstandarden som då 

minskar. Just paketeringsstandarden är viktigt i E-handelsföretaget då många artiklar enligt 

Projektansvarig (150316) är ömtåliga och måste paketeras noggrant för att inte gå sönder. 

Frazelle (2002) menar att krav från kunder på ökad kvalité har bidragit till att 

orderplockprocessens betydelse är större då företaget vill minimera skador på artikeln vilket 

kräver en försiktig och noggrann paketering. För att möta kundernas krav bör paketeringen 

även i fortsättningen genomföras noggrant i E-handelsföretaget.  

 

Att separera orderplockning från paketering innebär enligt Frazelle (2002) att det skapas en 

större flexibilitet vid manuell orderplockning. Enligt Frazelle (2002) innebär det exempelvis 

möjlighet att anpassa kartongerna i efterhand utefter den typ av artiklar som ska skickas. 

Projektansvarig (150424) menar att ”pick-and-pack” system blir problematisk på grund av 

oregelbundenheten i artiklarnas storlek och utformning. Därför anses möjligheten att kunna 

anpassa kartongerna i efterhand utefter den typ av artiklar som ska skickas en fördel i E-

handelsföretaget. Detta motiverar en uppdelning mellan plockning och paketering. Grosse et. 

al (2015) menar att medarbetaregenskaper inte bör ignoreras i studier av orderplockprocessen 

då den mänskliga aspekten påverkar slutresultatet av studier av orderplockprocessen. 

Lageransvarigs (150430) förslag om ett rotationsschema mellan orderplockare och packare 
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rekommenderas således med syfte att öka motivationen för E-handelsföretagets lagerarbetare. 

Att öka antalet packare i förhållande till antal orderplockare bör den flaskhals som paketering 

i dagsläget utgör kunna reduceras. Detta genom minskad trängsel i gångarna då färre 

lagerarbetare är ute på lagret och plockar men även genom den S-formade metoden som gör 

att samtliga orderplockare färdas i samma riktning. En annan förbättring är ett högre 

resursutnyttjande av plockborden i plockarean som i dagsläget enligt observation 1 (150317)  

står tomma då orderplockaren är ute på lagret och plockar. Plockborden kan genom en 

uppdelning av plockning och paketering utnyttjas till fullo under hela arbetsdagen då de aldrig 

behöver stå tomma.  
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7.2 Validerad simuleringsmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducera 
gånsträckan för 

orderplockrutten 

Lagerlayout (Vilken storlek, 
form, antal, läge, typ 

medför kortast 
gångsträcka?) 

Linjär eller U-formad? 

Antal gångar? 8 

Plockareans placering? Central  

Lagringsplatser: Fiskbenformade eller Linjära? 

Förvaringsmetoder: Ställagelagring, Djuplagring, 

Fristapling, Hyllfackslagring? 

Plockning från lager (Hur kan 
artiklar plockas från lagret 

för att reducera 
gångsträckan?) 

System för orderplock: Picker-to-parts, Picker-
to-box, pick-and-sort, Parts-to-picker, 

compleately automated picking system? 

Zonindeling (Kan 
zonindelning reducera 

gångsträckan, i så fall vilken 
typ av zonindelning?) 

Ingen zonindelning, progressiv 
zonindeling,synkroniserad zonindelning? 

Artikelplacering (Hur kan 
artiklarna placeras för att 
reducera gångsträckan?) 

Flytande, Fast, Populäritetsprincipen, 
Familjegruppsprincipen ? 

Ruttplanering (Vilken 
ruttplan medför kortast 

gångsträcka?) 

S-formad metod, Återvändsmetod, 
Mittpunktsmetod, Störst mellanrumsmetod, 

Kombinerad metod, Optimal metod? 

Partiforming (Hur bör 
sorteringen till parti utföras 
för att korta gångsträckan/ 

vilket parti ger kortast 
gångsträcka?) 

Strategier för partiformning: Simple, Seed, 

Saving? 

Partistorlek? Simulering  

Stödfunktioner för 
ökad effektivitet  

Förenkling av 
orderplockning (Kan 

effektiviteten öka genom 
automatisering eller 
sammanslagning?) 

Förbättring genom automatisering av 

orderplockprocessen? Nej 

Sammanslagning av aktiviteter i 

orderplockprocesse? Hämtnin och 
sortering 

Paketering (Kan 
effektiviteten öka beroende 
av strategi för paketering?) 

Pick and pack, orderplockning separerat 
från paketering? 

Figur 35 Validerad simuleringsmodell (Källa: egen illustration) 
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7.3 Simuleringsunderlag  

 

Resultat av kartläggning av E-handelsföretagets orderplockprocess i nuläget, baserat på 

observation 2-6. För att se uträkningarna se avsnitt 4.1.3 

 

Orderplockarens hastighet vid orderplock är 0,206 meter/sekund. 

Den genomsnittliga tiden för att paketera en artikel är 1,45 min (85 sekunder) 

Den genomsnittliga ordern innehåller 4,08 artiklar 

 

Den genomsnittliga tiden för varje aktivitet vid orderplock: 

o Skapande av plocklista = 86,2 sekunder 

o Plockning av artiklar från lagret= 1606 sekunder 

o Registrering av plockade artiklar = 104,4 sekunder 

o Bokföring = 305,4 sekunder 

o Sortering av matchande fraktsedlar, följesedlar och fakturor = 168,6 sekunder 

o Sortering av pappersdokumenten till rätt order = 108,2 sekunder 

o Paketering = 6936 sekunder 

 

Tabell 12 beskriver utvalda ordrar från plocklistorna för observation 2-6, sorterade enligt 

”seed” metod utefter närhet till den initiala ordern. Urvalet av orderna har valts ut av 100 

befintliga ordrar från plocklistorna till observation 2-6. Av de 100 ordrar som funnits 

tillgängliga för urval har den äldsta ordern valts ut som initial order (det vill säga den äldsta 

ordern i plocklistan till observation 2).  De artiklar av de 100 orderna med litet avstånd till den 

initiala ordern har sedan adderats till partiet. Detta har vid simuleringarna genomförts för 

hand genom att samtliga ordrar från plocklistan har tilldelats en siffra mellan 1-16, utdelad 

utefter den ordning orderana är listade i plocklistan. Siffran 1-16 representerar vilken hyllrad 

ordern tillhör på lagerritningen. Vilken klass (A-C) ordern tillhör är uppdelad efter procentuell 

efterfrågefrekvens. De 10 % mest efterfrågade artiklarna placerades i klass A. De 

efterföljande 30 % mest frekventa artiklarna har placerats i klass B. De resterande 60 % har 

placerats i klass C. En kartläggning av vilken klass samt hyllrad alla artiklarna i orderna från 

plocklistan tillhör har genomförts innan de ritats ut på lagret.   
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                                                     Tabell 12 Utvalda ordrar för simuleringar (Källa: egen illustration) 

       

     

 
  

Ordernummer 
vid 
observation 

Observation 2-
6 

Placering 
vid 
simulering  Artikelnr  Antal 

 
Initlial order 1 1 2 B1 22441 1 

 
2 2 2 C1 12779 1 

 
3 3 2 B2 4444 1 

 
  3 2 C2 22215 1 

 
  3 2 A1 13167 1 

 
  3 2 A2 13167 2 

 
4 4 2 B3 22215 1 

 
  4 2 A3 13167 1 

 
  4 2 A3 13167 2 

 
5 5 2 C3 20736 1 

 
6 17 6 A5 12274 6 

 
7 1 4 C1 20820 1 

 
8 2 4 C2 18143 2 

 
9 5 1 C1 22198 1 

 
  5 1 C2 22198 1 

 
  5 1 C3 22198 1 

 
10 4 4 B7 10584 1 

 
11 5 4 C4 29934 1 

 
  5 4 C1 18703 1 

 
  5 4 C2 18701 1 

Totalt 29 
artiklar 12 10 5 C2 10961 1 

 
13 16 5 A4 12274 4 

 
14 11 4 B3 16383 4 

 
15 15 4 A7 12274 6 

Totalt 55 
artiklar 16 16 4 A6 12274 12 

 
17 1 3 C1 18828 2 

 
18 7 3 B2 12275 6 

 
  7 3 B4 12278 6 

 
  7 3 C2 1002 1 

 
19 9 3 A5 12267 6 

Totalt 78 
artiklar 20 19 3 B6 17479 2 

 
21 1 5 C3 22839 1 

 
  1 5 C2 22864 2 

 
  1 5 C4 12977 1 

 
  1 5 C4 8071 1 

 
  1 5 C1 17746 2 

 
  1 5 C2 21198 1 

 
22 9 5 A8 23051 2 
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23 14 3 A7 22286 1 

 
24 12 3 C2 13926 2 

Totalt 92 
artiklar 24 12 3 B7 18538 1 

        

7.4 Simuleringsresultat 

7.4.1 Genomförda simuleringar 

De utvalda orderna för simuleringar (tabell 12) är markerade enligt nummer baserat på 

avstånd till den initiala ordern. Orderplockrutt från plockborden mellan artiklarna och tillbaka 

har ritats upp. Se bilaga 6 för uppförstoring. 

 

Simulering 1 och 2 
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Simulering 3 och 4 
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Partistorlek  

Samband mellan gångsträcka i meter per 
artikel och partistorlek  

Tabell 13: Sammanställt simuleringsresultat (Källa: egen illustration) 

 SIMULERING 

1 

SIMULERING 

2 

SIMULERING 

3 

SIMULERING 

4 

Partistorlek 24 20 16 12 

Antal artiklar 92 78 55 29 

Artiklar per 

order 

3,83 3,9 3,4 2,4 

Gångsträcka 

(meter) 

105 105 82,5 82,5 

Tid för 

plockrutt 

(sekunder) 

509,7 509,7 400,1 400,1 

Plocktid per 

artikel 

(sekunder) 

5,5 6,5 7,3 13,8 

Gångsträcka per 

artikel (meter) 

1,1 1,3 1,5 2,8 

 

 

För att se uträkningarna till tabell 13, se bilaga 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 14 Samband mellan partistorlek och gångsträcka i meter per artikel (Källa: egen illustration) 
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Som Tabell 14 påvisar uppnås den kostastaste gångsträckan per artikel vid en partistorlek på 

24 orderar.  Den reducerade gångsträckan jämfört med E-handelsföretagets befintliga 

gångsträcka är 2,99 meter kortare per artikel. Den genomsnittliga gångsträckan i E-

handelsföretaget har dividerats med det genomsnittliga antalet artiklar per parti för att 

möjliggöra en jämföretse mellan reducerad gångsträcka vid orderplockrutten och 

gångsträckan vid tidigare orderplockrutt i E-handelsföretaget, mätt per artikel. 

 
Tabell 15: Reducering i antal meter (Källa: egen illustration) 

SIMULERING PARTISTORLEK SIMULERAD 

GÅNGSTRÄCKA 

PER ARTIKEL 

(METER) 

REDUCERAD 

GÅNGSTRÄCKA PER 

ARTIKEL JÄMFÖRT 

MED E-

HANDELSFÖRETAGETS 

BEFINTLIGA 

GÅNGSTRÄCKA 

(METER) 

Simulering 1 24 1,1 (331,8/81) – 1,1 = 2,99 

Simulering 2 20 1,3 (331,8/81) – 1,3 = 2,79 

Simulering 3 16 1,5 (331,8/81) – 1,5 = 2,596 

Simulering 4 12 2,8 (331,8/81) – 2,8 = 1,29 

 

 

Tabell 16 Effektiviseringsresultat (Källa: egen illustration) 

 GÅNGSTRÄCKA 

(METER) 

TIDSÅTGÅNG 

(SEKUNDER) 

Orderplockrunda i E-

handelsföretaget idag 

331,8 1606 

Orderplockrunda vid 

simulering parti 24 

105 509,7 

Effektivisering  226,8 1096,3 
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7.4.2 Fördelning av aktiviteter i E-handelsföretagets orderplockprocess för kartläggning 
av hur många orderplockare det går på en packare för att uppnå en tidsmässig balans 

 

Siffrorna är baserade på tidfördelningen för aktiviteter vid orderplock i E-handelsföretagets 

orderplockprocess för observation 2-6. För att beräkna tidsåtgång för partistorlek 24 har 

tidfördelningen dividerats med 20 och sedan multiplicerats med 24. Orderplockaren har 

tilldelats samtliga aktiviteter utom paketering med syfte att utjämna tidfördelningen mellan 

plock och pack. Plockning av artiklar från lager är den simulerade tiden för orderplockrutten 

vid partistorlek 24.  

 
Tabell 17 Tidsåtgång för aktiviteter vid partistorlek 24 (Källa: egen illustration) 

AKTIVITET 

(PARTISTORLEK 24) 

TID FÖR AKTIVITET 

(SEKUNDER) 

AKTIVITET UTFÖRD 

AV: 

Skapande av plocklista  103,44 Orderplockare 

Plockning av artiklar från 

lagret 
509,7 Orderplockare 

Registrering av plockade 

artiklar 

125,28 Orderplockare 

Bokföring 366,48 Orderplockare 

Sortering av matchande 

fraktsedlar, följesedlar och 

fakturor  

202,32 Orderplockare 

Sortering av 

pappersdokumenten till rätt 

order 

129,84 Orderplockare 

Totalt för orderplockare 1437,06  

Paketering 

 

8323,2 Packare 

Totalt för packare 8323,2  

 

Tabell 18: Paketeringstid i sekunder vid olika partistorlekar (Källa: egen illustration) 

 

24 20 16 12 
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Partistorlek

Uppskattad
paketeringstid i
sekunder
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8 Analys av simuleringar 
 

Kapitlet syftar till att analysera simuleringsmodellen och resultat av 

simuleringarna. Analys av problemfråga 2 och 3 sker integrerat och 

parallellt eftersom simuleringsmodellen är utformad utefter E-

handelsföretagets förutsättningar och simuleringsmodellen i sin tur  

appliceras på E-handelsföretaget. 

  

 

 

För att möta VD:ns (150317) och Projektansvarigs (150316) önskemål om en effektivare 

orderplockprocess genom en reducerad tidsåtgång vid orderplockningen har 

simuleringsmodellen utvecklats för att reducera gångsträckan i meter vid orderplockningen. 

