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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete var att ta fram en lösning för en layoutförändring i ett färdigvarulager hos AnVa 
Polytech AB i Sunne. I den nya layouten skulle även en lösning för ett enordersflöde med hjälp av en rullbana tas 
fram. I dagsläget arbetade två anställda parallellt med två olika ordrar som skulle skickas till kund. 

Målet med arbetet var skapa en bättre arbetsmiljö, ett bättre flöde, minimera antalet onödiga transporter samt 
minska risken för störningar. 

Genom att genomföra ett antal aktivitetsobservationer och rita spaghettidiagram över arbetarnas rörelser under 
ett par veckors tid, gick det att se på vad och vart det lades mest tid för att sammanställa en order för skeppning. 
Aktivitetsobservationerna gav tydligt att sammanställningen av en pall samt att hämta och lämna produkter var 
det som tog längst tid. 

Spaghettidiagrammen i sin tur visade att lagerarbetarna gjorde många onödiga förflyttningar in och ur trucken 
när de skulle; fästa etiketter eller flaggor på ordern, banda eller plasta in ordern, skriva ut etiketter och flaggor 
samt paketera om en eller fylla en låda med mer produkter. 

Designen för rullbanan togs fram genom att diskutera med handledare hos AnVa Polytech AB för att hitta en 
smidig lösning som skulle minska rullbanans längd och göra arbetet smidigare. Sträckplastaren och 
bandningsmaskinen placerades intill varandra för att undvika en onödig transportsträcka i rullbanan. Det valdes 
även att använda rullbanan som mellanlager genom att förlänga startsträckan och slutet av rullbanan för att 
minska stressen på den som arbetade vid rullbanan. 

Lagrets nya layout togs fram genom ett konceptval. Under konceptvalet togs åtta olika koncept fram. Dessa 
koncept ställdes sedan mot varandra i en elimineringsmatris. Matrisen använde nuvarande lagerlayout som 
referensvärde för kriterier som behövde uppfyllas. De koncept som fick bäst resultat gick vidare till nästa steg i 
konceptvalet, den relativa beslutsmatrisen 

Den relativa beslutsmatrisen ställer de bästa koncepten mot varandra med fördjupade kriterier att uppfylla. Ett 
av koncepten väljs som referensvärde. Det koncept som uppnår bäst resultat genomgår sedan en mer detaljerad 
framställning. 

Resultatet av dessa metoder gav en färdigställd layout av en konfigurerad version av det valda konceptet från 
tidigare matriser. Layouten sparar mycket utrymme för rörelsefrihet, ger en god och säker arbetsmiljö samt ett 
flöde med bra flyt. Pallställen placerades för att undvika störningar i flödet med fotgängare från andra 
avdelningar som rör sig i lagret. Rullbanan placerades för at att underlätta kommunikation mellan de två 
lagerarbetarna om det skulle uppstå något missförstånd. 

På den färdigställda layouten togs det fram en ritning som måttsattes med viktiga mått för att enkelt se var i 
lagret samtliga hyllor, maskiner och banor skulle placeras. 

 

  



Abstract 
The aim for this work has been to develop a new layout in the finished goods stock at AnVa Polytech AB in 
Sunne, Sweden. In this new layout the target was a single-order-flow using a roller conveyor. In the current 
situation there are two employees working on two different orders at the same time. 

The objective of the work was to create a better working environment, better flow of material, minimize the 
numbers of unnecessary transports and to minimize the risk of disturbance. 

By carrying out a number of observation of activities and drawing spaghetti charts over the workers movements 
during an compilation during a couple of weeks, you could see on what activity and where the workers spend 
the most time and see where there were most unnecessary movements. The observation of activities made 
clear that it was on compilation and movement the worker spend the most time. The spaghetti chart showed 
that the worker made a lot of small, unnecessary movements when going in and out of the forklift for different 
activities. Those activities were when they had to; print labels and flags to put on the compiled order, repacking 
or filling a box of material and wrap or string an order. 

The design of the roller conveyor was made through a discussion with the supervisors at AnVa Polytech AB to 
find a solution that would shorten the length of the conveyor and create a smooth flow of material. The two 
machines that would be a part of the conveyor were placed right next to each other to minimize the length and 
avoid unnecessary transportation. The roller conveyor was also set to work as an interim storage. It was mad 
longer in the beginning and in the end of the roller conveyor to ease the stress for the employee working at the 
conveyor. 

The new layout of the storage was made using a method of concept choice. The first part of the method was 
creating a number of concepts. The second part of the method was based of using two different matrices, one 
called elimination matrix and the second one relative decision matrix. 

In the elimination matrix the different concept was put against each other comparing criterias. The base value of 
each criteria was set by the current layout of the storage. The ones with the best results proceeded to the 
relative decision matrix. 

The relative decision matrix puts the best concepts from previous matrix against each other but with more in 
depth criteria. The one with the best result was the one being continued on. 

The chosen layout was a configured version of the best concept from the matrices. This layout saved lots of 
space on the floor to create a safe working environment, good and a good flow of material. The storage shelves 
were placed to create a smooth flow for the truck without being disturbed by pedestrians from other parts of 
the facility moving in the storage. The roller conveyor was placed to facilitate the communication between the 
two workers in the storage to avoid any kind misunderstanding while compiling an order. 

A measured drawing was created of the layout to make it easy to see were all the important parts in the storage 
were being placed to create the layout. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
AnVa Polytech AB är ett företag i Sunne som tillverkar elastomera produkter. De är 
specialiserade på elastomer i gummi, TPE, silikon samt elastomkombinationer med plast 
och/eller metall. 

AnVa Polytech AB ska inom en tid genomföra stora förändringar av sin tillverkningsfabrik i 
Sunne. I denna förändring innefattar ändringar av deras godsflöde samt layoutändringar för 
lagret.  

 I fabriken finns mellanlager, dessa ska flyttas in i det lagerutrymme som finns, vilket kräver att 
lagrets yta ska användas på ett bättre sätt för att allt ska få plats. I nuläget har lagret mycket 
oanvänd volym, flera hyllor var tomma eller nästintill tomma på produkter. De har även noterat 
att mycket rörelser sker vid sammanställningen av en order i deras färdigvarulager, något de 
vill minska för att minska arbetsbördan och risken för utmattning hos arbetare. 

