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Atlas Copco Craelius has at the turn of 2011-2012 completed a move of the
warehouse to new facilities. In the current situation all goods that arrive are placed
outside the warehouse and then recorded in Movex in the order it came. This
approach to registration of goods means that when they receive large volumes of
incoming goods it will take along time before everything is registered. Atlas Copco
Craelius has because of this approach no way of knowing which items are among the
goods that has been unloaded and are waiting to be registered. Therefore Atlas
Copco Craelius is in need of developing a new way of working that makes it possible
to know what has come as quickly as possible and then register the goods in proper
order. This new methods of working shall also make it possible to use KPIs (Key
Performance Indicator).
The work is focused on improving the flow through the warehouse to the production
by developing new work methods and KPIs for incoming goods and the production
engineers in charge of the material supply. The work has been divided into three
phases to create a clear structure. These stages are documentation of the current
situation, benchmarking with other companies and development of new work
methods and KPIs.
This thesis results in suggestions on new work methods and KPIs and the report
should serve as a base for a possible implementation of the new work methods and
KPIs.
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Sammanfattning
Atlas Copco Craelius har vid årsskiftet 2011-2012 genomfört en flytt av större delar av
lagret då en ökad produktion med tiden har medfört att lagret blivit för litet.
Hanteringen av ankommande gods och plock av artiklar till monteringen har inte
utvecklats i samma takt som företaget och är därför i behov av modernisering. I
dagsläget placeras allt ankommande gods på gården och registrerades sedan i turordning
i affärssystemet Movex. Detta sätt att arbeta medför att då det kommer stora volymer
ankommande gods tar det lång tid innan allt registreras. Atlas Copco Craelius har pga
av detta arbetssätt ingen möjlighet att veta vilka artiklar som finns bland det gods som
blir stående i väntan på att läggas in i lager och registreras. Därför vill Atlas Copco
Craelius ta fram ett nytt arbetssätt som gör det möjligt att veta vad som har kommit så
fort som möjligt för att sedan kunna lagerlägga och registrera i turordning.
På grund av sättet som lagret har arbetat har det inte funnits några möjligheter att mäta
hur lång tid det tar att lägga in ankommande gods eller hur lång tid det tar från att ett
plock kommer ut till lagret tills det att plocket levereras till monteringen. Atlas Copco
Craelius är därför i behov av att implementera nya arbetssätt som gör det möjligt att
inför KPI:er (Key Performance Indicator) .
Arbetet är fokuserat på att förbättra flödet genom lagret till produktionen genom att ta
fram nya arbetssätt och KPI:er för godsmottagningen och produktionsteknikerna som
ansvarar för plocken samt för plockarna. Arbetet har delats in i tre faser för att skapa en
tydlig struktur. Dessa faser är dokumentation av nuläget, benchmarking med andra
företag samt framtagning av nya arbetssätt och KPI:er.
När dokumentationen i första fasen blivit klar och därmed kan fungera som en bas för
benchmarking utfördes studiebesök och dokumentering på två andra företag för att
kunna undersöka vilka områden som var i behov av förbättring genom benchmarking.
Denna benchmarking ligger sedan tillsammans med idéer och önskemål från anställda
till grund för utformandet av de nya arbetsrutinerna som denna rapport presenterar.

Nyckelord: Flöde, Godsmottagning, lager
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Förord
Detta examensarbete utfördes hos Atlas Copco Craelius i Märsta. Rapporten presenterar
förbättringsåtgärder och KPI:er för godsmottagningen och produktionsteknik samt
underlag för införande av dessa åtgärder.
Andreas Wikström, produktionschef på Atlas Copco Craelius är handledare för detta
examensarbete. Clas Aldman som är lärare vid Uppsala universitet har varit
ämnesgranskare.
Tack till Daniel Moffatt, Logistics Manager för Atlas Copco Tools och Lars Karlsson,
Logistics Development hos Atlas Copco Rock Drills för att jag har fått komma på besök
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Märsta, Maj 2012.
Erik Brandsjö

II

Examensarbete: Förbättring av flödet mellan lager och produktion

Innehållsförteckning
1 Inledning........................................................................... 1
1.1 Bakgrund ........................................................................................................... 1
1.2 Problembeskrivning ......................................................................................... 1
1.3 Syfte och mål ..................................................................................................... 1
1.4 Avgränsningar .................................................................................................. 2
1.5 Benämningar och begrepp ............................................................................... 2
1.6 Metod ................................................................................................................. 3
1.6.1
Arbetets faser .............................................................................................. 3
1.6.2
Dokumentation av nuläget .......................................................................... 3
1.6.3
Benchmarking ............................................................................................. 3
1.6.4
Förbättringsåtgärder .................................................................................... 3
1.7 Rapportskrivning och dokumentation ........................................................... 3

2 Nulägesanalys ................................................................. 4
2.1 Från ankommande gods till monterig ............................................................ 4
2.2 Godsmottagningen ............................................................................................ 5
2.2.1
Flöde ............................................................................................................ 5
2.2.2
Arbetsgång .................................................................................................. 5
2.3 Produktionsteknik och plockning ................................................................... 7

3 Underlag för benchmarking............................................ 9
3.1 Studiebesök Atlas Copco Rock Drills AB ....................................................... 9
3.1.1
Övergripande ............................................................................................... 9
3.1.2
Godsmottagningen ...................................................................................... 9
3.1.3
Plockning av artiklar till lagret .................................................................. 10
3.2 Studiebesök Atlas Copco Tools Tierp ........................................................... 11
3.2.1
Övergripande ............................................................................................. 11
3.2.2
Godsmottagningen .................................................................................... 11
3.2.3
Materialförsörjning till monteringen ......................................................... 12

4 Benchmarking................................................................ 13
4.1 Teori ................................................................................................................. 13
4.2 Benchmarking med Atlas Copco Rock Drills AB I Örebro ....................... 13
4.2.1
Övergripande ............................................................................................. 13
4.2.2
Godsmottagningen .................................................................................... 14
4.2.3
Plockning av material till monteringen ..................................................... 15
4.3 Benchmarking med Atlas Copco Tools AB I Tierp..................................... 17
4.3.1
Övergripande ............................................................................................. 17
4.3.2
Godsmottagning ........................................................................................ 17
4.4 Sammanställning av benchmarking ............................................................. 18

5 Förslag till nya arbetssätt, flöden och KPI .................. 19
5.1 Förslag till nytt arbetssätt i godsmottagningen ........................................... 19
5.1.1
Lagerläggning i två steg ............................................................................ 19
5.1.2
För och nackdelar ...................................................................................... 21

III

Examensarbete: Förbättring av flödet mellan lager och produktion

5.1.3
Införande av handdatorer för godsmottagningen ...................................... 21
5.2 Förslag till förändringar för produktionsteknik och plockning ................ 21
5.2.1
Förslag till förbättringar för släpp och utskrift av plocklistor ................... 21
5.2.2
För och nackdelar ...................................................................................... 22
5.2.3
Förslag på förändringar för ökad produktivitet vid plockning .................. 23
5.3 Förslag till KPI ............................................................................................... 25
5.3.1
KPI för godsmottagningen ........................................................................ 25
5.3.2
KPI för produktionsteknik ........................................................................ 25

6 Jämförelse mellan tvåstegs lagerläggning och
nuvarande arbetssätt.......................................................... 26
6.1 Steg ett ............................................................................................................. 26
6.2 Steg två ............................................................................................................ 27
6.3 Steg tre ............................................................................................................. 27
6.4 Summering av de tre lagerläggningsstegen .................................................. 27
6.5 Tidsanalys........................................................................................................ 28
6.5.1
Direkt lagerläggning.................................................................................. 29
6.5.2
Lagerläggning i två steg ............................................................................ 29
6.5.3
Direkt lagerläggning med handdator ......................................................... 30
6.5.4
Tvåstegs lagerläggning med handdator ..................................................... 31
6.5.5
Sammanfattning av tidsanalys................................................................... 32

7 Rekommendationer ....................................................... 33
7.1
7.2

Rekommendationer för Godsmottagningen ................................................ 33
Rekommendationer för produktionsteknik och plockning ........................ 34

8 Slutsatser ....................................................................... 35
9 Förslag på fortsatt undersökning ................................ 37
Referenser ........................................................................... 38

IV

Examensarbete: Förbättring av flödet mellan lager och produktion

Figurförteckning
Figur 2.1 Övergripande flödesschema från att material ankommer tills att det monteras.4
Figur 2.2 Flödesschema för arbetsgång i godsmottagningen. ........................................... 6
Figur 2.3 Flödesschema produktionsteknik ...................................................................... 7
Figur 2.4 Fack för prioritering av plock och färdiga plock ............................................... 7
Figur 2.5 Mellanlager av färdiga plock i väntan på montering ......................................... 8
Figur 3.1 Flödesschema för godsmottagningen vid Atlas Copco Rock Drills AB i
Örebro. .............................................................................................................................. 9
Figur 3.2 Flödesschema plockning till montering vid Atlas Copco Underground Rock
Excavation Division i Örebro. ........................................................................................ 10
Figur 5.1 Skillnaden mellan godsmottagning i ett respektive två steg. .......................... 20
Figur 5.2 Illustrering av plockning i ställage .................................................................. 24
Figur 6.1 Illustrering av de två arbetssätten. ................................................................... 26
Figur 6.2 Sammanställning av tidsanalys........................................................................ 32

Tabellförteckning
Tabell 4.1 Jämförelse mellan Atlas Copco Rock Drills och Atlas Copco Craelius
godsmottagning. .............................................................................................................. 14
Tabell 4.2 Jämförelse mellan Atlas Copco Rock Drills och Atlas Copco Craelius
plockning av artiklar till monteringen. ............................................................................ 16
Tabell 4.3 Jämförelse mellan Atlas Copco Tools och Atlas Copco Craelius
godsmottagning. .............................................................................................................. 17
Tabell 4.4 Sammanställning av benchmarking för godsmottagningen ........................... 18
Tabell 5.1 Exempel en sammanställning av läget för plocklistor. .................................. 22
Tabell 5.2 Exempel på numrering av pallställage. .......................................................... 24
Tabell 6.1. Tidsanalys av direkt lagerläggning. .............................................................. 29
Tabell 6.2 Tidsanalys av tvåstegs lagerläggning............................................................. 30
Tabell 6.3 Tidsanalys av direkt lagerläggning med handdator. ...................................... 30
Tabell 6.4 Tidsanalys av tvåstegs lagerläggning med handdatorer................................. 31

V

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Atlas Copco Craelius är en division som tillhör Atlas Copco Geotechnical Drilling and
Exploration. Divisionen tillverkar, utvecklar och marknadsför utrustning för
markförstärkning och undersökningsborrning. Lagret som detta arbete riktar sig främst till
har efter årsskiftet 2011-2012 flyttat till nya lokaler inom området. Sättet att arbeta på i
godsmottagningen på lagret ger ingen möjlighet till att kontrollera vilka varor som har
ankommit innan det är lagerlagt och registrerat. Atlas Copco Craelius vill nu undersöka
möjligheten att införa handdatorer och ändra arbetsrutinerna på lagret för att kunna veta
vilket gods som har ankommit innan det är helt lagerlagt. Atlas Copco Craelius är också i
behov av att kunna mäta hur effektiv godsmottagning och hanteringen av plock till
montering är.

1.2 Problembeskrivning
Arbetet ska resultera i förslag till ändrade arbetssätt för godsmottagningen och
produktionsteknik. Förändring av dessa arbetssätt kommer att medföra möjlighet att införa
KPI:er för hur effektiv godsmottagningen är. KPI:er1 ska även införas för
produktionsteknik och mäta hur effektiv processen med plocklistor är. Dessa KPI:er ska
bygga på data tillgängliga i affärssystemet Movex.
Resultatet av denna rapport ska ge Atlas Copco Craelius möjligheten att med denna rapport
som underlag kunna genomföra större förändringar i hur arbetet utförs för att skapa ett
bättre flöde genom lagret och skapa möjligheten att mäta effektiviteten på olika aktiviteter.