Detta för att den mest tidspåverkande komponenten för orderplockning i ett manuellt 

orderplocksystem enligt De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) är gång/restid. Frazelle 

(2002) menar att tidsåtgången vid en orderplockrunda kan optimeras genom att minimera den 

totala gångsträckan. Fokus har således riktats mot att korta gångsträckan vid 

orderplockningen för att på så sätt uppnå en snabbare gång/restid vid orderplockprocessen. 

Även stödjande variabler för att förbättra effektiviteten om helhet har inkluderas. Den 

simulering som medfört kortast gångsträcka per artikel är simulering 1 med en partistorlek på 

24 ordrar. Simuleringen påvisar en gångsträcka på 1,1 meter per artikel. Simulering 1 var 

även den simuleringen med kortast tidsåtgång (5,5 sekunder) per artikel. Den korta 

gångsträckan motiverar en partistorlek på 24 ordrar. Gångsträckan per plockrutt efter 

simuleringsförslaget med en partistorlek på 24 ordrar blir 105 meter. Det är en reducering av 

226,8 meter jämfört med genomsnittet av de observerade plockrundorna som är 331,8 meter. 

Tidsåtgången för att plocka en parti innehållande 24 ordrar efter simuleringsförslaget är 509,7 

sekunder. Det är en tidsreducering med 1 096,3 sekunder jämfört med de observerade 

orderplockrundorna på 1606 sekunder, som dessutom enbart innehöll 20 ordrar.  

 

Projektansvarig (150316) lyfter fram paketering som en tidskrävande aktivitet i samband med 

E-handelsföretagets orderplockning. Yu och De Kosters (2009b) menar att det är relevant att 

kartlägga en optimal partistorlek för att optimera orderplockningssystemets prestanda. Vid 

simuleringar för identifiering av en optimal partistorlek vägs fördelar med att plocka ett större 

parti mot fördelar med att plocka ett mindre parti. Fördelen med att plocka ett större parti, det 
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vill säga fler ordrar, är enligt Russel och Meller (2003) en ökad effektivitet i orderplockingen. 

Fördelen med att plocka ett mindre parti och säkerställa en balans mellan plockning och 

paketering är enligt Russel och Meller (2003) en högre paketeringsstandard. Då 

orderplocktiden i och med genomförda effektiviseringar förbättrats men inte paketeringstiden 

måste ett väldigt litet parti plockas för att uppnå fullständig balans mellan plockning och 

paketering, det vill säga för att det ska ta lika lång tid att plocka en order som att paketera en 

order. Enligt Projektansvarig (150424) tar det i dagsläget längre tid att paketera en order än att 

plocka en order. Vid genomförda effektiviseringar av orderplockrundan blir således 

skillnaden mellan tidsåtgång för plockning och paketering vid samma partistorlek som i 

dagsläget ännu större. För att hitta en fullständig balans mellan plockning och paketering hade 

partistorleken behövts reduceras. Då en partistorlek på 24 orderar fastställts på grund av den 

höga effektiviteten partistorleken medför genom en reducerad gångsträcka per artikel är det 

inte motiverat att reducera partistorleken. Det är, vilket tabell 17 påvisar, omöjligt att finna en 

balans mellan plockning och paketering. På grund av detta har fokus istället riktats mot att 

fastställa hur många packare som bör arbeta med paketering för att det ska uppstå en 

tidsmässig balans mellan orderplockning och paketering. För att tidsdisponeringen mellan 

orderplockning och paketering ska fungera trots en stor partistorlek behövs fler packare än 

plockare. Då orderplockarens totala tidsåtgång vid en partistorlek på 24 ordrar är 1 437,1 

sekunder (se tabell 17) och packarens totala tidsåtgång är 8 323,2 sekunder (se tabell 17) 

behövs ca 6-7 packare för att paketera artiklar som en orderplockare hämtar. 

 

Utifrån simuleringsresultatet framgår att gångsträckan är densamma för simulering 1 och 2 

alltså för partistorlekarna 24 och 20. Vid simulering 3 och 4 blir gångsträckan kortare vilket 

till stor del beror på de tvärgående lagergångarna som ritats upp i lagerlayouten. ”Seed” 

algoritmen väljer ut ordrar som är placerade nära varandra och den initiala ordern. Detta 

möjliggör att orderplockaren kan avsluta plockrutten genom att gå igenom en av de 

tvärgående lagergångarna och gå tillbaka i gången bredvid utan att vid varje plockrutt behöva 

gå längst in på lagret.  
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Tabell 19 Sammanställning av effektiviseringsförslaget (Källa: egen illustration) 

VARIABEL  EFFEKTIVISERING 

JÄMFÖRT MED E-

HANDELSFÖRETAGETS 

NUVARANDE 

ORDERPLOCKPROCESS  

PÅ VILKET SÄTT?   

Lagerlayout  Ja Gångsträckan kan reduceras vid 

orderplockrutten genom en U-formad 

lagerlayout, åtta lagergångar och en 

central placering av plockarean.  

Plockning från 

lager 

Nej  Manuell orderplockning är en 

grundförutsättning för E-

handelsföretaget i dagsläget och därför 

har andra alternativ för att automatisera 

orderplockningen uteslutits. 

Plockningen rekommenderas ske direkt 

från huvudlagret för att reducera tid vid 

orderplockning. Ingen effektivisering 

från tidigare arbetssätt har skett då E-

handelsföretaget redan idag arbetar 

effektivt med plockning från lager. 

Zonindelning Nej  Zonindelning rekommenderas inte på 

grund av att E-handelsföretaget 

arbetsstyrka är för liten men även på 

grund av att partiformning 

rekommenderas och orderna således inte 

behöver splittras, sorteras och 

konsolideras innan de skickas till kund 

som vid zonindelning. Ingen 

effektivisering genom zonindelning har 

därför genomförts. 

Artikelplacering Ja Gångsträckan vid orderplockrutten kan 

reduceras genom Populäritetsbaserad 

artikelplacering eftersom metoden 

medför mindre fram- och tillbakagång i 

lagergångarna. 

Ruttplanering Ja  Gångsträckan vid orderplockrutten kan 

reduceras genom en S-formad 

ruttmetod. Orderplockaren kan med 

hjälp av en S-formad ruttmetod gå en 

kortare sträcka än i dagsläget då ingen 

ruttplan ändvänds. Den s-formade 

ruttplanen eliminerar även krock i 

lagergångarna.   

Partiformning Ja  Gångsträckan vid orderplockrutten kan 

reduceras genom ”Seed” metod 

eftersom avståndet mellan artiklarna i 

partiet minskar. En större partistorlek 

(24) medför enligt genomförda 
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simuleringar en kortare gångsträcka per 

artikel än andra simulerade 

partistorlekar. Gångsträckan vid parti 24 

blir betydligt kortare än gångsträckan 

vid parti 20 i de observerade 

orderplockrundorna.  

Förenkling av 

orderplockning 

Nej  I dagsläget är E-handelsföretaget 

begränsade vid automatisering av 

orderplockprocessen, en ökad 

automatisering är inte möjlig just nu. 

Dock arbetar E-handelsföretaget med 

sammanslagning av aktiviteter i 

orderplockprocessen vilket de 

rekommenderas fortsätta med då det 

medför tidsbesparing och hög 

effektivitet i orderplockprocessen.  

Paketering  Ja Effektiviteten vid orderplock kan öka 

genom en uppdelning mellan plockning 

och paketering. Detta genom minskad 

trängsel i gångarna då färre 

lagerarbetare är ute på lagret och 

plockar. Effektiviteten kan även öka 

genom ett högre resursutnyttjande av 

plockborden i plockarean som i 

dagsläget står tomma då orderplockaren 

är ute på lagret och plockar. 
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9 Slutsats  
 

I slutsatsen besvaras problemfråga 2 och 3, följt av en diksussion kring 

studiens resultat. Vidare belyses sammhällsimplikationer och en diksussion 

kring studiens sammhällpåverkan förs. Kapitlet avslutas med förslag på 

vidare forskning.   

 

 

9.1 Slutsats problemfråga 2 

Hur kan en simuleringsmodell för effektivisering av orderplockprocessen se ut?  
Åtta variabler identifierades påverka effektiviteten i orderplockprocessen. I ett företag med 

manuell orderplockning kan högre effektivitet i orderplockprocessen uppnås genom en 

reducering av gångsträckan för plockrutten. Simuleringsmodellen som presentas nedan är ett 

förslag på hur effektivisering av orderplockprocessen kan utföras. Modellen är baserad på sex 

variabler som direkt påverkar gångsträckan under orderplockrutten; lagerlayout, plockning 

från lager, zonindelning, artikelplacering, ruttplanering och partiformning. Modellen 

innehåller även två variabler som fungerar som stödfunktioner för att förbättra effektiviteten i 

orderplockprocessen; förenkling av orderplock samt paketering. Simuleringsmodellen 

möjliggör artikelplacering utefter fast artikelplacering, popularitetsbaserad artikelplacering 

och familjegruppsprincipen som alternativ till flytande artikelplacering vilket tillämpats i 

tidigare studier som presenterat liknande modeller. Simuleringar kan utföras på andra 

variabel, förutsatt att resterande variabler är låsta till ett bestämt val.  
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Figur 36 Slutsats (Källa: egen illustration) 
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9.2 Slutsats problemfråga 3 

Hur kan orderplockprocessen i E-handelsföretaget effektiviseras genom den framtagna 

simuleringsmodellen? 

 

Simuleringsmodellen används för att bestämma sju variabler och simulera fram en lämplig 

partistorlek för att uppnå högre effektivitet i E-handelsföretaget orderplockprocess. 

Lagerlayouten i E-handelsföretaget kan effektiviseras genom lagerlayout enligt U-form. Detta 

på grund av att E-handelsföretagets sortimentkonstellation varierar i volym och form och en 

U-formad lagerlayout då är mest effektiv. Antalet lagergångar har fastställts till åtta gångar, 

vilket är ett jämnt antal som på så sätt fungerar väl med den S-formade ruttmetoden för att 

korta gångsträckan. Placeringen av plockarean effektiviseras genom att placeras centralt för 

att minska gångsträckan. Parallella gångar rekommenderas då de fungerar väl i ett 

rektangulärt lager, hyllfackslagring rekommenderas då E-handelsföretaget lagrar många olika 

artiklar som de behöver komma åt lätt för en snabb plockrunda.  

 

Då E-handelsföretaget har stor artikelvariation och önskar minimera gångtiden vid orderplock 

har den popularitetsbaserade artikelplaceringen rekommenderats. En popularitetsbaserad 

artikelplacering leder till effektivisering genom mindre replikation/fram-och-tillbaka-gång vid 

orderplockning vilket gör gång/restiden för att hämta artiklar kortare. En popularitetsbaserad 

artikelplacering fungerar även väl i ett lager med U-formad lagerlayout vilket gynnar helhets 

effektiviteten av de båda variablerna.  

 

Den S-formade metoden rekommenderas för att korta plockrutten men även på grund av att 

orderplockarna i E-handelsföretaget i dagsläget krockar med plockvagnarna, en gemensam 

färdriktning skulle eliminera detta problem. En ökad effektivitet genom reducering av onödig 

tidsåtgång till krock uppkommer därför. Orderplockarna behöver inte heller gå genom hela 

lagret på grund av att hyllraderna har utformats med ett mellanrum för möjlighet att korta av 

den S-formade ruttplanen, orderplockaren behöver sällan gå genom hela lagret vilket förkortar 

plockrutten avsevärt.  

 

Partiformning rekommenderas för att öka plockeffektiviteten och minska avståndet för 

plockrutten. ”Seed” metoden rekommenderas då den fungerar väl med den S-formade 

ruttmetoden men även för att den medför stora tidsbesparingar jämfört med E-
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handelsföretagets partiformningsstrateg i dagsläget, det vill säga att ordrar som kommit in 

ungefär samtidigt i företaget fördelas till samma parti. E-handelsföretaget rekommenderas 

använda dataprogram för formning av partier genom ”seed” algoritm, detta på grund av 

merarbete för att forma partier för hand men framförallt för att urvalet blir mer exakt. ”Seed” 

metoder är mest effektiva i ett lager med många lagergångar och stora ordrar och/eller lång 

gång/restid. Då E-handelsföretaget expanderar ytterligare och byter lager kommer 

besparingen av gång/restid per artikel således att öka.  

 

Då partistorleken ökar så ökar effektiviteten i orderplockningen men på bekostnad av 

paketeringsstandarden som då minskar. Just paketeringsstandarden är viktigt i E-

handelsföretaget då många artiklar är ömtåliga och måste paketeras noggrant för att inte gå 

sönder vid frakt. Det är därför viktigt att hitta en optimal partistorlek för att optimera 

orderplockningssystemets prestanda. E-handelsföretaget behöver hålla en viss 

paketeringsstandard för att undvika att artiklarna skadas eller går sönder under frakt. 

Samtidigt vill E-handelsföretaget uppnå en hög effektivitet vid orderplockningen. På grund av 

att gångsträckan per artikel vid orderplockrutten enligt genomförda simuleringar blir kortast 

vid en partistorlek på 24 orderar rekommenderas denna partistorlek. För att säkerställa en hög 

paketeringsstandard rekommenderas fler lagerarbetare som arbetar med paketeringen. Detta 

för att uppnå hög effektivitet vid orderplockrutten och samtidigt säkerställa en hög 

paketeringsstandard.  