1.2 Problemformulering 
Detta projekt fokuserar på att hitta olika lösningar för att optimera användandet av lagret. Ett 
bra arbetssätt och flöde inför skeppning ska hittas. De problem som ligger i fokus att lösa är: 

 Flödet i färdigvarulagret inför skeppning. Det innebär att förbereda produkter från 
lagret till korrekt leveransform med avisering och rapportering.  

 Hur kan pallställ vara konfigurerade för att golvytan ska kunna nyttjas så effektivt som 
möjligt så att det material som är utspritt i fabriken ska få plats i lagret? 

 Hur ska ett system se ut för att lagret ska kunna leverera material behovsstyrt enligt 
förutbestämda tider? 

1.3 Syfte 
Arbetets syfte är att få fram en fungerande lösning till en layoutförändring med ett förbättrat 
flöde. I layouten ska ett enordersflöde införas med hjälp av en rullbana samt ett kontor för 
logistik- och planeringsavdelningen. 

1.4 Målsättning 
Projektets målsättning är att få fram en fungerande layoutförändring av lagret samt studera 
möjligheten med att införa ett enordersflöde med hjälp av rullbana, d.v.s. att en order hanteras 
och färdigställs för leverans innan nästa order påbörjas. De förbättringar som de vill få ut är: 

 En förbättrad arbetsmiljö 
 Ett bättre flöde 
 Minimera antalet onödiga transporter 
 Styra materialhantering mot kundbehov 
 Minska risken för störningar 

1.5 Avgränsning 
Projektet har valts att avgränsas till att studera och ta fram lösning på en layout för 
enordersflöde samt den layoutförändring som behövs göras för att tillgängliggöra utrymme för 
rullbana och pallställ. 
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2. Metod och genomförande 
I metodkapitlet beskrivs de metoder som använts under projektets gång samt hur projektet har 
genomförts. 

2.1 Projektplanering 
Vid projektets början genomfördes ett möte med de två handledare hos AnVa Polytech AB för 
projektet. Vid detta möte skedde en genomgång av de uppgifter som skulle genomföras, när de 
skulle vara klara och mer information om företaget. Med den informationen som gavs på mötet 
kunde en projektplanering tas fram och projektets struktur kunde läggas upp. Den fullständiga 
projektplaneringen visas i bilaga 1. 

 

2.2. Förstudie och observationer 
De metoder för observationer som användes var sedan tidigare använda av AnVa Polytech AB. 
Det underlättade förståelse för de data som samlades in utan att tydlig förklaring behövdes 
göras.  

2.2.1 7+1-slöserierna 
Då ingen ledtid mättes i dagsläget för en sammanställning av en order valdes arbetet att 
fokusera mer på de 7+1-slöserierna. Dessa slöserier delas upp i (Petersson et al. 2009): 

1. Överproduktion: Det är att det produceras mer än kunden efterfrågar, tidigare än vad 
som behövs och i för stora partier klassas som överproduktion. Det anses vara den 
värsta delen av slöserierna då den bidrar till övriga slöserier. Överproduktion leder till 
att det behövs mer lagringsutrymme, flexibiliteten minskar mot kunder och kapital 
binds upp i de produkter som ligger och väntar på att levereras. 

2.  Väntan: Att behöva vänta på information, material eller andra saker som leder till att 
värde inte kan läggas till i en flödesenhet, är ett slöseri. 

3. Transport: Att transportera material och produkter skapar inget värde och leder till en 
ökad ledtid bör transporter helst elimineras men åtminstone minimeras.  

4. Överarbete: Som överarbete kan det till exempel räknas att produkter tillverkas i för 
hög kvalitet än vad kunden egentligen vill ha. Det innebär att mer resurser än 
nödvändigt har lagts på att tillverka produkten. Överarbete kan även handla om att det 
utförs onödiga arbetsmoment som inte tillför något till produktionen. 

5. Lager: Lager har en benägenhet att dölja problem. Buffertar, förråd och stora lager tar 
upp mycket yta och tar upp kapital. Fortsättningsvis minskar stora lager flexibiliteten 
mot kunden då ledtiden ökar. 

6. Rörelse: Onödiga rörelser som inte lägger till något värde är slöseri. Det kan vara att 
behöva förflytta sig för att hämta verktyg eller att behöva böja eller sträcka sig för att 
nå material. 

7. Produktion av defekta produkter: Med detta innebär det att utföra arbete för att 
korrigera defekta produkter vilket är något kunden inte brukar vara villig att betala för. 
En vanlig orsak till denna form av slöseri är bristande information. 

8. Outnyttjad kompetens: Sista slöseriet är ett tillägg till de ursprungliga sju slöserierna. 
Den innebär att de anställdas kompetens inte utnyttjas fullt ut eller på rätt sätt. Det 
leder till att möjliga förbättringar och möjligheter att lära organisationen försvinner till 
ingen nytta alls.  
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I detta arbeta kommer fokus ligga på fyra av de åtta slöserierna; väntan, transport, lager och 
rörelse. 
2.2.2 Aktivitetsobservation 
För att få en överblick användes en metod som kan kallas aktivitetsobservation. Metoden gör 
så att det går att se vilken typ av arbetsuppgift som utförs oftast och minst. Den utförs under 
en timme, där en anteckning gjordes var femtonde sekund med vilken uppgift som utfördes. 

Aktivitetsobservationen blir ett hjälpmedel med att se vart och vilka förbättringar som kan 
göras. 

2.2.3 Spaghettidiagram 
För att få en överblick om hur mycket rörelser som skedde under en sammanställning av en 
order användes ett spaghettidiagram. En order innebär de produkter som beställts 
sammanställs för leverans till slutkund.   