1.3 Syfte och mål
Syftet med det här arbetet är att ta fram minst ett nytt arbetssätt för godsmottagningen som
gör det möjligt att mäta dess effektivitet med hjälp av KPI:er (Key performance Indicator).
De nya arbetssätten ska även minska antalet fel som görs. KPI:er ska även presenteras för
produktionsteknik för att kunna mäta hur lång tid det tar för ett ”plock” att pli färdigt från
det att plocket släpps. Syftet med de nya arbetssätten är även att det ska vara anpassat för
att möjliggöra ett framtida införande av truck och handdatorer.
Målet är att ta fram ett färdigt förslag på hur arbetet ska utföras för att snabbare kunna
registrera ankommande gods och samtidigt kunna mäta hur lång tid det tar från att gods
ankommer tills det är registrerat och lagerlagt. Det nya arbetssättet ska också göra det
svårare att göra felaktiga registreringar. Målet är också att presentera mätetal för
effektiviteten av flödet från det att en plocklista släpps av en produktionstekniker tills det
att plock levereras till montage. Denna rapport ska slutligen kunna användas som underlag
för att implementera de nya arbetssätten och KPI:erna.

1

KPI står för ”Key Performance Index” och pressenteras djupare i kapitel ”1.5 benämningar och begrepp”.
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1.4 Avgränsningar
För att de förslag på förändringar som detta arbete kommer resultera i ska gå att genomföra
i praktiken ska de nya arbetssätten, flödena och processerna inte kräva några nya resurser.
Befintliga resurser i form av lokaler, personal och affärssystem(Movex) med undantag för
ett eventuellt införande av handdatorer. De KPI:er som ska presenteras ska inte påvisa hur
enstaka individer arbetar. Arbetet begränsas till lagrets arbetssätt och flöden med undantag
för produktionstekniks process och arbete med släppning och planering av plocklistor.

1.5 Benämningar och begrepp
För att underlätta läsningen klargörs här en del benämningar.
KPI (Key Process Performance Indicator) är ett sorts mätetal eller nyckeltal för att mäta
effektivitet på en verksamhet. Detta nyckeltal kan variera stort men är ofta så simpelt som
ett tidsmått. KPI används för att få ett mått på effektivitet.
Movex är det affärssystem som Atlas Copco Craelius använder sig av. I detta registreras
allt från artiklar som läggs in i lager till tider för in/ut stämpling för personalen. All data
som ska användas för tex KPI:er ska tas ur detta datasystem.
Begreppet plocklista som används frekvent genom hela rapporten syftar på den lista med
artiklar som lagerpersonal får utskriven på klisterlappar så de enkelt kan plocka ut rätt
artiklar ur lagret och märka dem med artikelnummer och monteringsposition. Denna lista
har förutom listan med klisterlappar ett försättsblad med bla tillverkningsordernummer,
artikelnummer på färdig montage mm. Efter försättsbladet finns det ibland en lista med
operationer och monteringsanvisningar som följer med plocket hela vägen in till
monteringen.
Allokerbar är ett begrepp som återkommer flera gånger i texten. Att en artikel är allokerbar
betyder att det är möjligt att låsa artikel till en viss tillverkningsorder eller plocklista. En
icke allokerbar artikel är alltså redan låst till en annan order eller kan tillexempel vara under
kontroll och inte hunnit bli godkänd.
Leveransprecision är ett mätetal hos Atlas Copco Craelius som visar hur exakt
underleverantörer levererar komponenter. Leveransprecisionen mät som mottagningsdatum
i förhållande till transportledtid + avtalad avropsledtid.
Parternosterverk nämns vid några tillfällen i texten. Ett parternosterverk beskrivs bäst som
en mängd rörliga hyllor som kan roteras så att endast angiven hylla visas. Personalen
behöver då inte röra sig mellan olika hyllor samtidigt som en stor mängd yta sparas.
DataSet Vision är ett program som kan hämta information ifrån Movex databas och
illustrera denna information i önskat format.
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1.6 Metod
För att skapa struktur i arbetet har det delats upp i tre större faser. Dessa faser är till för att
underlätta planering av vad som ska göras och i vilken ordning. Under arbetets faser
presenteras ingående moment, tillvägagångssätt och metoder som använts i varje fas.
Rapportskrivning och dokumentation presenterar hur rapporten kommer att sammanställas.
Vidare kommer även personlig erfarenhet av arbete vid godsmottagningen på Atlas Copco
Craelius att ligga till grund för denna rapport.
1.6.1 Arbetets faser
Arbetets tre faser består av dokumentation av nuläget, Benchmarking med andra företag
samt framtagning av förslag till förbättringsåtgärder. Faserna har under arbetets gång
överlappat varandra men detta är inget som har påverkat arbetet i respektive fas.
1.6.2 Dokumentation av nuläget
Dokumentationen av nuläget sker under första fasen av arbetet. Som underlag för denna
dokumentation kommer tre års personlig erfarenhet av arbetsgången på lagret och
produktionsteknik att användas. Observationer och informella samtal med arbetarna har
genomföras för att skapa detaljerad förståelse av flöden och arbetssätt. Dokumentationen
sker i separata dokument som sedan sammanställs i denna rapport under nulägesanalys.
1.6.3 Benchmarking
Med dokumentationen ifrån första fasen som underlag har benchmarking med andra företag
genomförts. Benchmarkingen har skett genom studiebesök på andra företag och
dokumentation av deras flöden och sätt att arbete. Jämförelser mellan Atlas Copco Craelius
flöden och arbetssätts har gjorts med dokumentationen som underlag. Dessa jämförelser
ligger sedan till grund för framtagning av nya förbättrade arbetssätt och flöden.
1.6.4 Förbättringsåtgärder
Utifrån resultatet av benchmarking samt hänsyn till vad Atlas Copco Craelius AB är i
behov av har förbättringsåtgärder tagits fram och möjligheten att implementera dessa har
undersökts och presenteras i denna rapport. Samtal med personer som arbetar på respektive
avdelning har skett löpande under arbetets gång för att skaffa inspiration till nya idéer och
för att kunna ge en klarare bild av hur förändringar skulle påverka deras arbete.

1.7 Rapportskrivning och dokumentation
All dokumentation under arbetets olika faser kommer att ske i separata informella
dokument som sedan kommer att användas som underlag vid rapportskrivningen. Dessa
dokument har fungerat som underlag för diskussioner med handledare och andra anställs.
Dokumenten har varit i form av både handskriva anteckningar och digitala dokument och
kommer inte att presenteras i denna rapport. Rapportskrivandet kommer att ske fortlöpande
under alla tre faser men mer och mer tid kommer att undansättas ju längre arbetet
fortskrider vilket också är planerat för.
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2 Nulägesanalys
2.1 Från ankommande gods till monterig
Flödet från det att gods ankommer till dess att delar monteras ihop ser i dagsläget ut enligt
Figur 2.1. De röda rutorna indikerar moment som ligger utanför avgränsningarna för
arbetet.
Gods
ankommer

3.Släpp av
plocklista

1. Lossning av
gods

4. Plockning &
uttag av artiklar

2. Laggerläggning
och registrering

5. Plock levereras
till montering

Plock
monteras

Figur 2.1 Övergripande flödesschema från att material ankommer tills att det monteras.
Under första steget i flödet ankommer godset och lossas vid behov. Allt ankommet gods
ska placeras på en angiven plats men vid platsbrist eller vid stora leveranser kan godset
placeras på olika ställen ute på gården. Godsmottagningen tar sedan över och lagerlägger
samt registrerar godset. Vid stor belastning på godsmottagningen kan det ta lång tid innan
allt gods som ankommit under dagen blir registrerat. Pga bristfällig kommunikation kan
leveranser som inte placerats på angiven plats missas att levereras in. Målet för
godsmottagningen är att allt gods ska levereras in efter högst 24 timmar.
När produktionsteknikerna ser i Movex att alla delar som behövs till ett plock finns i lager
släpper de en plocklista och levererar denna till lagret där alla plocklistor placeras i
prioritetsordning
De som plockar artiklar tar sedan listorna i turordning och plockar alla artiklar till en pall.
När plockningen är klar förs listan av. Det innebär att alla plockade artiklar tas ut ur lagret
mot den tillverkningsordern som plocklistan tillhör. Därefter lämnas plocket i ett ställage
avsett för färdiga plock, plocklistan stämplas och placeras i ett fack för färdiga plocklistor.
Färdiga plocklistor hämtas sedan av produktionstekniker som då delar ut plocken till rätt
montör som i sin tur själva hämtar plocken eller ber en truckförare köra in plocken. Plocken
monteras sedan ihop till färdiga montage eller delmontage.
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2.2 Godsmottagningen
2.2.1 Flöde
Flödet för godset genom godsmottagningen är i dagsläget mycket enkelt och kort men ändå
tidskrävande. Ankommande gods lossas antingen av en truckförare eller av godsmottagarna
själva och ställs på angiven plats. Godsmottagarna flyttar sedan godset till rätt lagerplats via
truck eller för hand.
2.2.2 Arbetsgång
Arbetsgången inom godsmottagningen går ut på att vid behov lossa gods för att sedan
lagerlägga och registrera allt ankommet gods, flödet beskrivs i figur 2.2 på nästa sida.
Godsmottagarna plockar efter lossningen följesedlar från kollina (vanligtvis tas följesedlar
från flera kollin samtidigt för att snabba upp arbetet). För det mesta räknas också alla
detaljerna i varje kolli redan i detta steg för att kontrollera att rätt antal kommit. Vid stora
mängder artiklar sker ibland räkningen då artiklarna läggs på lagerplats.
Efter att godsmottagarna har hämtat följesedlar kontrolleras ordernummer, artikelnummer
och det antal som står på följesedeln mot vad som är beställt i affärssystemet Movex. Om
artiklarna redan finns i lager skrivs lagerplatsen upp på följesedeln. Stämmer inte antal
beställda varor mot levererade varor kontaktas antingen underleverantörerna direkt eller
inköp som i sin tur tar i kontakt med underleverantörerna. Artiklarna körs sedan till
befintlig lagerplats. Om artikeln inte finns i lager väljs en ny lagerplats. När artiklarna läggs
på en befintlig lagerplats sker en visuell kontroll för att försäkra sig om att det är rätt
artikel. Vid defekter som tex nyansskillnader i färgen tillkallas kontrollant som får
godkänna eller bestämma om varan ska reklameras. Om varan skiljer sig geometriskt
kontrolleras ofta varan mot ritning direkt av godsmottagarna för att se om det är artikeln i
lagret som är fel eller den nyligen inkomna. När alla artiklar är lagda på rätt lagerplats
registreras antal och lagerplats i datorn. Följesedeln arkiveras efter att ha stämplas med
godsmottagarens namn och datum. Processen börjar sedan om. Hela arbetsgången
illustreras i figur 2.2.
Om något fel uppstår (tex att en artikel som ska fyllas på inte överensstämmer med den
nyligen ankomna artikeln eller felaktigt lagersaldo upptäcks) kontrolleras var felet uppstått.
Vanligtvis kontrolleras senaste transaktionerna i Movex och eventuella arkiverade
följesedlar tas fram för jämförelse. Felen korrigeras sedan om möjligt direkt av
godsmottagningen annars eskalerar problemet högre upp till personer som har behörighet
att rätta till felet.
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Kontrollera antal
detaljer

Stämmer
antalet?