 

En uppdelning mellan plockning och paketering rekommenderas på grund av ökad effektivitet 

genom minskad trängsel i gångarna då färre lagerarbetare är ute på lagret och plockar. En 

annan effektivisering är ett högre resursutnyttjande av plockborden i plockarean som i 

dagsläget står tomma då orderplockaren är ute på lagret och plockar. Plockborden kan genom 

en uppdelning av plockning och paketering utnyttjas till fullo under hela arbetsdagen då de 

aldrig behöver stå tomma. Genom att öka antalet lagerarbetare som arbetar med paketering i 

förhållande till antal orderplockare bör den flaskhals som paketering i dagsläget utgör kunna 

reduceras.  En uppdelning mellan plockning och paketering medför även ökad flexibilitet, 

som exempelvis möjlighet att anpassa kartongerna i efterhand. För att hålla motivationen för 

E-handelsföretagets lagerarbetare uppe och på så sätt öka effektiviteten i orderplockprocessen 

inklusive paketering rekommenderas ett rotationsschema mellan plockare och packare. Även 

om en effektivisering av orderplockprocessen kan uppnås är det viktigt att lagerarbetarna har 

motivationen uppe för att orderplockprocessen ska fungera optimalt.  
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Genom effektivisering med hjälp av simuleringsmodellen kan gångsträckan per orderplockrutt 

reduceras med 226,8 meter jämfört med gångsträckan i E-handelsföretagets 

orderplockprocess idag. Tidsreduceringen per plockrunda kan efter effektiviseringsförslaget 

reduceras med 1 096,3 sekunder jämfört med den tid det tar att plocka en orderplockrunda i 

dagsläget.  

 

9.3 Diskussion kring studiens resultat 

Studiens resultat saknar viss exakthet eftersom artikelplaceringen inte är precis utan 

utplacerad inom den klass artikeln tillhör, plockrutten mätt i meter blir således inte exakt. 

Dock har artiklarna placerats ut slumpmässigt inom den klass de tillhör och gångavståndet 

mellan artiklarna blir på grund av detta större än vad det kunde blivit med ett ”seed” urval 

genom ett datorprogram samt med ett större urval av ordrar att plocka. Studiens resultat är 

således i blygsam skala jämfört med ett resultat vid ett större urval av ordrar och med hjälp av 

datorprogram för urval vid ”seed” algoritmer. Utifrån simuleringsresultatet framgår att 

gångsträckan är densamma för simulering 1-2, alltså för partistorlekarna 24-20, detta på grund 

av att artikelspridningen är betydligt större än vad den hade vart vid ett urval av fler ordrar. 

Hade urvalet bestått av 1000 ordrar istället för 100 hade artikelspridningen minskat i takt med 

att partistorleken minskar, gångsträckan hade således reducerats vid ett mindre parti. Dock 

hade vid ett större urval av ordrar även det större partiets artiklar legat placerade närmare 

varandra vilket trots nackdelen med ett litet urval ändå styrker simuleringarnas resultat. 

Självfallet kan vissa partier innehålla ordrar med spridning över hela lagret. En tanke är att 

spara dessa ordrar till slutet av varje arbetsdag och avsluta dagen med att gå en S-formad 

plockrutt genom hela lagret. Detta påverkar genomsnittet för hela dagens orderplockrutter 

mätt i meter samt tid för orderplockrundan men då de E-handelsföretagets ordrar är små 

uppskattas antalet ordrar med väldigt stor artikelspridning inte vara alltför många.  

 

En notering görs att orderplockrundan bör kunna genomföras ännu snabbare än i de 

simulerade förslagen till följd av en förbättrad artikelplacering i det effektiviserade förslaget. 

Tidsåtgången för de simulerade plockrundorna bygger på en genomsnittlig tidsåtgång vid 

observation 2-6. I de flesta observationer har orderplockaren stannat och letat efter artiklar på 

grund av att artiklar till följd av platsbristen inte alltid är placerade på den plats de ska. Detta 

bör på grund av den tydliga artikelplaceringen som effektiviseringsförslaget innehåller kunna 
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elimineras och tidsåtgången per plockrunda bör således kunna reduceras ytterligare eftersom 

orderplockaren hittar artiklarna snabbare. 

 

En förstärkning av den positiva effekten av simuleringsförslaget har dock uppkommit till följd 

av att det effektiviserade lagret innehåller färre hyllfack än E-handelsföretagets lager idag. 

Gångsträckan mellan artiklarna blir således mindre än det hade blivit i ett större lager som 

rymt E-handelsföretagets fulla artikelsortiment eftersom avståndet mellan artiklarna då blir 

större.  

 

9.4 Samhällsimplikationer  

E-handel är en växande handelsform i samhället. Studiens incitament till att effektivisera lager 

är en samhälles aspekt i den form att ett reducerande av slöserier och reducerande av 

ineffektivitet leder i stor skala till minskat slöseri och minskad ineffektivitet i samhället som 

helhet. De höga arbetsgivaravgifterna i Sverige gör att humankapitalet som är en stor input 

vid manuell orderplockning slår hårt mot kostnaderna för företag som håller lager. Studiens 

resultat kan innebära en möjligt för högkostnadsländer som Sverige att behålla sin 

konkurrenskraft gentemot lågkostnadsländer som kan konkurrera till ett lägre pris. 

 

9.5 Förslag till vidare forskning 

Som förslag till vidare forskning föreslås en studie av E-handelsföretagets orderplockprocess 

för samtliga ordrar och inte enbart DHL Sverige. Detta för att beräkna den faktiska effekten 

för E-handelsföretaget vid genomförda effektiviseringar. Vidare kan en studie genomföras där 

även inleverans inkluderas, detta på grund av att denna studie inte behandlar 

effektiviseringsförslag för inleverans vilket skulle kunna skapa en flaskhals till följd av att 

övriga aktiviteter i lagret effektiviserats.  

 

Ett förslag till fortsatt forskning är även att undersöka effekten av andra ruttmetoder. Då 

simulering 4, alltså partistorlek 12 närmar sig en ruttplan utefter Störst mellanrumsmetod 

finns incitament att kartlägga effekten av att plocka mindre partier för att analysera i vilken 

utsträckning detta hämmar effekten av resterande sju variabler.  
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Ett förslag är även studium av effekten av sammanslagning av aktiviteter genom hämtning, 

sortering och packning i ett företaget som liknar E-handelsföretaget men som har ett mindre 

antal ömtåliga artiklar som behöver särskild paketering. 
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1 Bilagor  

 

1.1 Bilaga 1 Genomförda intervjuer och observationer 
1.1.1 Genomförda intervjuer  
 

Datum  Titel intervjuperson  Typ av intervju  Plats 

19 

januari 

2015 

VD Telefonintervju, 

semistrukturerad 

Linnéuniversitetet 

Växjö  

16 mars 

2015 

Lageransvarig  Semistrukturerad intervju  E-handelsföretagets 

kontor  

16 mars 

2015  

Projektansvarig 

(orderplocksansvarig) 

Semistrukturerad intervju  E-handelsföretagets 

kontor  

17 mars 

2015 

VD Semistrukturerad intervju  E-handelsföretagets 

kontor  

17 mars 

2015 

Marknadsföringsansvarig  Semistrukturerad intervju  E-handelsföretagets 

kontor  

23 april 

2015 

Projektansvarig 

(Orderplockansvarig) 

Mailintervju (Kompletterande 

information) 

Linnéuniversitetet 

Växjö 

24 april 

2015 

Projektansvarig 

(Orderplockansvarig) 

Mailintervju (Validering av 

simuleringsmodell)  

Linnéuniversitetet 

Växjö 

28 april  

2015 

VD  Semistrukturerad intervju 

Validering av 

simuleringsmodellen  

E-handelsföretagets 

kontor  

28 april 

2015  

Projektansvarig 

(Orderplockansvarig) 

Semistrukturerad intervju 

(kompletterande information)  

E-handelsföretagets 

kontor  

30 april 

2015 

Lageransvarig  Telefonintervju, 

semistrukturerad (Validering 

av simuleringsmodell) 

Linnéuniversitetet 

Växjö 

 

 

 
1.1.2 Genomförda observationer  

Datum  Typ av observation  Observation 

17 mars 

2015 

Observation av beteende och plockrutt vid plockrunda  1 av Lagerarbetare 

A 



  
 

 

     
131 

18 mars 

2015 

Observation av beteende, plockrutt och tidsdisponering vid 

orderplockrundan. 

2 av Lagerarbetare 

B 

28 april 

2015 

Observation av beteende, plockrutt och tidsdisponering vid 

orderplockrundan. 

3 av Lagerarbetare 

C 

28 april 

2015 

Observation av beteende, plockrutt och tidsdisponering vid 

orderplockrundan. 

4 av Lagerarbetare 

D 

28 april 

2015 

Observation av beteende, plockrutt och tidsdisponering vid 

orderplockrundan. 

5 av Lagerarbetare 

C 

28 april 

2015 

Observation av beteende, plockrutt och tidsdisponering vid 

orderplockrundan. 

6 av Lagerarbetare 

E 

 

 

 

1.2 Bilaga 2 Intervjuguide 
L=Lageransvarig 

P=Projektansvarig (orderplocksansvarig)  

VD= Vice director 

M=Marknadsföringsansvarig  

 

 

Rubrik  Fråga  Syfte med frågan Fråga 

ställd 

till 

Inledning/ 

Problemdiskussion 

Är de åtta variabler vi valt 

ut (lagerlayout, 

zonindelning, 

artikelplacering, 

partiformning, ruttplanering, 

plockning från lager, 

förenkling av 

orderplockprocessen samt 

paketering) relevanta för 

effektivisering av E-

handelsföretagets 

orderplockprocess.   

Syftet är att validera de 

variabler som ska 

användas för 

effektivisering av 

orderplockprocessen. 

Tanken är att diskutera 

dessa med företaget för 

att se om företaget anser 

variablerna användbara.  

VD  

Inledning/ 

Problemdiskussion 

Beskriv hur 

orderplockprocesen hos er 

ser ut, steg för steg:  

Syftet är att kartlägga hur 

E-handelsföretagets 

orderplockprocess ser ut 

steg för steg för att kunna 

identifiera hur 

L och P  
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orderplockprocessen ser 

ut i dagsläget.  

Inledning/ 

Problemdiskussion 

Beskriv vilka problem som 

finns med er nuvarande 

orderplockprocess:  

Syftet är att kartlägga var 

det finns utrymme för 

förbättring av 

orderplockprocessen och 

vilka delar E-

handelsföretaget anser 

fungera väl. 

VD, L 

och P  

Inledning  Hur många ordrar får ni in 

på en normal dag: 

Fråga utformades för att 

skapa en bild av e-

handelsföretaget till den 

inledande texten.  

L och P  

E-handel (Inledning) Har tillväxten av e-handeln 

påverkat er logistik? 

Balwinder (2014) anser 

att e-handeln har 

förändrat den 

traditionella logistiken, 

syftet är att se om E-

handelsföretaget 

upplever e-handeln på 

samma sätt.  

VD, L 

och P  

E-handel 

(Inledning)  

Vilken är er målgrupp, vilka 

säljer ni till? 

Syftet är att kartlägga 

vilken målgrupp e-

handelsföretaget riktar 

sig till, det vill säga om 

de enbart säljer till 

slutkund eller även till 

företag.  

VD, L 

och P 

och M  

E-handel (Inledning)  Upplever ni att det faktum 

att ni är ett e-handelsföretag 

har påverkan på 

kundönskemål/krav gällande 

artikelns tillstånd då den når 

slutkunden, returfrekvens 

samt lagerfyllnadsnivå?  

Romaine (2000) menar 

att en artikels tillstånd då 

den når kunden är en 

viktig del av kundens 

tillfredsställelse med 

artikeln. Även 

returmöjligheter av 

artikeln spelar in för att 

påverka en kunds 

tillfredsställelse E-

handelsföretag har 

generellt sett en högre 

returfrekvens än 

traditionella företag. 

Även lagerfyllnad är 

något som påverka 

kundtillfredsställelsen, ett 

VD, L 

och P  
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välfyllt lager medför en 

snabbare leveranstid till 

kund än vid beställning 

på kundorder. 

E-handel (Inledning) Har ni märkt av att e-

handelsbranschen är under 

tillväxt?  

Enligt Binderman (2013) 

gick e-

handelsförsäljningen 

under 2012 upp med 15,8 

procent från 2011, e-

handelsförsäljningen 

förväntas dubbleras 

under de kommande fyra 

åren. Syftet är att 

kartlägga om detta 

påverkar/påverkat e-

handelsföretaget.  

VD, L 

och P  

Orderplockprocessen 

(arbetare)  

Hur upplever ni 

orderplocksprocessens 

relevans jämfört med andra 

aktiviteter i lagerlokalen? 

Orderplockning är Enligt 

Le-Duc och De Koster 

den mest kritiska 

aktiviteten för att få 

lagret att fungera väl då 

den är kostsam och 

arbetsintensiv. Intresse 

finns kring 

respondenternas 

uppfattning av 

orderplockprocessens 

relevans.  

VD, L 

och P  

Orderplockprocessen 

Samt 

Problemdiskussion 

Beskriv hur ni på E-

handelsföretaget menar med 

att ni vill förbättra 

effektiviteten i 

orderplocksprocessen? 

VD:n tydliggör vid 

intervju 150119 att e-

handelsföretaget önskar 

identifiera en effektivare 

orderplockprocess. Syftet 

med frågan är att 

tydliggöra vad VD:n 

menar med detta samt 

även väga in åsikter från 

andra personer inom 

företaget som är 

involverade i 

orderplockprocessen.  

VD, L 

och P  

Orderplockprocessen Vilka begränsningar finns 

hos e-handelsföretaget vid 

utformande av 

orderplocksystem? Finns det 

faktorer som inte går att 

Syftet är att kartlägga om 

det finns faktorer som 

inte går att förändra vid 

orderplockprocessen.  

VD, L 

och P  
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påverka?  

Orderplockprocessen  Vilka fördelar finns med att 

arbeta som ni gör idag? 

Vilka nackdelar finns? 

Syftet är att tydliggöra 

bra och mindre bra delar 

av E-handelsföretagets 

orderplockprocess för att 

kunna förbättra de delar 

som upplevs som mindre 

bra och behålla de delar 

som företaget är nöjda 

med.  

VD, L 

och P  

Orderplockprocessen 

(Humankapital vid 

orderplockprocesser) 

Hur upplever ni att den 

mänskliga insatsen påverkar 

orderplockprocessen.  

Orderplock aktiviteter är 

enligt Grosse, Glock, 

Jaber och Neumann 

(2015) avgörande för 

logistikverksamhet. 

