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SAMMANFATTNING	

Lager är en betydelsefull del i ett företags försörjningskedja. Det är på denna plats som artiklar 

tillfälligt lagras innan de antingen förs vidare till nästa produktionssteg eller för att leverera de till 

verksamhetens kunder. Den största delen av att lagerhålla artiklar ägnas åt orderplockningen. 

Orderplockning omfattar de aktiviteter som utförs när en artikel ska hämtas från dess lagrade plats och 

levereras till nästa steg i materialflödet. Ofta är den del av orderplocksprocessen som är mest 

tidskrävande den tid som det tar att hitta och komma åt en artikel. Det innebär rimligtvis att 

produktivitetsförbättringar kan göras genom att bland annat förkorta transportsträckorna. 

SKF Mekan AB är ett industriföretag vars sysselsättning främst är att tillverka kullagerhus. I 

dagsläget har verksamheten ett varulager med bristande rutiner för lagerhållning. Många av de artiklar 

som lagras i varulagret, som kallas för 104C, är placerade efter storleksordning. Detta görs utan någon 

tanke på hur frekvent artiklarna plockas. Dessutom är den artikelplacering som används utdaterad, 

vilket har medfört att många artiklar saknar en bestämd plats i lagret. Syftet med att lagerföra artiklar i 

varulager 104C är för att klara av svängningar i produktionen i nästkommande steg, som är i 

bearbetningsfabriken.  

Syftet med denna studie är att ta reda på hur artikelplaceringen ser ut i dagsläget och hur beslut kring 

artikelplacering tas samt vilket problem som förekommer till följd av detta. En beslutsstödsmodell har 

tagits fram som är avsedd för att ge SKF Mekan AB underlag för beslut angående var de olika 

artiklarna ska placeras för att nå en ökad effektivitet i verksamhetens lagerhållning. 

Beslutsstödsmodellen är anpassningsbar i den mån att användaren själv kan justera de parametrar som 

avgör artikelplaceringen. Studien har genomförts med hjälp av datainsamling i form av observationer 

och intervjuer. Med observationerna har varulager 104Cs lagerlayout och artikelplacering kunnat 

kartläggas och med intervjuerna har svar rörande arbetssätt och beslut kring artikelplacering kunnat 

besvaras. 

Genom observationerna och intervjuerna framkom att 42,5 % av de lagerförda varupallarna var 

felplacerade samt att 15,6 % av varupallarna helt saknade en bestämd plats i lagret. Detta medför att 

truckförarna har svårt att lokalisera varupallarna, vilket leder till att onödigt stor del av lagerarbetarnas 

arbetsdag går åt till att söka upp rätt artiklar i varulager 104C. Detta ger i sin tur upphov till att 

personal i nästa del av försörjningskedjan, dvs. bearbetningsfabriken, tvingas vänta på att artiklarna 

ska levereras. Med artiklarnas plockfrekvens och familjeprincipen som utgångspunkt för 

artikelplaceringen bör SKF Mekan kunna eliminera icke-värdeadderande moment i 

försörjningskedjan, och därmed påskynda orderplocksprocessen, vilket följaktligen ger en ökad 

potential för en förbättrad lönsamhet.  
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ABSTRACT	

Warehouse storage is an important part of a business’ supply chain. This is where articles temporary 

are stored before they either are carried on to the next step of the production or to be delivered to the 

customers of the company. The largest part of the stock keeping often devoted to the order picking. 

Order picking includes the activities that are occurring when an article is being picked from its stored 

position and is being transported to the next step of the flow of the materials. The most time-

consuming part of the order picking process are often the time to pinpoint and to get the hold of an 

article. This implies quite likely that an enhancement of the productivity could be realized, inter alia, 

through cut the transport distances. 

SKF Mekan AB is an industrial corporation whose primary occupation is to manufacture bearing 

housings. Currently, the business has a flawed inventory for stock keeping. A great many of the 

articles stored in the inventory, entitled 104C, are placed in regard to their measures, without any 

thought in regard of how frequently the articles are picked. In addition, the article placement that is 

used today is outdated, which has resulted in that a lot of articles are lacking a specific placement in 

the inventory. The purpose of storing articles in the inventory 104C is to cope with fluctuations in the 

next step of the manufacturing, which is the processing factory. 

The aim of the study is to find out how the article placement looks in the current situation and how 

decisions concerning article placement are determined and what issues occurs due to this. A decision 

support system has been developed which purpose is to give SKF Mekan AB decision basis regarding 

where the different kinds of articles should be placed to attain an increased efficiency in business’ 

stock keeping. The decision support system is adaptable to the extent that the user can adjust the 

parameters that are determining the article placement. The study has been accomplished by means of 

observations and interviews. With the help of the observations, the layout of the warehouse and the 

article placement has been mapped out and with the help of the interviews; the results concerning 

work models and decision-making of article placement has been answered. 

Through the observations and the interviews appeared that 42.5 % of the stocked pallets were 

misplaced and that 15.6 % of the stocked pallets lacked a specific placement in the warehouse. This 

results in that the truck operators has a hard time localizing the pallets, which leads to inefficient 

labouring. This causes delays in the next step of the supply chain; i. e. the processing factory, meaning 

the personnel has to wait for the articles to be delivered. With the articles picking frequency and the 

principle of family grouping as point of reference for the article placement SKF Mekan AB should be 

able to eliminate non-value adding activities in the supply chain, which should lead to an increased 

potential of profitability. 
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1.	INLEDNING	

Denna studie utgörs av ett examensarbete inom området logistik och är det avslutande momentet av 

Kandidatutbildningen Samhällets Logistik på Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet på 

campus Norrköping. Studien sker på uppdrag av SKF Mekan AB i Katrineholm och pågår under elva 

veckor, vilket således omfattar 16 högskolepoäng. Examensarbetet sker vid Institutionen för teknik 

och naturvetenskap (ITN). 

1.1	PROBLEMBESKRIVNING 
SKF AB är ett svenskt industriföretag vars främsta sysselsättning består av tillverkning av kullager. 

SKF Mekan AB är en del av SKF-koncernen och är placerat i Katrineholm. Här tillverkas framförallt 

lagerhus till kullager men även hylsor och muttrar står för en stor del av produktionen. SKF Mekans 

organisation är uppdelat i fyra produktionsenheter, dessa enheter är en pulverpressning, en 

hustillverkning, ett gjuteri och en tillbehörstillverkning. 

SKF Mekan AB bildades ursprungligen år 1888 men hette då Grönqvists Mekaniska Verkstad, GMV, 

och fick det aktuella namnet SKF Mekan AB först år 1990. I samband med det senaste namnbytet till 

SKF Mekan AB erhöll verksamheten ett globalt ansvar för sina produkter. Verksamheten består av två 

fabriker - ett gjuteri och en bearbetningsfabrik. I gjuteriet smälts råmaterial ned och gjuts i olika 

former och storlekar efter behov. Gjuteriet har ett internt varulager där produkterna lagras fram till 

dess att behovet och kapaciteten finns i bearbetningsfabriken. Detta varulager har beteckningen 104C, 

och ses ur gjuteriets perspektiv som ett färdigvarulager, men ur SKF Mekan ABs perspektiv som ett 

mellanlager. I denna studie refereras det till detta lager som varulager 104C. I bearbetningsfabriken 

sker den slutgiltiga bearbetningen av produkterna vilket innebär att de monteras samman och målas. 

Kullagerhusen säljs sedan direkt till deras samarbetspartner i Göteborg, som sedan skickar dessa 

vidare ut i världen till deras kunder. I figur 1 illustreras materialflödet från gjuterifabriken till kunden. 

	
Figur	1	-	Materialflöde	från	gjuterifabrik	till	kund.	

Produktionen av kullagerhus styrs av prognoser, vilket innebär att produktionen inte alltid stämmer 

överens med försäljningen då prognoser inte alltid speglar verklighetens utfall. Syftet med ett lager är 

att kunna balansera behov och efterfrågan i hela logistikkedjan, det kan alltså handla om att ha lager 

av varor som är avsedda för produktionen. Detta för att produktionen ska kunna vara igång så 

effektivt som möjligt utan störningar i form av bristande material eller dylikt (Storhagen, 2003). 



2	

		

Enligt Conny Hansson1, logistikchef på SKF Mekan AB, är deras riktlinjer att varulager 104C ska 

vara så litet som möjligt, och med minsta möjliga antal artiklar i. Lagret är dock nödvändigt för att 

klara av svängningar i behovet av artiklar, och kan därför inte uteslutas helt. Dessutom måste lagret 

fylla sin funktion och kan därför inte vara för litet så att det blir oanvändbart. Storhagen (2003) 

förklarar att det främsta syftet med ett varulager är att en ska kunna tackla de svängningar som sker 

bland efterfrågan på produkter och den tillgång av produkter som företaget har. 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) beror kostnaden för lagerhållningen på kapitalkostnaden, 

förvaringskostnaden och osäkerhetskostnaden. På grund av det vill man ha lager med så låg 

genomsnittlig lagernivå som möjligt, det vill säga att man vill kunna hålla en så hög 

omsättningshastighet som möjligt på sina lagrade varor (Storhagen, 2003). Vidare menar Jonsson och 

Mattsson att förvaringskostnaden utgörs av kostnaden för lagerlokalen och de aktiviteter som 

lagerlokalen och artiklarna i lagerlokalen kräver. I denna studie definieras materialhantering som de 

aktiviteter som sker inom varulager 104C. Det innefattar alltså sökandet av varor, förflyttningar, lyft 

och placeringar av varor. För att minska antalet rörelser och aktiviteter på lagret kan det vara relevant 

med klara och tydliga direktiv och rutiner för hur aktiviteterna ska gå till och genomföras. SKFs 

varulager 104C i gjuteriet har en specifik plats men saknar rutiner och direktiv för hur det ska skötas. 

På grund av detta placeras varor inte allt för sällan sporadiskt och ogenomtänkt. Detta är något som 

försvårar arbetet för varuhanteringen genom att det kan medföra onödiga förflyttningar och det kan bli 

svårare att lokalisera varor. 

Studien ämnar visualisera artikelplaceringen i varulager 104C i dagsläget. Detta görs för att 

konkretisera problemet och visa eventuella brister med dagens artikelplacering. Därefter tas data kring 

lageromsättningshastigheten och medellagernivån fram för respektive artikel. 

Lageromsättningshastigheten (LOH) och medellagernivån (MLN) ligger till grund för de 

rekommendationer för en ny bestlutsstödsmodell som studien ämnar ta fram. Jonsson och Mattsson 

(2011) menar att varor som har en hög omsättningshastighet bör ha så korta transportsträckor som 

möjligt, och bör därför placeras nära utgången från lagret. Studien kommer alltså ligga till grund för 

att kunna ge SKF Mekan AB ett verktyg för dess artikelplacering i varulager 104C.  

1.2	SYFTE	&	FRÅGESTÄLLNINGAR	
Syftet med studien är att ge SKF Mekan AB ett underlag för hur de ska ta beslut angående deras 

artikelplacering i varulager 104C. 

Syftet uppfylls genom att undersöka och analysera nuläget och därefter utforma en beslutsstödsmodell 

för artikelplaceringen. För att kunna skapa en effektivare lagerhantering krävs det att ta reda på hur 

																																																													

1 Conny Hansson, Logistikchef SKF Mekan AB, intervju den 7 februari 2017. 
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lagret är utformat och hur lagerhanteringen utförs i nuläget. Därför ämnar studien initialt besvara 

följande två frågor: 

FS1. Hur ser artikelplaceringen ut i varulager 104C i dagsläget och vilka problem förekommer 

med denna? 

FS2. Hur tas beslut för artikelplacering i varulager 104C idag och vilka problem förekommer 

med denna metod? 

För att kunna avgöra artikelplacering kommer studien att undersöka artiklarnas omsättningshastighet i  

varulager 104C. Därefter ska resultatet analyseras och därför ämnar studien även att besvara fråga 3: 

FS3. Hur bör artiklarna placeras i varulager 104C? 

1.3	AVGRÄNSNINGAR 
Studien kommer endast att ta hänsyn till lagerhanteringen i varulagret 104C inom gjuterifabriken, 

vilket innebär att andra lager inom fabrikerna på SKF Mekan AB i Katrineholm inte kommer att tas i 

beaktning. Inte heller kommer hantering av varor utanför varulager 104C att beaktas. I figur 2 

illustreras materialflödet från gjuterifabriken till kunden med markerat studerat område. 