JA

Nej
Hämta följesedel från
ankommet gods

Stämpla & arkivera
följesedel

Anteckna verkligt
antal

Registrera mottagna
artiklar i Movex

Kontroll av antal,
ordernummer &
lagerplats i Movex

Jämför artikel med
befintlig i lager och
lägg på lagerplats

JA

Är det rätt
artikel

Nej
Tillkalla kontrollant

Figur 2.2 Flödesschema för arbetsgång i godsmottagningen.
Vissa artiklar ska kontrolleras av en kontrollant innan de läggs in i lager, detta indikeras vid
kontrollen av ordernumret i Movex och godset tas då emot till kontrollavdelningen och körs
till angiven plats för gods som ska kontrolleras. Efter att kontrollanterna är färdiga med
kontrollen lämnas godset tillbaka till godsmottagningen som då lagerlägger godset.
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2.3 Produktionsteknik och plockning
Produktionsteknikerna arbetar enlig flödesschemat som illustreras i figur 2.3. De
arbetsuppgifter produktionsteknikerna har som berör denna rapport är att se till att de plock
som ska plockas kommer ut till lagret i tid och i rätt ordning.
Planering släpp av
plock

Släpper plock till
lager

Hämtar färdiga
plocklistor

Delar ut färdiga
plocklistor till montörer

Placerar plock enligt
prioriteringsordning
på lagret

Figur 2.3 Flödesschema produktionsteknik
Produktionsteknikerna planerar själva när de ska släppa plock till lager. För det mesta kan
detta bestämmas utifrån behov men då brist på material i lager uppstår bildas ibland
förseningar vilket medför plocklistor som måste
förbigå prioriteringssystemet. Dessa plocklistor
delas ofta ut direkt till plockare och förbigår då
prioriteringssystemet i facken för ej färdig plock
som illustreras i figur 2.4.
Produktionsteknikerna hämtar sedan färdigplockade
listor ur facket ”färdiga plock mont” som ses längst
ner i figur 2.4 och delar ut dem till montörerna som i
sin tur antingen hämtar plocket själva eller ber en
truckförare hämta plocket.
När det är mer brådskande plock händer det ofta att
produktionsteknikerna skriver namnet på montören
som ska ha plocket på listan och lämnar listan direkt
till någon som plockar. De som plockar prioriterar
då denna lista och kör sedan pallen med det färdiga
plocket tillsammans med plocklistan direkt in till
montören.
Prioriteringssystemet för listor som ska plockas Figur 2.4 Fack för prioritering av
visas i figur 2.4 där de viktigaste listorna ligger plock och färdiga plock
överst i dag tre. Mindre viktiga i dag två osv. Vid
dagens början flyttas alla listor ner ett steg för att urskilja vilka plock som släppts vilka
dagar. De listor som befinner sig på dag tre har således funnits på lagret i tre dagar och ska
prioriteras. Det ska så sällan som möjligt finnas listor i facket märkt ”Plock till mont dag
3”.(Kelloniemi, 2012). Då många plock släpps med för stor tidsmarginal finns det ett stort
antal plock i omlopp som sedan hamnar i mellanlager på väg in till monteringen där de blir
7
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stående en längre tid, exempel på dessa mellanlager visas i figur 2.5. Dess plocklistor som
släppts onödigt tidigt medför att alla tre facken stundtals innehåller plocklistor. Detta
skapar en ond cirkel då fler prioriterade plock måste delas ut direkt till plockare som då inte
hinner beta av plocken i facket ”Plock till mont Dag 3”.

Figur 2.5 Mellanlager av färdiga plock i väntan på montering
Själva plockningen av artiklar till en specifik plocklista sker av en och samma person som
plockar artiklar ifrån fyra olika fysiska lagerområden beroende av artikelns storlek. Stora
artiklar ligger utomhus under skärmtak eller i pallställage vid samma skärmtak. Mellanstora
artiklar finns inomhus i pallställage och små artiklar finns i parternosterverk eller hyllor.
Plockaren hämtar översta plocklistan i prioriteringssystemet och hämtar alla artiklar i den
ordningen som står på plocklistan. Alla artiklar läggs i en eller flera pallar som sedan
levereras till ställagen som syns i Figur 2.5. När pallen är placerad i ställaget märks
plocklistan med namn på den som plockat och samma person för sedan av materialet i
Movex.
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3 Underlag för benchmarking
3.1 Studiebesök Atlas Copco Rock Drills AB
Studiebesöket började med ett längre samtal med logistikansvarig där arbetssätt och flöden
för godsmottagning och plockning av material till montering diskuterades. Detta samtal
följdes sedan upp av en rundtur på monteringen och lagret för att se hur arbetet går till i
verkligheten. Genom att följa arbetet på lagret och samtala med de som arbetade där gavs
en detaljerad bild av arbetssätt och flöden.
3.1.1 Övergripande
Atlas Copco Underground Rock Drills AB använder sig av affärssystemet Movex men till
skillnad från Atlas Copco Craelius har de infört ett extra system med dator klienter för
lagerarbetet vilket medför möjligheten att skanna in streckkoder på lagerplatser, plocklistor
och färdiga plock mm. Detta system heter Extend2 och möjliggör rapportering av uttag och
inläggning av material i realtid. (Karlsson, 2012). Alla transaktioner registreras i Extend
som i sin tur kommunicerar med Movex. Extend har medfört att mycket av arbetet på lagret
har kunnat automatiseras.
3.1.2 Godsmottagningen
Godset ankommer till godsmottagningen och lossas i de flesta fallen av förarna till lastbilen
som godset kom med. Godset placeras sedan på en ansamlingsplats där antal kollin räknas
och jämförs med fraktsedeln. Från denna ansamlingsplats påbörjas sedan godsmottagning i
två steg. Vid det första steget placeras godset på en transportbana där godset packas up.
Följesedeln tas från ett kolli i taget och ordernummer matas in i Extend (genom skanning
eller för hand om streckkod saknas) för att kontrollera att det är rätt antal som har kommit
jämfört med beställningen. Godsmottagarna matar även in vilken storlek på lastbärare som
är lämplig och Extend returnerar då förslag på vilken lagerplats godset ska läggas på. Efter
att ha räknat antal artiklar placeras godset i en lastbärare som också märks med streckkoder.
Dessa streckkoder talar om vilken artikel och lagerplats som godset är tilldelat.
Godset registreras och syns då i både extend och Movex som om det vore lagerlagt med
skillnaden att det inte är allokerbart. Till sist skickas godset vidare på transportbanan till
steg två i godsmottagningen. Hela flödet illustreras i figur 3.1.
Gods lossas och
antal kolli
kontrolleras

Steg 1. Följesedel
tas och orderrader
rapporteras.

Steg 2. Godset
placeras på fysisk
lagerplats

Ej allokerbart men ligger på
lagerplats i datasystemet.

Fysiskt på rätt lagerplats
och allokerbar.

Figur 3.1 Flödesschema för godsmottagningen vid Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro.

2

Extend är ett fristående dator program som kan köras på handdatorer eller vanliga datorer för att underlätta
arbetet i Movex. Detta program gör det möjligt att skanna streckkoder istället för att knappa in data förhand.
Extend kommunicerar i sin tur med Movex där all data sparas.
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Vid steg två tar samma personer som utför plockning av artiklar till montering hand om
godset och för det med truck eller med vagnar till den lagerplats som är angiven på
lastbäraren. När godset är placerat på rätt lagerplats skannas lastbäraren och lagerplatsen
och godset blir då automatiskt tillgängligt för allokering. Om det redan finns en plocklista
på delar eller hela partiet som ankommit så sker istället en ompackning till lämplig
lastbärare och godset placeras då i ställage för att senare köras in till monteringen.
Flödet som illustreras i figur 3.1.1 blir väldigt kort då många arbetsmoment sker i varje del
av flödet. Detta är möjligt då godset kommer till arbetarna istället för arbetarna till godset
och springet mellan gods och datorer är helt eliminerat.
3.1.3 Plockning av artiklar till lagret
Vid Atlas Copco Underground Rock Drills AB i Örebro plockas inte en lista av samma
person utan olika plockare ansvarar för plockning av artiklar på olika lagerställen.
Plockarna får plocklistan elektroniskt via Extend på en bildskärm som antingen är monterad
i trucken eller vid varje paternosterverk. Vid start av ett plock väljer plockaren översta
plocklistan i Extend och väljer lämplig lastbärare som märks med information om vilket
plock som finns i den. Plockaren plockar sedan de artiklar som finns på sitt lagerområde
och skickar sedan vidare pallen till nästa lagerområde. När pallen har nått sista
lagerområdet och sista artikeln är plockad visas detta i Extend och den plockaren som
lägger i sista artikeln placerar då pallen vid en ansamlingsplats för färdiga plock.
Truckförare kör sedan in alla färdiga plock till monteringen vid angivna tidpunkter
(vanligtvis skiftbyte). Flödet illustreras i figur 3.2.

Plocklista väljs i
Extend & lastbärare
väljs samt märks

Artiklar plockas
& förs samtidigt
av automatiskt.

Lastbärare skickas
till nästa
lagerområde.

Färdigt plock
levereras till
ansamlingsplats.

Figur 3.2 Flödesschema plockning till montering vid Atlas Copco Underground Rock
Excavation Division i Örebro.
När en lastbärare kommer till en ny plockstation/lagerställe skannas lastbäraren och
plockaren får då upp vad som ska plockas på en bildskärm. Plockaren skannar då
streckkoden på lagerplatsen, plockar artiklar och märker dem med artikelnummer. Sedan
skannas streckkoden på plocklistan och materialet förs då direkt av i Movex. De
klisterlappar som artiklar märks med skrivs ut av en etikettskrivare vid varje plockstation.
Plockningen till montering har som mål att alla plocklistor som är frisläppta för plock innan
kl 09:00 ska vara klara att levereras till monteringen senast kl 07:00 dagen efter.
Information om hur lång tid varje plock tar att plocka sparas och används av Movex som
med denna information automatiskt levererar plocken i prioritetsordning till lagret vi
Extend.

10

Examensarbete: Förbättring av flödet mellan lager och produktion

3.2 Studiebesök Atlas Copco Tools Tierp
Studiebesöket hos Atlas Copco Tools i Tierp började med en kort rundtur av verksamheten
samtidigt som diskussion med logistikansvarig fördes för att skapa en övergripande bild av
verksamheten. Därefter följdes arbetet i godsmottagningen steg för steg och varje moment
förklarades i detalj. På samma vis följdes även arbetet med försörjning av material till
monteringen.
3.2.1 Övergripande
Atlas Copco Tools i Tierp använder sig av affärssystemet SAP3 för all registrering och
hantering av material. All registrering av material sker i detta affärssystem. För att försörja
monteringen med material använder sig Atlas Copco Tools av ett Kanban4 system där
montörerna har direkt tillgång till allt material i form av två lådor. När första lådan är tom
skannar montörerna lådan med en streckkodsläsare och en signal skickas då till plockarna
som fyller på lådan. (Moffatt, 2012).
3.2.2 Godsmottagningen
Godsmottagningen använder sig av lagerläggning i två steg. Efter att godset ankommit och
antal kollin är kontrollerade samlas det på en angiven yta. Därefter hämtar godsmottagarna
godset till steg ett i godsmottagningen där följesedeln plockas och registreras i SAP. Under
det första steget skrivs en intern följesedel ut som följer med till steg två och talar om
vilken artikel som finns i lastbäraren samt förslag på lagerplats. Vid behov packas även
artiklar upp och läggs i lämplig lastbärare. Noterbart är att antalet artiklar inte kontrolleras
utan man litar istället på att underleverantörerna levererar korrekt antal. Mindre gods
transporteras sedan via ett transportband till steg två medan pallgods flyttas med truck.
Efter steg ett är allt gods registrerat i SAP och lagerplats är tilldelat men artiklarna är inte
allokerbara.
I steg två tar godsmottagarna godset från steg ett och flyttar det till lagerplatsen som är
angiven på den interna följesedeln. Godset som är placerat på pallar märks med en
pallflagga och ställs i ställage medan mindre gods samlas på vagnar och läggs in i
parternosterverk. Lagerläggningen av gods sker endast ett par gånger per dag då
ansamlingsplatserna blir fulla. När godset är lagt på plats blir det frisläppt för allokering.
Då antalet artiklar inte kontrolleras i godsmottagningen upptäcks inte avvikelser förrän
artiklarna ska plockas till monteringen och avvikelserna spåras då tillbaka tills var felet
uppstått.

3

SAP står för "Systems, Applications and Products in Data Processing" och är ett väl etablerat affärssystem
inom verkstadsindustrin.
4
Kanban är ett sätt att arbeta för att trygga materialförsörjningen till ett visst moment. Det innebär i detta fall
att synliggöra materialbehov genom att skicka en signal till plockarna via SAP
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3.2.3 Materialförsörjning till monteringen
Plockning av artiklar till monteringen utgår ifrån listor som automatiskt genereras av
affärssystemet SAP. Arbetssättet bygger på en kanbanmodell där montörerna har två lådor
med varje artikel, när första lådan är slut skannar montörerna lådan och börjar plocka ur
låda två. Plockarna får då en plocklista via SAP som talar om vilka artiklar som ska fyllas
på och hämtar då dessa ifrån lagret. Hur många artiklar som hämtas beror på vad som får
plats i montörernas lådor. Materialet flyttas till respektive montör och sedan påbörjas ett
nytt plock.
När montörerna är färdiga med ett montage registreras detta och materialet som ingick i
varje montage förs då av.
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4 Benchmarking
4.1 Teori
Benchmarking är ett arbetssätt som används för att enkelt kunna identifiera
förbättringsåtgärder. Iden är i grund och botten att en jämförelse skall göras mellan en av
företagets egna processer och en oberoende men identisk eller liknande process.
Benchmarking kan göras på bland annat tre olika sätt: internt, funktion eller mot
konkurrenter. Internt innebär att ett företag jämför två processer inom företaget, divisionen
eller bolaget. Att göra en funktionell benchmarking innebär att ett företag jämför sig med
att annat företag i en annan bransch men som är mycket duktiga på en viss typ av process.
Till exempel kan en biltillverkare jämföra sin faktureringsprocess med ett kreditbolag för
att se vad som kan göras bättre. Att göra en benchmarking med en konkurrent innebär att
ett företag jämför sig i största möjliga utsträckning med sina konkurrenter inom samma
bransch (Bergman,. Klevsjö, 2003).
Benchmarking kan delas upp i många olika steg och vilka steg som används och hur de
benämns varierar men huvudsakligen är de steg som behövs:






Definiera omfattningen
Välj benchmarkingpartners
Bestäm metoder enheter indikatorer och metoder för data insamling
Datainsamling
Sammanställning av resultatet

Under definitionen av omfattningen bestäms vad benchmarkingen skall innehålla och vilka
avgränsningar som skall göras. Utifrån detta väljs sedan en lämplig benchmarkingpartner.
Innan benchmarkingen nu sker behöver metoder, enheter, indikatorer och metoder för
datainsamling fastställas för att vara säker på att få ett så pålitligt resultat som möjligt.
Därefter sker in samling av data och sammanställning av dessa data till ett resultat som kan
vara allt ifrån tabeller och diagram till förslag på förbättringsåtgärder.
Dessa steg användes för benchmarkingen som presenteras i denna rapport och resulterade i
ett fåtal viktiga frågeställningar som tagits fram och presenteras i tabell 4.2.2-4.2.3. Dessa
frågeställningar berör delar av verksamheten som är jämförbara och intressanta ur
utvecklingssynpunkt för Atlas Copco Craelius.