Orderplockprocesser är 

ofta både tidskrävande 

och kräver hög insats av 

humankapital. Den 

mänskliga insatsen 

påverkar effektiviteten i 

orderplockprocessen. 

Syftet är att kartlägga hur 

E-handelsföretaget 

påverkas av den 

mänskliga faktorn vid 

orderplockprocessen.  

VD, L 

och P  

Orderplockprocessen 

(Humankapital vid 

orderplockprocesser) 

Upplever ni att 

arbetsgivaravgifterna i 

Sverige påverkar er 

konkurrenskraft jämfört 

med andra länder?  

Yu och De Koster 

(2009a) konstaterar att 

kostnaderna för 

arbetskraft är höga i hela 

Europa. Enligt Källström 

(2011) var år 2009 

arbetsgivaravgifterna 

inom EU i genomsnitt 

20,6 procent, vilket var 

elva procent lägre än 

arbetsgivaravgifterna i 

Sverige. Enligt Källström 

(2011) har Sveriges 

främsta konkurrentländer 

arbetsgivaravgifterna 

som är mindre än hälften 

så höga som i Sverige. 

Syftet är att kartlägga e-

handelsföretagets 

uppfattning av 

VD, L 

och P  
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arbetsgivaravgifternas 

påverkan på 

konkurrenskraften.   

Lagerlayout Hur upplever ni att er 

Lagerlayout fungerar i 

dagsläget? 

Syftet är att kartlägga hur 

E-handelsföretaget 

upplever lagerlayouten, 

detta för att kunna få en 

bild av hur företaget ser 

ut idag samt var 

förbättringsmöjligheter 

finns.  

L och P  

Lagerlayout 

(Lagerarbetare) 

Sker plockning från Helpall 

eller plocklager? 

Enligt Jonsson och 

Mattsson (2011) skiljer 

sig förutsättningarna och 

principerna för lagring åt 

mellan hellpall och 

plocklager, syftet med 

frågan är att ta reda på 

hur plockningen ser ut på 

E-handelsföretaget. 

L och P  

Lagerlayout Hur är de mest frekventa 

artiklarna placerade i 

dagsläget? 

Jonsson och Mattsson 

(2011) menar att artiklar 

med en hög frekvens ska 

placeras så att 

transportsträckan till 

plockarean blir så kort 

som möjligt medans 

lågfrekventa artiklar kan 

ha en längre 

transportsträcka. Syftet är 

att ta reda på om det 

fungerar på detta sätt i e-

handelsföretaget.  

L och P  

Lagerlayout 

 

Vilken typ av Lagerlayout 

används på e-

handelsföretaget?  

Jonsson och Mattsson 

(2011) menar att olika 

typer av lagerlayout är 

olika bra lämpade för 

olika typer av företag. 

Syftet är att ta reda på om 

E-handelsföretagets 

lagerlayout fungerar för 

deras typ av organisation.  

L och P  

Lagerlayout Finns det några restriktioner 

kring lagerbyggnaden? 

Väggar, portar eller 

Syftet är att definiera 

utformning som inte kan 

ändras vid design av 

L och P  
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utrymmen som inte får 

blockeras. In- och 

utleverans möjligheter? 

lagerlayout.  

Lagerlayout, 

utformning av lager 

Hur resonerar ni kring 

fyllnadsgrad av lagret? 

Vilka överväganden har 

gjorts? 

Lumsden (2012) anser att 

det är relevant att sträva 

efter att uppfylla en hög 

fyllnadsgrad. Syftet är att 

ta reda på hur E-

handelsföretaget 

resonerar kring 

fyllnadsgrad.  

L och P  

Lagerlayout, 

utformning av lager 

Använder ni er av parallella 

eller fiskbensformade 

gångar? 

Berglund och Batta 

(2012) anser att det går 

att reducera 

transportsträckan vid 

orderplockning genom att 

placera en eller flera 

gångar till 

huvudgångarna. Syftet är 

att kartlägga e-

handelsföretagets 

utformning av gångar.  

L och P  

Lagerlayout, 

säkerhetslager 

Har ni något säkerhetslager, 

hur resonerar ni kring 

säkerhetslager? 

Syftet är att kartlägga e-

handelsföretagets 

säkerhetslager. Enligt 

Berglind (1993) måste 

storleken och den 

tillhörande kostnaden för 

ett stort säkerhetslager 

ställas i relation till 

kostnader om produkten 

inte finns i lager då den 

ska levereras.  

L och P 

och M 

Lagerlayout, 

omsättningshastighet 

Hur påverkar 

omsättningshastigheten 

orderplockprocessen?  

Syftet är att kartlägga hur 

e-handelsföretaget 

resonerar ni kring 

omsättningshastighet? 

L och P 

och M 

Lagerlayout, dynamisk 

lagring 

Använder ni er av dynamisk 

lagring? 

Syftet är att kartlägga om 

dynamisk lagring 

används i dagsläget.  

L och P  

Lagerlayout, dynamisk 

lagring 

Använder ni er av någon typ 

av automatisering för 

orderplockprocessen? 

Yu och De Koster 

(2009a) framhåller 

automatisering vid 

orderplockprocessen 

L och P  
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genom användning av 

maskiner för 

orderplockning. Syftet 

med frågan är att 

kartlägga hur E-

handelsföretaget förhåller 

sig till automatiseringar.  

Zonindelning av lager Använder ni er av 

zonindelning i dagsläget? 

Syftet är att kartlägga om 

E-handelsföretaget 

använder sig utav 

zonindelning, detta för att 

kunna få en bild av hur 

företaget ser ut idag samt 

var 

förbättringsmöjligheter 

finns.  

L och P  

Artikelplacering  Hur är artiklarna i lager 

placerade idag? Har ni 

någon strategi för varför 

artiklarna placeras som de 

är?  

Syftet är att kartlägga hur 

E-handelsföretaget 

hanterar artikelplacering, 

detta för att kunna få en 

bild av hur företaget ser 

ut idag samt var 

förbättringsmöjligheter 

finns.  

L och P  

Artikelplacering  Genomför ni någon 

omdisponering av 

artiklarna? Varför sker i så 

fall en omdisponering? Hur 

ofta genomförs detta?  

Enligt Werling, Daniell, 

Singer och Hobkirk 

(2008) utför de 

lagerlokaler som 

presterar bra på 

marknaden 

omdisponeringar 

åtminstone varje kvartal. 

Syftet är att kartlägga om 

E-handelsföretaget utför 

detta.  

L och P  

Artikelplacering  Använder ni er av fast eller 

flytande artikelplacering?  

Syftet är att kartlägga om 

E-handelsföretaget 

använder en fast eller 

flytande artikelplacering.  

L och P  

Artikelplacering  Använder ni er av någon av 

följande principer för 

artikelplacering? Flytande 

artikelplacering, fast 

placering, 

Syftet är att kartlägga 

vilka principer som 

praktiseras i E-

handelsföretaget i 

dagsläget.  

L och P  
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familjegruppsprincipen eller 

popularitetsprincipen? 

Partiformning  Hur hanterar ni 

partiformning i dagsläget?  

Syftet är att kartlägga hur 

E-handelsföretaget 

hanterar partiformning, 

detta för att kunna få en 

bild av hur företaget ser 

ut idag samt var 

förbättringsmöjligheter 

finns.  

L och P  

Ruttplanering  Hur ser er ruttplan för 

orderplock ut idag? 

Syftet är att kartlägga hur 

E-handelsföretaget utför 

ruttplanering, detta för att 

kunna få en bild av hur 

företaget ser ut idag samt 

var 

förbättringsmöjligheter 

finns.  

L och P  

Ruttplanering  Får ni en förbestämt rutt 

eller vet ni bara vart 

artiklarna är placerade då ni 

plockar artiklar från lager? 

Syftet är att få en bild av 

hur utformningen av 

plockrutter ser ut idag. 

L och P  

Ruttplanering  Använder ni er av 

datorstyrda system för 

beräkning av plockrutter?  

Frazelle (2002) föreslår 

datorsystem för att 

beräkna optimala 

plockrutter. Syftet är att 

se om E-handelsföretaget 

använder sig utav detta.  

L och P  

Ruttplanering  Om datorsystem inte 

används för ruttplanering, 

använder ni er då av S-

formad metod, 

Återvändsmetod, 

Mittpunktsmetod, Störst 

mellanrumsmetod eller 

Kombinerad metod för 

ruttplaneringen?  

Duc och Roodbergen 

(2007) föreslår S-formad 

metod, Återvändsmetod, 

Mittpuktsmetod, Störst 

mellanrumsmetod och 

Kombinerad metod som 

heuristiska metoder som 

kan användas för att 

effektivisera 

ruttplaneringen. De 

Koster, Le-Duc och 

Roodbergen (2007) listar 

även optimal metod 

vilket innebär att en 

optimal algoritm 

L och P  
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beräknas för plockrutten.  

Ruttplanering  Tycker ni att ert system för 

ruttplanering fungerar bra i 

nuläget eller är det något ni 

vill förbättra? 

Syftet är att kartlägga hur 

E-handelsföretaget utför 

ruttplanering, detta för att 

kunna få en bild av hur 

företaget ser ut idag samt 

var 

förbättringsmöjligheter 

finns. 

L och P  

Plockning från lager Hur plockas artiklarna i 

dagsläget? Är det direkt från 

huvudlagret till plockarean?  

Enligt Frazelle (2002) är 

det mest effektiva sättet 

att plocka artiklar att 

plocka direkt från lagret. 

Yu och De Koster 

(2009a) anser att en 

högre genomströmning 

kan uppnås eftersom 

endast en liten del av de 

artiklar som förvaras på 

lagret lagras i 

plockområdet vilket 

minskar gångtid till 

artiklarna i lager. Syftet 

är att se hur E-

handelsföretaget förhåller 

sig till plockning från 

lager.  

L och P  

Plockning från lager, 

System för 

orderplockaktiviteter 

Vilket system används för 

orderplockaktiviteter; 

”Picker-to-part”, “Pick-to-

box” , “Pick-and-sort”, 

“Parts-to-picker” och 

“Completely automated 

picking system.” 

Dallari, Marchet och 

Melacini (2009) 

beskriver fem system för 

orderplockaktiviteter; 

”Picker-to-parts”, “Pick-

to-box” , “Pick-and-sort”, 

“Parts-to-picker” och 

“Completely automated 

picking system”. Syftet 

är att kartlägga vilket 

system E-

handelsföretaget 

använder sig av.  

L och P  

Förenkling av 

orderplockning 

Eliminerar eller kombinerar 

ni olika delar av 

orderplockproessen.  

Förenkling av 

orderplockning är enligt 

Frazelle (2002) att 

eliminera och/eller 

kombinera 

orderplockaktiviteter i så 

L och P  
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stor utsträckning det är 

möjligt, detta för att 

förbättra effektiviteten. 

Syftet är att se om E-

handelsföretaget arbetar 

med detta i dagsläget.  

Förenkling av 

orderplockning 

Gör ni några interna 

avvägningar eller 

jämförelser mellan vad olika 

variabler “kostar” jämfört 

med varandra? Dvs olika 

aktiviteter vid 

orderplockprocessen? 

Syftet är att kartlägga om 

E-handelsföretaget är 

medvetna om 

konsekvenser för olika 

handlingsalternativ och 

resonerar kring dess 

konsekvenser för 

effektiviteten sett som 

helhet.  

L och P  

Paketering  Hur paketerar ni varor till 

kund för att de ska paketeras 

så på ett så effektivt sätt 

som möjligt.  

Syftet är att ta reda på 

om/hur E-

handelsföretaget arbetar 

med att paketera varor på 

ett kostnadseffektivt sätt. 

Detta för att minska 

kostnader för hantering 

av artiklarna och 

halvtomma leveranser. 

L och P  

Kompletterande 

information  

Kan ni förklara hur 

Navision och Commerce 

fungerar? 

Syftet med frågan var att 

få en övergripande 

inblick i hur E-

handelsföretagets 

datorsystem fungerar.  

M 
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1.3 Bilaga 3 Genomförda intervjuer  

 

Telefonintervju med VD:n 150119 

Problembeskrivning  Hur uppfattar du E-handelsföretagets problematik med 

orderplockprocessen?  

 

Det är viktigt för att veta hur man placerar artiklarna och 

vad det har för påverkan på oss, om de ligger på fel ställe så 

att säga. Det handlar ju om att prioritera vilka artiklar som 

ska vara närmast packningen och sådär. Kanske ta fram 

någon sorts lista över det och räkna på vad man skulle 

kunna tjäna på att flytta artiklarna. Vad händer om 

artiklarna flyttas och vad skulle vi tjäna på det? Gör ni såhär 

så tjänar ni såhär många steg om året. När man gör en sådan 

här analys vill man ju åstadkomma det mest effektiva lagret, 

det innebär att gå så få steg som möjligt vid plockning av 

artiklar. Hela problematiken i vår verksamhet, och i alla 

andra verksamheter också för den delen är ju att man ska få 

en så effektiv logistikprocess och flöde som möjligt för att 

man ska ha en bra ekonomi i det man gör. Det finns ju 

parametrar i vår verksamhet som gör att det är svårt att få 

god ekonomi i lagerdelen. Det är artiklar som är svåra att 

packa och artikelkombinationer är omöjliga att förutse osv. 

Hela e-handeln dras av ett väldigt högt kostnadsläge, det är 

komplext, det är väldigt dyrbart att utveckla en e-handel. 