 
Figur	2	-	Materialflödet	med	studerat	område	markerat.	

Studien ämnar endast undersöka och effektivisera varulager 104C utifrån de förutsättningar som finns. 

Därmed kommer inte förslag ges på fysisk förändring av lagerlokalen såsom att flytta på in- och 

utgång, väggar eller tak. Beslutsstödsmodellen kommer inte att ge användaren fullständiga förslag i 

den meningen att artikelplaceringen inte kommer att plottas ut automatiskt. Istället kommer den att 

kräva att användaren plottar ut artiklarna, detta beror på att beslutsstödsmodellen inte har kännedom 

om artiklarnas storlek och därmed inte kan avgöra hur mycket utrymme som skall tilldelas respektive 

artikel. 

De förslag beslutsstödsmodellen ger tar vidare ingen hänsyn till dagens artikelplacering, vilket kan 

göra att en implementation är icke-lönsam att genomföra på grund av att den nya artikelplaceringen 

skulle innebära för många förflyttningar. Samtidigt som beslutsstödsmodellen inte tar hänsyn till 

dagens artikelplacering, så tar den heller inte hänsyn till hur länge ett förslag kan vara aktuellt. Det 

betyder att beslutsstödsmodellen kan ge olika förslag från dag till dag, förutsatt att ny data har matats 

in. Att använda sig av beslutsstödsmodellen varje dag, och därefter anpassa artikelplaceringen efter 

dess förslag kan vara ofördelaktigt för den önskade förbättringen, då antalet förflyttningar skulle 
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kunna öka. Istället bör användaren fatta ett beslut med hjälp av beslutsstödsmodellen, och sedan ta ett 

beslut för när beslutsstödsmodellens förslag ska tillämpas igen, till exempel vid stora förändringar i 

efterfrågan, medellagernivån eller i sortimentet. 
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2.	TEORETISK	REFERENSRAM	

I detta kapitel presenteras de teorier som anses vara av betydelse för studien. I kapitlet redogörs för 

begrepp och teorier kopplade till studien. 

2.1	BESLUTSMODELLERING 
Edlund et al. (2011) beskriver beslutsfattande som ett sätt att hantera och analysera för- och nackdelar 

hos flera handlingsalternativ. Vid ett beslutsfattande är det viktigt att analysera situationen och ta reda 

på ifall det finns faktorer som inte är direkt kopplade till situationen, men som kan påverka beslutet, 

eller som påverkas av beslutet (Edlund et al, 2011). Är omgivningen neutral blir beslutet lättare att ta, 

då man slipper ta hänsyn till denna omgivning. Är omgivningen inte neutral, och det kan komma att 

finnas motsträviga krafter eller andra personer som påverkas negativt av ett beslut är det viktigt att ta 

med och väga detta i sitt beslutsfattande. Utan ett beslutsstödsystem med beslutsregler är det lätt hänt 

att beslut tas impulsivt och att man improviserar vid sina beslut, dessa beslut kan också komma skilja 

sig från person till person. Detta kan skapa en icke-struktur om flera personer tar olika beslut om 

liknande handlingsalternativ, till exempel var man placerar en vara. Använder man sig istället av 

beslutsregler underlättar det när man vill hålla en viss struktur, och beslut som påverkar någon annan 

kan alltid legitimeras och förklaras. Dessutom kan ett dokumenterat beslut, med förklaring, användas 

då utfallet inte blir som man trott, och man kan då utvärdera utfallet genom att fråga sig “Varför blev 

det inte som vi tänkt?” (Edlund et al, 2011). 

Trots alla dessa fördelar ger beslutsstödsystem ingen garanti för ett gott utfall i alla fall. Dock är det 

högst rimligt att systematiserade beslut ger ett bättre utfall i längden, i jämförelse med beslut som tas 

genom att man improviserar vid varje beslutsfattande (Edlund et al, 2011). 

2.1	LOGISTIK 
Begreppet logistik förklaras av Jonsson och Mattsson (2011) som läran om effektiva materialflöden. 

De menar att målet med att använda sig av logistik, ur en företagsekonomisk aspekt, är att genom låga 

kostnader, liten kapitalbindning, hög flexibilitet och korta ledtider skapa ekonomisk lönsamhet. Ur de 

samhällsekonomiska aspekterna handlar det istället om att gynna de sociala, miljömässiga och 

ekonomiska bitarna. Oskarsson et al. (2013) anser att logistik omfattar planerandet, genomförandet 

samt själva kontrollerandet av att resultatet blir det som önskats. En källa som citeras av både Jonsson 

och Mattsson och Oskarsson et al. är CSCMP. CSCMP är en akronym för Council of Supply Chain 

Management Professionals och är en sammanslagning av forskare med syfte att utveckla kunskap 

inom Supply Chain. CSCMP definierar logistik på följande sätt: 

“Logistics is that part of supply chains management that plans, implements and controls the 

efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services, and related 
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information between the point of origin and the point of consumption to meet customers’ 

requirements.” (CSCMP, 2016) 

Definitionen anbelangar materialflödet med start från råmaterial till slutkund och omfattar dessutom 

returflöden. Syftet med logistik är att öka effektiviteten hos ett företag, vilket avser höja lönsamheten 

Jonsson & Mattsson 2011). 

2.2	LAGER 
Oskarsson et al. (2013) menar att lagring innebär att gods eller varor placeras på predisponerade ytor 

och fungerar för att kunna förvara artiklar med syftet att direkt kunna leverera de varor som kunden 

önskar. Många produktionsflöden innehåller flera lagringsplatser. Exempel på lager är råvarulager, 

fabrikslager, varulager och distributionslager. Genom att använda sig av lager kan företag till en viss 

del förebygga driftstörningar genom att om en del av materialflödet skulle haverera blir påföljande 

aktiviteter inte berörda på samma sätt som de hade kunnat bli utan lager (Oskarsson et al., 2013). 

Oskarsson et al. anser att genom att lagra varor binds kapital, vilket sänker det tillgängliga 

rörelsekapitalet. Lagerhållning fordrar även lagringsytor samt personal för inlagring, plockning, 

inventering och dylikt. Dessutom kan utrustning för hantering, dvs. truckar, och för lagring, dvs. 

ställage, samt administrativa system för lagring krävas. 

2.2.1	Lagerlayout 

När man designar en lagerlayout har man stora möjligheter att minska lagerhållningskostnaderna. 

Detta genom att nyttja så stor del som möjligt av lagret för just lagring, utan att försvåra hanteringen 

(Jonsson & Mattsson, 2011). Samtidigt som ett mål är att öka utnyttjandet av lagerytan vill man sträva 

efter att ha så effektiva flöden i lagret som möjligt. Genom att öka utnyttjandegraden för lagerytan 

påverkas flödet i lagret genom att man gör det svårare att manövrera fordon och utrustning som 

behövs för att såväl lämna som hämta gods, på grund av att den fria ytan blir mindre. Flödet påverkas 

på ett sådant sätt att kostnaderna för lagerhållningen kan öka på grund av att fler varor blockerar 

varandra och blir mer svåråtkomliga för personalen, som tvingas lägga mer tid på arbetet att få fram 

rätt varor. En mindre effektivt utnyttjad lageryta skulle kunna leda till mer ledig yta för till exempel 

truckar att manövrera på, och således förenkla plock- och inlagringsprocessen. Jonsson och Mattsson 

(2011) menar att man dessutom kan minska antalet icke-värdeadderande aktiviteter genom att minska 

transportsträckorna till de varor som har högre omsättningshastighet, medan transportsträckorna till de 

varor som inte har lika hög omsättningshastighet kan vara längre. I och med att man sorterar varorna 

efter vilka som har hög respektive låg omsättningshastighet är det också av vikt att göra de med hög 

omsättningshastighet lättare att finna (Jonsson & Mattsson, 2011).  

Det primära syftet med ett lager är att man vill göra det möjligt att förvara varor, antingen innan nästa 

steg i produktionsprocessen, eller innan det ska levereras till kund. Med hjälp av detta kan man 
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skydda sig mot osäkerheter och svängningar på marknaden, samtidigt skyddar man sig själv mot fel 

som kan uppstå. Dessa fel skulle kunna vara haveri, att transporter blir stulna eller vad som helst som 

gör att varorna inte kan fortsätta i tänkt takt. Skulle marknaden plötsligt begära större kvantiteter kan 

företaget dessutom fortfarande leverera, ifall man har varor på lager. Ett lager måste också vara 

funktionellt för de personer eller maskiner som arbetar där. Det innebär att man inte kan fylla lagret så 

fullt att gångarna blir för trånga för personerna eller maskinerna som ska manövreras i lagret (Jonsson 

& Mattsson, 2011). När man har utformat ett lager som fyller sin funktion, handlar det om att 

effektivisera lagret och hålla nere kostnaderna för lagerhållning och hantering (Jonsson & Mattsson, 

2011). Detta görs genom att fokusera på att få en så hög fyllnadsgrad som möjligt samtidigt som 

lagret har så låga driftkostnader som möjligt (Jonsson & Mattsson, 2011). Vid traditionell lagerlayout 

är målet att skapa så rationella flöden som möjligt, vilket innebär att man vill få inleverans och 

utleverans från lagret på varsin sida av lagret. Detta för att kunna åka raka vägen igenom lagret utan 

onödiga transportsträckor som tillkommer ifall man tvingas vända sin truck och åka ut samma väg 

som man kom in i lagret (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Vid behov kan man dela upp ett lager i flera mindre lager, så kallade zoner, att göra detta kallas för att 

zonindela sitt lager. Dessa zoner skulle exempelvis kunna delas upp på så vis att varor med liknande 

plockfrekvens eller hanteringsmetoder hamnar i en egen zon (Jonsson & Mattsson, 2011). På så vis 

kan man underlätta lagerhanteringen och då även minska hanteringskostnaderna. 

2.2.2	Lagerhållning 

När en artikel har behov av att lagras tillkommer olika kostnadsposter för artikeln. Oskarsson et al. 

(2013) ger exempel på bland annat personalkostnader för inlagring, plockning, inventering samt 

kostnader för lagringsytor och för utrustning som truckar och lastbärare. Lagerhållningskostnaden 

beror enligt Jonsson och Mattsson (2011) på kapitalkostnaden, förvaringskostnaden och 

osäkerhetskostnaden. Kapitalkostnaden är den kostnad som varorna har kostat för verksamheten att 

producera eller inhandla, detta kapital är ett så kallat bundet kapital, som hade kunnat nyttjas för andra 

investeringar ifall varorna inte hade betalats för (Jonsson & Mattsson, 2011). Inom 

förvaringskostnaden finns en hel del utgifter som verksamheten behöver stå till svars för. Dessa är 

bland annat lagerpersonal, hanteringsutrustning samt interna transporter (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Osäkerhetskostnaden är en kostnad som tillkommer då all lagring medför risk i olika aspekter, det kan 

bland annat handla om att varor går sönder, stjäls eller att man inte blir av med varor innan de blir 

inaktuella och icke-efterfrågade av kunden (Jonsson & Mattsson, 2011).  

2.2.3	Lagerhantering 

En av de mest tidskrävande aktiviteter i ett lager är orderplockningen, vilket ofta beräknas uppta mer 

än 55 % av den totala tiden som läggs på aktiviteter i lagret (Bottani et al., 2012). Med hänsyn till 

detta är det av stor vikt att fokusera på orderplockningen för att kunna effektivisera ett lager. Den del i 
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orderplockningen som tar upp störst del är tiden som det tar att ta sig fram till en produkt, alltså själva 

transporttiden (Bottani et al., 2012). Detta innebär att man rimligtvis kan göra stora 

produktivitetsförbättringar bara genom att förkorta transportsträckorna till varor och även göra de som 

har högst omsättningshastighet mer lättillgängliga.  