4.2 Benchmarking med Atlas Copco Rock Drills AB I
Örebro
4.2.1 Övergripande
Den mest betydelsefulla skillnaden mellan Atlas Copco Craelius och Rock Drills är
grundidén att materialet ska flöda till arbetarna istället för arbetarna till materialet. Denna
grundidé är ett måste för att kunna hantera de stora volymerna av material som passerar
13
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genom lagret hos Atlas Copco Rock Drills. För att kunna arbeta på detta sett har
arbetsstationer upprättats längs flödet av material vilket medför att arbetarna kan stå stilla
vid sin arbetsplats istället för att hela tiden röra sig mellan materialet och arbetsstationerna.
En vital skillnad mellan företagen är även användningen av datasystemet Extend som
medför att material snabbt kan skannas för att ta reda på vart materialet ska och hur
materialet ska hanteras. Detta dataprogram möjliggör också att tex plocklistor kan skickas
elektroniskt mellan plockstationer och rätt lista tas automatiskt fram av Extend när ett plock
kommer till en arbetsstation och skannas. Hänsyn måste dock tas till att Atlas Copco Rock
Drills hanterar betydligt större volymer material än Atlas Copco Craelius.
4.2.2 Godsmottagningen
Hanteringen av ankommande gods hos Atlas Copco Rock Drills skiljer sig på ett antal
viktiga punkter från Atlas Copco Craelius hantering. Den största skillnaden är att man hos
Rock Drills låter allt material flöda till arbetarna istället för att varje godsmottagare själv
ska gå till materialet. I tabell 4.1. illustreras hur Atlas Copco Rock Drills skiljer sig från
Craelius i viktiga frågor.
Tabell 4.1 Jämförelse mellan Atlas Copco Rock Drills och Atlas Copco Craelius
godsmottagning.
Frågeställning
Finns KPI för godsmottagningen?
Skannas ankommande material?
Används handdatorer?
Kontrolleras godset mot beställt antal före
lagerläggning?
Kontrolleras antal artiklar i mer än ett steg?
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Rock Drills
NEJ
JA
NEJ
JA

Craelius
NEJ
NEJ
NEJ
JA

NEJ

NEJ
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Finns KPI för godsmottagningen?
Inget av företagen mäter i dagsläget effektiviteten hos godsmottagningen. Rock Drills sätt
att registrera ankommet gods medför däremot att ankommet material som registrerats i
första steget syns i Movex även om materialet inte är helt lagerlagt.
Skannas ankommande material?
På denna frågeställning skiljer sig företagen åt. Rock Drills ser till att underleverantörer har
möjligheten att märka varje kolli med streckkoder för att snabbare kunna registrera
ankommande gods. Genom att skanna streckkoder istället för att slå in ordernummer ifrån
följesedel manuellt sparas mycket tid. Craelius sköter istället detta arbete manuellt vilket är
mycket tidskrävande.
Används handdatorer?
Inget av företagen använder sig av handdatorer. Rock Drills har i dagsläget inget behov av
handdatorer då de istället ser till att materialet flödar till arbetarna som då kan stå stilla vid
en stationär dator. Craelius använder sig inte heller av handdatorer vilket medför att
godsmottagarna hela tiden måste gå mellan ankommet gods och arbetsstationerna.
Kontrolleras godset mot beställt antal före lagerläggning?
Båda företagen kontrollerar ankommet antal mot beställt antal i varje kolli. Rock drills har
dock ett uttalat tillfälle i godsmattagningsprocessen där detta ska ske medan kontrollen av
antal kan ske på olika ställen under godsmottagningsprocessen hos Craelius.
Kontrolleras antal artiklar i mer än ett steg?
Vid båda företagen kontrolleras antal artiklar endast vid ett tillfälle. Rock Drills har dock
möjligheten att antalet kontrolleras vid flera tillfällen då de arbetar med lagerläggning i två
steg. Rock Drills anser dock att det inte behövs, utan litar på att kontrollen utförts korrekt i
första steget.
4.2.3 Plockning av material till monteringen
Plockning av artiklar till montering fungerar i grund och botten på samma sätt i båda
företagen. En markant skillnad är dock att lastbärare med plockade detaljer kommer till
arbetarna som är stationerade på en plockstation istället för att arbetarna går mellan
plockstationerna. Detta är genomförbart då Rock Drills till skillnad från Craelius har alla
plocklistor elektroniskt i datasystemet Extend. Plockarna kan då skanna lastbäraren som
kommer till plockstationen för att automatiskt få information om vad som ska plockas.
Frågeställningar som har tagits fram för att jämföra Atlas Copco Rock Drills med Craelius
presenteras i tabell 4.2.
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Tabell 4.2 Jämförelse mellan Atlas Copco Rock Drills och Atlas Copco Craelius plockning
av artiklar till monteringen.
Frågeställning
Finns KPI för plocklistor?
Registreras det när Plock påbörjas?
Ställs färdiga plock i mellanlager?
Skannas artiklar vid plockning?

Rock Drills
JA
JA
JA
JA

Craelius
NEJ
NEJ
JA
NEJ

Finns KPI för plocklistor?
Atlas Copco Rock Drills mäter effektiviteten genom att hela tiden kontrollera att deras mål
med att all plock som släpps innan kl 09:00 ska vara klara innan kl 07:00 dagen efter hela
tiden uppfylls. Information om vilka plock som klarat målet respektive inte klarat målet
samt en prognos på när kommande plock tros bli klara tas fram med hjälp av DataSet
Vision5. Som bas för denna information används historik för hur lång tid alla plock har tagit
att plocka tidigare.
Atlas Copco Craelius har i dagsläget ingen KPI och registrerar heller inte någon data som
skulle kunna användas för att mäta effektiviteten på plockning av material till monteringen.
Registreras det när Plock påbörjas?
Inget av företagen mäter idag när ett plock i verkligheten påbörjas. Rock Drills anser dock
att deras plock är påbörjat när det är frisläppt för plockning vilket inte är samma sak som att
det har börjat plockas i verkligheten. Rock drills har däremot information tillgänglig i
Movex som talar om när första artikeln är plockad på en plocklista men använder inte
denna information. Rock Drills är inte intresserade av att veta mer exakt när varje plocklista
påbörjas utan snarare hur lång ledtid det är för ett plock från att det är frisläppt tills det är
levererat till monteringen.
Craelius har ingen möjlighet att mäta när plocklistor påbörjas. Craelius registrerar den
totala ledtiden för plocken i Movex men denna information används inte och är
missvisande då en del plock släpps men sedan inte levereras till plockningen direkt.
Ställs färdiga plock i mellanlager?
Båda företagen har mellanlager med färdiga plock. Skillnaden är att Rock Drills
lagerpersonal själva levererar ut färdiga plock vid fasta tidpunkter medan montörer på
Craelius själv hämtar plock när de behöver.
Skannas artiklar vid plockning?
En stor skillnad mellan företagen är hur plockningen går till.
Vid Atlas Copco Rock Drills får plockarna information om vilken artikel som ska plockas
på en bildskärm, plockaren skannar då lagerplatsen där artikeln ligger och sedan
plocklistan. Materialet förs då av i realtid och nästa artikel visas på bildskärmen.
Craelius som inte har möjligheten att skanna streckkoder, plockar istället varje artikel enligt
plocklistan. När hela plocket är klart registreras det i Movex och alla artiklar förs då av
5

DataSet Vision beskrivs i kapitel 1.5 ”Benämningar och begrepp”
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samtidigt. Detta medför att lagersaldot temporärt är felaktigt vilket kan medföra problem
om andra transaktioner som tex lagerläggning sker samtidigt.

4.3 Benchmarking med Atlas Copco Tools AB I Tierp
4.3.1 Övergripande
Viktigt att notera vid denna benchmarking är att Atlas Copco Tools inte använder sig av
samma affärssystem som Atlas Coco Craelius. Trots att företagen använder sig av olika
affärssystem så är sättet att arbeta på vid godsmottagningen likartade med skillnaden att
Tools använder sig av lagerläggning i två steg medan Craelius endast har ett steg.
Försörjningen av material till monteringen sker med väldigt olika metoder där Tools
använder sig av Kanban och Craelius plockar de artiklar som behövs för varje montage.
Jämförelse av materialförsörjning eller plockning till montering är inte relevant för denna
rapport då verksamheten är för olika.
4.3.2 Godsmottagning
Godsmottagningen hos Atlas Copco Tools försöker arbeta med utgångspunkt från att
materialet ska komma till arbetarna, till skillnad från Craelius där arbetarna går till
materialet. Detta fungerar bra för mindre kollin, men vid hantering av pallar måste
undantag ofta göras. På samma sätt fungerar lagerläggningen i två steg bra för mindre kolli,
medan hanteringen av pallar stundtals sker i ett steg, även om registreringen i
affärssystemet är upplagt för inläggning i två steg. Nedan presenteras de frågeställningar
som använts vid jämförelsen.
Tabell 4.3 Jämförelse mellan Atlas Copco Tools och Atlas Copco Craelius
godsmottagning.
Frågeställning
Finns KPI för godsmottagningen?
Skannas ankommande material?
Används handdatorer?
Kontrolleras godset mot beställt antal före
lagerläggning?
Kontrolleras antal artiklar i mer än ett steg?

Tools
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

Craelius
NEJ
NEJ
NEJ
JA

NEJ

NEJ

Finns KPI för godsmottagningen?
Ingen av företagen mäter effektiviteten hos godsmottagningen. Tools har dock tillgång till
de data som behövs för att införa KPI eftersom de har lagerläggning i två steg, men då detta
inte följs fullt ut hade en eventuell KPI blivit missvisande.
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Skannas ankommande material?
Inget av företagen skannar streckkoder på ankommande gods. Tools har dock ett system
med streckkoder som används efter att godset registrerats och skulle kunna se till att alla
underleverantörer märker ankommande gods med streckkoder.

Används handdatorer?
Inget av företagen använder handdatorer i godsmottagningen. Tools använder handdatorer
vid försörjning av material till monteringen men anser sig inte ha behov av detta i
godsmottagningen då materialet ska komma till arbetarna och inte tvärt om.
Kontrolleras godset mot beställt antal före lagerläggning?
Noterbart under denna frågeställning är att Atlas Copco Tools inte utför någon noggrann
kontroll av vilket antal som kommer i varje kolli. Tools litar istället på sina
underleverantörer och registrerar artiklar efter vad som är angivet på följesedeln. Detta är
en stor kontrast mot Craelius som är mycket noggranna med att kontrollera att korrekt antal
har kommit. Tools spårar istället felen när de upptäcks och anser sig ha så pass bra kontakt
med underleverantörer att det inte är något problem att få extra komponenter om något har
saknats i en leverans.

4.4 Sammanställning av benchmarking
Genomgående har denna benchmarking visat att Atlas Copco Rock Drills ligger steget före
både Craelius och Tools när det gäller hanteringen av ankommande gods vilket illustreras i
tabell 4.4.
Tabell 4.4 Sammanställning av benchmarking för godsmottagningen
Frågeställning
Finns KPI för godsmottagningen?
Skannas ankommande material?
Används handdatorer?
Kontrolleras godset mot beställt antal före
lagerläggning?
Kontrolleras antal artiklar i mer än ett steg?