Man utvecklas väldigt snabbt i den här branschen. Utöver 

detta så har du dessutom en tillväxt att brottas med vilket 

gör det ytterligare svårt att hinna med att göra de här 

logistiska övervägandena rakt ut från första dagen. Det här 

drabbar kostnaderna i bolaget, vi får en högre kostnad än vi 

borde ha. Ett projekt är för oss viktigt för att kunna 

identifiera en effektivare process och vi kan se till att vi får 

lönsamhet i processen. Det handlar ju om att designa en 

layout på lager för att till exempel bestämma antal steg som 

du ska gå för att plocka, att minimera arbetskraftsuttaget för 

varje order som man plockar, mätt i tid. Ekonomin i 

processen är en viktig del. Det ska gå snabbt att packa, det 

packas i rätt kartonger, det packas så det kommer fram helt 

oavsett om det ska gå 1000 mil eller 5 mil. Vi måste på 

grund av den varierande storleken och formen på artiklarna 

använda oss av manuell orderplockning. I den här delen av 

logistiken handlar det om att det ska gå fort, för det är 

ekonomi. Personalkostnaderna är höga i Sverige, vi betalar 

mer än många andra länder för lagerarbetare. Vi konkurrerar 

mot en väldigt tuff marknad. Hur ska vi maximalt korta 

plocktiden? Lager layouten och artiklarnas placering är en 

viktig del.  (VD:n 150119) 
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Intervju med Lageransvarig och Projektansvarig (orderplockansvarig) 150316  

Inledning/Problemdiskussion  

 

Beskriv hur orderplockprocesen hos er ser ut, steg för steg:  

 

1. Ordern kommer in via Commerce (programmet som tar 

emot våra ordrar från hemsidan), vi importerar orderna till 

Navision så att vi kan plocka dem. Bara ordrar som går att 

plockas går att hämta hem. Orderna som innehåller artiklar 

som inte finns i lagret hämtas inte. Navision är E-

handelsföretagets affärssystem. (Projektansvarig, 150316) 

 

 

2. När vi hämtat hem orderna så vi kan plocka dem går 

orderplockaren in i Navision och sorterar orderna efter 

speditör (DHL, DHL Sverige, Bring, Posten). 

(Projektansvarig, 150316) 

 

 

3. Orderplockaren går ut på lagret med en vagn med 20 fack 

och en plocklista. Orderplockaren plockar från A-F hylla. 

(Projektansvarig, 150316) Plockvagnarna vi har är 75cm (80 

cm inklusive hjulen) breda och 200 cm långa. 

(Lageransvarig 150316)  

  

Orderplockaren måste alltid gå genom samtliga zoner (A-F) 

eftersom Navision skriver ut en plocklista med artiklar i alla 

zoner. Detta innebär att orderplockaren går längs 

huvudgången mellan A och B zon och sen runt väggen och 

ända in genom hela E zon och tillbaka. (Projektansvarig, 

150316) 

 

 

Problem med att plocka efter plocklista är att du kan plocka 

fel typ av en artikel. Detta hade blivit bättre med 

automatisering. (Projektansvarig, 150316) 

 

 

4. När vagnen är färdigplockad går orderplockaren tillbaka 

till sin dator och registrerar artiklarna i Navision. 

(Projektansvarig, 150316) 

 

 

5. När plockningen är registrerad ser orderpockaren till så att 

allt börjar bokföras via affärssystemet. (Projektansvarig, 
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150316) 

 

 

6. Orderplockaren får ut följesedel, etikett, eventuellt 

tulldokument, faktura med 3 papper som orderplockaren 

skriver under. Allt kommer ut automatiskt via Navision. 

Orderplockaren parar ihop rätt dokument med rätt orderna. 

(Projektansvarig, 150316) 

  

 

7. Orderplockaren går igenom att rätt artiklar är plockade då 

det ligger i plockvagnen. (Projektansvarig, 150316) 

 

 

8. När alla dokument är utskrivna paketerats ordrar och 

sorteras upp efter fraktsätt. Exempelvis ett plockbord för 

DHL ett bord för Bring osv. Vid paketeringen väljer 

orderplockaren en passande storlek på paket, finns många 

olika kartongtyper att välja på (cirka 20 stycken). 

(Projektansvarig, 150316) 

 

 

Vid er undersökning är det lämpligt att endast kolla ordrar 

för DHL Sverige, de varierar mindre i sammansättning är 

DHL utland och blir därför lättare att jämföra. 

(Projektansvarig, 150316) 

 

 

 

Inledning/Problemdiskussion  

 

 

Beskriv vilka problem som finns med er nuvarande 

orderplockprocess:  

 

Efter att man plockat länge slutar man kolla artikelnummer 

eftersom man vet var artikeln står och gör därför slarvfel, 

detta är ett problem med manuell orderplockning. 

(Projektansvarig, 150316) 

 

Problem vid paketering är att vi har många ömtåliga artiklar 

som måste slås in i bubbel vilket tar tid vid paketeringen. 

(Projektansvarig, 150316) (Lageransvarig, 150316)  

 

Vi tvingas lägga fler och fler produkter på samma hylla till 

följd av vår höga tillväxt, vilket gör det lättare att plocka fel. 
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Detta bidrar även till en större tidsåtgång vid plockning av 

artiklar, orderplockaren måste aktivt leta rätt på den aktuella 

artikeln trots att de vet vilken hylla de står på. ) Vi plockar 

fel produkt 0.6 % just nu, en felmarginal på 1.0 % tycker vi 

är okej. (Lageransvarig, 150316)  

 

Inledning Hur många ordrar får ni in på en normal dag: 

Vi får in ca 250 ordrar på en normal dag. (Lageransvarig, 

150316) 

 

E-handel (Inledning) Har tillväxten av e-handeln påverkat er logistik? 

 

Bara de senaste 8 månaderna som jag jobbat här har det växt 

mycket! (Projektansvarig, 150316) Lageransvarig håller 

med.  

 

Tillväxten påverkar logistiken, desto mer tillväxt desto mer 

utmaningar inom logistiken. Exempelvis får vi in så mycket 

ordrar så att vi inte har plockbord att paketera allt. (Projekt 

och orderplocksansvarig, 150316) 

 

Vi växer snabbt vilket exempelvis ter sig genom att vi växt 

ur vår lagerlokal. (Lageransvarig, 150316) 

 

E-handel 

(Inledning)  

Vilken är er målgrupp, vilka säljer ni till? 

 

Målgruppen i Sverige är de som helt enkelt köper design. 

(Lageransvarig, 150316) 

 

I asiatiska länder, som är en stor marknad, är det ofta övre 

medelklassen som beställer från oss. (Lageransvarig, 

150316) 

E-handel (Inledning)  Upplever ni att det faktum att ni är ett e-handelsföretag har 

påverkan på kundönskemål/krav gällande artikelns tillstånd 

då den når slutkunden, returfrekvens samt 

lagerfyllnadsnivå?  

 

Produktens tillstånd: Det är viktigt, går en sak sönder 

innebär det mycket extra arbete. Går en artikel sönder för att 

det är dåligt packat är det inte bra, vi är noggranna med hur 

vi packar. (Projektansvarig, 150316) 

Returfrekvenser: Vi har ganska låg returfrekvens jämfört 

med andra e-handelsföretag. Vi har 4 % i returfrekvens 

vilket vi är väldigt nöjda med. (Lageransvarig, 150316) 
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Lagerfyllnadsnivå: Finns inte produkter på lager så är det 

betydligt mindre försäljning av produkten, det är otroligt 

viktigt att ha alla produkter i lager, som kund vill du inte 

vänta 7-9 arbetsdagar på att få produkten du beställt 

(Lageransvarig, 150316) 

Konkurrensmässigt i e-handeln är det mycket lätt att bytas ut 

mot en konkurrent om artikeln kunden vill ha inte finns på 

lager i vårt sortiment. (Projektansvarig, 150316) 

Orderplockprocessen Hur upplever ni orderplocksprocessens relevans jämfört med 

andra aktiviteter i lagerlokalen? 

 

Inleverans och orderplock funkar ju inte utan varandra. 

Orderplocksprocessen är ju extremt viktig, det finns inte så 

många andra aktiviteter att vinna tid på, allt annat måste 

göras på ett vist sätt vilket vi har kommit ganska långt med 

utvecklingen av. (Projektansvarig, 150316) 

Orderplockprocessen Beskriv hur ni på E-handelsföretaget menar med att ni vill 

förbättra effektiviteten i orderplocksprocessen? 

 

Mindre tid för att plocka artiklarna och minska felprocenten 

vid orderplock. Hur kan vi bli snabbare på hela 

orderplockprocessen(Projektansvarig, 150316) 

 

 

Bokföring av artiklarna tar en orimligt stor del idag, den är 

ganska omständlig. Korta ner bokföringen är viktigt för att 

kunna tjäna tid. (Projektansvarig, 150316) 

Orderplockprocessen Vilka begränsningar finns hos E-handelsföretaget vid 

utformande av orderplocksystem? Finns det faktorer som 

inte går att påverka?  

 

Det går en vägg igenom hela lagerlokalen vilket gör att 

orderplockarna får gå fram och tillbaka mycket. 

(Projektansvarig, 150316) 

 

Ruttplanering går att ändra. Vissa plockrutter skulle kunna 

gå baklänges för att minska väntetid och krock vid 

plockrutten. (Projektansvarig, 150316) 

 

Zonindelning vet vi inte om den går att ändra men är det 

möjligt är det går. (Projektansvarig, 150316) 

Att packa direkt på vagnen skulle kanske fungera för vissa 

svenska orderna men inte för de utländska. Du skulle behöva 

en väldig erfarenhet av att packa för att lyckas med detta. 

Hade du packat tröjor visst, men vi behöver exempelvis 

mycket bubbel för att skydda ömtåliga artiklar. 
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(Projektansvarig, 150316) 

Orderplockprocessen  Vilka fördelar finns med att arbeta som ni gör idag? Vilka 

nackdelar finns? 

 

Fördelar 

Vi är snabba i orderplockprocessen, det finns mycket att 

utveckla men vi ligger långt fram i vår utveckling. 

(Projektansvarig, 150316) 

 

Vi plockar i fack på plockvagnen bra, vi är nöjda med 

storleken på vagnen och tycker den fungerar bra. De flesta 

grejer går in i facken. Vi har pratat om att ha 24 på alla, att 

ha 4 ordrar till skulle kanske funka. Plockvagnen har plats 

för 24 ordrar 

 

 

Nackdelar 

Det finns mycket utveckla, exempelvis vid bokföringen 

sitter orderplockaren bara och väntar på att orderna ska 

bokföras i systemet via Navision. Ex skriva ut fraktsedlar 

och andra papper osv. (Projektansvarig, 150316) 

(Lageransvarig, 150316) 

Produkter som säljs frekvent skulle kunna placeras närmare 

plockarean, just nu har vi onödigt långa långsträckor. I 

nuläget försvårar platsbristen på lagret omflyttningar.  

(Lageransvarig, 150316) 

Humankapital vid 

orderplockprocesser 

Hur upplever ni att den mänskliga insatsen påverkar 

orderplockprocessen? 

  

Är du trött tar det längre tid att plocka och risk för felplock 

ökar. (Projektansvarig, 150316) 

 

Det är lätt att plocka fel då man vet var artiklarna står, det är 

därför lätt att exempelvis plocka fel färg. Ju mer man 

plockar desto bättre blir man på det men det är lättare att 

göra fel ju mer man går på vana (Projektansvarig, 150316) 

Humankapital vid 

orderplockprocesser 

Upplever ni att arbetsgivaravgifterna i Sverige påverkar er 

konkurrenskraft jämfört med andra länder?  

 

Vet ej, det får ni fråga Thomas. (Lageransvarig, 150316) 

Lagerlayout Hur upplever ni att er Lagerlayout fungerar i dagsläget? 

Den är tillfredsställande men inte perfekt. Det största 

problemet är att F hyllan har hamnat på fel plats. Vid E-

hyllorna lagras alla stora grejer, oftast får de inte flats i 

vagnen och orderplockaren måste ofta gå tillbaka och hämta 

dessa produkter utan vagnen. A, B, C och D hyllorna 
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fungerar bra. (Projektansvarig, 150316) 

Lagerlayout Sker plockning från Helpall eller plocklager? 

Plocklager, vi har några helpallar med dem är väldigt få 

(Projektansvarig, 150316) 

Lagerlayout/artikleplacering Hur är de mest frekventa artiklarna placerade i dagsläget? 

Tanken var att placera dem så nära plockarean som möjligt. 

Det är helt enkelt platsbrist just nu så när nya inleveranser 

kommer in så ställs de där de finns plats (Projektansvarig, 

150316) 

Lagerlayout Vilken typ av Lagerlayout används i E-handelsföretaget?  

Jag vet inte riktigt vad som är tänkt, det är egentligen bara 

indelat i sektioner. Det är en kompromiss av olika 

lagerlayouter. Lagergångarna är 300 cm breda. De mindre 

tvärgångarna mellan varje hylla är mellan 80-125 

centimeter. (Projektansvarig, 150316) 

Lagerlayout Finns det några restriktioner kring lagerbyggnaden? Väggar, 

portar eller utrymmen som inte får blockeras. In- och 

utleverans möjligheter? 

Rent praktiskt är det svårt att förändra så mycket i vår 

nuvarande lagerlokal, det är svårt att hitta någon annan 

lösning men det är möjligt att det finns någon 

(Projektansvarig, 150316) 

Lagerlayout, utformning av 

lager 

Hur resonerar ni kring fyllnadsgrad av lagret? Vilka 

överväganden har gjorts? 

Man försöker ju hitta artiklar som inte säljer bra och rea bort 

de eftersom vi har platsbrist. Detta funkar inte jättebra 

eftersom det ofta blir någon artikel kvar ändå vilket 

signalerar i Navision att lagerplatsen inte är fri, trots att det 

bara ligger en produkt på utrymmet. Fyllnadsgraden 

influeras av ledningen som prioriterar mer produkter i 

sortimentet, detta vägs mot plats i lagerlokalen. Man vill 

undvika att det blir artiklar kvar. Vi har för hög fyllnadsgrad 

i dagsläget, det finns ingen plats kvar. (Projektansvarig, 

150316) 

Lagerlayout, utformning av 

lager 

Använder ni er av parallella eller fiskbensformade gångar? 

Vet ej 

Lagerlayout, säkerhetslager Har ni något säkerhetslager, hur resonerar ni kring 

säkerhetslager?  

Vet ej.  

Lagerlayout, 

omsättningshastighet 

Hur påverkar omsättningshastigheten orderplockprocessen?  