Ett spaghettidiagram är en metod där rörelser observeras under t.ex. en sammanställning eller 
montering. För varje rörelse, stor eller lite, en arbetare eller fordon rör sig dras en linje. 
Beroende på hur mycket rörelse som sker blir det många ritade linjer, där av namnet 
spaghettidiagram. (Petersson et al. 2009) 

2.3. CAD-ritningar 
För att få fram en överblick över nuvarande layout användes CAD-programmet Creo 
Parametrics för att kunna se och ändra i de aktuella ritningarna för att få dem att stämma 
överens med den nuvarande layouten av lagret. Ritningarna användes för att skissa fram olika 
prototypslayouter för testning av rullbana och för en framtida layoutförändring av lagret. 

2.4. Konceptgenerering 
För att få fram generera olika koncept användes idégenereringsmetoden brainstorming. Bra 
eller dåliga förslag spelar ingen roll. Genom denna metod kan man få fram en väldigt bra 
lösning som kommer fungera eller helt enkelt få fram den bästa metoden genom att kombinera 
två eller fler idéer med varandra. (Johannesson et al. 2013) 

2.4.1 Rullbana 
Den layout som skulle tas fram för rullbana experimenterades fram genom utvärdering av 
testlayout i nuvarande lagerlayout. 

2.4.2 Konceptgenerering lagerlayout 
För lagerlayout valdes som metod att genomföra en idégenerering. Koncepten togs fram 
genom en utskriven ritning över lagret med urklippta ställ, rullbanor och maskiner. 

2.5 Konceptval 
För att ta fram de bästa koncepten användes två olika matriser, en elimineringsmatris och en 
relativ beslutsmatris. 

2.5.1 Elimineringsmatris 
I elimineringsmatrisen sattes de framtagna koncepten mot varandra för att se vilka som 
uppfyller kriterierna från kravspecifikationen bäst. Respektive koncept fick ett ja eller nej 
beroende på om det uppfyller de kriterier som specificerats i matrisen. Denna typ av matris är 
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väldigt effektiv för att få bort de sämsta koncepten tidigt i konceptvalet då det blir enkelt och 
visuellt vilket eller vilka koncept som inte skulle fungera som slutgiltig lösning. (Johannesson et 
al. 2013) 

2.5.2 Relativ beslutsmatris 
Den relativa beslutsmatrisen jämförde de koncept som gick vidare från elimineringsmatrisen 
mot varandra men med tydligare och utförligare kriterier. Matrisen utgick från att ett koncept 
eller redan befintlig produkt sattes som en referens. De övriga koncepten jämfördes sedan med 
referensen för att se om de är likvärdiga, bättre eller sämre på de kriterierna som listats. 
Likvärdigt resultat betecknas med siffran noll, sämre med minustecken och bättre med 
plustecken. Resultaten för de olika koncepten på kriterierna summeras sedan ihop för att se 
vilka eller vilket koncept som får bättre än referensen. De koncept som hamnade på ett positivt 
tal i nettovärde går vidare i konceptvalet. (Johannesson et al. 2013) 

2.6 Färdigställning av layout med jämförelse mot nuvarande 
2.6.1 Nuvarande situation 
Då det var osäkert om en rullbana skulle vara mer effektivt, ställdes den layout som tagits fram 
upp i nuvarande lagerlayout för att genomgå en testperiod under en veckas tid. 
Rullbanelayouten skulle sedan genomgå nya observationer som arbetssättet i dagsläget gjort 
och få synpunkter från lagerarbetarna över saker att åtgärda. 

För att kunna genomföra en förändring av pallställens utnyttjande analyserades data över 
lagerförda produkter, beräkning av den volym lagerförda produkter tog och en genomgång av 
hur många ordrar som skickas över en veckas tid för att kunna anpassa volymen och utrymmet 
som behövs för att lagra ordrar som är redo för leverans. 

I dagsläget är hyllorna i pallställen dåligt anpassade efter höjden på de pallar som lagras, på 
vissa ställen tar en pall med höjden 40 cm lika mycket plats i lagret som en pall med höjden 120 
cm.  Genom att gå igenom ställen hylla för hylla kunde ett antagande göra över hur hyllorna 
skulle kunna anpassas för att nyttja ställens volym på ett mer effektivt sätt. 

 

2.6.1 Färdigställda layoutförändringen 
Det bästa layoutkonceptet från konceptvalet ska ställas upp i lagret och genomgå samma 
aktivitetsobservation och spaghettiobservation som det gamla lagret för att få fram 
förändringen i rörelserna som görs under en sammanställning av en order. 
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3. Resultat 
3.1 Projektplanering 
När projektet påbörjades gjordes en planering för hela projektet. Projektplanen går att se i sin 
helhet i bilaga 1. I planeringen ingår en riskanalys, projektmodell och tidsplanering.  

3.2 Förstudie och observationer 
3.2.1 Aktivitetsobservation 
Under de observationer som genomfördes fyra gånger kunde man få en liten överblick av det 
som de uppgifter eller moment som lagerarbetaren spenderade mest tid på. Arbetsmomenten 
var uppdelade i fyra kategorier varav en hade två underkategorier. Dessa kategorier var: 

 Gå, bära/frakta material 
  Vänta, prata med medarbetare 
  Förberedelser, övrigt 
 Processer 

o  Dator 
o  Sammanställa 

 Observationen var ett bra tillfälle för att kunna se hur arbetarna jobbade samt upptäcka 
onödiga eller komplicerade moment i arbetet.  

I dagsläget arbetade de anställda på lagret parallellt med varsin order. De två lagerarbetarna 
hade olika sätt att utföra sammanställningen av dessa, vilket varierade observationernas 
resultat en del. Oavsett vem som observerades var det tydligt att det var ”sammanställa” och 
”gå, bära/frakta material” som upptog den mesta av tiden. Ett exempel på hur denna 
observation såg ut kan ses i tabell 1 samt fler i bilaga 2 

Tabell 1. En aktivitetsobservation visandes de data som togs fram under en observation 

 

Som synes i tabellen gav då tydligt att det var ”sammanställa” och ”gå, bära/frakta material” 
som behövdes förbättras. Något som noterades var att de uppgifter som utfördes på dator ofta 
skrevs in manuellt för att skriva ut flaggor och etiketter etc. En lösning för det här problemet 
skulle vara att införa ett system med handdatorer för snabbt och enkelt se vad för material som 
behövs hämtas för att kunna färdigställa kommande order för skeppning. 
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3.2.2 Spaghettidiagram 
Med hjälp av spaghettidiagram över den rörelse som arbetaren gjorde gavs en tydlig bild över 
hur och vilka rörelser som gjordes under en order. Figur 1 visar ett resultat genom denna 
metod. 