Tools
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

Rock Drills
NEJ
JA
NEJ
JA

Craelius
NEJ
NEJ
NEJ
JA

NEJ

NEJ

NEJ

Denna benchmarking har påvisat att Craelius har många områden som kan förbättras. Då
mängden gods som hanteras av de tre olika företagen skiljer sig stort bör inte arbetssätt
kopieras rakt av mellan företagen utan de delar som är mest intressanta bör ses över och
anpassas för den egna verksamheten.
Genomgående har denna benchmarking också påvisat nyttan med att kunna skanna in
streckkoder på ankommande gods eller plocklistor då detta kraftigt underlättar hanteringen
vid större volymer.
Jämförelsen har också påvisat att försörjningen av material till montering kan ske med
mycket skilda metoder och här spelar typen av material och volym stor roll.
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5 Förslag till nya arbetssätt, flöden och KPI
5.1 Förslag till nytt arbetssätt i godsmottagningen
5.1.1 Lagerläggning i två steg
Detta förslag är inte speciellt framtaget för att göra godsmottagningsprocessen snabbare
utan för att kunna skilja registrering av gods mot lagerläggning av gods. Att skilja
momenten åt medför att truckförare på ett enkelt sätt kan bli delaktiga i registreringen och
på så sätt undvika att gods som lossas och placeras på annan plats än angivet tappas bort
pga bristfällig kommunikation. Allt ankommande gods skal genom denna uppdelning på
mycket kort tid kunna registreras och alla berörda parter på företaget kan då snabbt få
information vi Movex om gods ankommit eller ej.
För att dessutom kunna implementera KPI:er i godsmottagningen föreslås ett tvåstegs
system där ankommande gods först registreras och placeras på angiven plats för att sedan i
turordning läggas på lagerplats.
Under steg ett i godsmottagningen plockas följesedlar från ankomna kollin för att direkt
registrera ordernummer och antal i Movex. Uppackning av material sker endast vid behov
som tex om flera artiklar finns i samma kolli. Under detta steg räknas inte antalet artiklar.
Antalet artiklar uppskattas snarare för att se om angivet antal på följesedeln är rimligt mot
hur stort kollit är.
Vid registreringen i det första steget hamnar nu artikeln på en lagerplats som lämpligen kan
döpas till ”LL PÅGÅR”. Detta är alltså ingen fysisk lagerplats utan artiklarna ligger på
angiven samlingsplats för registrerat gods. Denna lagerplats är inte allokerbar och kan
liknas med lagerplatsen ”kontroll” som i dagsläget finns i Movex. Artiklarna som ligger på
lagerplatsen ”LL PÅGÅR” får automatiskt status 50 vilket indikerar att artiklarna endast är
registrerade.
En intern följesedel/mottagningsdokument skrivs automatiskt ut vid första registreringen
och denna fästs på kollit som sedan placeras på angiven plats.
Godsmottagarna kan nu börja med steg två och beta av mottagningsdokumenten för att i
turordning lagerlägga allt gods i samma ordning som det har registrerats. Nedan visas
skillnaden mellan laggerläggning i ett och två steg i figur 5.1.
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Nuvarande arbetsflöde

Lossa gods &
placera på
angiven plats.

Hämta
följesedel &
kontrollera antal

Kontrollera
ordernummer &
notera lagerplats.

Flytta
artiklar till
lagerplats.

Registrera i Movex.
(Artikel är nu allokerbar)

Tvåstegs lagerläggning

Lossa gods &
placera på
angiven plats.

Registrera ankommet
gods i Movex utifrån
följesedel.

Flytta artiklar till
lagerplats &
kontrollera antal.

Registrera i Movex.
(Artikel är nu allokerbar)

(Blir er allokerbart)

Figur 5.1 Skillnaden mellan godsmottagning i ett respektive två steg.
Under steg två kontrolleras nu antalet artiklar mot mottagningsdokumentet som automatiskt
skrevs vid registreringen och flyttas sedan efter uppackning till lämplig lagerplats som
föreslås av Movex eller läggs på en ny lagerplats. När artiklarna är lagda på lagerplatsen
registrerar godsmottagarna detta i Movex och artikeln flyttas då automatiskt från platsen
”lagerläggning” till den angivna platsen.
Om ett felaktigt antal artiklar upptäcks under lagerläggningens andra steg backas
inläggningen som gjordes i steg ett och leverantören kontaktas. Denna metod att arbeta
innebär att produktionsteknikerna kan se om material som saknas har ankommit innan det
är helt lagerlagt. KPI kan med denna metod införas som då kan påvisa hur lång tid det tar
från registrering tills godset är lagerlagt. Snabb mottagning av gods påverkar också
leveransprecisionen på underleverantörer då denna beror av mottagningsdatum.
Detta förslag till arbetssätt är helt genomförbart utan införandet av handdatorer. Förslaget
är dock anpassat för att vara speciellt effektivt vid ett eventuellt införande av handdatorer.
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5.1.2 För och nackdelar
Fördelar:
 Risken att registrera fel antal i Movex minskar då antal först registreras efter
följesedel och sedan efter verkligt antal.
 Risken att fel orderrad registreras minskas då det skulle medför att artiklarna inte
hittas vid lagerläggningen i steg två.
 Möjliggör införande av KPI
 Vid ett eventuellt införande av truck och handdatorer kan truckförare fördelaktigt
hjälpa godsmottagningen med första registreringen av skrymmande gods.
Nackdelar:
 Införandet av handdatorer är ett kostsamt steg för ett relativt litet lager.
 Vid införande utan handdatorer: Utskrift av dokument från listan ”pågående
lagerläggning” medför ökat pappersarbete.

5.1.3 Införande av handdatorer för godsmottagningen
För att förslaget som presenterats under rubriken ”5.1 Förslag till nytt Arbetssätt i
godsmottagningen” ska vara så effektivt som möjligt bör ett system med handdatorer
införas.
För att första steget ska vara så effektivt som möjligt behövs möjligheten att kunna skanna
ankommande kollin och på så sätt automatiskt få informationen om vad kollit innehåller.
Detta kan genomföras utan handdatorer men det skulle medföra att mycket tid går åt att
flytta godset till en skanningsstation. Då skrymmande gods som inte kan läggas i vanligt
lager ankommer skulle materialet ändå behövas matas in för hand.
Införandet av handdatorer skulle medföra att steg ett i godsmottagningsprocessen skulle gå
mycket snabbt och eventuell intern följesedel behöver då inte skrivas ut då varje kolli redan
är märkt med streckkod. Detta alternativ med intern följesedel finns dock kvar då artiklar
som är packade i samma kolli måste separeras.
I steg två skulle införandet av handdatorer medföra att godsmottagarna inte behöver bege
sig tillbaka till arbetsstationen för att registrera var de lagt artiklarna utan de kan istället
markera på handdatorn vilken artikel de lagerlägger och sedan skanna lagerplatsen där
artiklarna placerades och materialet flyttas då i realtid till rätt lagerplats.

5.2 Förslag till förändringar för produktionsteknik och
plockning
5.2.1 Förslag till förbättringar för släpp och utskrift av plocklistor
All information som behövs för införande av KPI för produktionstekniks arbete med
plocklistor finns i dagsläget redan i affärssystemet Movex och förändringar behöver därför
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inte införas med anseende på KPI. Det största problemet med flödet från att en plocklista
släpps tills den är levererad till monteringen är att det inte finns något sätt att kontrollera
vilka plocklistor som plockas utan att gå ut till lagret och fråga varje enskild plockare.
När en produktionstekniker idag släpper en plocklista får den status 40 i Movex. Artiklar
allokeras då till tillverkningsorden. När sedan listan med klisterlappar skrivs ut höjs
statusen för plocklistan till 44 och det är efter detta steg som listan efter prioritering hamnar
hos plockarna på lagret.
Genom att istället låta plockarna på lagret själva skriva ut listan med klisterlappar när de
faktiskt börjar plocka en lista skapas möjligheten att i Movex se exakt när en lista började
plockas. När sedan listan förs av och artiklarna därmed tas ut ur lagret går statusen på nytt
upp till en högre status vilket då skapar möjligheten att mäta exakt hur lång tid som har gått
mellan förändringarna av status. Med detta sätt att arbeta skapas alltså möjligheten att mäta
hur lång tid varje plock tar.
Produktionsteknikerna har nu också möjligheten att på mycket kort tid med hjälp av Movex
se om just deras plock håller på att plockas eller om det ligger i kö.
Informationen som behövs för att tydligt kunna sammanställa belastningen av plockning till
montering sparas nu på ett nytt sätt och är tillgängligt genom DataSet Vision. En sådan
sammanställning kan då presenteras i en överskådlig tabell. Ett exempel på en sådan tabell
visas i tabell 5.1.
Tabell 5.1 Exempel en sammanställning av läget för plocklistor.
Tillverkningsorder Artikel nr
100555
100556
100557
100558
100559
100560
100561
100562
Antal Listor i kö:
8

3719 0000 00
3719 0000 01
3719 0000 02
3719 0000 03
3719 0000 04
3719 0000 05
3719 0000 06
3719 0000 07

Status:
(TO/Material)
Plockas(40/44)
Plockas(40/44)
I kö(40/33)
I kö(40/33)
I kö(40/33)
Plockas(40/44)
I kö(40/33)
I kö(40/33)

Plocket
Plocktid
släptes
(timmar):
2012-03-27
5
2012-03-27
4
2012-03-27
5
2012-03-28
8
2012-03-28
7
2012-03-29
3
2012-03-29
5
2012-03-29
4
Total plocktid (timmar):
41

Med denna typ av sammanställning kan produktionsteknikerna nu se vilka plock som
plockas och hur många timmars arbete som finns i kön. Med hjälp av denna information
kan nu produktionsteknikerna med större precision veta när deras redan släppta plocklistor
förväntas bli färdiga och om de vill släppa en ny lista så vet de hur stor den befintliga kön
är och kan då se till att inte belasta plockningen genom att släppa plocklistor onödigt tidigt.
5.2.2 För och nackdelar
Fördelar:
 Arbetet med utskriften av plocklistor fördelas
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Planering för släpp av plocklistor förenklas
Mellanlager av färdiga plock kan minskas
Överskådlig sammanställning av belastningen på plockningen.
Möjliggör tidmätning av varje plock

Nackdelar:
Efter samtal med berörda parter har inga nackdelar upptäckts utöver att en skrivare behöver
flyttas ut till lagret.
5.2.3 Förslag på förändringar för ökad produktivitet vid plockning
Plockningen av artiklar ifrån pallställage är i nuläget mycket tidskrävande.
Varje ställage har i dagsläget ett nummer och varje sektion av ställaget har sedan en
bokstav. Exempel på lagerplatts blir då: ställage 305, sektion B och lagerplatsen heter då
305B i Movex.
Då alla hyllplan i varje sektion av ställagen har samma lagerplats tar det onödigt lång tid att
hitta just den pallen som är angiven på plocklistan. När artiklar som skall plockas finns i
samma sektion går det dessutom ofta onödig tid till att höja och sänka gafflarna på trucken.
Problemet illustreras med ett exempel i Figur 5.2.2. Varje pil visar hur gafflarna måste
höjas eller sänkas. Gröna pilar visar hur man bör göra och röda visar hur det till och från
går till i dagsläget.
Anta att avståndet mellan varje balk i ställaget är en meter. Antal lyft och sänkningar av
gafflarna blir i de båda fallen lika många men om man tittar närmare på hur långt varje lyft
eller sänkning är så kan man snabbt se att man i detta exempel behöver höja en meter
mindre och sänka en meter högre. Tiden som sparas på att minska antalet lyft eller längden
man behöver lyfta tillsammans med tiden det tar att lokalisera rätt pall i rätt sektion kortas
av väsentligt genom att numrera varje lagerplats enligt exemplet i Tabell 5.2.
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Figur 5.2 Illustrering av plockning i ställage