Vissa varor omsätts inte speciellt mycket men tar ändå upp 

lagerplatser. Vi har tänkt så att de produkter som omsätts 

mest ligger närmast plockarean. Variationer i 
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omsättningshastigheten påverkar orderplockprocessen 

genom att efterfrågan på artiklar varierar och därför kan en 

populär artikel hamna långt ifrån plockarean då den inte vart 

lika populär tidigare. Att flytta om artiklarna är en tids och 

personalfråga. (Projektansvarig, 150316) 

Lagerlayout, dynamisk lagring Använder ni er av dynamisk lagring? 

Nej, jag personligen har tänkt tanken men det är en 

platsfråga. Har vi möjlighet att lagra dynamiskt kan vi nog 

nå riktigt bra effektivitet, jag tror vi hade vunnit tid på det. 

(Projektansvarig, 150316) 

Lagerlayout, dynamisk lagring Använder ni er av någon typ av automatisering för 

orderplockprocessen? 

Nej inte i dagsläget. (Projektansvarig, 150316) 

Zonindelning av lager Använder ni er av zonindelning i dagsläget? 

 A-F är ju zoner egentligen men vi har ju ingen specifik typ 

av produkter i de zonerna. Exempelvis hela B ska vara 

porslin men det följs inte helt ut i praktiken, vi har 50/50 av 

ursprungsidén. Eftersom vi har platsbrist fylls varje tom 

plats på med nya artiklar. (Projektansvarig, 150316) 

Artikelplacering  Hur är artiklarna i lager placerade idag? Har ni någon 

strategi för varför artiklarna placeras som de gör?  

Strategin från början var att placera frekventa artiklar nära 

plockarean, strategin sen vara att placera artiklarna efter 

varumärke. Just nu placeras artiklarna där det finns plats, jag 

definierar det som flytande artikelplacering i praktiken. Det 

är lite familjegruppsprincip. Vi använder 

popularitetsprincipen vid plockarean, ju mer populär artikel, 

desto närmare plockarean försöker vi ställa artikeln.  Vi har 

en blandning! (Projektansvarig, 150316) 

Artikelplacering  Genomför ni någon omdisponering av artiklarna? Varför 

sker i så fall en omdisponering? Hur ofta genomförs detta?  

Omdisponering görs ibland men det är en tidsfråga, oftast 

hinns det inte med. Syftet med omdisponeringen är just nu 

att skapa mer plats för nya produkter. Navision kan ge 

förslag på artikelplacering men just nu används inte det, det 

hade vart jättebra men jag tror man behöver scanners för det 

och det har inte vi än. (Projektansvarig, 150316) 

Artikelplacering  Använder ni er av fast eller flytande artikelplacering?  

Flytande se (Projektansvarig, 150316) 

Artikelplacering  Använder ni er av någon av följande principer för 

artikelplacering? ? Flytande artikelplacering, fast placering, 

familjegrupp eller popularitetsprincipen? 

 

Mest familj och popularitetsprincipen (Projektansvarig, 
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150316) 

Partiformning  Hur hanterar ni partiformning i dagsläget?  

 

Då vi plockar artiklar på vagnen sorteras de utefter order i 

ett fack i plockvagnen. 20 ordrar plockas åt gången.  

(Projektansvarig, 150316) En snittorder är cirka 3 artiklar 

för svenska orders. (Projektansvarig, 150316) 

 

 

Vi plockar i fack på plockvagnen bra, vi är nöjda med 

storleken på vagnen och tycker den fungerar bra. De flesta 

grejer går in i facken. Vi har pratat om att ha 24 på alla, att 

ha 4 ordrar till skulle kanske funka. Men vagnen får inte bli 

mer svårhanterlig, lättillgänglighet att plocka är viktigt. 

(Lageransvarig, 150316) Skulle vi ha större plockvagnar 

skulle vi ha ännu svårare att ta oss fram. (Projektansvarig, 

150316) 

Sverigeorderna skiljer sig åt jämfört med utländska ordrar, 

utländska ordrar är oftast fler artiklar per order. Svenska 

artiklar skulle kunna plockas på en vagn med fler fack per 

vagn eftersom det är färre artiklar per order. 

(Projektansvarig, 150316) Där finns det en klar vinst, vi har 

vart skeptiska till att ha fler fack eftersom vi vill undvika att 

jobba för högt, man skulle kunna ha mindre fack och istället 

fler fack för Sverigeorderna. (Lageransvarig, 150316)  

Vi hämtar de 20 äldsta orderna som kommit in till förtaget 

först. (Projektansvarig, 150316) 

Ruttplanering  Hur ser er ruttplan för orderplock ut idag? 

 

Orderplockaren bestämmer själv i vilken ordning artiklarna 

plockas, det kan vara en bra ide att börja bakifrån för att 

undvika krock (Projektansvarig, 150316) 

 

Enligt plocklistan ska man börja vid A0-A33, sen går man 

till B29-B00, C, sen ner i D och sen E och sen hela vägen 

upp till C igen. sen går man till F. Det är dock smidigare att 

plocka F efter B och det gör jag istället för att följa 

plocklistan. (Projektansvarig, 150316) 

 

Plocklistan är inte anpassad efter ruttplanen, man får vända 

och gå tillbaka i onödan.  (Projektansvarig, 150316) 

Ruttplanering  Får ni en förbestämt rutt eller vet ni bara vart artiklarna är 

placerade då ni plockar artiklar från lager? 

 

Vi vet var produkterna ligger och plockar utefter det. Rutten 

är förutbestämd genom att alla går på samma sätt men detta 
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avgör orderplockaren själv. (Projektansvarig, 150316) 

Ruttplanering  Använder ni er av datorstyrda system för beräkning av 

plockrutter?  

 

Ruttplanen är datorberäknad från början, mycket har ändrats 

sen des. Nu är det ingen data i ruttplanen utan 

orderplockaren gör som man vill. (Projektansvarig, 150316) 

Ruttplanering  Om datorsystem inte används för ruttplanering, använder ni 

er då av S-formad metod, Återvändsmetod, 

Mittpunktsmetod, Störst mellanrumsmetod eller 

Kombinerad metod för ruttplaneringen?  

 

Störst mellanrumsmetoden är den metod som mest liknar 

vårt arbetssätt (Projektansvarig, 150316) 

 

Ruttplanering  Tycker ni att ert system för ruttplanering fungerar bra i 

nuläget eller är det något ni vill förbättra? 

 

Det finns alltid saker att förbättra, den största förändringen 

som jag ser det som skulle behöva göras är att man i 

dagsläget alltid går genom alla delar av lagret. Det hade vart 

bättre att hämta alla ordrar som bara har exempelvis D-

artiklar i sig, istället för att gå genom hela lagret varje gång.  

(Projektansvarig, 150316) 

 

Vi klipper tyg under orderplockrundan, det tar tid. 

(Projektansvarig, 150316) 

Plockning från lager Hur plockas artiklarna i dagsläget? Är det direkt från 

huvudlagret till plockarean?  

 

Vi plockar direkt på vagnen som går direkt till plockarean.  

(Projektansvarig, 150316) 

Plockning från lager, System 

för orderplockaktiviteter 

Vilket system används för orderplockaktiviteter; ”Picker-to-

part”, “Pick-to-box” , “Pick-and-sort”, “Parts-to-picker” 

och “Completely automated picking system.” 

 

“Picker-to-part” (Projektansvarig, 150316) 

Förenkling av orderplockning Eliminerar eller kombinerar ni olika delar av 

orderplockproessen.  

 

Det gör vi egentligen inte. Vi sorterar och hämtar dock i 

samma steg. (Projektansvarig, 150316) 

Förenkling av orderplockning Gör ni några interna avvägningar eller jämförelser mellan 
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vad olika variabler “kostar” jämfört med varandra? Dvs 

olika aktiviteter vid orderplockprocessen? 

 

Vi gör inte det i nuläget, vi har tänkt tanken men aldrig tagit 

tag och kollat på det. Exempelvis om du plockar en 

sverigevagn kanske du kan plocka den på 10-15 minuter, när 

jag kommer tillbaka till plockarean har jag minst 10 

minuters bokföringstid i plockarean. Jag har funderat på att 

under tiden som systemet sorterar papper gå ut och plocka 

en ny runda men det har inte genomförts. Under tiden som 

man står och väntar på att systemet bearbetar papper kan 

man lägga tillbaka artiklar som hamnat fel, de flesta vilar. 

(Projektansvarig, 150316) 

Paketering  Hur paketerar ni varor till kund för att de ska paketeras på 

ett så effektivt sätt som möjligt? 

 

Vi har tjänat mycket tid på att stapla artiklar exempelvis 

tallrikar på varandra, sex tallrikar på varandra går och de går 

inte sönder. Där spar man mycket tid och plats jämfört med 

att bubbla varenda talrik. Vi har färdiga boxar för olika 

ordrar. Vi skickar ofta två paket vid stora ordrar inom 

Sverige då artiklarna i ordern är svåra att paketera med 

varandra. Packningen tar lång tid, vi har mycket ömtåliga 

artiklar (Projektansvarig, 150316) 

 

Vid diskussion i samband med intervjun 150316 uttrycker Projektansvarig (150316) att 

studien av orderplockprocessen för E-handelsföretaget med fördel kan fokusera på enbart 

ordrar som skickas med speditören DHL Sverige. Projektansvarig (150316) anser att ordrar 

som skickas utanför Sverige varierar kraftigt i storlek och ordersammansättning vilket gör det 

svårt att räkna ut hur en snittorder ser ur i dagsläget. VD:n (150317) håller med om att denna 

avgränsning är mest lämplig för att kunna genomföra en rättvis jämförelse av 

orderplockprocessen innan och efter effektiviseringsförslaget.  

 

Intervju med VD:n 150317  

Inledning/Problemdiskussion Är de åtta variabler vi valt ut (lagerlayout, zonindelning, 

artikelplacering, partiformning, ruttplanering, plockning 

från lager, förenkling av orderplockprocessen samt 

paketering) relevanta för effektivisering av E-

handelsföretagets orderplockprocess.   

Ja det låter rimligt. VD:n (150317) 

Inledning/Problemdiskussion Beskriv vilka problem som finns med er nuvarande 
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orderplockprocess:  

Väggen är det stora problemet, det tar lång tid att gå rund 

väggen då artiklar plockas. Det är bra för oss om ni utformar 

en lagerlayout för vårt nya lager. VD:n (150317) 

Även vår sortimentkonstellation är ett problem, vi har 

många olika artiklar som är formade på olika sätt, det blir 

svårt och tar tid att paketera, hanteringsproblem kan det bli 

också. Vi tog in en bastmatta som inte går att vika till 

exempel. Det blir dyrare att skicka ett paket som inte går att 

paketera på ett bra sätt, vi betalar i princip för att skicka luft. 

Är det inte tillräckligt högt varuvärde jämfört med hur 

mycket artikeln kostar i distribution. VD:n (150317) så blir 

det en dålig affär. 

E-handel (Inledning) Har tillväxten av e-handeln påverkat er logistik? 

Vi har behövt flytta åtta gånger.  

Vi är väldiga nära kunden. Har vi sagt till kunden att ordern 

levereras på fredag så måste vi hålla det. 

Det är viktigt att vi leverera till kund på den dagen vi säger. 

Det finns en allmän uppfattning i vår bransch att kunden har 

behov av att få produkter snabbt men det är inte min 

uppfattning. Kunderna är inte jättepåverkade av snabb 

leverans, däremot är det viktigt att kunden får ordern på den 

dagen vi utlovat. VD:n (150317) 

E-handel 

(Inledning)  

Vilken är er målgrupp, vilka säljer ni till? 

60 % kvinnor 25 till 55 år, ofta människor som har det 

relativt bra ställt, människor som har familj. VD:n (150317) 

E-handel (Inledning)  Upplever ni att det faktum att ni är ett e-handelsföretag har 

påverkan på kundönskemål/krav gällande artikelns tillstånd 

då den når slutkunden, returfrekvens samt 

lagerfyllnadsnivå?  

Kundönskemål/krav: Det påverkar så till vidare att då 

kunden inte ser leverantören i ögonen har man stora krav på 

att få rabatt vid exempelvis förseningar av leverans.  Min 

uppfattning är att många kunder inte våga kräva lika mycket 

av försäljaren i en fysik, men det är lätt att kräva mycket via 

mail. 

Vi har låg returfrekvens, 4-5 % 

Lagerfyllnadsnivå: Vi säljer mycket mer då vi har 

produkterna i lager, kunden vill köpa produkter som finns i 

lager. Det har att göra med att kunden vill veta när artikeln 

kommer. Det är viktigt för oss att kunna berätta för kunden 

när ordern kommer. VD:n (150317) 

E-handel (inledning) Har ni märkt av att e-handelsbranschen är under tillväxt?  

Ja (VD:n,150317) 
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 Orderplockprocessen Hur upplever ni orderplocksprocessens relevans jämfört 

med andra aktiviteter i lagerlokalen? 

Orderplockprocessen är ur ekonomisk synvinkel otroligt 

viktig. Vi har funderat på att dela upp plock och pack 

processer. VD:n(150317) 

Orderplockprocessen Beskriv hur ni på e-handelsföretaget menar med att ni vill 

förbättra effektiviteten i orderplocksprocessen? 

 

Snabbare plocktid, mer rationell plockprocess. VD:n 

(150317) 

 

Vi måste prioritera vilket flöde vi prioriterar, Vilket flöde 

plockar jag i, ska Sverige och utland plockas samtidigt? Ska 

exempelvis en person alltid köra svenskt? Då blir det 

exempelvis inget fel med att lådorna hamnar på fel pall.  

Orderplockprocessen Vilka begränsningar finns hos E-handelsföretaget vid 

utformande av orderplocksystem? Finns det faktorer som 

inte går att påverka?  

 

Nej det tror jag inte. VD:n (150317) 

Orderplockprocessen  Vilka fördelar finns med att arbeta som ni gör idag? Vilka 

nackdelar finns? 

Fördelar:  

Hela vår operation är stark men det finns rum för 

förbättring. Vi har väldigt låg felskick prognos med tanke på 

att vi plockar manuellt. Kontrollarbete tar väldigt lite tid 

men ökar kvalitén.  