 

Figur 1. Resultat över en rörelseobservation med hjälp av spaghettidiagram 

Som synes görs det väldigt många rörelser för att sammanställa en order. Då det blir en stor 
order som innehåller flera olika produkter och många pallar blir det väldigt mycket rörelse. Fler 
och tydligare resultat för spaghettidiagram kan ses i bilaga 3. 

3.3 CAD-ritningar 
CAD-programmet Creo Parametrics användes för att lägga till de objekt, med korrekt 
dimension, som fattades i den ritning över fabriken som det fanns tillgång till. Objekten som 
lades till var en bandningsmaskin som spänner fast produkterna på en pall med två till tre band, 
en plastträckare, används för att vira in en pall i plast och en våg för att väga den 
sammanställda ordern.  

Ritningen användes för att få en tydlig överblick över lagrets nuvarande layout och för att se 
möjlig yta till att testa en layout för rullbana. Figur 2 visar utklippt bild av lagret från denna 
ritning. 
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Figur 2. Utklippt CAD-ritning över lagret med viktiga komponenter tillagda 

 
3.4 Konceptgenerering 
3.4.1 Rullbana 
AnVa Polytech AB ägde redan en bestämd rullbana som skulle användas, se figur 3. Därför 
behövdes bara de egenskaper och funktioner rullbanan skulle ha tas fram. Det som togs i 
åtanke var: 

 Vilken höjd? 
 Vilken längd? 
 Behövs maskiner höjas sänkas? 
 Ska den agera mellanlager? 
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Figur 3. Rullbanan med ben kapade till rätt höjd 

Vilken höjd rullbanan skulle ha bestämdes efter den rekommendation som lagerarbetarna ville 
ha, ca 35 cm. Det är den höjd de arbetar på idag, den är inte för låg för att fästa etiketter på det 
understa lagret på en pall och inte för högt för att fästa en etikett på det översta lagret.  

Samtliga maskiner kontrollerades så de kunde uppnå önskad höjd genom inbyggt höjdläge eller 
med hjälp av en distans. Genom att mäta måtten på bandningsmaskinen och sträckplastaren 
samt kolla deras funktioner visade det sig att sträckplastaren kunde höjas till rätt höjd medan 
bandaren, som inte kunde bli lägre, behövdes kapas med ca två centimeter. 

För att undvika onödig väntetid och stopp i flödet, enligt 7+1-slöserierna som beskrevs i kapitel 
2.2, valdes det att ha två rullbanor innan och tre rullbanor efter maskinerna, där en rullbana 
har längden tre meter, som skulle fungera som mellanlager vid sammanställning av order 
respektive skeppning.  I varje mellanlager ryms fyra till fem stycken pallar. Det gör att de två 
lagerarbetarna, en som kör trucken och en som sammanställer ordrar på rullbanan, kan arbeta 
utan att det blir för mycket arbete eller brist på arbete för någon. 

Genom att införa en rullbana skulle de små gångrörelserna en arbetare gör i dagsläget när den 
går in och ur trucken elimineras. Arbetaren kliver i dagsläget ur trucken vid fastsättning av 
etiketter, flaggor, inplastning och bandning. Det i sig medför en bättre arbetsergonomi då 
arbetaren slipper kliva in och ur trucken för att sammanställa en order. Alla nämna uppgifter 
genomförs istället av arbetaren vid rullbanan. 

3.4.2 Konceptgenerering lagerlayout 
Då lagret består av en begränsad yta och bestämt vad som skulle rymmas inom väggarna blev 
antalet koncept begränsade. Figur 5-10 visar de bästa koncepten från nästa delkapitel, 
konceptval, med en beskrivning. Övriga koncept kan ses i bilaga 3. 

Koncept 2 
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Det andra konceptet består av pallställ som är monterade på samma sätt som i det första 
konceptet. Här utgår dock ställen från det övre högra hörnet vilket lede till en mer öppen 
golvyta för rörelse för trucken vid lämning och avplockning av en pall vid rullbanan. Pallstället 
för ordar som inväntar fraktsedel har placerats i slutet av rullbanan för att vara lättillgängligt 
för lagerarbetaren att nå. Skeppningsstället har placerats inne i lagret denna gång då denna 
layout gör så utrymmet finns utan att krångla till truckens väg till övriga ställ. 

Rullbanan startar vid starten av gångarna mellan ställen för göra så att trucken behöver köra en 
kortare väg för avlämning av pall. 

 

Figur 4. Koncept 2 i sin helhet 

Koncept 3 

Tredje konceptet är likadant som koncept 2 med skillnad att stället med ordrar utan fraktsedel 
har placerats vid den vågräta väggen istället för den lodräta, vilket medför mer utrymme för 
trucken att manövrera på. 
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Figur 5. Koncept 3 i sin helhet 

Koncept 6 

Vid koncept 6 har pallställen valt att förkortas men ytterligare en rad med pallställ har lagts till 
för att kompromissa för den lagerplats som försvann. De sammanställda ordrarna som väntar 
på fraktsedel har placerats med nära anslutning till porten för att minska rörelsemängden när 
väl fraktsedel har satts på och den ska flyttas till stället för ordrar redo för leverans. Pallstället 
med helt kompletta ordrar har i sin tur placerats utanför lagret för att spara utrymme inne i 
lagret. 
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Figur 6. Koncept 6 i sin helhet 

 

Koncept 7 

Vid koncept 7 har pallställen valt att ha storlek och placering som i koncept 6 med skillnad att 
de har placerats vågrät. Faktureringsstället och leveransstället är placerade på samma ställe. 
Rullbanan har placerats med nära anslutning till gångarna mellan pallställen för att minska den 
totala distansen trucken behöver färdas för att hämta och lämna produkter och sammanställda 
ordrar. 