2.2.4	Lageromsättningshastighet	

Jonsson och Mattsson (2011) definierar lagrets omsättningshastighet som hur många gånger 

genomsnittslagret årligen omsätts. Det är möjligt att beräkna lagrets omsättningshastighet för enskilda 

artiklar, grupper av artiklar och för samtliga lagerförda artiklar. Formeln för lagrets 

omsättningshastighet är enligt Jonsson och Mattsson (2011): 

��� =
� (�����)

���
 

eller	

��� =
� (������)

���
	

Lageromsättningshastigheten förklarar alltså hur frekvent en artikel byts ut. Därför, menar Oskarsson 

et al. (2013), är det viktigt att formeln är baserad på medellagret och inte det maximala eller minimala 

lagret. Arnold et al. (2008) menar att formeln kan tydliggöra hur effektivt lagret är. Enligt Mattsson 

(2017b) används lageromsättningshastigheten i praktiken för vidareutveckling av lagerdimensionering 

och för att jämföra med andra lagerdimensioneringar. Ur en kapitalbindningsaspekt menar Mattsson 

(2017b) att ju högre omsättningshastighet en verksamhet har desto effektivare är kapitalbindningen. 

2.2.5	Förvaringsmetod	

När lagerlayouter tas fram är en av målsättningarna att maximera utnyttjandegraden samtidigt som det 

ska vara lätt hantera godset (Lumsden, 2008). Enligt Jonsson och Mattsson (2011) är de följande 

förvaringsprinciper vanligt förekommande: 

● Djup- och fristapling	

● Pallställagelagring.	

● Hyllfackslagring	

En annan förvaringsprincip är enligt Institutet för Transportforskning (2002) förvaringsbackar och 

lådor. 

Jonsson och Mattsson anser att den förvaringsmetod som i teorin innebär högt utnyttjande av lagret är 

djup- och fristapling. Med denna metod staplas artiklar direkt på golvet och staplas ovanpå varandra 

och fördelen är således att det är möjligt att få in stora mängder varor, vilket illustreras i figur 3. 
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Nackdelen med denna metod är att endast de artiklar som är placerade ytterst är direkt tillgängliga. 

Det innebär att om det finns behov av att hämta ut varor som är placerade längre in kan det krävas 

mycket hanteringsarbete för att få fram varan. Jonsson och Mattsson (2011) menar att den här typen 

av förvaringsmetod är effektiv om det är stora volymer av samma artikel som ska lagras och som 

dessutom inte har problem med LIFO-regeln. LIFO står för last-in-first-out och kan lämpa sig bra 

med varor som inte har något bäst-före-datum. 

 
Figur	3	-	Illustration	av	djuplagring	och	fristapling. 

En annan metod som Jonsson och Mattsson (2011) tar upp är pallställagelager. Principen går ut på att 

artiklar lagras på olika nivåer på ställningar där artiklarna inte är i beror på varandra, se figur 4. Syftet 

är att samtliga artiklar ständigt ska vara tillgängliga utan att annan lagerhantering sker. Detta innebär 

att flexibiliteten är högre än exempelvis djup- och fristapling men eftersom det fordrar ställningar och 

transportgångar mellan ställningarna sänks utnyttjandegraden. 
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Figur	4	-	Illustration	av	ställagelager. 

För artiklar med låga volymer kan det lämpa sig med hyllfackslagring. Det innebär enligt Jonsson och 

Mattsson (2011) att artiklar lagras i fack i hyllkonstruktioner. 

När produkter som lagras är för små för att lagras på ställagelager och på hyllor kan de förvaras i 

förvaringsbackar eller lådor. Överlag är backarna och lådorna utformade så att flera av dem utgör en 

EU-pall. Skillnaden mellan en back och en låda är åtkomsten av produkterna. Framsidan på 

förvaringsbackar är lägre än resterande kanter och möjliggör därmed direkt plockning av artiklarna. 

2.3	ARTIKLAR	
Jonsson och Mattsson (2011) definierar en artikel som en fysisk företeelse som säljs och levereras till 

en köpare. I många företag finns det fler än en produkt som påverkar logistikröret. Jonsson och 

Mattsson anser att ju fler produkter som ett företag producerar och, eller, distribuerar desto högre 

omfattning vad gäller den operativa styrningen krävs. Författarna menar även att desto fler produkter 

desto svårare är det att få en överskådlig inblick över systemet och det gör att logistiksystemet blir 

mer komplext. 

2.3.1	Artikelklassificering	

Lumsden (2012) anser att alla artiklar som lagras inte kan behandlas lika. Det kan exempelvis bero på 

att en del lagringsmetoder kräver högre arbetskapacitet än andra. Därför menar Lumsden (2012) att 

det kan vara tjänligt att dela upp artiklarna efter förslagsvis tyngd eller volymvärde. En ABC-

klassificering innebär enligt Oskarsson et al. (2013) att verksamheten delar in sina artiklar i tre 

grupper. Detta gör man, anser Jonsson och Mattsson (2011) för att belysa artiklar som har stor 

betydelse för företaget. Som underlag för en artikelklassificering använder man sig av olika typer av 

kriterier. Exempel på kriterier som kan användas är, enligt Jonsson och Mattsson, volymvärde, 

täckningsbidrag, omsättning och anskaffningsvärde. Enligt Arnold et al. (2008) är principen med 

ABC-klassificering att en liten del av företagets alla artiklar står för större delar av intäkterna. 

Enligt Lumsden (2012) kan volymvärdet för en artikel beräknas på följande sätt: 

 Volymvärde = n ∗ p 

där 

 n  = antal artiklar av samma artikelnummer under en specifik tidsperiod [st] 

 p  = artikelvärde [kr] 

Klassificeringen görs enligt Lumsden (2012) för att möjliggöra en särskilja styrningen av de olika 

delarna av lagret. De artiklar som står för det högsta volymvärdet, dvs. A-artiklar, är det viktigaste. 

För dessa artiklar är det följaktligen viktigt att i största möjliga mån reducera ledtid, orderkostnader 
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och osäkerheter. Allt detta för att öka lageromsättningshastigheten. Lumsden (2012) anser att för C-

artiklar räcker det att skapa en godtagbar leveransservice, vilket bör göras till en så liten kostnad som 

möjligt. I många fall ser förhållandet mellan artikelvolymen och det totala volymvärdet ut på följande 

vis: 

Grupp A Ungefär 20 % av artiklarna står för ungefär 80 % av det totala  

   volymvärdet. 

Grupp B Ungefär 30 % av artiklarna står för ungefär 15 % av det totala  

   volymvärdet. 

Grupp C Ungefär 50 % av artiklarna står för ungefär 5 % av det totala  

   volymvärdet. (Arnold et al., 2008) 

Detta fenomen uppmärksammades först av Vilfredo Pareto, och kallas Pareto-principen. Oskarsson et 

al. (2013) understryker dock att detta inte är någon regel, men att det ofta speglar hur fördelningen av 

företagets varulager ser ut. 

Enligt Oskarsson et al. (2013) går en ABC-klassificering till på följande sätt: 

1. Välj klassificeringskriterier, dvs. vilket volymvärde som ska användas för artiklarna och 

beräkna volymvärdet för respektive artikel. 

2. Rangordna artiklarna efter fallande volymvärde. 

3. Beräkna artiklarnas procentuella andel av volymvärdet. 

4. Beräkna det ackumulerade procentuella volymvärdet. 

5. Beräkna varje artikels procentuella andel av totala antalet artiklar. 

6. Beräkna artiklarnas ackumulerade procentuella andel. 

7. Bestäm lämpliga klassindelningar av artiklarna. 

En annan metod för artikelklassificering är att bestämma variationsklasser. Med variationer menas i 

det här sammanhanget att titta på hur efterfrågan hos respektive artikel varierar. Artiklar kategoriseras 

ofta efter variationsklasserna X, Y och Z (Bulinski et al., 2013). Artiklar som placeras under klassen 

X är artiklar som har en låg variation där efterfrågan är mycket jämn medan artiklar under klassen Z 

tvärtom är artiklar som har en hög variation i efterfrågan. Mattsson (2017a) anser att ett 

användningsområde för variationsklassificering är att det kan underlätta användningen av 

lagerstyrningsmetoder. Vidare menar Mattsson (2017a) att artiklar kan klassificeras i grupper efter 

följande definition: 

 Grupp X Konstant förbrukning med små eller modesta variationer i 

  efterfrågan från månad till månad. Förhållandevis enkelt att  

   prognostisera. 
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Grupp Z Viss mån av variation i efterfrågan från månad till månad.  

  Tämligen enkelt att prognostisera men svårare än grupp X. 

Grupp Y Oregelbunden förbrukning med höga variationer i efterfrågan.  

  Svårt att prognostisera. 

Varje artikel baseras på klassificeringen och placeras in i den grupp som bäst stämmer överens med 

dess efterfrågan. 

En nackdel med att använda sig av så kallade endimensionella analyser som bara baseras på en typ av 

värde, exempelvis volymvärde eller anskaffningsvärde, är enligt Rudberg (2009) att analysen inte tar 

plockfrekvens i beaktning. Rudberg (2009) förklarar att en artikel som har en jämn efterfrågan och 

uttagsfrekvens kan ha samma volymvärde som en artikel som exempelvis säljs två gånger om året 

men om stora batcher. Genom att införa en andra dimension i analysen kan det möjliggöra en bredare 

och mer användbar analys. Detta kallas enligt Rudberg (2009) för en dubbel ABC-analys. I figur 5 

illustreras en dubbel ABC-analys baserat på volymvärde och uttagsfrekvens. Artiklar som har högst 

volymvärde och högst uttagsfrekvens kommer i denna dubbla ABC-analys att hamna i gruppen AA-

artiklar medan artiklar med lägst volymvärde och lägst uttagsfrekvens placeras i gruppen för CC-

artiklar. 

 
Figur	5	-	Dubbel	ABC-analys	(Rudberg,	2009,	s.	5).	

2.3.2	Artikelplacering	

Det finns ingen allmän metod för hur verksamheten bör ha sina artiklar placerade på lagret. Oskarsson 

et al. (2013) menar att artikelplacering främst beror på följande fyra parametrar: 

● uttagsfrekvens	

● uttagskvantitet	

● artikelvolym	

● artikelvikt	
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Med uttagsfrekvens syftar Oskarsson et al. (2013) på hur ofta artikeln plockas ur lagret. Författarna 

menar att desto oftare en artikel plockas desto viktigare är det att artikeln placeras enkelt disponibelt 

för lagerarbetarna för att kunna uppnå en hög effektivitet på lagret. Uttagskvantitet avser det antal 

artiklar som plockas per plocktillfälle. Oskarsson et al. (2013) menar att artiklar med höga 

uttagskvantiteter kan orsaka köbildning och därför kan det vara avgörande vart dessa artiklar placeras. 

Artikelvolym- och vikt påverkar enligt Oskarsson et al. (2013) att bland annat skrymmande artiklar 

bör placeras långt ned i pallställagen. Det samma gäller för tunga artiklar. 

Lumsden (2012) anser att det finns nio principer som bör ligga till grund för artikelplaceringen i en 

verksamhets lager. 

Produktroteringsprincipen  Denna princip är enligt Lumsden (2008) viktig att använda

     sig av då artiklar som lagras har ett så kallat tidsbegränsat

     marknadsvärde. Principen tillämpar FIFU-regeln och  

utesluter enligt Lumsden (2008) därmed djuplagring- och 

fristapling. 

Plockpositionsprincipen   Principen går ut på att man kan effektivisera sin plockning

     genom att plocka de varor som står nära varandra samtidigt.

     Denna princip lämpar sig bäst vid fasta placeringssystem 

     enligt Lumsden (2008). Även lagringsmetoden påverkar hur

     effektivt denna princip kan nyttjas, och djuplagring är inte att 

     föredra eftersom detta begränsar åtkomsten för olika artiklar 

     vid samma område (Lumsden, 2008). 

Familjegruppsprincipen   Genom att dela upp sina varor i grupper, så kallade 

     familjegrupper, kan man underlätta plockningen. Detta då

     grupperna får representera liknande artiklar, de kan vara  

     artiklar som ofta plockas tillsammans, har samma attribut

     eller kräver samma typ av utrustning för att plockas  

     (Lumsden, 2008). Detta skulle enligt Lumsden (2008)  

     underlätta för plockaren som kan plocka alla dessa varor  

     samtidigt med rätt utrustning, för att sedan till exempel byta 

     truck innan denna besöker nästa familjegrupp. Detta minskar 

     antalet omställningar för plockaren (Lumsden, 2008). 