 

Vi har ett bra team men härliga människor. VD:n (150317) 

 

Nackdelar: 

Vi är ett ungt företag med ung personal, det finns alltid en 

risk att man lutar sig tillbaka. Utbildning av personal är 

viktigt. Nästan alla som arbetar här är akademiker, man kan 

inte förutsätta att de kommer stanna kvar hela tiden. VD:n 

(150317) 

Humankapital vid 

orderplockprocesser 

Hur upplever ni att den mänskliga insatsen påverkar 

orderplockprocessen.  

Vi är ju beroende av den. Mår människor dåligt blir det 

sämre resultat och tvärt om.  Den mänskliga insatsen är 

avgörande då vi använder oss av en manuell 

orderplockprocess. VD:n (150317) 

Humankapital vid 

orderplockprocesser 

Upplever ni att arbetsgivaravgifterna i Sverige påverkar er 

konkurrenskraft jämfört med andra länder?  

Jag kan få en plockare i polen för en fjärdedel av det pris vi 
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betalar här. Jag ser otroligt starkt kostnadstryck från 

exempelvis Asien, vi måste visa lönsamhet. VD:n (150317) 

Lagerlayout Hur upplever ni att er lagerlayout fungerar i dagsläget? 

Inte tillräckligt bra. När du har packat ett paket så ställer du 

det bakom dig och bygger upp ett torn med paket, 20 paket 

blir en stor hög det skapar en ineffektivitet då du får kryssa 

med vagnen. Jag vill hitta ett sätt då vi undan för undan 

slussar bort packade ordrar. Plockarean är placerad längs in 

i lagret på grund av att orderlockarna ska få arbeta i en 

trivsammare miljö bredvid fönsterna då de paketerar. VD:n 

(150317)  

Lagerlayout Finns det några restriktioner kring lagerbyggnaden? Väggar, 

portar eller utrymmen som inte får blockeras. In- och 

utleverans möjligheter? Vi kommer att byta lagerlokal inom 

kort, på den nya byggnaden får ni göra som ni vill, det är 

stolpar som bygger upp lokalen som ni inte kan flytta på. In 

och utleverans går inte att flytta på VD:n (150317) 

 

Intervju med Marknadsföringsansvarig 150317 

E-handel 

(Inledning)   

Vilken är er målgrupp, vilka säljer ni till? 

 

Generellt så är det mest kvinnor som är 25 och uppåt med 

god ekonomi som handlar av oss. Kvinnor +30 är väl 

egentligen den grupp vi riktar oss till, det blir en naturlig del 

att rikta sig till den målgruppen då vi håller en ganska hög 

prisnivå. (Marknadsföringsansvarig 150317) 

Kompletterande information  Berätta hur Navision och Commerce fungerar? 

S: Allt som publiceras på E-handelsföretagets hemsida körs 

genom Commerce, Commerce godkänner en kundorder och 

sen flyttas kundorderna över till Navision. Då kundorden 

kommer in till Navision finns informationen om kundorden 

tillgänglig för anställda inom företaget. 

(Marknadsföringsansvarig 150317) 

 

 

 

 

Mailintervju med Projektansvarig (150423) 

Zonindelning  Kan ni ha en orderplockare som arbetar i 

varje zon under hela arbetsdagen?    

 

I nuläget kan vi inte ha en plockare i varje 

zon. Vi är för få. Projektansvarig (150423) 
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Artikelplacering Är det möjligt för er att placera artiklar 

utefter andra artiklar de brukar säljas 

tillsammans med? 

 

Svårigheten är att se vilka artiklar som oftast 

säljs tillsammans. Det finns ingen större 

likformighet i beställningarna. Framförallt i 

större beställningar till Asien, tallrikar kan 

lika gärna blandas med en hylla som en kopp 

eller en handduk. Så beställningarna är oftast 

väldigt oregelbundna i sin utformning. 

Därför har ni helt rätt i att det är lättast att 

placera storsäljare närmast packarna. Det 

kommer fortfarande beställas produkter vilka 

ligger utanför denna zon, men större delen av 

många orders kan plockas klart på en relativt 

liten yta – det är bra.  (Projektansvarig, 

150423) 

 

 

 

 

Kompletterande intervju Projektansvarig (150428) 

Artikelplacering 

 

 

Varför används inte Navisions förslag på 

artikelplacering? 

 

Navision kan inte ge ett optimalt förslag utan 

bara säga om en plats är ledig eller inte. 

Projektansvarig (150428)  

 

Paketering  Varför delar ni inte upp plockning och 

packning när det fungerade så bra över jul? 

 

 

Vi gjorde det över jul på grund av att vi hade 

platsbrist, vi gör det ibland nu också när det 

är platsbrist igen. Utland blir svårare 

eftersom den som plockar, om man är själv 

och plockar och de som packar är 2, kommer 

de som packar ha packat klart vagnen långt 

innan den ensamma ordreplockaren har 

plockat klart. Projektansvarig (150428) 
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1.4 Bilaga 4 Validering  

Projektansvarig 150424. 

Partiformning 

Man kan ändra hur partierna formas i Navision? Man skulle kunna skriva ut att bara plocka 

ordrar i zon C. Det är alltid en artikel i zon E (längst bort på lagret) då Navision skriver ut en 

plocklista, detta har nog att göra med att vi sorterar utefter speditör och ålder på orderna (när 

de kom in), det blir nog bara så att det ofta blir en artikel i varje zon. Projektansvarig 

(150428) 

 

Förenkling av orderplock samt Paketering  

Kommentar från Projektansvarig (150424) gällande sammanslagning genom Hämtning, 

sortering och packning: Jag förstår tanken, tyvärr faller den på det faktum att det inte fungerar 

när vi kör utlandsorders, både kartonger och ordrar är för stora i detta fall. Om vi enbart kör 

”svenska” mindre orders bör det i teorin kunna vara möjligt, det som blir problemet är 

oregelbundenheten i varornas storlek och utformning. Det är väldigt svårt att från början veta 

vilka kartonger som skulle passa en order. Jag antar att man löser detta genom att ha en 

specifik kartong till allt, där större delen av orders skulle passa. Vad gäller ”bubblet” hade det 

varit svårt att hantera själva ”bubblingen” i plock. Detta då bubblet dels är svårt att få med ut 

på vagnarna, det större problemet är dock att vi skulle behöva bubbla exempelvis varje tallrik 

enskilt (med det större bubblet) detta skulle innebära att många beställningar får stor volym 

för få artiklar. Samtidigt vill vi inom Sverige hålla nere paketstorleken till ett absolut 

minimum, då fraktkostnader är mycket snabbt stigande vid större paket. Svaret på er fråga är 

väl egentligen att det är möjligt i teorin, dock praktiskt svårt att genomföra. En ytterligare 

tanke är att det vore svårt för plockare att bubbla i gångarna, då de inte heller har någon given 

arbetsyta på vagnarna. De skulle således behöva ha en yta, tejp och i vissa fall även fler typer 

av bubbel med sig ut på rundan. Summan av det är att det är genomförbart men det finns stora 

problem involverat i denna metod. Framförallt porslin och glas är de två svåra punkterna, 

samt att relativt många kartonger måste öppnas och paketeras (skyddas) extra. 

(Projektansvarig, 150424)  

 

Kommentar från Projektansvarig (150424) gällande en uppdelning av plockning och 

packning: Ett alternativ vi kört på är att dela upp plockning och packning vid varje 

packstation. Då har vi 4-6 plockare ute, jag skulle säga att vi inte kan ha så många fler än så i 

nuläget. Anledningen till att vi gick ifrån detta är att vi inte har någon plats att ställa plockade 
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vagnar, plus att större plockningar är svåra att hinna med för en ensam plockare. Vi jobbar 

dock på att hitta en lösning på detta. Det tar normalt längre tid att packa en vagn än att plocka 

en. En plockare till två packare vet vi fungerar, nästa steg med tre packare är lite mer osäker 

vid större vagnar. Men för att röra till det så vet vi även att en plockare lätt klarar att plocka 

Sverige till tre packare. min personliga uppfattning är att det bör gå att plocka även utland 

själv till tre packare, när du väl byggt upp en "buffert" med vagnar som står klara för plock. 

Det finns egentligen ingen rimlig anledning till varför vi inte delar upp plockning och 

packning idag.  (Projektansvarig 150424) 

 

VD:n 150428 

Förenkling av orderplock samt paketering 

Kommentar från VD:n (150428) gällande hämtning, sortering och packning:  

Det fungerar inte rent praktiskt, vi måste ha med så mycket plackmaterial till porslin osv att 

det inte är möjligt.  

Lageransvarig 150430 

Kommentar från Lageransvarig (150430) gällande paketering uppdelat från orderplockning  

Det finns säkerligen en vinning i det, det som jag kan vara emot är att det kan bli samma 

person som är ute och plockar hela tiden vilket gör att man tappar helhetperspektivet av hela 

processen. Är man inne i packningen går det lite fortare, dock innebär motivation att man gör 

sin uppgift lite snabbare. Jag upplever att det är mer motiverande att inte göra samma 

arbetsuppgift hela tiden. Ett schema då man roterar mellan plock och pack skulle fungera för 

att öka motivationen.  

Utländska ordrar är så stora, många gånger behövs 2 vagnar för att plocka 20 ordrar. 

Dilemmat är att utlandsorders innehåller så pass olika typer av artiklar. Hur väl de håller 

under frakt är väldigt olika, man måste ha mycket tillbehör på plockvagnen. Det blir väldigt, 

väldigt svårt.  
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1.5 Bilaga 5 Genomförda observationer  

 

Observation 1 Lagerarbetare A 150317 
Observation skedde när Lagerarbetare A genomförde en manuell plockrunda. Under 

observationen fördes en dialog med Lagerarbetare A som förklarade varje steg i 

orderplockprocessen. Observationen genomfördes med syfte att kartlägga Lagerarbetare A:s 

beteende och ruttplan vid orderplockprocessen.  På grund av detta samt att Lagerarbetare A 

stannade upp och förklarade varje steg i orderplockprocessen mättes inte tiden för 

orderplockrundan.  

 

Redskap för orderplockrundan: Plockvagn, penna och Plocklista, i vissa fall har 

orderplockaren även med post-it lappar för att märka större artiklar som inte får plats i sitt 

fack i plockvagnen.  

 

1. Skapa en plocklista i Navision. Lagerarbetare 1 väljer speditör (DHL) och land 

(Sverige). Lagerarbeterare 1 skriver även in sitt namn och att plocklistan ska omfatta 

20 ordrar. De 20 utvalda orderna är de som kommit in i systemet först. Lagerarbetare 

A markerar sedan de artiklar som ska plockas i fler än en upplaga, detta är enligt 

Lagerarbetare A ett sätt att undvika misstag i plockningen.  

 

2. Andra steget innefattar själva plockandet av artiklarna. Lagerarbetare A följer sin 

plocklista och bockar av allt som är plockat. Även avbockningen fungerar som en 

säkerhetsåtgärd. Under tiden artiklarna plockas sorteras de in i rätt fack, det vill säga 

partiformning. Vid plockningen noterades att lagergångångarna i lagret var trångt 

utformat. Ingående varor krockar med plockvagnarna i gångarna och mindre vagnar 

som används vid påfyllnad av lagret. Lagerarbetare A (150317) menar att det är lätt att 

nya orderplockare plockar artiklar efter plocklistans struktur men Lagerarbetare A 

(150317) menar att det innebär en längre väg för orderplockaren. Lagerarbetare A 

(150317) bestämmer plockrutt själv och går den väg som Lagerarbetare A (150317) 

anser snabbast. Det observeras att då många artiklar står i samma gång går 

Lagerarbetare A fram och tillbaka många gånger i gången för att hämta olika artiklar. 

Lagerarbetare A (150317) berättar att de ordrar som innehåller tyg tar längre tid att 

plocka eftersom klippning av tyg utförs under orderplockrundan och tar lång tid. 

Framförallt tar det enligt Lagerarbetare A lång tid att hitta rätt tyg då lokalisering av 

många tyger måste utföras med hjälp av en dator. Det observerades att lagret är 

utformat som en variant av U-formad lagerlayout men att in och utleverans sker på 

samma ställe. Det noterades även att lagret främst utgörs av hyllfackslagring. Lagret 

har två långa linjära gångar och många tvärgående mindre gångar, de två 

huvudgångarna separeras av en vägg som går genom lagret. Plockaren är idag enligt 

observation placerad på andra sidan lagret sett från där i och utleverans sker, då 

artiklarna är färdigpaketerade måste de färdas genom hela lagret för att nå in och 

utleverans. Det observeras att plockborden står tomma när orderplockaren är ute på 

lagret och plockar artiklar.  

 

3. När alla artiklar till de 20 orderna är plockade sker en registrering i Navision som talar 

om att artiklarna är plockade. Lagerarbetare A (150318) berättar att om det 

skulle saknas en artikel i en order så måste kundtjänst kontaktas. Kundtjänst 

bestämmer om resten av artiklarna ska skickas eller om resterande artiklar ska spara så 

att alla artiklar i ordern kan skickas samtidigt.  



  
 

 

     
159 

 

4. Efter registreringen ska artiklarna bokföras. Följesedel, fraktsedel och fakturor skrivs 

då ut.  Väntan på att bokföringen sker och att alla papper skrivs ut tar väldigt lång tid.. 

 

5. När alla följesedlar är utskrivna paras de ihop med fraktsedlar och fakturor om den 

finns några. Här finns även möjlighet att dubbelkolla så att namn och adress till 

kunderna stämmer överens. Lagerarbetare A (150317) menar att det finns många 

tillfällen att upptäcka fel vid orderplockprocessen då avstämningar av att rätt artiklar 

plockats görs flera gånger. Det observeras att Lagerarbetare A stämmer av att rätt 

artiklar plockats vid tre tillfällen under orderplockrundan. 

 

6. Alla papper sorteras sedan ut på plockvagnarna till tillhörande order. Följesedeln 

kollas av så att den matchar med var som finns i facket. Det blir som en tredje koll.  