Genom att ge varje pallplats en egen lagerplats i Movex underlättas plockarens arbete
avsevärt. Den som plockar kommer då automatiskt få plockordningen till varje sektion på
plocklistan som sorteras efter lagerplats. Förslagsvis döps ställage och sektion på samma
sätt som beskrevs tidigare. Efter bokstaven anges sedan vilken pallplats i sektionen som
pallen står på. Exempel: ställage 305, sektion B, plats 12 blir då 305B12. Varje sektion
består av två kolumner, genom att numrera ena kolumnen av sektionen i stigande ordning
och sedan fortsätta på andra kolumnen i omvänd ordning och vid närmaste tiotal kommer
plockaren aldrig behöva åka tillbaka med trucken en kolumn. Två sektioner i ett ställage får
då lagerplatserna enligt Tabell 5.2
Tabell 5.2 Exempel på numrering av pallställage.
305A
13
12
11
10

305B
20
21
22
23

13
12
11
10
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5.3 Förslag till KPI
5.3.1 KPI för godsmottagningen
För godsmottagningen föreslås snittiden för lagerläggning av en artikel som ett bra sätt att
mäta effektiviteten. Denna tid kan efter införandet av tvåstegs lagerläggning mätas som
tiden mellan det att en artikel läggs på lagerplatsen för registrerat gods till dess att artikeln
lämnar denna lagerplats.
Denna KPI bör mätas veckovis för att kontinuerligt ha kontroll över belastningen i
godsmottagningen. Informationen som finns tillgänglig i Movex hämtas via DataSet Vision
och kan då presenteras i allt från ett enkelt värde till mer avancerade diagram. Denna
veckovisa mätning av belastningen på godsmottagningen kan i sin tur ligga som underlag
för att kunna se om belastningen ökar eller minskar vid införandet av nya arbetsrutiner. För
detaljerad information om vilket register som innehåller önskad information samt hur tiden
kan räknas ut se bilaga 2.
5.3.2 KPI för produktionsteknik
Genom att mäta tiden det tar från att ett plock släpps tills det att en montör registrerar att
plocket börjat monteras skapas en bra KPI som visar hur effektivt hela flödet från
produktionsteknik till produktion är. Även denna KPI hämtas ur Movex med hjälp av
DataSet Vision och presenteras i form av tabeller eller diagram. KPI’t bör inte mätas för
enskilda plock, utan bör sammanställas för alla plock som är släppta under tex en vecka.
Denna KPI kan användas som morot för produktionsteknikerna att inte släppa plock för
tidigt då detta skulle försämra värdet på KPI’n. Om produktionsteknikerna kan sträva efter
att minska denna KPI genom att släppa plocklistor i rätt tid kommer även mellanlager av
färdiga plock att minska. Hur informationen hämtas och kan presenteras beskrivs i bilaga 2.
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6 Jämförelse mellan tvåstegs lagerläggning
och nuvarande arbetssätt
Vid en första anblick kan lagerläggning i två steg kännas som en ökad arbetsbörda för
godsmottagningen i jämförelse med hur man arbetar i dagsläget vilket inte är fallet. I figur
6.1 illustreras hur arbetet i godsmottagningen fungerar. Pilar visar när godsmottagarna
behöver förflytta sig på lagret. Röda pilar visar arbetet i nuläget och gröna pilar visar
lagerläggning i två steg.

Figur 6.1 Illustrering av de två arbetssätten.
Båda sätten att arbeta kan delas upp i tre steg. Dessa tre steg ser ut enligt följande.

6.1 Steg ett
Nuläget:
Godsmottagaren väljer ett kolli som packas upp och antalet artiklar kontrolleras med
angivet antal på följesedel. Godsmottagaren går nu till datorn där ordernummer och beställt
antal kontrolleras i Movex menyn PPS300 för att därefter kontrollera vilken lagerplats som
ska användas i menyn MMS060. Lagerplats antecknas och godsmottagaren går tillbaka till
godset.
Tvåstegs godsmottagning:
Godsmottagaren hämtar följesedeln på valt kolli för att sedan gå till datorn och registrerar
det antal som står på följesedeln i menyn PPS300, en intern följesedel skrivs då automatiskt
ut. Därefter går godsmottagaren tillbaka till godset och märker kollit med den interna
följesedeln. Detta upprepas tills allt gods är registrerat. Godsmottagarna kan med fördel ta
fler följesedlar åt gången jämfört med hur de arbetar i dagsläget.
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Summering steg ett:
Att införa tvåstegs godsmottagning innebär i detta steg minskar arbetet vid datorn.
Godsmottagarna behöver dock röra sig samma sträcka mellan godset och datorn om man
bortser från att fler följesedlar kan hämtas samtidigt. Å andra sidan måste i många fall en
intern följesedel fästas på kollit. Tiden för att skriva ut en intern följesedel och fästa den på
kollit kan jämföras med tiden det tar att kontrollera lagerplats i ”nuläget”.
Tidsåtgång blir i steg ett alltså mycket kortare för lagerläggning i två steg eftersom det tar
lång tid att packa upp ett kolli och kontrollera antalet.

6.2 Steg två
Nuläget:
Efter att steg ett är klart påbörjas nu steg två. Efter att ha gått tillbaka till kollit i steg ett
transporterar godsmottagaren kollit till lagerplatsen som antecknades i steg ett. Artiklarna
läggs på lagerplatsen. Då flera artiklar finns i samma kolli transporteras kollit vidare till
nästa lagerplats och nästa artikel läggs på sin lagerplats.
Tvåstegs godsmottagning:
En godsmottagare tar den interna följesedeln som är fäst på respektive kolli och
transporterar godset efter att det har packats upp och kontrollräknats till angiven lagerplats
på samma vis som i ”Nuläget”. Viktigt att notera här att förslag på lagerplats automatiskt
har genererats på den interna följesedeln.
Summering steg två:
I detta steg är ”Nuläget” mindre tidskrävande i samma storleksordning som tvåstegs
lagerläggning i steg ett. Tidsåtgången är nu densamma för båda metoderna.

6.3 Steg tre
Detta steg är identiskt för både ”Nuläget” och ”Tvåstegs lagerläggning”. Godsmottagaren
går tillbaka till datorn och registrerar vilken lagerplats godset har placerats på.

6.4 Summering av de tre lagerläggningsstegen
Vid en summering av dessa tre steg förefaller det som om det skulle ta lika lång tid att
lagerlägga ett ankommet kolli med de olika metoderna men så är inte fallet.
Den verkliga fördelen med att införa lagerläggning i två steg visar sig först när en större
volym gods ska lagerläggas.
För godsmottagningen i dagsläget minskas inte tiden för att lagerlägga ett kolli märkbart
vid större volymer. För lagerläggning i två steg kommer tiden det tar att gå tillbaka till
arbetsstationen i steg tre minskas då detta steg inte behöver upprepas lika ofta då godset
redan är registrerat och synligt i Movex. Godsmottagarna kan alltså istället för att gå
tillbaka och registrera varje kolli påbörja lagerläggning av nästa mottaget kolli och på så
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sätt registrera ett större antal interna följesedlar vid ett och samma tillfälle. Detta skulle
även kunna göras i nuläget men det skulle då ta extra lång tid innan ankommet gods är
registrerat och syns i Movex vilket skulle vara en försämring.
Även tiden för steg ett kommer att minska. När steg ett för ”tvåstegs lagerläggning” är
genomfört första gången och den interna följesedeln är fäst på kollit kommer
godsmottagarna direkt att kunna ta med sig nästa omgång med följesedlar till datorn för att
registrera. Detta görs sedan tills allt gods är registrerat. Detta kommer att medföra att tiden
det i dagsläget tar att efter avslutat steg tre ta sig till nytt gods kommer sparas in och större
tidsbesparingar kommer att ske ju mer gods som ankommer.

6.5 Tidsanalys
För att mer detaljerat undersöka skillnaden mellan direkt lagerläggning (nuläget) och
tvåstegs lagerläggning har en tidsanalys gjorts som presenteras i Tabell 6.1 - Tabell 6.4.
Då ankommande gods skiljer sig kraftigt åt mellan olika kollin har denna analys gjort med
utgångspunkt från ett kolli i form av en pall med tio lika artiklar. Artiklar som ankommer
antas redan finnas i lager och ligger i ett pallställage. Alla tider är uppskattade utifrån
erfarenhet och samma tider har används för direkt lagerläggning och tvåstegs
lagerläggnings olika moment (Exempelvis uppackning av artiklar tar lika lång tid
oberoende av arbetssätt). Denna analys är inte menad att visa exakt hur lång tid det tar att
lägga in gods med de olika metoderna utan den visar i vilken storleksordning
tidsbesparingar kan åstadkommas. Det scenario som tidsanalysen är gjort på är
lagerläggning av tre redan lossade kollin.
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6.5.1 Direkt lagerläggning
Som illustreras i Tabell 6.1 så tar det ca åtta och en halv minut att lagerlägga och registrera
den första pallen. Resterande pallar tar lika lång tid som den första och all tre pallar blir då
lagerlagda efter totalt 25 och en halv minuter. Som Tabell 6.1 visar så är arbetet med att
lagerlägga de tre pallarna identiskt.
Tabell 6.1. Tidsanalys av direkt lagerläggning.

Direkt lagerläggning(nuläget)
Första
artikeln
Gå till Ankommet gods
Packa upp artiklar
Ta följesedel och gå till arbetsstation
Kontrollera ordernummer
Kontrollera lagerplats
Gå till Godset
Transportera gods till Lp och lagerlägg
Gå tillbaka till arbetssation
Registtrera ankommet gods

Andra
artikeln
0:15
2:00
0:15
0:45
0:30
0:15
3:00
1:00
0:30
8:30

0:15
2:00
0:15
0:45
0:30
0:15
3:00
1:00
0:30
8:30

Summa:

25:30

Tredje
artikeln
0:15
2:00
0:15
0:45
0:30
0:15
3:00
1:00
0:30
8:30
Allt är
registrerat

6.5.2 Lagerläggning i två steg
Då lagerläggning i två steg inte används idag har alla ingående moment i tidsanalysen
uppskattats. Där tveksamheter på hur lång tid ett moment skulle ta att genomföra
uppkommit har extra tid lagts till i de momenten. Momentet att kontrollera lagerplats är i
Tabell 6.2 satt till noll sekunder då detta antas kunna kontrolleras automatiskt av Movex
och skrivas ut på mottagningsdokumentet.
Tidsanalysen som presenteras i Tabell 6.2 visar att lagerläggning av de tre pallarna
uppskattningsvis tar drygt 24 minuter. Noterbart är att registrering av alla tre pallarna sker
efter drygt tre och en halv minut vilket är mindre än hälften av tiden för lagerläggning av en
pall med direkt lagerläggning.
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Tabell 6.2 Tidsanalys av tvåstegs lagerläggning

Tvåstegs lagerläggning

0:15
0:15

Tredje
artikeln
0:15
0:15
0:15
0:15

Registrera artiklar

0:30

0:30

0:30

Kontrollera lagerplats(skrivs automatiskt
ut på mottagningsdokumentet)

0:00

0:00

0:00

Gå till ankommet gods & samtidigt
lämna mottagningsdokument

0:15

0:15

Steg 1:
Gå till ankommet gods
Ta följesedel och gå till arbetsstation

Första
artikeln

Andra
artikeln

0:15
Allt är
3:45 registrerat

Summa:

Steg 2:
Gå till registrerat gods.
Packa upp gods
Transportera gods till Lp och lagerlägg
Gå till nästa mottaget kolli
Gå till Arbetsstation
Registrera Mottagningsnummer och LP

Första
artikeln

Andra
artikeln

Tredje
artikeln

0:10
2:00
3:00
1:00

2:00
3:00
1:00

0:30

0:30

2:00
3:00
1:00
1:00
0:30

Allt är
24:25 lagerlagt

Summa:

6.5.3 Direkt lagerläggning med handdator
För att undersöka vilka tidsbesparingar som kan åstadkommas med handdatorer har en
tidsanalys för hur arbetet med handdatorer kan se ut utförts och presenteras i Tabell 6.3. För
att uppskatta tiden har antagandet att ankommande pallar inte har streckkoder som kan
skannas gjorts.
Tabell 6.3 Tidsanalys av direkt lagerläggning med handdator.