18 
 

 

Figur 7. Koncept 7 i sin helhet 

Koncept 8 

Koncept 8, se figur 8, är liknande koncept 7 med skillnad att rullbanan har placerats nedanför 
pallställen vilket medför mer utrymme för trucken och lagerarbetaren att röra sig på. Det gör 
att det blir gott om utrymme att placera faktureringsstället och leveransstället med nära 
anslutning till rullbanan.  

 

Figur 8. Koncept 8 i sin helhet 
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3.5 Konceptval 
Under konceptvalet valdes det att göras två matriser då det ansågs tillräckligt för att få fram 
den bästa lösningen för en layout. 

3.5.1 Elimineringsmatris 
Med hjälp av elimineringsmatrisen kunde de sämsta koncepten elimineras tidigt. För 
referensvärde användes nuvarande layout för lagret. Tabell 2 visar matrisen i sin helhet. 

Tabell 2. Elimineringsmatrisen innehållandes samtliga koncept 

 

Kriterierna för elimineringsmatrisen valdes med ut efter diskussion med handledare efter vad 
de tyckte var viktigt samt för att vara simpla att förstå och snabbt se vilka koncept som kunde 
elimineras. Som synes i tabell 2 var det koncept 2, 3, 6, 7 och 8 som gick vidare till 
konceptvalets nästa steg. 

3.5.2 Relativ beslutsmatris 
För den relativa beslutsmatrisen användes koncept 2 som referens för de andra. Som kriterier 
valdes de som ansågs vara viktigast att tänka på för hur ergonomi och arbetssätt skulle fungera 
ihop så bra som möjligt. Tabell 3 visar matrisen i sin helhet. 

Tabell 3. Den relativa beslutsmatrisen innehållandes de fem koncept som gick vidare från elimineringsmatrisen 

 

Efter att ha utvärderat de olika koncepten och jämfört med koncept 2 föll det slutliga valet av 
koncept på koncept 8. Det som gjorde att valet föll på koncept 8 var att det utnyttjar 
lagerutrymmet på ett bra sätt med god plats för avfallshantering och ger gott om utrymme till 
rörelsefrihet för trucken och den arbetare som står vid rullbanan. 
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I det valda konceptet, samt övriga, har datorn och skrivaren, som används för att skriva ut 
flaggor och papper med vilka produkter som ska vara med i ordern, placerats närmare den 
plats arbetaren kommer spendera mest tid under en sammanställning, mittemot 
bandningsmaskinen och plaststräckaren. Det medför att den distansen arbetaren måste röra 
sig för att skriva ut flaggor och färdigställa ordern på datorn minskar betydligt. Distansen 
minskas från ca sex meter till en meter. 

Pallställen i valt koncept har kortats ned då inventeringen av lagret har gjort det möjligt att 
plocka bort och slänga gamla produkter. Det gör att den distans trucken måste köra är kortare 
och lagerplatserna att hålla reda på mindre i antalet. 

3.6 Färdigställning av layout med jämförelse mot nuvarande 
3.6.1 Nuvarande situation 
Hur pallställen kunde byggas om och anpassas för att minska den totala lagervolymen 
genomfördes en analys av de data som fanns tillgängliga över lagerförda produkter i 
färdigvarulagret. Analysen gav att cirka 90 produkter fanns i lagret som varit lagerförda i flera 
år utan att levereras. 

 

Figur 9. Ett exempel på hur det såg ut i ett pallställ 

Genom en inventering skulle de här produkterna kunna kasseras och nästan två hela rader med 
pallställ skulle kunna tas bort från färdigvarulagret. Den totala frigjorda ytan genom att kunna 
ta bort dessa på pallställ är ca 36 𝑚  Det ger mycket utrymme åt rullbana och trucken för mer 
rörelse samt ett införande av kontor för logistik- och planeringsavdelningen skulle inte vara 
några problem att få plats med innanför lagrets väggar. 

Den volym som lagerförs beräknades genom att gå igenom lagret med en lista över 
produkterna som fanns i lagret och föra anteckningar över hur stor plats varje produkt tog. För 
varje lagerplats ryms en pall. Var ett lager på en pall inte komplett räknades det ändå som ett 
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fullt. Med ett lager på en pall menas det att pallens yta är fylld av lådor. Som mest lagras fyra 
lager på en och samma pall. Då de lådor som användes för att förvara produkter i var 
standardiserade med bredd, höjd och längd för att passa pallens yta beräknades volymerna på 
samma sätt som en box. 

Allt fördes in i ett Excel-dokument för att kunna sortera och sammanställa pallarna i lagret efter 
hur många lager med lådor de hade. Beräkningen gav att det lagerfördes en volym på 225 m . 

Vid analys av antalet den volym som skeppades under en arbetsvecka kunde det tas fram hur 
många pall samt hur stor volym dessa skulle behöva lagras i. Analysen gav att ungefär 133 
pallar skeppas varje vecka med stor variation av antal från dag till dag där den största ordern 
består av 18 pallar, d.v.s. att minst 18 lagerplatser krävs i det ställ eller på den yta som de 
färdigställda ordrarna ska lagras i inför skeppning. Den area som de 18 pallplatserna tar upp, 
uppgår till 13 𝑚 . 

 Genom att komma överens med kunder om andra dagar och tider för leverans skulle det 
underlätta planeringen för att anpassa storlek på det pallställ som ska användas för produkter 
redo för skeppning. Det gör att man kan garantera att inte fler platser än 18 krävs i det ställ för 
sammanställda ordrar. 

Vid genomgången över hyllornas anpassning till höjden på de pallar som lagrades skulle 
samtliga pallställ kunna minskas med en fem meter i längd. Mycket av det tomrum som är i 
ställen, se figur 10, försvinner och ställens volym används på ett mer effektivt sätt. 

 

Figur 10. Ett pallställ i dagsläget med mycket outnyttjat volym 
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3.6.2 Färdigställda layoutförändringen 
Den slutgiltiga layouten blev en konfiguration av koncept 8, som fick bäst resultat i 
konceptvalet. Slutgiltiga layouten kan ses i figur 10. För att se viktiga mått finns tre förstorade 
ritningar att se i bilaga 5.  