Populäritetsprincipen   För att kunna använda sig av populäritetsprincipen krävs 

     det enligt Lumsden (2008) att man först genomför en ABC-

     analys av sina varor. Detta för att kunna dela upp sina varor 
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     efter volymbehov eller plockfrekvens, för att sedan placera 

     de som hamnar  inom samma intervall tillsammans. Ofta  

     händer det att runt 85% av volymen i ett lager utgörs av 15 % 

     av varorna (Lumsden, 2008). Om man lyckas hitta de artiklar 

     med högst plockfrekvens kan plockningen effektiviseras  

     genom att dessa får den “bästa” platsen i lagret, alltså den

     plats som är mest tillgänglig för plockaren (Lumsden, 2008). 

Likhetsprincipen   Denna princip påminner om familjegruppsprincipen, då man 

     delar upp artiklarna i olika grupper. Med likhetsprincipen 

     innebär det dock att man delar in artiklarna i grupper om  

     vilka som ofta beställs tillsammans (Lumsden, 2008).  

     Lumsden (2008) menar att detta  kräver mycket data och  

     noggranna analyser för att kunna bekräfta att till exempel 

     artikel A väldigt ofta beställs i samband med beställningar av

     artikel B.  

Storleksprincipen   Denna princip syftar till att dela upp artiklarna efter storlek, 

     som skulle vara ett mått på hur svårhanterliga artiklarna är 

     (Lumsden, 2008). Tanken är också att de stora och  

     svårhanterliga artiklarna ska placeras där det är lägst i tak om 

     takhöjden skiljer sig runt om i lagret, då de troligtvis ändå 

     inte kan placeras lika högt som lätta, lätthanterliga artiklar

     (Lumsden, 2008). Detta baseras på att svårhanterliga artiklar

     innebär att hanteringen också blir dyrare, i form av att man 

     till exempel behöver använda sig av speciell utrustning 

     (Lumsden, 2008).  

Gångländsprincipen   Lumsden (2008) förklarar att gångledsprincipen handlar helt 

    enkelt om hur långa gånger man använder sig av i lagret. 

    Längre gångar med färre tvärgångar ökar  

     lagringseffektiviteten då mer yta kan nyttjas till just lagring 

    (Lumsden, 2008). Detta påverkar dock plockarens  

    möjligheter till att arbeta effektivt ifall dennes order  

    innehåller artiklar som är utspridda i lagret (Lumsden, 2008). 

    Lumsden (2008) menar också att med kortare gånglängder 

    och fler tvärgångar så kan plockarens effektivitet förbättras 

    då denne snabbare kan röra sig runt om i lagret. 



15	

	

Höjdledsprincipen   Denna princip handlar om hur högt varor ska placeras för att 

     vara så ergonomisk som möjligt för plockaren, dock syftar 

     detta på lager där varorna plockas för hand eller med mindre 

     hjälpmedel (Lumsden, 2008). I ett sådant lager nämner  

     Lumsden (2008) att den bästa höjden, ur ett ergonomiskt 

     synsätt, är mellan 75 och 140 cm över marken. Här bör då 

     artiklar som är extra otympliga eller tunga placeras  

     (Lumsden, 2008).  

Omstruktureringsprincipen  Denna princip kräver enligt Lumsden (2008) noggranna  

     analyser för att säkerställa dess nytta. Principen går ut på att

     man omstrukturerar lagret under tiden det inte används, för 

     att förbereda inför nästa arbetspass (Lumsden, 2008).  

     Principen kan vara svår och kostsam att implementera, och 

     lämpar sig bäst i automatiska lager då det annars kan vara 

     mycket resurskrävande att omstrukturera lagret från ett  

     arbetspass till ett annat (Lumsden, 2008). 

2.3.3	Fasta	och	flytande	lokaliseringssystem 

Det finns främst två olika typer av lokaliseringssystem, dessa är fasta- och flytande 

lokaliseringssystem (Arnold et al., 2008). Ett fast lokaliseringssystem innebär att artiklarna har en 

förutbestämd plats där de alltid ska placeras. Ett flytande lokaliseringssystem innebär att man placerar 

varor där utrymme finns tillgängligt. 

Fasta lokaliseringssystem innebär att varor får förutbestämda artikelnummer eller beteckningar som 

kopplas till specifika lagerplatser. Detta är fördelaktigt att använda sig av då de förenklar 

dokumentation och administrativa uppgifter (Arnold et al., 2008). Det är dessutom en enkel metod 

som gör det möjligt att planera sitt lager på så vis att man kan placera varor som plockas frekvent nära 

utgången, och varor som inte plockas frekvent kan placeras längre in i lagret. Denna typ av 

lokaliseringssystem ger också stora möjligheter för en förbättrad artikelplacering, då man redan innan 

kan planera var vilka varor kommer att få plats. Det negativa med denna typ av lokaliseringssystem är 

att kravet på utrymme för respektive blir stort, då varje artikel kommer att tilldelas den yta som de 

maximalt kan komma kräva (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Flytande lokaliseringssystem innebär att man inte binder fastna platser till varorna. Varorna placeras 

istället där de finns utrymme för tillfället. Detta innebär att man undviker planeringsarbetet, men går 

samtidigt miste om de fördelar som planeringen kan medföra såsom kortare transportsträckor. 

Fördelen är dock att man kan utnyttja lagret till större del, då artiklar placeras där de finns utrymme 

tills dess att inget utrymme finns. Till skillnad från fast lokaliseringssystem tillåter detta alltså att man 



16	

	

alltid nyttjar hela lagrets kapacitet. Med flytande lokaliseringssystem är det dock nödvändigt att 

ständigt uppdatera varornas placeringar i för att veta var vilka artiklar står (Arnold et al., 2008) 

2.3.4	Artikelklassificeringens	påverkan	på	artikelplaceringen	

Att genomföra artikelklassificeringar kan påverka ett företags artikelplacering. Den kanske vanligaste 

metoden för artikelklassificering är den så kallade ABC-analysen. Det är en relativt billig metod som 

inte kräver några större installationer eller kostsamma dataprogram. Nackdelen är dock att den kan 

kräva mycket arbete vid större lager och lager med många olika varor. Med hjälp av denna analys kan 

man dela upp sina varor i olika subgrupper beroende på vilka förutsättningar produkterna har, och 

därefter placera dem efter plockfrekvens, storlek, vikt, produktvärde eller produktgrupper. Med 

indelningen av produktgrupper kan man exempelvis placera alla produkter som liknar varandra i ett 

specifikt område, en zon (De Koster et al., 2007). 

2.4	ORDERPLOCKSPROCESS 
Oskarsson et al. (2013) förklarar orderplockning som det moment då man tar ut material från sin 

lagerplats i enlighet med de direktiv som getts via till exempel en order. Det finns huvudsakligen två 

olika metoder för orderplock, som sedan kan brytas ned i flera olika metoder. De två huvudsakliga är 

dock maskinell och manuell orderplockning. Manuell plockning är den som är vanligast i dagsläget, 

och genomförs med hjälp av en arbetare som plockar med hjälp av till exempel en truck eller kran, 

beroende på situation och varornas attribut. Maskinell plockning, som är något ovanligare innebär att 

man har automatiska robotar som plockar efter order, denna typ av plockmetod kräver ofta stora 

investeringar och avancerade datasystem (Oskarsson et al., 2013).  

2.5	ELIMINERING	AV	SLÖSERIER	
En strategi som handlar om slöserier och vikten av att eliminera dessa är Lean production. Lean 

production härstammar från Toyotas utvecklingsstrategi TPS, vilket står för Toyota Production 

System. Målet med TPS är enligt Art of Lean (u.å.) att kunna tillhandahålla produkter i världsklass för 

att möta kundernas förväntningar. För att uppnå detta har TPS historiskt sett haft fyra ändamål som 

ska uppfyllas. Dessa följer nedan: 

1. Tillhandahålla hög kvalitet och service i världsklass till kunderna. 

2. Utnyttja medarbetarnas fulla potential genom ömsesidig respekt, tillit och samarbete 

sinsemellan. 

3. Minska kostnader genom att eliminera slöserier och maximera vinsten. 

4. Utveckla en flexibel produktionsstandard baserat på efterfrågan. 

Det tredje ändamålet handlar alltså framförallt om slöserier. Alla former av slöserier är något onödigt, 

och bör försöka elimineras så länge kostnaden för elimineringen inte överstiger nyttan av 

elimineringen. Ett slöseri definieras som en aktivitet som inte tillför något värde för slutprodukten 
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(Lumsden, 2008). Samtidigt är det dock viktigt att förstå att det finns aktiviteter som inte direkt tillför 

något värde till slutprodukten, men som samtidigt är absolut nödvändig för verksamheten, dessa kan 

alltså inte elimineras men bör förminskas så mycket som möjligt. Ett exempel skulle kunna vara 

transporter, som absolut är nödvändiga, men bör vara kortast möjliga. Lumsden (2008) menar att det 

finns många olika områden man bör fokusera på när man vill effektivisera sin arbetsplats genom att 

eliminera slöserier, dessa områden är: 

● Överproduktion	

● Väntetider	

● Transport	

● Överbearbetning	

● Lager	

● Förflyttning	

● Defekta produkter	

● Oanvända resurser	

● Resurser som används på fel sätt	
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3.	METODIK	OCH	TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	

I detta kapitel kommer olika metodteorier att presenteras samt studiens faktiska tillvägagångssätt. 

3.1	METODIK 
Vid val av metod för en studie är det viktigt att välja tillvägagångssätt efter problembeskrivning och 

tänkta begrepp som ska användas (Eliasson, 2013). Likt Eliasson, menar Björkqvist (2012) att 

metoden ska väljas utifrån frågeställningen. Eliasson menar att det kan vara bra att kombinera flera 

metoder eftersom att det genom en kombination av flera metoder gör det möjligt att de kan 

komplettera varandras svagheter. Därmed möjliggör det att undersökningen täcks in av flera olika 

infallsvinklar istället för bara en enda. Detta kallas för triangulering och resulterar i många fall till en 

fullständigare undersökning (Eliasson, 2013). 

3.1.1 Fal lstudie 

Syftet med att använda sig av en fallstudie som metod i en vetenskaplig undersökning är att se på en 

mindre del av en större process. Ejvegård (2009) menar att fördelen med detta är att det går att gå in 

på djupet inom det berörda ämnet utan att behöva ge sig in i hela systemet. Vidare menar Ejvegård att 

vid användning av en fallstudie som metod kan forskaren spara tid både för undersökaren och för 

läsaren genom att skapa förståelse av systemet utan att beskriva hela systemet. En nackdel, enligt 

Ejvegård, med att bara titta på en del ur systemet är att det i vissa fall kan finnas vikt i att studera hela 

systemet eftersom en liten del ur systemet inte alltid kan representera hela sanningen. I Bell och 

Waters (2016) tas kritik av fallstudier som metod upp. Kritikerna tycker att det vanligtvis inte är 

möjligt att dra allmänna slutsatser från fallstudier eftersom de ofta utgör en liten del av hela systemet. 

Vidare menar de att det är svårt att verifiera informationen och på grund av detta finns det en risk för 

att studien får ett ofullständigt resultat. Bell och Waters (2016) avslutar med att konstatera att om 

fallstudien som metod används måste forskarna eller undersökarna vara medvetna om den kritik som 

fallstudier får. Ejvegård (2009) anser att resultatet från fallstudien bör tolkas kritiskt och att 

slutsatserna bör stödjas från flera grunder och inte bara från en fallstudie. 

3.1.2 Kval itat iv  metod 

En fördel med att använda sig av kvalitativa data och metoder är att de kan visa en helhetsbild av 

situationen (Holme & Solvang, 1997). Kvalitativa metoder omfattar bland annat observationer och 

intervjuer. Dessa syftar till att gå ner på djupet inom ett specifikt område snarare än att studera större 

system där mängden data är av större vikt. Eliasson (2013) anser att kvalitativa metoder lämpar sig 

bäst när det handlar om situationer som kräver insikt och förståelse som inte nödvändigtvis kan tolkas 

rakt av. Eliasson menar vidare att kvalitativa metoder är bra att använda sig av då företeelser är 

komplicerade att kvantifiera. Däremot menar Eliasson att kvalitativa metoder är mindre bra då 

undersökningen ska ge svar till större sammanhang eller mätas i siffror. I och med att kvalitativa 
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metoder innehåller bland annat intervjuer är det möjligt att styra datan på ett flexibelt sätt som gör att 

om det skulle tillkomma ny information kan exempelvis intervjufrågorna justeras därefter (Eliasson, 

2013). 