Direkt lagerläggning med handdator
Första
artikeln
Gå till Ankommet gods
Packa upp artiklar
Kontrollera ordernummer
Kontrollera lagerplats
Transportera gods till Lp och lagerlägg
Registtrera ankommet gods

Andra
artikeln
0:15
2:00
0:45
0:30
3:00
0:10
6:40

Summa:

30

Tredje
artikeln
1:00
2:00
0:45
0:30
3:00
0:10
7:25

1:00
2:00
0:45
0:30
3:00
0:10
7:25

Allt är
21:30 registrerat
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Som Tabell 6.3 visar kan införandet av handdatorer göra att tiden för lagerläggning av alla
tre pallar minskas till dryga 21 minuter från de 25 minuter och 30 sekunder som blev
resultatet av direkt lagerläggning utan handdatorer. Om underleverantörerna kan märka
följesedlar eller artiklar med streckkoder skulle tiden kunna minskas med ytterligare ca 3
minuter.
6.5.4 Tvåstegs lagerläggning med handdator
För denna tidsanalys har antagandet att ankommande gods inte är märkt med streckkoder
gjorts. Tidsanalysen för tvåstegs lagerläggning med handdatorer som presenteras i Tabell
6.4 visar att införandet av handdatorer skulle spara ytterligare tid jämfört med arbetet utan
handdatorer.
Tabell 6.4 Tidsanalys av tvåstegs lagerläggning med handdatorer.

Tvåstegs lagerläggning med handdator

0:15
0:30

Tredje
artikeln
0:15
0:15
0:30
0:30

Kontrollera lagerplats(skrivs
automatiskt ut på
mottagningsdokumentet)

0:00

0:00

0:00

Märk gods med mottagningsdokument

0:15

0:15

0:15

Steg 1:
Gå till ankommet gods
Registrera artiklar

Första
artikeln

Andra
artikeln

Allt är
3:00 registrerat

Summa:
Första
Steg 2:
artikeln
Gå till registrerat gods.
Packa upp gods
Transportera gods till Lp och lagerlägg
Registrera Mottagningsnummer och LP
Gå till nästa mottaget kolli

Andra
artikeln
0:15
2:00
3:00
0:10
1:00

Summa:
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artikeln
2:00
3:00
0:10
1:00

2:00
3:00
0:10

Allt är
20:45 lagerlagt
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6.5.5 Sammanfattning av tidsanalys
Hittills har fyra olika scenarion undersökts för att kunna fastställa vilket arbetssätt som
skulle vara effektivast vid godsmottagningen.
Dessa fyra tidsanalyser som illustreras i Figur 6.2 visar en klar trend där tvåstegs
lagerläggning är något snabbare än direkt lagerläggning vid större volymer.
Lagerläggningstider (mm:ss)

25:55
Direkt lagerläggning(nuläget)

23:02
20:10

Tvåstegs lagerläggning

17:17
14:24

25:30

Registreringstid tvåstegs LL

21:30

24:25

20:45

11:31

Direkt lagerläggning med handdator

8:38

Tvåstegs lagerläggning med
handdator

5:46
2:53

3:45

3:00

Registreringstid tvåstegs LL med
handdator

0:00

Figur 6.2 Sammanställning av tidsanalys.
Utifrån diagrammet i Figur 6.2 kan man klart se att skillnaderna mellan direkt
lagerläggning och tvåstegs lagerläggning utan handdatorer. Skillnaden som uppgår till är en
minut och fem sekunder kan låta som en försumbar skillnad men det är ändå 4.6 % av
ursprungs tiden. I samma storleksordning blir skillnaden mellan de båda alternativen vid
användning av handdatorer 1 min och femton sekunder vilket är 3,5 % kortare.
Ett viktigare resultat av analysen är att första registreringen av ankommande gods vid
tvåstegs godsmottagning kommer ske betydligt snabbare. Som figur 6.5.5 visar är all
registrering i tidsanalysen klar efter knappt fyra minuter respektive tre minuter om
handdatorer skulle användas. Registreringstiden som illustreras av de två små staplarna
ingår i den totala tiden för lagerläggning i två steg.
Dessa tre till fyra minuter som det tar att registrera ankommet gods kan jämföras med tiden
på sju till åtta minuter som det tar innan godset i steg ett (Enligt Tabell 6.1 och Tabell 6.3 )
är lagerlagt. Det går alltså mer än dubbelt så snabbt att registrera allt ankommet gods
jämfört med tiden det tar att lagerlägga en tredjedel med direkt lagerläggning.
Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att lagerläggning i två steg inte kommer öka tiden
för lagerläggningsarbetet utan den tiden kommer snarare minska. Lagerläggning i två steg
skapar också möjligheten att registrera allt ankommande gods mycket snabbt vilket är en
stor fördel.
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7 Rekommendationer
7.1 Rekommendationer för Godsmottagningen
Oavsett om Atlas Copco Craelius väljer att implementera handdatorer för lagret eller ej så
visar tids analysen6 av godsmottagningen att det är fördelaktigt att använda sig av tvåstegs
lagerläggning. Framförallt är det fördelaktigt att registrera ankommande gods innan det
lagerläggs. Framförallt för att alla intressenter snabbt skall kunna se vad som har
ankommit. Denna registrering ger också möjligheten att mäta hur effektivt arbetet är vilket
ger bättre möjligheter att utvärdera framtida förändringar av arbetssätt. Genom införandet
av KPI:er7 skapas möjligheten att lättare kunna fördela personalresurserna på lagret. Detta
genom att man under en arbetsdag i realtid (mha DataSet Vision) kan se hur mycket gods
som är registrerat i väntan på lagerläggning och på så sätt kan se om det går att frigöra
personal för plockning.
Med dessa fördelar som grund bör därför tvåstegslagerläggning införas på försök.
Införandet av tvåstegs lagerläggning bör till en början testas genom att förslagsvis införa
arbetssättet för enstaka underleverantörer. På så vis kan eventuella fallgropar upptäckas
utan att hela godsmottagningen blir berörd. KPI bör införas under testperioden för att
kontrollera att den informationen som är intressant går att hämta på det sätt som beskrivs i
bilaga 2.
Efter ett införande av tvåstegs lagerläggning bör en utvärdering ske för att undersöka om
tvåstegs lagerläggning är lönsamt. Detta bör ske efter en i förväg utsatt tid för att inte
riskera att det glöms bort. Efter denna utvärdering bör Atlas Copco Craelius undersöka om
det finns behov att ytterligare förbättra godsmottagning och plockning genom att införa
handdatorer.

6
7

Kapitel 6.5 ”Tids analys”
Kapitel 5.3.1. ”KPI för godsmottagningen”
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7.2 Rekommendationer för produktionsteknik och
plockning
Genom att flytta ansvaret och arbetet med utskrift av plocklista till lagret fördelas detta
arbete mellan produktionstekniker och plockare. Denna ändring kan med fördel genomföras
utan några stora förändringar av arbetssätt för någon av de inblandade parterna. Efter att ha
flyttat utskriften av plocklistor till lagret 8 börjar data sparas som talar om hur lång tid olika
plocklistor tar att plocka. Genom att titta på historiken av hur lång tid olika plock tar att
plocka kan hjälpmedlet9 för produktionsteknik börja användas. Detta hjälpmedel bör inte
introducerats för produktionsteknikerna innan ordentlig historik finns tillgänglig för de
vanligaste plocken.
KPI:n10 för produktionsteknikerna kan presenteras veckovis eller dagligen under de korta
mötena som hålls för daglig styrning. Genom att veckovis eller dagligen ha kontroll över
belastningen kan överbelastning av plockning till monteringen upptäckas snabbare än
dagsläget. Efter att ha samlat information om hur många plock som normalt finns i omlopp
bör mål och delmål sättas upp för att minska antalet plock som blir stående i väntan på
montage. Genom att kontinuerligt sätta tuffare mål för Produktionstekniks KPI kan då
mellanlager i from av färdiga plock minskas.

8

Kapitel 5.2.1 ”Förslag till förändringar för släpp av plocklistor”
Hjälpmedlet syftar till den information som exemplifieras i Tabell 6.2.
10
Kapitel 5.32. ”KPI för produktionsteknik”
9
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8 Slutsatser
Detta examensarbete har resulterat i två förslag på KPI samt ett helt nytt sätt att arbeta för
godsmottagningen. Dessutom presenteras en förbättringsåtgärd för plockning av artiklar.
Redan tidigt under arbetets gång framgick det att godsmottagningen behövde ett sätt att
snabbt kunna registrera ankommet gods för att sedan kunna utföra den tidskrävande
lagerläggningen. Utifrån jämförelser med hur andra företag jobbar och med kunskap om
hur Atlas Copco Craelius affärssystem Movex fungerar upptäcktes snabbt att den bästa
lösningen på problemet skulle vara att införa tvåstegs lagerläggning. Efter att grundligt ha
testat tvåstegs lagerläggning i en testversion av Movex kunde slutsatsen dras att införandet
av tvåstegslagerläggning skulle vara genomförbart genom att ändra några få inställningar i
Movex. Genom arbetet i testversionen av Movex framgick även att det på ett enkelt sätt går
att införa lagerläggning i två steg för delar av de ankommande godset. Detta medför att ett
verkligt införande kan göras stegvis genom att testa metoden på ett fåtal ankommande
artiklar.
Tvåstegs lagerläggning skapar även möjligheten till ett mycket bra mätvärde på
effektiviteten hos godsmottagningen. Denna effektivitet kan efter ett införande av tvåstegs
lagerläggning mätas som snittiden på hur länge artiklar stannar mellan registrering och
lagerläggning.
Då samtal med anställda antydde en oro över att det nya arbetssättet skulle vara mer
tidskrävande än det nuvarande arbetssättet gjordes en tidsanalys för att undersöka om så
skulle bli fallet. Denna tidsanalys visade motsatsen mot vad många trodde, nämligen att
tvåstegs lagerläggning snarare har potentialen att minska arbetsbördan för godsmottagarna.
Tidsskillnaderna mellan nuvarande arbetssätt och tvåstegs lagerläggning är för små för att
dra någon konkret slutsats om vilken metod som skulle vara effektivast. En slutsats som
kan dras utifrån tidsanalysen är dock att tvåstegslagerläggning blir effektivare vid stora
volymer ankommande gods.
Slutligen har denna rapport visat att tvåstegs lagerläggning skulle medföra viktiga
förbättringar så som kontroll över vilket gods som har ankommit innan det är lagerlagt samt
möjlighet att mäta KPI för godsmottagningen. Även ett införande av handdatorer är fullt
kompatibelt med tvåstegs lagerläggning och skulle medföra en kraftig tidsbesparing för
godsmottagningen.
Ett av målen för detta examensarbete var att ta fram ett KPI för produktionstekniks arbete
med plocklistor. Då den data som behövs för att mäta den KPI som föreslås11 i denna
rapport redan finns i Movex behövs inga förändringar göras i arbetssättet för
produktionsteknik. För att detta KPI skall ge mer användbar information om vilka moment
som ingår behöver dock utskriften av plocklistor flyttas till lagret. Denna enkla åtgärd
medför att viktig information börjar registreras (Denna information presenteras i bilaga 2).
Denna flytt av utskriften utgör även en direkt fördel för produktionsteknikerna då dom i
realtid kan se vilka listor som plockas för tillfället.

11

5.3.2 Förslag till KPI för produktionsteknik
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Under arbetets gång upptäcktes en förbättringsåtgärd som kan förenkla och spara tid för
både plockning och godsmottagning. Denna förbättringsåtgärd12 som endast kräver ett
engångsarbete med skapande av lagerplatser och lagerflyttar i Movex kommer medföra
tidsbesparingar då en unik pall skall identifieras för uttag av artiklar eller påfyllning.
Dessutom kommer tidsbesparingar att ske för plockning av artiklar då alla artiklar på
plocklistan nu automatiskt kommer att hamna i rätt ordning medföra mindre tid för
truckkörning. Denna förbättring medför inga nackdelar utöver engångsarbetet vid
införandet.