Skillnaden mellan den valda layouten och koncept 8 två är att det har blivit en väg för trucken 
att åka intill väggen, då ställen tidigare gick hela vägen till väggen, se figur 8. Det gör att man 
får mer flyt i flödet då trucken inte måste åka runt hela rullbanan för att hämta produkter som 
skulle ha befunnit sig längst in i lagerhyllorna om koncept 8 följts helt. 

Med den nya layouten minskas arbetsbördan på lagerarbetarna mycket eftersom rörelsen in 
och ur trucken försvinner helt. Arbetarna måste inte längre gå runt pallen för att fästa etiketter 
och flaggor på sammanställda ordrar utan allt sker vid rullbanan. Dator och skrivare placeras 
närmare den plats där stående arbete kommer genomföras störst del av tiden, mittemot 
sträckplastaren och rullbanan för att minska distansen som arbetaren måste göras.  

Den distans som arbetaren måste röra sig till fot vid sammanställning av en pall minskar med ca 
30 meter. För den största ordern, 18 pallar, minskas distansen med 540 meter. Genom att bli 
av med den rörelsen minskas tiden för sammanställningen samt att ingen rörelse in och ur 
truck sker leder även det till att den totala sammanställningstiden minskar. 

Då pallställens längd minskats med ca 5 meter, har en öppen väg längs väggen till de inre 
lagerplatserna och har rullbanan mycket närmare ställen än nuvarande layouts arbetsplats 
minskar distansen trucken måste färdas. För att sammanställa en pall minskas distansen med 
fem till 20 meter beroende på vart i lagret det material som hämtas är lagrat. För den största 
ordern med 18 pallar minskas den totala distansen med 90-270 meter beroende på var 
materialet lagras. 

Mittemot sträckplastaren och bandningsmaskinen har en arbetsbänk placerats. Vid 
arbetsbänken sker utskrifter och arbete vid dator. Den har undvikit att placeras intill en vägg 
för att minska det avstånd arbetaren måste röra sig för att fylla i och skriva ut etiketter och 
orderlappar samt genom att inte behöva arbeta med helt öppet i truckens färdriktningar för att 
undvika påkörning om oaktsamhet uppstår.  

Det blev gott om plats för ett kontor på 10x6,5 meter för logistik- och planeringsavdelningen 
som var ett av önskemålen AnVa Polytech AB hade. Kontoret har placerats så att personal kan 
röra sig säkert utan att behöva akta sig för trucken i lagret och för den truck som kör in 
färdigtillverkade produkter till lagret för att på så sätt inte riskeras att bli påkörda eller väntetid 
för lagerarbetaren uppstår. 

I det tomma hörnet i lagret, längst ned till höger i lagret enligt figur 11, finns det plats för 
truckar och avfallshantering. 

Rullbanan placerades åt det håll den gjort för att undvika att material kommer ställas framför 
porten för utleverans, port 2 enligt figur 10, för att det inte ska bli något hinder i fall 
nödsituation uppstår. 
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Figur 11. Det valda konceptet med konfiguration 

I figur 11 är pallställen de tomma rektanglarna, rullbanan är rektanglarna med pilar, cirkeln 
gestaltar sträckplastaren med bandaren, rektangeln med ett kors, precis intill. 
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4. Diskussion 
4.1 Observationer 
Då observationerna genomfördes var examensarbetet i sin uppstart vilket innebär att 
studietakten då var 50 %. Arbetet skedde under början av veckan under samma tider, vilket gör 
att resultatet för spaghettidiagrammen och aktivitetsobservationerna gjordes för likadana 
ordrar till samma företag. För att bättre kunna se skillnaden mellan olika ordrar och uppnå ett 
mer sanningsenligt resultat över en helarbetsvecka om dessa observationer hade kunnat 
spridas ut över en hel vecka. 

4.2 CAD-ritningar 
Ett problem som uppstod vid framtagning av ritning var att Creo Parametrics ritningsverktyg 
inte var kompatibelt med det CAD-programmet AnVa Polytech AB använder sig av. Det uppstod 
problem då delar skulle dimensioneras, den fick genomföras manuellt genom att zooma in och 
ändra längden eller diametern tills den var i rätt storlek. Om tillgång till en dator hos AnVa 
Polytech AB med deras CAD-program installerat skulle underlättat och gjort allt CAD-relaterat 
smidigare och snabbare. 

Måttsättningen i den färdigställda layouten fick också lida på grund av att de olika programmen 
inte var kompatibla med varandra. Efter att ha spenderat flera timmar på att få till ritningar och 
mått gick det inte att få fram ett bättre resultat än vad som visas i bilaga 5. 

 

4.3 Konceptgenerering 
Då det var klart vad som skulle finnas i lagret så blev koncepten väldigt lika varandra. Att få 
plats med ett kontor för logistikavdelningen med nära anslutning till resten av fabriken fanns 
det i princip bara en plats det kunde placeras på, vilket medför att hyllställen bara kunde 
ändras i förhållande rotationsvis.  

4.4 Konceptval 
Den mest avgörande punkten i konceptvalet blev arbetstemperatur, den utgick från att det 
skulle bli kallt för arbetarna i lagret då porten ut skulle öppnas för utkörning av färdiga ordrar 
till lastbilar. En punkt som känns osäker hur stor påverkan den egentligen har då 
arbetstemperaturen i lagret i dagsläget är under normal rumstemperatur, ca 20-22 °C. Detta 
skulle innebära att även koncept 6 skulle kunna ses som den bästa lösningen för en layout. 

Vid val av kriterier och dess påverkan är detta något som varit upp till studenten att välja, vilket 
kan ge ett annat resultat än om någon erfaren inom företaget skulle betygsatt konceptens 
förmåga. 