3.1.3 Kvantitat iv  metod 

Enligt Eliasson (2013) handlar kvantitativa insamlingsmetoder om att behandla mer eller mindre 

matematiska data i form av siffror. Metoden lämpar sig således bra när det handlar om att kunna sätta 

siffror på det insamlade underlaget. Vanliga undersökningsmetoder för att samla in kvantitativ data är 

genom enkäter och intervjuer. Eliasson anser att skillnaden mellan intervjuer som går under den 

kvalitativa och den kvantitativa metoden är att kvantitativa intervjuer innehåller mer konkreta och 

mindre abstrakta frågor. Enligt Eliasson är kvantitativa metoder bra att använda sig av när det handlar 

om att skildra större grupper där kvalitativa metoder hade varit för tidskrävande. Genom att använda 

sig av enkätundersökningar är det möjligt att nå ut till en stor samling människor samtidigt som 

svaren är entydiga vilket underlättar analysen av datan. Eliasson påpekar dock att en nackdel med 

enkäter är att det kan uppstå missförstånd eftersom den mänskliga kontakten uteblir. 

Björkqvist (2012) understryker att kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder teoretiskt sett är två 

skilda metoder, men att det i praktiken visar sig att de kan komplettera varandra och att det inte finns 

någon tydlig gräns mellan dem. Exempelvis menar Björkqvist att kvantitativ metodik i många fall 

behandlar kvalitativa aspekter och att resultat från kvantitativa undersökningar, trots att Eliasson 

(2013) betonar kvantitativa metoder som konkreta, alltid måste tolkas. Med tolkning, menar 

Björkqvist, att man som forskare tvingas förlita sig på logiskt tänkande och på sin instinkt. Eliasson 

(2013) sammanfattar med en jämförelse av de två metoderna med att den kvantitativa metoden passar 

bra till att mäta på bredden medan den kvalitativa metoden passar bra till att mäta på djupet. 

3.1.4 L itteraturstudie 

Forsberg och Wengström (2016) definierar syftet med en litteraturstudie som att undersöka redan 

existerande information inom specifika områden för att på så sätt belysa information om 

problemområdet för både undersökaren och läsaren. En litteraturstudie går först och främst ut på att 

hitta relevant litteratur till studien. Det handlar dessutom om att kritiskt granska och kontrollera 

informationen för att säkerställa att fakta är tillförlitlig och relevant. Därefter ska litteraturstudien 

sammanställas. (Forsberg & Wengström, 2016) 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) utgör litteraturstudien stommen till studien och därför är det 

viktigt att litteraturstudien riktar in sig på tidsenlig data men även att datan kommer från 

vetenskapliga rapporter. Litteratursökning genomförs antingen manuellt eller genom databassökning. 

En manuell sökning kan antingen ske genom att studera relevanta artiklars referenslistor och gå vidare 

tillbaka till informationens grundkälla eller hitta andra artiklar som behandlar ämnet. En liknande 

metod kan appliceras på vetenskapliga tidskrifter genom att studera innehållsförteckningen. En 
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databassökning görs genom att söka på relevanta sökord på en databas. Forsberg och Wengström 

(2016) nämner Google Scholar som ett exempel på en webbsökmotor. En annan databas för 

informationssökning är databasen UniSearch. 

För att hitta källor genom en databassökning är det av stor vikt att använda sig av adekvata sökord. 

Forsberg och Wengström (2016) anser att det är lämpligt att använda sig av sökord från 

frågeställningen och från problembeskrivningen. Ibland kan däremot sökorden ge ett för stort omfång 

av material Därför kan det vara nödvändigt att begränsa sökningen ytterligare med hjälp av 

sökparametrar. Relevanta sökparametrar är enligt Bell och Waters (2016) val av språk, ämnesområde, 

årtal och plats. Bell och Waters (2016) menar att om det är en tidsbegränsad studie som ska 

genomföras är det viktigt att starta försiktigt. Vid avsaknad av de nyss nämnda parametrarna är det lätt 

att drunkna i det material som fås fram av sökningen. Exempelvis kanske det finns mycket material 

om ett visst ämne, men det är bara de senaste fem åren av forskning som är aktuell. Däremot 

poängterar Bell och Waters (2016) att det är viktigt att inte utesluta forskning bara för att den är 

gammal, eftersom det skulle kunna ge en avsaknad av forskningsutvecklingen i det aktuella området, 

vilket författarna anser kan vara viktigt i vissa studier. 

Efter att relevant litteratur har hittats sker litteraturgenomgången. Bell och Waters (2016) menar att 

litteraturgenomgången omfattar kritiskt granskande och ifrågasättande av teser som saknar 

beläggning. Bell och Waters (2016) understryker vikten av att bevis är svåra att konstatera, men att 

resultat kan tala för något och att slutsatser kan dras. 

3.1.5 Intervjuer 

Jacobsen (1993) menar att en intervju ska innehålla minst tre personer. Dessa bör bestå av en 

intervjuare, en åskådare och en person som blir intervjuad. Jacobsen (1993) anser att alla tre är av stor 

vikt och kommer efteråt att kunna sammanfatta resultatet på olika vis. Detta eftersom intervjuer 

handlar om mycket mer än bara svar i ord, det handlar om kunskap, upplevelser, erfarenheter, åsikter, 

attityder, värderingar och annat som kan tolkas olika beroende på vilken part man frågar. 

Lantz (2013) anser att det finns tre aspekter som avgör hur resultatet från en intervju kommer att bli. 

Förberedelsearbetet, interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade samt hur svaren bearbetas. 

Enligt Jacobsen (1993) kan forskningsintervjuer delas upp i tre olika huvudtyper; den informella 

forskningsintervjun, den styrda eller strukturerade forskningsintervjun och den standardiserade 

forskningsintervjun. Jacobsen (1993) menar att den informella forskningsintervjun handlar om att 

observera situationer och personer under längre tidsperioder. Detta kallas för deltagande 

observationer. Denna typ anses av Jacobsen (1993) vara svår att använda sig av och garanterar inte 

alls något användbart resultat. Under en informell intervju har intervjuaren inga förbereda frågor åt 

den/de som intervjuas, utan riktar sina frågor mot de ämnen som denne vill belysa, och bygger ofta 

följdfrågorna på de svar som föregående frågor gett. 
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Den styrda eller strukturerade forskningsintervjun går, enligt Jacobsen (1993), ut på att intervjuaren 

ställer frågor för att få information om kvalitativa aspekter. Därför anser författaren att det kan vara 

svårt att kvantifiera resultaten. 

Den sista intervjumetoden inom forskningsintervjuer kallas för den standardiserade 

forskningsintervjun. Enligt Jacobsen (1993) handlar denna typ av intervju om en intervju med mer 

slutna frågor där svaren är begränsade. Jacobsen (1993) beskriver att fördelarna är stora, då man utan 

någon vidare utbildning kan intervjua en stor skara människor och få ut resultat som kan tolkas 

statistiskt och konkret. Vidare menar Jacobsen (1993) att metoden är mindre flexibel både för 

intervjuaren och den som blir intervjuad, vilket i vilka situationer kan ses som negativt, men i andra 

aspekter kan det ses som positivt, ifall man vill presentera resultatet statistiskt. 

3.1.7 Val id itet,  re l iabi l i tet  och objekt iv itet  

Enligt Ejvegård (2009) kan det vara svårt att upptäcka egna förutfattade meningar och partiskhet. 

Därför är det viktigt att som forskare ständigt sträva efter att vara objektiv och åskådliggöra andra 

aspekter än just den som faller författaren i smaken. Ejvegård (2009) anser att det är essentiellt att 

undersöka om källor är partiska eller opartiska. Ett sätt skulle enligt Ejvegård kunna vara att ta reda på 

vem som beställt undersökningen. 

Nationalencyklopedin (2017) definierar validitet som ett mått på hur väl ett mätinstrument mäter det 

som en faktiskt avser att mäta vid sin undersökning. Ejvegård (2009) menar att det kan vara svårt att 

mäta validitet, men att ett sätt skulle kunna vara att jämföra prediktioner med verkligt utfall. 

Ejvegård (2009) definierar reliabilitet som tillförlitlighet. Enligt Ejvegård (2009) kan en god 

reliabilitet försäkras då en undersökning kan genomföras vid ett flertal tillfällen, och ge samma eller 

liknande resultat vid alla tillfällen. Om utfallen skiljer sig drastiskt från tillfälle till tillfälle saknas en 

god reliabilitet i undersökningen. En annan metod för att pröva reliabiliteten är att använda sig av är 

att använda sig av kontrollfrågor (Ejvegård, 2009). Det går ut på att ställa samma fråga, formulerade 

på olika sätt, flera gånger. Genom att göra detta kan forskaren se om svaren är identiska och då kan en 

god reliabilitet antas. 

3.2	TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	
Under studien har författarna haft regelbunden och nära kontakt med uppdragsgivarna. Då författarna 

befann sig på plats hos SKF Mekan under merparten av studien skedde kontinuerlig kommunikation i 

form av formella och icke-formella möten. En fördel med att befinna sig på plats på företaget var att 

kommunikationen förenklades och  riskan för missförstånd. Genom att befinna sig på plats kan 

dessutom möjligheterna öka till att komma i kontakt med annan personal utöver kontaktpersoner. Att 

komma i kontakt med annan personal kan vara viktigt för att få in fler perspektiv till studien, för att 
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förhindra att studien förefaller som partisk. Detta är enligt Ejvegård (2009) en teknik för att kunna 

styrka studiens objektivitet. 

Studien inleddes med att undersöka varulager 104Cs struktur och hur artiklarna i dagsläget var 

placerade. Detta genomfördes genom att på plats i varulager 104C anteckna samtliga artiklars faktiska 

och planerade placering tillsammans med dess artikelnummer. Målet med observationen var att 

inhämta kvantitativ information kring lagerhållningen i dagsläget. Datan sammanställdes sedan i 

Microsoft Excel och efter det analyserades datan. Detta låg till grund för en konkretisering av 

problemet som upplevdes på SKF Mekan AB. Analyserna skedde genom en jämförelse mellan den 

planerade och den faktiska placeringen av samtliga artiklar samt hur många av artiklarna som saknade 

planerad placering eller som var felplacerade. Därefter erhölls data direkt från SKF Mekan AB vad 

gäller lagersaldot i varulager 104C daterat 2017-05-10, frekvensen för in- och utlagring av artiklar 

under perioden 2016-04-01 till och med 2017-03-31 samt medellagernivån för respektive artikel 

under perioden 2016-04-01 till och med 2017-03-31. Syftet med att inhämta denna data var att 

använda den som stöd för beslut angående var artiklarna skulle placeras, där varor med högre 

omsättningshastighet skulle placeras närmare utgången. 

För att få input angående artikelplaceringen från de som faktiskt arbetar i varulager 104C och från de 

som planerar produktionen genomfördes intervjuer. Intervjuerna som att genomfördes var av typen 

strukturerade forskningsintervjuer. Detta beror på att den information som studien vill få fram från 

intervjuerna är av kvalitativ karaktär snarare än kvantitativ. Fördelen med strukturerade 

forskningsintervjuer kontra standardiserade forskningsintervjuer är enligt Jacobsen (1993) att svaren 

från en standardiserad forskningsintervju är mer slutna och begränsade. Målet med intervjuerna är att 

erhålla information kring vilka problem som lagerarbetarna upplever i dagsläget. Anledningen till att 

strukturerade intervjuer genomfördes var för att få ut kvalitativa svar. Intervjuer som genomfördes var 

till antalet sju stycken. De som blev intervjuade var logistikchefen, två lagerarbetare i gjuteriets 

varulager 104C, en produktionsplanerare för gjuteriet, en produktionsplanerare för 

bearbetningsfabriken och en beställare av de produkter som lagerhålls i 104C. 