12

5.2.3 Förslag på förbättringar för ökad produktivitet vid plockning
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9 Förslag på fortsatt undersökning
För att förslaget med tvåstegs lagerläggning skall ge en så stor effekt som möjligt behöver
lagerplatserna för ankommande artiklar kontrolleras och skrivas ut automatiskt på
mottagningsdokumentet. Hur denna inställning skall göras har inte berörts i denna rapport
och bör undersökas innan implementering av tvåstegs lagerläggning görs. För ett eventuellt
införande av handdatorer bör det även undersökas om streckkod kan skrivas ut automatiskt
på detta mottagningsdokument.
Även ett system för tillhandahållande av streckkoder till underleverantörer för märkning av
gods bör undersökas innan ett införande av handdatorer kan göras. Utan streckkoder på
åtminstone delar av det ankommande godset och mottagningsdokumenten blir ett införande
av handdatorer onödigt ineffektivt.
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Bilageförteckning
Bilaga 1 – Inställningar i Movex
Bilaga 2 – KPI med DataSet Vision
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Bilaga 1

Inställningar i Movex

Innehållsförteckning
1 Inställningar för tvåstegs lagerläggning...........................1
1.1 Skapa ny lagerplatts......................................................................................................... 1
1.2 Aktivera lagerläggning i två steg på lagerområde ........................................................ 1
1.3 Skapa en ny godsmottagningsmetod .............................................................................. 2

2 Tvåstegs godsmottagning i Movex ...................................3

Figurförteckning
Figur 1.1 Skapa lagerplats.......................................................................................................... 1
Figur 1.2.1 Ändring två-stegs LL............................................................................................... 2
Figur 1.3.1 Ändring rad 140 tvåstegs LL ................................................................................... 3

1 Inställningar för tvåstegs lagerläggning
För att börja använda lagerläggning i två steg behövs några mindre inställningar göras i
Movex. Först måste en lagerplats skapas där registrerat gods kan läggas in. Denna skall vara
kopplad till lagerområde som också skall skapas eller redigeras. Därefter måste en ny
godsmottagningsmetod skapas eller befintlig metod redigeras. Dessa tre olika steg beskrivs
mer detaljerat nedan. Dessa inställningar bör endast genomföras av personal med god kunskap
om hur Movex fungerar.

1.1 Skapa ny lagerplats
Innan lagerläggning i två steg tas i bruk behövs en ny lagerplats skapas där artiklar som håller
på att lagerläggas skall ligga. Denna lagerplats måste skapas på både lagerstället ”PRD” och
”DC”.
1. Skapa en ny lagerplats genom att kopiera den befintliga lagerplatsen ”Mall-L.PL.” i
menyn MMS010.
2. Döp den nya lagerplatsen till förslagsvis ”LL PÅGÅR” och tryck Enter. Nästa panel
som vises ser ut enligt figur 1.1
3. Ändra raden ”Statusförslag” till en etta.
4. Ändra raden ”Allokerbar” till en nolla.

Figur 1.1 Skapa lagerplats.
5. Upprepa steg ett till tre för båda lagerställena PRD och DC

1.2 Aktivera lagerläggning i två steg på lagerområde
För att lagerläggning i två steg skall fungera måste de lagerområderna som används ändras
och tvåstegs lagerläggning måste aktiveras
1. Öppna befintligt lagerområde i menyn MMS040.

B1.1

2. Ändra ”Två-stegs LL” till en etta och tryck enter.

Figur 1.2.1 Ändring två-stegs LL

1.3 Skapa en ny godsmottagningsmetod
Här kan man antingen skapa en ny godsmottagningsmetod eller ändra den befintliga
godsmottagningsmetoden till tvåstegs lagerläggning. Vid test av lagerläggning i två steg på
enstaka artiklar bör en ny godsmottagningsmetod skapas för att enbart testas på ett fåtal
artiklar. Vid en övergång till tvåstegs lagerläggning av alla ankommande artiklar kan med
fördel den befintliga godsmottagningen ändras till lagerläggning i två steg.
1.
2.
3.
4.
5.

Skapa en ny godsmottagningsmetod eller öppna en befintlig i menyn PPS345.
Gå till rad 010 ”direkt lagerläggning” och ändra värdet till en etta.
Kontrollera att rad 020 har värdet ”1”.
Gå till rad 090 och ange lagerplatsen som skapades tidigare ”LL PÅGÅR”
Gå till sida två och ändra rad 140 till ”1” och tryck Enter.

B1.2

Figur 1.3.1 Ändring rad 140 tvåstegs LL

2 Tvåstegs godsmottagning i Movex
1. Godset rapporteras som mottaget genom att mata in ordernummer i första panelen i
menyn PPS300 och därefter i nästa panel mata in antal och trycka F14(F2). Artiklarna
får nu status 50.
2. När godset är rapporterat i steg ett skrivs ett mottagningsdokument automatiskt ut där
mottagningsnumret står. Mottagningsnumret kan även ses i PP330 om
mottagningsdokument inte vill användas.
3. När artikeln är placerad på vald lagerplats registreras detta genom att mata in
mottagningsnumret i menyn PPS320 och sedan i nästa panel mata in antal och
lagerplatts. Artiklarna får nu status 75.
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1 Inledning
DataSet Vision är det program som Atlas Copco Craelius använder för att hämta större
mängder information ifrån Movex databas. För att försäkra sig om att information hämtas
utan att belasta databasen onödigt mycket bör utbildad personal genomföra de förfrågningarna
till databasen som föreslås i denna bilaga.
Denna bilaga behandlar vilken information som behöver hämtas för att kunna skapa önskade
KPI:er samt hur man går tillväga för att hämta informationen. Även förslag på hur data skall
sammanställas till KPI kommer presenteras i denna bilaga.

1.1 Problembeskrivning
Movex databas består av ett mycket stort antal register som vardera sparar information. Då all
önskad information inte alltid finns i samma register måste olika register länkas samman för
att få fram önskad information. För att hämta informationen från ett register öppnas önskat
register i programmet DataSet Vision. Där markeras sedan vilken information som skall
hämtas beroende på önskade parametrar. Tex om alla artikelnummer på en viss lagerplats
skall hämtas så anges lagerplats som parameter och artikelnummer kryssas i som den
informationen som skall synas. Datavision gör sedan en förfrågan till Movex databasen som
då returnerar alla artikelnummer på den lagerplatsen.

2 KPI för godsmottagningen
För att räkna ut KPI för Godsmottagningen behöver information om när varje artikel har lagts
på lagerplatsen för registrering samt när artikeln lämnat lagerplatsen. För att få ett bra
mätvärde bör en tidsperiod på minst en vecka väljas. Informationen som är intressant att veta
är alltså vilka artiklar som passerat genom en viss lagerplats under ett visst tidsintervall.
Denna information finns tillgänglig i registret ”MITTRA”.
För att sedan kunna veta när artiklar lades på lagerplatsen och när de togs ut behöver
transaktionskvantitet hämtas. Denna information består av antalet artiklar som transaktionen
bestod av samt om det var ett uttag eller inlägg på lagerplatsen. Uttag indikeras av att
kvantiteten är negativ och inlägg är således positiv. Datum och tid för inlägg och uttag hämtas
också.
Då samma artikel stundtals kan ankomma i olika kollin och därför registreras vid olika
tillfällan behöver även mottagningsnummer hämtas då detta är ett unikt nummer för varje
registrering.
Den information som behöver hämtas eller skickas samt benämning av informationen i
registret MITTRA presenteras i tabell 2.1.
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Tabell 2.1.1 Information som hämtas ur MITTRA
Önskad information
Tidsperiod
Lagerplats
Unikt id för varje artikel
Typ av transaktion

Namn registret
MTTRD
MTWHSL
MTREPN
MTITNO

Beskrivning i registret
Transaktionsdatum
Lagerplats
Mottagningsnummer
Transaktionkvantitet

Mer information som tex artikelnummer kan såklart även hämtas och resultatet av en
förfrågning kan se ut enligt figur 2.1.1.

Figur 2.1.1 Exempel på förfrågning till Movex databas.

B2.2

Informationen som nu är hämtad och visas i figur 2.1 kan sammanställas redan i DataSet
Visson för att få ut en snittid av hur lång tid det tagit från att gods registrerats tills det att
godset är lagerlagt. Dock är det smidigare att vid lite information kopiera tabellen till Excel
och där göra de beräkningar som krävs. Exempel visas i Tabell 2.1.2
För att summera tidpunkten rätt behöver alla inläggningar få negativt värde. Detta genomförs
genom att multiplicera tidpunkten med en skapad multipler. Multipeln i sin tur är motsatt
tecken mot antalet. För att få en snitt tid behövs nu de nya tiderna summeras samt dela denna
summa med antal rader. Då varje mottagningsnummer finns med två gånger behöver summan
delas en gång till med ”två”.
Tabell 2.1.2 Exempel uträkning av KPI.
Datum
20120418
20120418
20120418
20120418
20120418
20120418
20120418
20120418

Lagerplats
LL PÅGÅR
LL PÅGÅR
LL PÅGÅR
LL PÅGÅR
LL PÅGÅR
LL PÅGÅR
LL PÅGÅR
LL PÅGÅR

Tidpunkt
13:23:58
13:29:26
13:39:14
13:39:39
14:34:26
14:34:28
14:36:11
14:36:46

Multipel:
Antal / SQRT(Antal^2)

Antal
1
-1
1
-1
2
1
-1
-2

-1
1
-1
1
-1
-1
1
1

Mottagningsnummer
367844001
367844001
367845001
367845001
367846001
367847001
367847001
367846001

Tider för summering
(Tidpunkt * Multipel)
-13:23:58
13:29:26
-13:39:14
13:39:39
-14:34:26
-14:34:28
14:36:11
14:36:46
Summa/antal rader/2:
00:02:29

För att kunna göra upprepade mätningar av KPI kan en mall skapas i Excel enligt exemplet i
Figur 2.1.2 och nytt KPI fås då genom att klistra in en ny lista från DataSet Vision.
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3 KPI för produktionsteknik
Som KPI för produktionsteknik är tiden från att ett plock släpps och går upp i status 40 tills
den börjar monteras och går upp i status 60 intressant. Den informationen som är intressant
för denna KPI är således tiden då plocket för en tillverkningsorder skapas samt tiden då en
montör påbörjar montering. Då vissa tillverkningsorder kan ha mer än en plocklista skapas
problem vid framtagandet av KPI för dessa tillverkningsorder. De tillverkningsorder som
oftast har mer än en plocklista är slutmontage och då dessa slutmontage är mindre intressanta
att mäta KPI för så föreslås att KPI endast appliceras för det tillverkningsorder som har endast
en plocklista.
Informationen som behövs för denna KPI finns sparat i registren MHDISH, MHPICH samt
MWOOPE och presenteras i Tabell 3.1
Utöver de två tidpunkterna som detta KPI mäter mellan kan ytterligare information om vad
som har tagit lång tid vara intressant. Intressant information kan då tex vara när ett plock
skrivits ut och när materialet på plocklistan är avfört.
Tabell 3.1 Vilka register informationen finns i.
Önskad information
Datum när plock har släppts
Tid när plock har släppts
Datum när plock börjar monteras
Plocklista utskriftsdatum
Plocklista utskriftstid
Plocklista avförningsdatum
Plocklista avförningstid

Register
MHDISH
MHDISH
MWOOPE
MHPICH
MHPICH
MHPICH
MHPICH

Beskrivning i registret
Transaktionsdatum
Transaktionstidpunkt
Verkligt startdatum
Verkligt Utskriftsdatum
Verklig Utskriftstidpunkt
Avslutningsdatum
Avslutningstid

Med hjälp av informationen som hämtas ifrån dessa register kan KPI för produktionsteknik nu
skapas och illustreras på många olika sätt. Ett exempel på hur informationen kan påvisa vad
som tagit längst tid från det att plocklista skapats till dess att materialet börjar monteras
presenteras i Figur 3.1.
TO:XXXXXX
Tid (hh:m m :ss)

240:00:00
216:00:00
192:00:00

75:33:14

168:00:00
144:00:00
120:00:00

Tid i väntan på montering
48:22:47

Tid för att plockas
Kö för plockning

96:00:00
72:00:00
48:00:00

100:18:37

24:00:00
0:00:00

Figur 3.1 Exempel på hur informationen som hämtas kan ge detaljerad information om varje
TO
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I exemplet som presenteras i Figur 3.2 som är hämtat från en verklig tillverkningsorder syns
klart och tydligt se att plocket har legat för lång tid i mellanlager på väg in till monteringen
och för denna tillverkningsorder hade med fördel plocket kunnat släppas mycket senare.
Genom att titta på KPI för all plock för en viss produkt kan trender enkelt illustreras som
annars hade vara svåra att upptäcka. Exempel på sådan jämförelse presenteras i Figur 3.2
168:00:00

144:00:00
120:00:00
Mellanlager
91:33:14

96:00:00

Plocktid
Kötid

72:00:00
8:23:46
48:00:00

44:01:22

24:00:00

7:34:25
20:00:35

52:17:38

0:00:00
TO:X

TO:Y

Figur 3.2 Jämförelse mellan två olika plock av samma typ.
Exemplet i Figur 3.2 visar att ledtiden för plock ”Y” är mycket större än för plock ”X”. Med
den extra informationen som hämtats utöver start och sluttider för plocket går det snabbt att
avgöra vad som tagit extra lång tid. I detta exempel syns det direkt att plock Y har släppts för
tidigt och då prioriterats lågt i kösystemet för att sedan hamna i mellanlager en längre tid.
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