4.5 Färdigställning av layout med jämförelse mot nuvarande 
Under examensarbetets gång var flera olika projekt igång hos AnVa Polytech AB eller påtänka 
att starta inom en snar framtid med aktivitetsgrupper. En av dessa aktivitetsgrupper skulle 
dimensionera och anpassa volymen av färdiga produkter som skulle in till lagret, bland annat 
genom hitta en lösning för att pallarna skulle levereras till färdigvarulagret färdiga för 
inplastning eller bandning. Arbetsuppgiften med ompacketering och påfyllning av material i 
boxar kommer tas bort från lagerarbetarna. Studenten har antagit att denna aktivitet är gjord 
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när layoutförändringen i lagret kommer ske. Även att aktivitetsgruppernas projekt inte var 
slutförd eller tillräckligt långt gånget gick det inte använda deras data till att dimensionera 
pallställens volym. Det som påverkade var att det inte fanns någon data eller info tillgänglig att 
använda för att ställen skulle kunna dimensioneras redan innan deadline för examensarbetet. 
Men genom att observera hur pallställens hyllor skulle kunna anpassas för att utnyttja ställens 
volym på ett bättre sätt kunde antaganden om hur mycket ställen kunde minskas utöver de 
produkter som kasserades. 

Uppställning av en testlayout blev försenat fanns det inte tid för att genomföra 
observationerna från kapitel 3.1 med rullbana. Att hinna genomföra detta test hade gjort det 
möjligt att se om en rullbana verkligen skulle göra arbetet bättre och mer effektivt samt att 
eventuella problem med rullbanan som behövs åtgärdas innan den framtagna layouten ställs 
upp. Om det skulle visat sig att en rullbana var ett dåligt val hade ett nytt koncept för en 
framtida lagerlayout kunnat tas fram direkt, utan rullbana.  
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5. Slutsatser 
Utifrån de målsättningar som fanns för projektet har samtliga punkter förbättras. 

 En förbättrad arbetsmiljö 
 Ett bättre flöde 
 Minimera antalet onödiga transporter 
 Styra materialhantering mot kundbehov 
 Minska risken för störningar 

Genom att eliminera rörelserna in och ur truck kommer arbetaren ha mindre belastning för 
kroppen, vilket leder till en bättre arbetsmiljö. 

Ett införande av rullbana gör att flödet förbättras då det blir ett mycket bättre flyt. Detta då 
ompaketeringen kan skötas av arbetaren vid rullbanan medan truckföraren kan fortsätta direkt 
med att hämta nya produkter.  

Minimera antalet onödiga transporter hör ihop med stycket ovanför. Då pallställen kommer 
vara kortare än i dagsläget minskas den totala transportlängden. Då bandningen och 
inplastningen är en del av rullbanan har den transport med en färdigställd order, som bara har 
bandning eller inplastning kvar, eliminerats helt. 

Styra material mot kundbehovs genomförs av en annan aktivitetsgrupp. 

Med ett enordersflöde har man mer koll på materialet som behövs vilket medför att det blir 
lättare för produktionen att tillverka det material som behövs. 

För AnVa Polytech AB kommer inte projektet leda till någon kostnad, utöver de produkter som 
varit i lagret i flera år utan att ha sålts men valts att kasseras för att frigöra utrymme. Då 
samtliga delar som används är sådant som funnits i företagets ägo innan projektet påbörjades 
har inga nya maskiner eller annat material behövts köpas in. 

Vidare arbete för att rullbanan ska bli mer effektiv är att förenkla centreringen för pallarna som 
ställs på. Ställs pallarna på lite snett kommer det bli stopp vid lutningen som finns i slutet av 
rullbanan vilket leder till att arbetaren måste knuffa på pallen för att den ska fortsätta till 
änden. Ytterligare skulle en ny sträckplastare och en ny bandningsmaskin behöva inskaffas då 
de som finns idag är onödigt stora och kräver för mycket arbete. Det gör att sammanställningen 
av en pall på rullbanan kräver mer tid än vad det gör att hämta produkter från pallställen. 
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6. Tackord 
Ett stort tack till AnVa Polytech AB och framförallt Daniel Glimstrand och Claes Källqvist som 
varit mina handledare vid AnVa Polytech AB. De har varit väldigt hjälpsamma med frågor och 
problem som jag stött på under arbetets gång. 

Även ett tack till Anders Wickberg för hjälp med frågor kring rapporten och andra tankar som 
kommit upp under arbetets genomförande. 
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Bilaga 1. Projektplanering 
Bakgrund 

AnVa Polytech AB ska inom en tid genomföra stora förändringar av sin tillverkningsfabrik i 
Sunne. I denna förändring innefattar ändringar av deras godsflöde samt layoutändringar för 
lagret.  

 I fabriken finns mellanlager, dessa ska flyttas in i det lagerutrymme som finns, vilket kräver att 
lagrets använda yta måste optimeras för att allt ska få plats. I nuläget har lagret mycket 
oanvänd volym, flera hyllor var tomma eller nästintill tomma på produkter. 

Problemformulering 

Detta projekt fokuserar på att hitta olika lösningar för att optimera användandet av lagret. Ett 
bra arbetssätt och flöde inför skeppning ska hittas. De problem som ligger i fokus att lösa är: 

 Med skeppning innebär det att förbereda produkter från lagret till korrekt 
leveransform med avisering och rapportering.  

 Hur kan pallställ vara konfigurerade för att golvytan ska kunna nyttjas så effektivt som 
möjligt så att det material som är utspritt i fabriken ska få plats i lagret? 

 Hur ska ett system se ut för att lagret ska kunna leverera material behovsstyrt enligt 
förutbestämda tider? 

Syfte 

AnVa Polytech AB vill ha en styrpunkt för allt material, få bort det material som står på 
fabriksgolvet. Denna styrpunkt ska ha ett fungerande materialstyrningssystem för att kunna 
avropa material och i vilken leveransform det ska vara i. 

Genom att ha lagret som styrpunkt, med allt material samlat på samma ställer, leder det till att 
en omlokalisering av lagerutrymmet görs. Material ska vara lättåtkomligt samt lätt att 
lokalisera i lagret. 

Då allt material blir samlat på ett ställe behövs ett förbättrat informationsflöde mellan lager, 
logistik, planering och övriga delar i AnVa Polytech ABs organisation. 

Målsättning 

AnVa Polytech ABs målsättning med projektet är förbättra lagret för att få en bättre 
organisation. Dessa förbättringar som de vill få ut är: 

 En förbättrad arbetsmiljö. 
 Ett bättre flöde. 
 Minimera antalet onödiga transporter. 
 Styra materialhantering mot kundbehov. 
 Minska risken för störningar. 