Genom att genomföra intervjuer, observationer och datainsamling från SKFs databaser ger det upphov 

till en triangulering, som tidigare nämnts. Eliasson (2012) menar att det är en fördel att kombinera 

olika datainsamlingsmetoder för att på så sätt göra studien mer tillförlitlig. 

Parallellt med datainsamlingen genomfördes en litteraturstudie. Detta låg till grund för att finna 

information kring liknande projekt och relevanta teorier. Forsberg och Wengström (2016) föreslår att 

använda sig av Google Scholar vid en litteratursökning. Litteratursökningen utfördes därför genom 

Google Scholar men även genom databasen UniSearch. Några av de sökord som användes var 

Materials Management, Optimization of storage allocation, ABC/XYZ, Design and control of 
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warehouse order picking. Många av sökorden har gett ett stort antal träffar, trots detta valde 

författarna att kolla igenom de översta resultaten sorterade efter relevans, snarare än att specificera 

sökningarna för att på så vis kunna minska antalet träffar. Till att börja med jämfördes rubrikerna med 

vilken typ av information som eftersökts. Om rubriken verkade intressant lästes artikelns 

sammanfattning, och om även den verkade intressant ögnades hela artikeln igenom. Flera källor har 

dessutom hittats genom att kolla igenom artiklarnas egna referenser. Förutom att söka online besöktes 

såväl Linköping Universitets bibliotek som Norrköpings Stadsbibliotek, där författarna letat reda på 

bokhyllor som berör ämnet logistik. Där har liknande process pågått; en jämförelse mellan rubriker 

med informationen som söktes genomfördes och om den verkade vara intressant lästes baksidorna och 

sammanfattningar av böckerna. Även här har böcker sållats ut tills bara ett fåtal var kvar, detta fåtal 

ögnades sedan igenom tills väsentlig information erhållits. Flera av de sökord som använts i 

litteraturstudien gav inga direkta källor som använts i denna studie, däremot bidrog sökorden till att 

författarna funnit artiklar och även examensarbeten där de gått igenom deras referenslistor för att 

finna intressanta källor. 

Sökorden valdes för att de ansågs vara nyckelord samt att de avspeglar syftet med studien, vilket är 

något som Forsberg och Wengström (2016) förespråkar. Den sökparameter som ansågs vara till nytta 

för studien var att sökorden är både på engelska och svenska. Detta för att vidga resultatet och öka 

chanserna till att hitta relevanta vetenskapliga artiklar, vilket är något som Bell och Waters (2016) 

rekommenderar. 

En beslutsstödsmodell togs fram för att ge stöd åt företaget att bestämma artikelplaceringen i 

varulager 104C. Beslutsstödsmodellen byggdes i flera steg. Till att börja med sorterades och 

analyserades all data för att avgöra vad som är relevant och vad som ska användas. För denna 

beslutsstödsmodell var det nödvändigt att ha lageromsättningshastigheten och medellagernivån för 

respektive artikel. De data som erhölls var aktuell från och med ett år bakåt i tiden. Anledningen till 

varför denna typ av data samlades in är för att det är denna data som är avgörande för hur artiklarna 

ska placeras i varulager 104C. När datan är insamlad och kalkylerad krävdes data rörande själv 

lagerytan. Denna togs fram genom att mäta, fota och illustrera lagret i Excel. Därefter gavs varje 

enskild lageryta en position med hjälp av ett koordinatsystem. Det finns två viktiga element kopplade 

till lagerytorna, dessa är dess position i relation till lagrets in- och utgång och dess relation till 

lagergången där truckarna rör sig. Vilken av dessa som är viktigast är upp till användaren av 

beslutsstödsmodellen att avgöra, och kan ställa in denna viktning enkelt genom att höja/sänka 

siffrorna som avgör dess prioritet. 

För att pröva studiens objektivitet granskades källorna för att avgöra om de ansågs vara partiska eller 

ej, genom att undersöka vad syftet är med undersökningen och vem som är beställaren i fråga. Detta 

är en metod som presenteras i Ejvegård (2009) och författaren anser att det är en viktig del vid 
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fastställandet av en studies trovärdighet. Vid utformandet av intervjufrågor var studiens författare 

noggranna med att inte ställa ledande frågor. För att säkerställa objektiviteten ställdes frågor som gav 

respondenten möjlighet att svara mycket fritt utan förutbestämda alternativ, alltså ställdes inga ja/nej 

frågor och liknande. Under utformandet av frågorna uteslöts tidigare kunskap samt författarnas egna 

referensramar. Under själva intervjuerna visades varken positiv eller negativ respons från intervjuarna 

för att på så sätt visa neutralitet och därmed inte påverka respondentens svar. Efter varje intervju har 

analysen av intervjun presenterats för respondenten som fått godkänna det dokumenterade svaren som 

antecknats, för att säkerställa att intervjuaren inte har vinklat eller på annat sätt påverkat svaren. 

Ejvegård (2009) menar att ett sätt att mäta validitet är att jämföra prediktioner med resultatet och i den 

här studien kommer alltså en jämförelse mellan frågeställningarna och det troliga resultatet och det 

slutgiltiga resultatet att avgöra huruvida validiteten är god eller ej. För att säkerställa studiens 

reliabilitet dokumenteras och redovisas de beräkningar som genomförts noggrant tillsammans med de 

data som insamlas. Med detta innebär det att om studien skulle genomföras igen skulle samma typ av 

resultat fås. För att kunna styrka studiens validitet vad gäller beräkningar och beräkningar har 

författarna i denna studie endast använt sig av validerade faktorer såsom erkända formler. Dessutom 

stärks studiens validitet genom att indata erhölls i form av rådata, alltså obehandlad data direkt från 

SKF Mekan ABs databas. Det innebär att endast en liten del av de kvantitativa data som har samlats 

in har skett manuellt och därmed minskar risken för fel beroende på mänskliga faktorer. 
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4.	NULÄGESBESKRIVNING	

I detta kapitel presenteras empiri som samlats in under studiens gång. Det presenteras en beskrivning 

av nuläget hos SKF Mekan AB som innefattar lagerlayout, lageromsättningshastighet, 

förvaringsmetod, artikelplacering och slutligen artikelklassificering. Data som presenteras i detta 

kapitel ligger till grund för den beslutsstödsmodell som tagits fram. 

4.1	BESKRIVNING	AV	DATA	
Varje artikel har ett unikt sexsiffrigt artikelnummer vars enda syfte är att förenkla det administrativa 

arbetet hos SKF AB. Till respektive artikelnummer kopplas artikelbenämningar som talar om vilken 

produkt det gäller, dessa används främst av kunder till SKF AB. Ett exempel i artikelbenämningen 

som förklarar vilken produkt det är, är de två första bokstäverna “FB” eller “FC” som står för 

underdel respektive överdel. Respektive artikel har ett lagersaldo, vilket talar om hur stort antal det 

finns av respektive artikel i lagret. 

Vidare presenteras artiklarnas förutbestämda lagerplats med hjälp av bokstäverna A till och med R, 

som representerar de olika lagerzonerna som finns i gjuteriets varulager 104C, se figur 6. När en 

artikel tilldelats flera bokstäver, till exempel DCB, innebär det att artiklarna kan spridas ut över 

lagerzon D, C och B. Vissa artiklar har lagerplats 55555, vilket innebär att de inte har blivit tilldelade 

någon lagerzon. Lagerplats MEJERIG syftar till en lagerplats utanför gjuteriets varulager 104C. 

Medellagernivån, MLN, förklarar den genomsnittliga lagernivån, i den här studien, under ett år. 

Lageromsättningshastighet, LOH, är beräknad enligt Jonsson och Mattssons (2011) formel för 

omsättningshastighet (se kap. 3.2.4 Lageromsättningshastighet). LOH syftar till att tala om hur många 

gånger medellagernivån har omsatts under, i den här studien, ett år. 

4.2	LAGERLAYOUT	
I SKFs varulager 104C lagerhålls framförallt lagerhus och tätningar. Här lagras de fram tills det att en 

order från bearbetningsfabriken erhålls, varpå de plockas och körs till bearbetningsfabriken. Enligt en 

intervju som genomfördes med en lagerarbetare2 ser den nuvarande lagerlayouten ut som den gör på 

grund av de bärande pelarna som är utplacerade i lagret. I dagsläget är lagerlayouten utformad på så 

sätt att mellan två horisontellt placerade pelare, enligt figur 6, finns ett markerat område som talar om 

lagerzon. Zonen är markerat med en bokstav, från A till R, se figur 6. Under tidsperioden 2017-01 till 

2017-04 analyserades kasseringen på produkter i bearbetningsfabriken. 

																																																													

2 Lagerarbetare SKF Mekan AB, intervju den 9 maj 2017. 
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Den artikel som hade allra högst procentuell kassering uppgick till hela 25,07 %, medan den 

genomsnittliga kasseringen för alla produkterna uppgick till 10,8 % under tidsperioden 2012-2017. 

Detta betyder att lagret, 104C, i snitt rimligtvis behöver kunna hålla 10,8 % mer artiklar än vad 

ordrarna faktiskt talar om. 

	
Figur	6	-	Illustrering	av	varulager	104C	där	respektive	lagerzon	A	-	R	är	markerade	och	varje	lagerzon	är	indelad	i	tre	delar	

(vänstra,	mellersta	och	högra). 

4.3	LAGEROMSÄTTNINGSHASTIGHET	
I tabell 1 presenteras artiklar sorterat efter högst lageromsättningshastighet, LOH, under perioden 

2016-04-01 - 2017-03-03. Vad som presenteras i tabell 1 är även artikelnummer och -benämning, 

lagerplats, lagersaldo (antal), antal uttagna artiklar samt medellagernivåer, MLN. 

Lageromsättningshastigheten är beräknad enligt Jonsson och Mattssons (2011) formel för 

omsättningshastighet (se kap. 2.2.4 Lageromsättningshastighet). Vad som kan ses i tabell 1 är bland 

annat att en artikel, 066171, sticker ut. Det visar sig att artikeln omsattes nästan 60 gånger, vilket är 

den högsta lageromsättningshastigheten. Mer om detta senare, se kapitel 5.5 Beslutsmodellens 

begränsningar. De rader som är färgmarkerade är de artiklar som är markerade i figur 7. Anledningen 

till att inte de andra artiklarna är med är för att de inte fanns i lagret när ögonblicksbilden (2017-03-

30) framställdes. 
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Tabell	1	-	Artikelinformation	i	form	av	artikelnummer	och	artikelbenämning.	Artikelns	lagerplats,	antal	(lagersaldo),	antal	

uttagna	artiklar,	medellagernivå	(MLN)	och	lageromsättningshastighet	(LOH)	under	tidsperioden	2016-04-01	-	2017-03-31.	