 

7. Sista steget är paketeringen. Innehållet kontrolleras och packas så att artiklarna ska 

klara en transport.  Sista steget är paketeringen. Innehållet kontrolleras och packas så 

att artiklarna ska klara en transport.  Lagerarbetare A paketerar orderna i en kartong 

som Lagerarbetare A själv väljer ut. Innehållet kontrolleras och packas med 

skyddsplast så att artiklarna ska klara en transport.  Det observeras att paketeringen tar 

lång tid jämfört med övriga aktiviteter under orderplockrundan 

 

 

Observation 2 av Lagerarbetare B 150318 
Det observeras när Lagerarbetare B genomförde en manuell plockrunda bestående av 20 

ordrar med 69 artiklar. Observationen genomfördes med syfte att kartlägga Lagerarbetare B:s 

beteende och ruttplan i meter samt tid för orderplockprocessen.   

 

Redskap för orderplockrundan: Plockvagn, penna och Plocklista 

Tid för plockrutt: 21,34 minuter (1294 sekunder) 

Plockrutt i meter: 299 meter 

 

1. Lagerarbetare B börjar med att skriva ut plocklistan från sin dator vid plockbordet närmast 

entréfönstret.  Det observeras att utskrift av plocklista tar 1,04 minuter.   

 

2. Därefter hämtar Lagerarbetare B sin plockvagn och börjar hämta artiklar från lager i den 

ordning Lagerarbetare B anser mest effektiv. Det noteras att Lagerarbetare B vid flera 

tillfällen får gå in och ut i samma gång då fler artiklar ska hämtas i samma gång. 

Lagerarbetare B går igenom zon A-F vid orderplockrundan. Orderplockaren måste även gå 

tillbaka längst huvudgången eftersom lagret delas i två delar av en vägg. Hade inte väggen 

mitt i lagret varit byggd hade orderplockaren kunnat plocka A och B artiklar samtidigt längst 

huvudgången och sedan fortsätta plockningen vid zon E. Lagerarbetare B sorterar artiklarna 

utefter order under orderplockrundan i de 20 fack som plockvagnen innehåller. Det observeras 

att plockrutten tar 21,34 minuter.  

 

3. Efter att Lagerarbetare B hämtat samtliga artiklar på lagret går Lagerarbetare B tillbaka till 

sin dator vid plockbordet närmast entréfönstret. Lagerarbetare B använder datorn för att 

registrera artiklarna i Navision. Det observeras att detta tar 2.06 minuter. 
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4. Artiklarna bokförs i Navision. Följesedel, fraktsedel och fakturor skrivs ut. Det observeras 

att detta tar 5,01 minuter. 

 

5. När alla följesedlar är utskrivna parar Lagerarbetare B ihop följesedlarna med fraktsedlar 

och fakturor. Det observeras att detta tar 3,06 minuter. 

 

6. Lagerarbetare B sorterar sedan ut alla papper på plockvagnarna till tillhörande order. 

Följesedeln kollas av så att den matchar med var som finns i facket. Det observeras att detta 

tar 1 minut. 

 

7. Lagerarbetare B paketerar sedan orderna i en kartong som Lagerarbetare B själv väljer ut. 

Det observeras att detta tar 91 minuter. 

 

 

Observation 3 av Lagerarbetare C 150428 

Det observerades när Lagerarbetare C genomförde en manuell plockrunda bestående av 20 

ordrar med 75 artiklar. Observationen genomfördes med syfte att kartlägga Lagerarbetare C:s 

beteende och ruttplan i meter samt tid för orderplockprocessen.   

 

Redskap för orderplockrundan: Plockvagn, penna och Plocklista 

Tid för plockrutt: 22,04 minuter (1324 sekunder) 

Plockrutt i meter: 294 meter 

  

 

1. Lagerarbetare C börjar med att skriva ut plocklistan från sin dator vid plockbordet. Det 

observeras att utskrift av plocklista tar 1,29 minuter.  

 

2. Därefter hämtar Lagerarbetare C sin plockvagn och börjar hämta artiklar från lager i den 

ordning Lagerarbetare C anser mest effektiv. Det observeras att plockrutten tar 24,05 minuter.  

Dock har Lagerarbetare C en tygartikel och en matta i sin plockrunda, att leta upp och klippa 

till tyget tar samt vika mattan tar 2.01 minuter. Exkluderat för den tid som disponeras till att 

klippa tyg och vika mattan tar orderplockrundan 22.04 minuter. Det observeras att 

Lagerarbetare C behöver klättra på flera hyllor för att nå artiklar, det observeras även att 

Lagerarbetare C vid ett tillfälle måste hämta en stege för att nå artiklar som ligger högt upp.  

 

3. Efter att Lagerarbetare C hämtat samtliga artiklar på lagret går Lagerarbetare C tillbaka till sin 

dator vid plockbordet. Lagerarbetare C använder datorn för att registrera artiklarna i Navision. 

Det observeras att detta tar 1.42 minuter. 

 

4. Artiklarna bokförs i Navision. Följesedel, fraktsedel och fakturor skrivs ut. Detta tar 6.02 

minuter. 

 

5. När alla följesedlar är utskrivna parar Lagerarbetare C ihop följesedlarna med fraktsedlar och 

fakturor. Detta tar 2.28 minuter. 

 

6. Lagerarbetare C sorterar sedan ut alla papper på plockvagnarna till tillhörande order. 

Följesedeln kollas av så att den matchar med var som finns i facket. Det observeras att detta 

tar 1,05 minut. 

 



  
 

 

     
161 

7. Lagerarbetare C paketerar sedan orderna i en kartong som Lagerarbetare C själv väljer ut.      

Innehållet kontrolleras och packas med skyddsplast så att artiklarna ska klara en transport. 

Paketeringen tar 119 minuter. 

 

Observation 4 av Lagerarbetare D 150428 

Det observerades när Lagerarbetare D genomförde en manuell plockrunda bestående av 20 

ordrar med 93 artiklar. Observationen genomfördes med syfte att kartlägga Lagerarbetare D:s 

beteende och ruttplan i meter samt tid för orderplockprocessen.   

 

Redskap för orderplockrundan: Plockvagn, penna och Plocklista 

Tid för plockrutt: 28,30 minuter (1710 sekunder)  

Plockrutt i meter: 455 meter 

 

1. Lagerarbetare D börjar med att skriva ut plocklistan från sin dator vid plockbordet. Det 

observeras att utskrift av plocklista tar 1,40 minuter.  

 

2. Därefter hämtar Lagerarbetare D sin plockvagn och börjar hämta artiklar från lager i den 

ordning Lagerarbetare D anser mest effektiv. Det observeras att plockrutten tar 34,00 minuter.  

Dock har Lagerarbetare D en tygartikel på plocklistan som Lagerarbetare D inte hittar. 

Lagerarbetare D letar efter en kollega som hjälper till att leta och klippa tyget vilket tar 5,30. 

Tiden för orderplockiningen minus den tid som gick åt till att leta och klippa tyg slutar på ca 

28,30 minuter.  

 

3. Efter att Lagerarbetare D hämtat samtliga artiklar på lagret går Lagerarbetare D tillbaka till 

sin dator vid plockbordet. Lagerarbetare D använder datorn för att registrera artiklarna i 

Navision. Det observeras att detta tar 1.20 minuter. 

 

4. Artiklarna bokförs i Navision. Följesedel, fraktsedel och fakturor skrivs ut. Detta tar 4,53 

minuter.  

 

5. När alla följesedlar är utskrivna parar en kollega till Lagerarbetare D ihop följesedlarna 

med fraktsedlar och fakturor. Detta tar 2,50 minuter. 

 

 

6. Kollegan till Lagerarbetare D sorterar sedan ut alla papper på plockvagnarna till tillhörande 

order. Följesedeln kollas av så att den matchar med var som finns i facket. Det observeras att 

detta tar 2,54 minuter. 

 

7. Kollegan till Lagerarbetare D paketerar sedan orderna i kartonger. Innehållet kontrolleras 

och packas med skyddsplast så att artiklarna ska klara en transport.  Det observeras att 

paketeringen tar lång tid jämfört med övriga aktiviteter under orderplockrundan. Paketeringen 

tar 123 minuter. 

 

 

 

Observation 5 av Lagerarbetare C 150428 

Det observerades när Lagerarbetare C genomförde en manuell plockrunda bestående av 20 

ordrar med 60 artiklar.  Observationen genomfördes med syfte att kartlägga Lagerarbetare C:s 

beteende och ruttplan i meter samt tid för orderplockprocessen.   
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Redskap för orderplockrundan: Plockvagn, penna och Plocklista 

Tid för plockrutt: 22 minuter (1320 sekunder) 

Plockrutt i meter: 307 meter  

 

 

1. Lagerarbetare C börjar med att skriva ut plocklistan från sin dator vid plockbordet. Det 

observeras att utskrift av plocklista 1,02 minuter.  

 

2. Därefter hämtar Lagerarbetare C sin plockvagn och börjar hämta artiklar från lager i den 

ordning Lagerarbetare C anser mest effektiv. Det observeras att plockrutten tar 27,40 minuter. 

5,40 minuter används till att klippa tyg. Plockrutten utan klippning av tyg blir således 22 

minuter.  

 

3. Efter att Lagerarbetare C hämtat samtliga artiklar på lagret går Lagerarbetare C tillbaka till 

sin dator vid plockbordet. Lagerarbetare C använder datorn för att registrera artiklarna i 

Navision. Det observeras att detta tar 1,05 

 

4. Artiklarna bokförs i Navision. Följesedel, fraktsedel och fakturor skrivs ut. Detta tar 4,06 

minuter. 

 

5. När alla följesedlar är utskrivna parar Lagerarbetare C ihop följesedlarna med fraktsedlar 

och fakturor. Detta tar 3.04  minuter. 

 

6. Lagerarbetare C sorterar sedan ut alla papper på plockvagnarna till tillhörande order. 

Följesedeln kollas av så att den matchar med var som finns i facket. Det observeras att detta 

tar 2.01  minut. 

 

7. Lagerarbetare C paketerar sedan orderna i en kartong som Lagerarbetare D själv väljer ut. 

Innehållet kontrolleras och packas med skyddsplast så att artiklarna ska klara en 

transport.  Det observeras att paketeringen tar lång tid jämfört med övriga aktiviteter under 

orderplockrundan. Paketeringen tar 118 minuter. 

 

 

Observation 6 av Lagerarbetare E 150428 

Det observerades när Lagerarbetare E genomförde en manuell plockrunda bestående av 20 

ordrar med 111 artiklar. Observationen genomfördes med syfte att kartlägga Lagerarbetare 

E:s beteende, ruttplan i meter samt tid för orderplockprocessen.   

 

Redskap för orderplockrundan: Plockvagn, penna och Plocklista 

Tid för plockrutt: 39,42 minuter (2382 sekunder) 

Plockrutt i meter: 304 minuter 

 

 

1. Lagerarbetare E börjar med att skriva ut plocklistan från sin dator vid plockbordet. Det 

observeras att utskrift av plocklista tar 1,56 minuter.  

 

2. Därefter hämtar Lagerarbetare E sin plockvagn och börjar hämta artiklar från lager i den 

ordning Lagerarbetare E anser mest effektiv. Det observeras att plockrutten tar 39,42 minuter.  
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3. Efter att Lagerarbetare E hämtat samtliga artiklar på lagret går Lagerarbetare E tillbaka till sin 

dator vid plockbordet. Lagerarbetare E använder datorn för att registrera artiklarna i Navision. 

Det observeras att detta tar 2.23 minuter. 

 

4.  Artiklarna bokförs i Navision. Följesedel, fraktsedel och fakturor skrivs ut. Detta tar 5.25 

minuter. 

 

5. När alla följesedlar är utskrivna parar Lagerarbetare E ihop följesedlarna med fraktsedlar och 

fakturor. Detta tar 2.38 minuter. 

 

6. Lagerarbetare E sorterar sedan ut alla papper på plockvagnarna till tillhörande order. 

Följesedeln kollas av så att den matchar med var som finns i facket. Det observeras att detta 

tar 2,01 minut. 

 

7. Lagerarbetare E paketerar sedan orderna i en kartong som Lagerarbetare E själv väljer ut. 

Innehållet kontrolleras och packas med skyddsplast så att artiklarna ska klara en transport. 

Paketeringen tar 127 minuter. 

 

Observation 2-6 

 

Observation 2 och 3: 
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Observation 4 och 5: 
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Observation 6  
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1.6 Bilaga 6 Genomförda simuleringar 1 till 4 
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1.7 Bilaga 7 Uträkningar för simuleringsresultat 

 

Simulering 1 

24 ordrar 

92 artiklar 

3,83 artiklar per order 

Gångsträcka:  105,0 meter  

Tid för plockrutt:  509,7 sekunder/ 8 minuter och 30 sekunder (105/0,206) 

Plocktid per artikel: 5,5 sekunder (509,7/92)   

Gångsträcka per artikel: 1,1 meter per artikel (105,0/92)  

 

Simulering 2 

20 ordrar  

78 artiklar  

3,9 artiklar per order 

Gångsträcka:  105,0 meter  

Tid för plockrutt:  509,7sekunder/8 minuter och 30 sekunder (105/0,206) 

Plocktid per artikel: 6,5 sekunder (509,7/78)   

Gångsträcka per artikel: 1,3 meter per artikel (105,0/78)  

 

Simulering 3  

16 ordrar 

55 artiklar  

3,4 artiklar per order 

Gångsträcka:   82,5 meter  

Tid för plockrutt:  400,1sekunder/ 6 minuter och 40 sekunder (82,5/0,206) 

Plocktid per artikel: 7,3 sekunder (400,1/55)   

Gångsträcka per artikel: 1,5 meter per artikel (82,5/55)  

 

Simulering 4 

12 ordrar 

29 artiklar 
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2,4 artiklar per order  

Gångsträcka:  82,5 meter  

Tid för plockrutt:  400,1sekunder/ 6 minuter och 40 sekunder (82,5/0,206) 

Plocktid per artikel: 13,8 sekunder (82,5/29)  

Gångsträcka per artikel: 2,8 meter per artikel (82,5/29)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