Detta ska vara klart till den slutredovsing som sker den 31/5. 
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Organisation 

Marcus Andersson. Student, examensarbete. 

Claes Källqvist. Handledare vid AnVa Polytech AB. 

Daniel Glimstrand. Handledare vid AnVa Polytech AB. 

Anders Wickberg. Handledare vid KAU 

Nils Hallbäck. Examinator vid KAU 

Projektmodell 

Projektet modelleras efter de redovisningar och inlämningar som Karlstads universitet samt av 
det upplägget som finns hos AnVa Polytech AB. Projektet är uppdelat i olika delprojekt, där 
varje delprojekt har sin analys, testning och sammanställning  

Projektfas Milstolpe Gate Deadline 
Projektplanering 
(KAU) 

X  2017-02-02 

Skeppning (AnVa 
Polytech AB) 

 X 2017-02-28 

Lageroptimering 
(AnVa Polytech AB) 

 x 2017-03-31 

Delredovisning (KAU) X  2017-04-04 
Prel.rapport (KAU) X  2017-05-16 
Materialstyrning 
(AnVa Polytech AB) 

 X 2017-05-20 

Slutredovisning (KAU)  X 2017-05-31 
Rapport (KAU)  X 2017-06-09 

 

Kommentarer till gantt-schemat: 

De datum som satt i schemat är ytterspreliminära. Ändringar kommer göras när projektet väl 
satts igång och tydligare direktiv blir givna. Projekten kan komma att ändras beroende på andra 
arbetsgruppers tidsplanering samt för att avgränsningar kanske måste göras för att allt ska 
hinnas göras ordentligt och utförligt innan slutredovisningen. 
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Riskbedömning 

Riskbedömning Åtgärd S K R 
Sjukdom Arbete hemifrån samt god 

dokumentering och hantering av 
dessa. 

3 2 6 

Försvinnande 
dokument 

Spara backup-filer både över 
internet samt extern 
lagringsmedia. 

1 5 5 

Versionshantering Bra lösning för tydlig hantering. 1 3 3 
Misslyckande av 
gate 

Framtunghet, be om hjälp vid 
problem. 

4 5 20 

Tidsbrist Planering. 2 5 10 
Felaktig avgränsing Skaffa en tydlig bild 

överprojektets storlek och 
anpassa arbetsmängd därefter. 

3 4 12 

 

Dokumenthantering 

Samtliga dokument lagras på privat dator, Googles One drive och på extern lagringsmedia, så 
som USB-minne och extern hårddisk. 

Tidsplanering 
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Bilaga 2. Aktivitetsobservationer 
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Bilaga 3. Spaghettidiagram 
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Bilaga 4. Konceptgenerering 
Koncept 1 

Det första konceptet som tagits fram består av fyra rader med pallställ, två med dubbla ställ och två singelställ. 
De är placerade mitt i lagret för att uppnå ett ”flöde” som går cirkulärt. Tanken är att den här layouten ska göra 
så att det undviks att trucken rör sig för mycket framför rullbanan och logistiken. Rullbanan syns i bilden som de 
rektangulära rutorna med pilar inuti. Framför rullbanan har en arbetsstation med dator och skrivare placerats 
ihop med ett pallställ för de ordrar som ännu inte fått sin fraktsedel. 

Längs ned, på andra sidan porten för skeppning har ett pallställ placerats som ska hålla de ordrar som är helt 
redo för skeppning. 

 

  



ix 
 

Koncept 2 

Det andra konceptet består av pallställ som är monterade på samma sätt som i det första konceptet. Här utgår 
dock ställen från det övre högra hörnet vilket lede till en mer öppen golvyta för rörelse för trucken vid lämning 
och avplockning av en pall vid rullbanan. Pallstället för ordar som inväntar fraktsedel har placerats i slutet av 
rullbanan för att vara lättillgängligt för lagerarbetaren att nå. Skeppningsstället har placerats inne i lagret denna 
gång då denna layout gör så utrymmet finns utan att krångla till truckens väg till övriga ställ. 

Rullbanan startar vid starten av gångarna mellan ställen för göra så att trucken behöver köra en kortare väg för 
avlämning av pall. 

 

Koncept 3 

Tredje konceptet är likadant som koncept 2 med skillnad att stället med ordrar utan fraktsedel har placerats vid 
den vågräta väggen istället för den lodräta, vilket medför mer utrymme för trucken att manövrera på. 
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Koncept 4 

Vid det fjärde konceptet har pallställen placerats horisontellt med rullbanan nästan centralt placerat vid ändarna 
för att minska den distanstrucken måste färdas. 
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Koncept 5 

Det femte konceptet har pallställen placerats diagonalt i lagret 
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Koncept 6 

Vid koncept 6 har pallställen valt att förkortas men ytterligare en rad med pallställ har lagts till för att 
kompromissa för den lagerplats som försvann. De sammanställda ordrarna som väntar på fraktsedel har 
placerats med nära anslutning till porten för att minska rörelsemängden när väl fraktsedel har satts på och den 
ska flyttas till stället för ordrar redo för leverans. Pallstället med helt kompletta ordrar har i sin tur placerats 
utanför lagret för att spara utrymme inne i lagret. 
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Koncept 7 

Vid koncept 7 har pallställen valt att ha storlek och placering som i koncept 6 med skillnad att de har placerats 
vågrät. Faktureringsstället och leveransstället är placerade på samma ställe. Rullbanan har placerats med nära 
anslutning till gångarna mellan pallställen för att minska den totala distansen trucken behöver färdas för att 
hämta och lämna produkter och sammanställda ordrar. 
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Koncept 8 

Koncept 8 är liknande koncept 7 med skillnad att rullbanan har placerats nedanför pallställen för att 
tillgängliggöra mer utrymme för trucken och lagerarbetaren att röra sig på. Det gör att det blir gott om utrymme 
att placera faktureringsstället och leveransstället med nära anslutning till rullbanan. 
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Bilaga 5. Färdigställd layout med mått 
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