ArtikelNr	 Artikelbenämning	 Lagerplats	 Antal	uttagna	artiklar	 MLN	 LOH	

066171 FB-FSE 512-612 55555 59 0,99 59,76 

051696 FC-SNL 516-613 PELARE DCB 36558 1027,54 35,58 

066140 FC-SE 512-610 PELARE DCB 21899 662,59 33,05 

051688 FB-SNL 517 PELARE DCB 26440 832,92 31,74 

052260 FB-SNL 522-619 PELARE MLK 25344 885,78 28,61 

052269 FC-SNL 522-619 PELARE MLK 25346 926,82 27,35 

051697 FC-SNL 517 PELARE DCB 25725 949,27 27,10 

052268 FC-SNL 520-617 PELARE MLK 27388 1021,56 26,81 

051687 FB-SNL 516-613 PELARE DCB 38649 1441,81 26,81 

052263 FB-SNL 528 PELARE MLK 8972 345,70 25,95 

052259 FB-SNL 520-617 PELARE MLK 27274 1079,07 25,28 

052266 FC-SNL 518-615 PELARE MLK 36753 1548,77 23,73 

059357 FB-FSNL 519-616 55555 148 6,43 23,02 

055840 FB-SNL 3134 PELARE P 3144 147,19 21,36 

056309 FC-SNL 3136 PELARE P 1333 66,18 20,14 

057486 FC-FSNLD 524-620 PELARE H,I 393 19,95 19,69 

052261 FB-SNL 524-620 PELARE MLK 13133 687,39 19,11 

055841 FC-SNL 3134 PELARE P 2533 132,79 19,08 

057459 FB-FSNLD 530 PELARE H,I 325 17,07 19,04 

057495 FC-FSNLD 526 PELARE H,I 340 18,58 18,30 

056106 FC-FSNL 522-619 PELARE H,I 1219 68,51 17,79 

052624 FC-SNL 218 PELARE H,I 3333 187,74 17,75 

052270 FC-SNL 524-620 PELARE MLK 13133 746,21 17,60 

067566 FC-SNL 528 PELARE MLK 8972 524,18 17,12 

056316 FB-SNL 3144 PELARE O 907 54,35 16,69 

052262 FB-SNL 526 PELARE MLK 6028 364,27 16,55 

052271 FC-SNL 526 PELARE MLK 6028 378,12 15,94 

057457 FC-SSNLD 530 PELARE H,I 539 34,38 15,68 

060534 FH-FNL 520 55555 1495 96,30 15,52 

056671 FB-SNL 3148 PELARE O 819 53,06 15,44 

 

I figur 7 illustreras var i lagret som de tio artiklar med högst lageromsättningshastighet under perioden 

2016-04-01 till och med 2017-03-31 var placerade under ögonblicksbilden som framställdes 2017-03-

30. Legenden i figur 7 visar att varan med artikelnummer 051688, markerat med röd färg, har haft den 

högsta lageromsättningshastigheten. Efter artikel 051688 rangordnas artiklarna i fallande ordning efter 

lageromsättningshastighet. Denna rangordning är hämtad från tabell 1. 
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Figur	7	-	Illustrering	av	varulager	104C	med	de	tio	artiklar	vars	lageromsättningshastighet	var	högst	under	ögonblicksbilden	

tagen	2017-03-30	markerade.	I	legenden	rangordnas	artiklarna	i	fallande	ordning	från	högst	till	lägst	

lageromsättningshastighet.	

4.4	FÖRVARINGSMETOD	
SKF Mekan lagrar huvudsakligen deras produkter direkt på pallar med måtten 800 x 1200 mm, alltså 

samma mått som på europapallar, SKF använder sig dock av stärkta pallar som klarar av även de 

tyngsta av deras varor. Anledningen till att de inte använder sig av europapallar är enligt Hansson3 att 

de inte klarar av vikten av vissa artiklar som finns på SKF. På pallarna placeras endast produkter med 

samma artikelnummer men samma pallstapling kan innehålla olika artiklar. I varulager 104C används 

förvaringsmetoden djuplagring och fristapling, vilket illustreras i figur 8. Det innebär att lagret har 

möjligheten ha en hög utnyttjandegrad men att det kan försvåra lagerhanteringen eftersom samtliga 

artiklar inte är direkt tillgängliga (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

																																																													

3 Conny Hansson, Logistikchef SKF Mekan AB, intervju den 9 maj 2017. 
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Figur	8	-	Förvaringsmetoden	djuplagring	och	fristapling	hos	SKF	Mekan	AB. 

Eftersom artiklarna som lagras i SKFs varulager 104C inte har något bäst-före-datum innebär det 

dock att en LIFO-princip kan tillämpas, vilket är något som förespråkas vid användandet av 

djuplagring och fristapling, enligt Jonsson och Mattsson (2011). Ett problem som lagerarbetarna 

upplever är att en stor del av arbetsdagen går åt till att flytta undan andra pallar med artiklar för att 

komma fram till rätt artikel. Vad som framkom av intervjuer med truckförare4 och med Hansson5 är 

att pallställage skulle förenkla lagerhanteringen, men att framförallt takhöjden i lagret är för lågt och 

att verksamheten skulle förlora för mycket yta för att en sådan implementering skulle vara aktuell. En 

lagerarbetare6 föreslår dock att man skulle kunna använda sig av pallställage i vissa delar av lagret, till 

exempel för de allra minsta artiklarna, då det är dessa som oftast kräver många förflyttningar för att nå 

fram till rätt artikel. Dessa paketeras även så pass tajt att man inte hade förlorat lika mycket yta som 

man hade gjort ifall man hade infört pallställage för de allra tyngsta artiklarna som inte går att placera 

på varandra. 

																																																													

4 Truckförare SKF Mekan AB, intervju den 9 maj 2017. 

5 Conny Hansson, Logistikchef SKF Mekan AB, intervju den 9 maj 2017. 

6 Lagerarbetare SKF Mekan AB, intervju den 9 maj 2017. 
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4.5	ARTIKELPLACERING	
Enligt Hansson7 har en implementering av ett system för artikelplacering gjorts tidigare, men inte 

underhållits. Det innebär att en del av produkterna har information om lagerplacering på pallen medan 

vissa inte har det. Informationen om lagerplacering visas i form av en etikett som är fasthäftat på 

pallarna, vilket kan ses i figur 9.	

 
Figur	9	-	Information	angående	lagerplacering	fasthäftat	på	pallarna. 

Enligt en intervjuad lagerarbetare8 är artiklarna i dagsläget placerade enligt storleksordning, där den 

volymmässigt största artikeln är placerad närmast entrén och den volymmässigt minsta artikeln är 

placerad längst in i lagret. Dessutom ska över- och underhalvorna till lagerhusen vara placerade 

tillsammans. Enligt en ögonblicksbild som gjordes 2017-03-30 visar det sig att 1065 stycken pallar av 

totalt 1852 stycken står på rätt plats enligt de etiketter som tilldelats pallarna. Utöver dessa 1852 finns 

det ytterligare 343 stycken pallar som helt saknar etikett och därmed en bestämd lagerplats. Det 

innebär att det totala antalet pallar som fanns var 

1852 + 343 = 2195 stycken 

																																																													

7 Conny Hansson, Logistikchef SKF Mekan AB, intervju den 9 maj 2017. 

8 Lagerarbetare SKF Mekan AB, intervju den 9 maj 2017. 
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Detta innebär att antalet rätt placerade pallar i ögonblicksbilden är 

1065

1852
≈ 0,575 = 57,5 % 

och att truckförarna lagerför 

343

2195
≈ 0,156 = 15,6 % 

av den totala mängden pallar efter eget bevåg. I varulager 104C förs statistik gällande bland annat 

lagersaldon, antal gjorda artikeluttag och hur stora respektive uttag är samt medellagernivåerna för 

respektive artikel och vecka. I tabell 2 illustreras de 30 artiklar som 2017-05-10 hade högst lagersaldo. 
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Tabell	2	-	Artiklar	med	högst	lagersaldo	hos	SKF	Mekan	AB,	2017-05-10.	

ArtikelNr	 Artikelbenämning	 Lagerplats	 Lagersaldo	

060588 FE-FNL 510 A 55555 2 764 

051688 FB-SNL 517 PELARE DCB 2 740 

051697 FC-SNL 517 PELARE DCB 2 707 

060525 FH-FNL 510 55555 2 655 

052260 FB-SNL 522-619 PELARE MLK 1 664 

066156 FB-SSED 512-610 55555 1 518 

066135 FC-SE 507-606 R3 MOD.FÖR 1 055 

052266 FC-SNL 518-615 PELARE MLK 861 

052269 FC-SNL 522-619 PELARE MLK 846 

052268 FC-SNL 520-617 PELARE MLK 701 

060624 FL-FNL 515 B 55555 677 

052259 FB-SNL 520-617 PELARE MLK 628 

066201 FC-SED 512-610 R3 MOD.FÖR 601 

052274 FC-SNL 532 PELARE MLK 580 

067566 FC-SNL 528 PELARE MLK 546 

060523 FH-FNL 508 55555 498 

063508 FH-SYNT 75 PELARE E 485 

063501 FH-SYNT 40 PELARE E 471 

066138 FC-SE 510-608 R3 MOD.FÖR 444 

060530 FH-FNL 516 55555 406 

051694 FC-SNL 513-611 PELARE DCB 401 

063503 FH-SYNT 50 PELARE E 388 

060535 FH-FNL 522 55555 378 

052270 FC-SNL 524-620 PELARE MLK 365 

051685 FB-SNL 513-611 PELARE DCB 346 

051696 FC-SNL 516-613 PELARE DCB 332 

060521 FH-FNL 506 55555 324 

067567 FC-FSNL 528 PELARE H,I 310 

063505 FH-SYNT 60 PELARE E 308 

060626 FL-FNL 517 B 55555 301 
 

Utöver lagersaldon mäter alltså SKF Mekan AB hur frekvent artiklar plockas ut ur lagret. I tabell 3 

visas 30 slumpmässigt utvalda artikeluttag under perioden 2016-04-01 till och med 2017-03-31. 

Denna data finns för samtliga lagerförda artiklar. 
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Tabell	3	-	30	slumpmässigt	utvalda	artikeluttag	hos	SKF	Mekan	AB	under	perioden	2016-04-01	-	2017-03-31.	

ArtikelNr	 Artikelbenämning	 Antal	

52266 FC-SNL 518-615 -749 

52266 FC-SNL 518-616 -509 

52266 FC-SNL 518-617 -632 

52266 FC-SNL 518-618 -449 

52266 FC-SNL 518-619 -337 

52266 FC-SNL 518-620 -723 

52266 FC-SNL 518-621 -555 

52266 FC-SNL 518-622 -559 

52266 FC-SNL 518-623 -484 

52266 FC-SNL 518-624 -649 

52266 FC-SNL 518-625 -87 

52266 FC-SNL 518-626 -40 

52266 FC-SNL 518-627 -416 

52266 FC-SNL 518-628 -269 

52266 FC-SNL 518-629 -151 

52266 FC-SNL 518-630 -348 

52266 FC-SNL 518-631 -492 

52266 FC-SNL 518-632 -520 

52266 FC-SNL 518-633 -262 

52266 FC-SNL 518-634 -349 

52266 FC-SNL 518-635 -484 

52266 FC-SNL 518-636 -95 

52266 FC-SNL 518-637 -173 

52266 FC-SNL 518-638 -469 

52266 FC-SNL 518-639 -370 

52266 FC-SNL 518-640 -547 

52266 FC-SNL 518-641 -829 

52266 FC-SNL 518-642 -1029 

52266 FC-SNL 518-643 -345 

52266 FC-SNL 518-644 -254 

 

4.6	ARTIKELKLASSIFICERING	
I dagsläget använder sig inte SKF av någon artikelklassificering för de artiklar som lagras i varulager 

104C. Enligt Hansson9 är riktlinjerna att de ska använda sig av en ABC-klassificering med flera 

dimensioner, så kallade dubbla ABC-klassificeringar (Rudberg, 2009), men att det idag endast görs 

artikelklassificeringar på de färdiga produkterna senare i processflödet 

																																																													

9 Conny Hansson, Logistikchef SKF Mekan AB, intervju den 10 maj 2017. 
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4.7	ORDERPLOCKSPROCESS	
En lagerarbetare10 beskriver orderplocksprocessen på följande sätt: en order inkommer i form av en 

utskriven följesedel när ett behov finns i bearbetningsfabriken. På följesedeln finns information om 

vilken artikel som ska hämtas och i vilken kvantitet. Det finns således ingen färdig ruttplanering för 

truckförarna, istället får truckförarna planera efter bästa förmåga. Ordrar inkommer konstant under 

dagen vilket medför många onödiga förflyttningar av artiklar som står i vägen, eftersom det senare 

under dagen kan visa sig att artiklarna som förflyttats faktiskt ska plockas. Eftersom en del av 

artiklarna, 42,5 %, står felplacerade, och en del, 15,6 %, saknar lagerplats, innebär det att truckförarna 

ofta får leta i upp till tio minuter för att hitta rätt artikel, vilket framkom av en intervjuad truckförare11. 

Efter att rätt artikel hittats fordras det att ev. flytta på artiklar som står i vägen. Därefter plockas det 

antal artiklar som efterfrågas, varpå artiklarna levereras till bearbetningsfabriken. 

Orderplocksprocessen för truckförarna på SKF Mekans lager 104C består av sex steg (Observation, 

2017-05-09) och illustreras i figur 10. 

 
Figur	10	-	Orderplocksprocessen	för	lagerarbetarna	i	varulager	104C. 

Truckföraren12 menar att de mest tidskrävande momenten i orderplocksprocessen är att hitta rätt 

artikel och att behöva flytta på artiklar som blockerar det sökta artikeln. Slöseriet med att flytta varor 

som står i vägen fördubblas även då alla förflyttade varor måste flyttas tillbaka efter att önskad vara är 

funnen. 

	
	 	

																																																													

10 Lagerarbetare SKF Mekan AB, intervju den 9 maj 2017. 

11 Truckförare SKF Mekan AB, intervju den 9 maj 2017. 

12 Truckförare SKF Mekan AB, intervju den 9 maj 2017. 
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5.	BESLUTSSTÖDSMODELL	

För att kunna föreslå en artikelplacering i varulager 104C togs en beslutsstödsmodell fram. I detta 

kapitel förklaras vilken indata som matas in i beslutsstödsmodellen, vilka parametrar som tillämpas 

och vilken utdata som genereras. Beslutsstödsmodellen har utformats i Microsoft Excel och använder 

data som erhållits och samlats in hos SKF Mekan AB. 

5.1	BESLUTSSTÖDSMODELLENS	UPPBYGGNAD	
Beslutsstödsmodellen skapades i Microsoft Excel genom att använda Excels inbyggda funktioner och 

Visual Basic for Applications (VBA). De indata som erhölls från SKF Mekan AB bestod av flera, 

icke sammankopplade, Excel-filer och för att anknyta exempelvis data som presenterade lagersaldo 

med data som presenterade antal uttagna artiklar användes IF-funktioner. En IF-funktion kan 

användas för att göra logiska sammankopplingar mellan en cells värde och ett förväntat värde. Det 

betyder att det är möjligt att generera en viss typ av utdata om det påstående som presenteras i IF-

funktionen stämmer och en annan typ av utdata om påståendet är falskt. 

Vidare görs flera beräkningar i beslutsstödsmodellen. Beräkningarna utgår från de indata som 

tillhandahålls i beslutsstödsmodellen och används för att få fram utdata. De beräkningar som görs är 

medellagernivå och lageromsättningshastighet. Medellagernivån beräknas med hjälp av AVERAGE-

funktionen i Excel, som fungerar genom att Excel summerar det spann av celler som valts och sedan 

dividerar det med antalet celler som valts. Lageromsättningshastigheten beräknas genom att dividera 

antal uttagna artiklar med medellagernivån. En sista beräkning görs genom att användaren bestämmer 

hur viktig hen anser medellagernivån och lageromsättningshastigheten är gentemot varandra. Dessa 

parametrar avgör artikelns slutgiltiga viktning genom att multiplicera medellagernivån med 

viktningen för medellagernivån adderat med lageromsättningshastigheten multiplicerat med 

viktningen för lageromsättningshastigheten. 

För att skapa lagerplatserna i Excel delades lagret upp i två delar - det övre, dvs. lagerzon A till I, och 

det undre lagret, dvs. lagerzon J till R. Då det anses att det är irrelevant för plocktiden beroende på om 

en artikel är placerad på den övre delen av lagret eller på den undre delen av lagret utgår 

lagerplatsernas värdering från den mest fördelaktiga lagerplatsen, dvs. den lagerplats som är närmast 

lagergången och närmast varuentrén/utgången och därför kräver kortast plocktid och transporttid. De 

nästföljande lagerplatsernas värde beräknas med hjälp av viktningar som användaren själv ställer in, 

där användaren får avgöra vad som är viktigast, att vara nära varuentrén/utgången eller nära själva 

lagergången där trucken rör sig. För att beräkna avståndet på en pallplats från den mest fördelaktiga 

pallplatsen används funktionerna ROWS och COLUMNS. Dessa funktioner fungerar så att de talar om 

hur många rader eller kolumner som påträffas i en matris. Den mest fördelaktiga pallplatsens värde 



36	

	

subtraheras med antalet rader som beräknats genom ROWS-funktionen multiplicerat med användarens 

valda viktning i y-led. Därefter subtraheras på samma sätt antalet kolumner. 

I figur 11 illustreras en förenklad version av beslutsstödsmodellen. Indata förs in, tillsammans med att 

användaren justerar parametrarna, varpå beslutsstödsmodellen genomför beräkningar och genererar 

utdata som kan användas som stöd för artikelplacering. 

 

Figur	11	-	Skiss	av	beslutsstödsmodell.	

I bilaga 2 presenteras i detalj de funktioner och VBA-koder som använts vid skapandet av 
beslutsstödsmodellen. 

5.2	BESLUTSSTÖDSMODELLENS	INDATA	
I detta delkapitel förklaras hur indata modifieras för att den ska vara funktionsduglig i 
beslutsstödsmodellen. 

5.2.1 Art ik larnas indata  

Hos SKF Mekan AB är samtliga artiklar tilldelade ett artikelnummer som består av sex siffror. Till 

varje artikelnummer finns artikelbenämningar som beskriver vilken produkt det gäller, vilket 

framförallt används vid försäljning. Artikelbenämningar inleds med antingen FB eller FC vilket 

indikerar om artikeln är en under- eller överdel på kullagerhusen. Varje artikel har ett lagersaldo som 

är daterat 2017-05-10 som beskriver hur många artiklar som ligger i varulager 104C. Dessutom visas 

den lagerzon som det i dagsläget är bestämt att respektive artikel ska vara placerad i. I varulager 104C 

är lagerzonerna uppdelade från bokstav A till och med R. I beslutsstödsmodellen finns dock 

lagerzoner som kallas 55555 vilket innebär att de inte har någon specifikt tilldelad lagerzon i 

dagsläget. Även MEJERIG förekommer, detta innebär att artikelns tänkta plats är utanför varulager 

104C men placeras ändå i varulager 104C. Vissa artiklar har därtill tilldelats flera lagerplatser, som 

exempelvis artikel 057459, som får placeras både i lagerzon H och i lagerzon I, vilket visas i tabell 4. 

Tabell	4	-	Data	kring	lagerplats	och	lagersaldo	för	artikel	057659. 

ArtikelNr	 Artikelbenämning	 Lagerplats	 Lagersaldo	

057459 FB-FSNLD 530 PELARE H,I 4 

Beslutsstöds-
modell	

Parametrar	

Indata	

Utdata	
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Vidare presenteras det totala antalet transaktionsuttag och medellagernivåerna för respektive artikel 

under perioden 2016-03-31 till och med 2017-04-01. Med hjälp av dessa data beräknas 

lageromsättningshastigheten för respektive artikel. Dessutom presenteras minsta och högsta 

lagersaldo för respektive artikel under samma period. 

5.2.2 Lagerplatsernas indata  

I beslutsstödsmodellen presenteras verksamhetens lagerlayout för lager 104C. Varje pallplats i varje 

lagerzon innehar ett värde som talar om hur högt värde pallplatsen har. Värdet på pallplatserna beror 

på dess avstånd från varulagerentrén och lagergången. Vilket av avstånden som är viktigast ställs in 

av användaren. Detta beror på att sträckan till platsen blir längre, och därmed mindre värd ju längre in 

i lagret den befinner sig. Dessutom så innebär en pallplats långt ifrån mittgången att det behöver 

genomföras flera förflyttningar av andra artiklar för att komma åt önskad artikel, därför bör det 

rimligtvis innebära att den pallplats långt från mittgången har ett lägre värde. En pallplats med högt 

värde är ämnat tilldelas de varor med hög lageromsättningshastighet för att kunna minska antalet 

onödiga rörelser i varulagret 104C. Värdet på en pallplats i beslutsstödsmodellen värderas utifrån 

avståndet i både x- och y-led från den pallplats som är positionerad närmast entrén och längst ut i 

raden. Den högst värderade pallplatsen är markerad med en röd cirkel i figur 12. Dessutom påverkas 

pallplatsernas värde av en så kallad viktning, som användaren själv ställer in. Viktningarnas funktion 

är att användaren själv ska kunna avgöra vad denne anser vara viktigast - positionering i x- eller y-led. 

I figur 12 är viktningen i x-led satt till 5 och viktningen i y-led satt till 20.	

	
Figur	12	-	Beslutsmodell	med	värdering	av	pallplatser,	markerad	med	röd	cirkel	visas	den	högst	värderade	pallplatsen.	

Viktningen	av	pallplatserna	är	justerbar	och	är	i	figuren	fingerad. 

Precis som i värderingen av pallplatser låter beslutsstödsmodellen dessutom användaren att bestämma 

vikterna hos medellagernivån samt lageromsättningshastighet hos respektive artikel. Det innebär att 
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om lageromsättningshastigheten anses vara en viktigare parameter än medellagernivån kan det 

justeras av användaren. Detta skulle resultera i att lageromsättningshastigheten blir mer avgörande vid 

utformandet av artikelplaceringen i varulager 104C. 

5.3	BESLUTSSTÖDSMODELLENS	PARAMETRAR	
I beslutsstödsmodellen verkar ett antal parametrar som har som syfte att låta användaren själv avgöra 

hur essentiella de beslutsstödjande faktorerna anses vara. Dessa parametrar framstår, och benämns, 

som viktningar, och förekommer vid fastställandet av artiklarnas och pallplatsernas värderingar.  

I fallet för artikelviktningen används viktningsparametrarna för att nivellera den skillnad som 

förekommer mellan medellagernivån och lageromsättningshastigheten. Detta görs då, eftersom utdata 

beräknas utifrån de nyss nämnda nyckeltalen, vilka kan ha en stor variation. Ett exempel på detta är 

artikel FH-FNL 510 vars medellagernivå ligger runt 1500 stycken och vars lageromsättningshastighet 

endast ligger på strax över 5 gånger per år. På grund av detta värderas denna artikel näst högst då 

viktningen för medellagernivå och lageromsättningshastighet är densamma, trots att artikelns 

lageromsättningshastighet ligger under snittet. 

För pallplatsviktningen är parametrarna det emellertid själva förhållandet mellan de olika viktningarna 

som sätts i x- och y-led som är intressant. Detta beror på att viktningarna som väljs markerar förlusten 

för ett steg i x- eller y-led. Därför ger exempelvis en viktning 1 i x-led och 3 i y-led samma typ av 

resultat som en viktning 5 i x-led och 15 i y-led, då förhållandet mellan de olika exemplen motsvarar 

samma förhållande i värdeförlust mellan de olika leden. 

5.4	BESLUTSSTÖDSMODELLENS	UTDATA	
Utdata som genereras i beslutsstödsmodellen baseras på de indata och parametrar som 

beslutsstödsmodellen utgörs av. Beslutsstödsmodellen är en additiv modell som således adderar 

viktningen för medellagernivån med viktningen för lageromsättningshastigheten. De utdata som 

alstras presenteras i form av en tabell där respektive artikel rangordnas i fallande ordning beroende på 

medellagernivå och lageromsättningshastighet med vikter. Viktningen för artiklarna bestäms med 

hjälp av formeln: 

���������������! = ���! ∗ ��������!"# + ���! ∗ ��������!"# ,∀� ∈ � 

Då 

���! =
�!"

�

!

!!!

,∀� ∈ � 

���! =
�!"

���!
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�!" ������������� ���������� �ö� ������� � ����� ���������� �,∀� ∈ �,∀� ∈ � 

�!" = ����� ������������ �ö� ������� � ����� ���������� �,∀� ∈ �,∀� ∈ � 

� ������������� �������� �������� � ��������� 104� 

När artiklarna har viktats ska de placeras ut i varulager 104C med hjälp av lagerplatsernas viktningar. 

Dessa bestäms genom formeln: 

����������������� = � − (�! ∗ ��������! + �! ∗ ��������!) 

� ������������� ��� ℎö��� �ä������� ����������� 

�! ������������� ����� ����������� ��å� � � � − ��� 

�!  ������������� ����� ����������� ��å� � � � − ��� 

Beslutsstödsmodellens utdata kan användas genom att placera ut de artiklarna med högst 

artikelviktning på de pallplatserna med högst pallplatsviktning. På så sätt får användaren en mer 

strukturerad och troligtvis mer effektiv artikelplacering i lagret. Tack vare att utdata behandlas 

manuellt så kan justeringar enkelt genomföras av användaren, detta är lämpligt om användaren finner 

extremvärden, alltså outliers, som får beslutsstödsmodellens utdata att avvika från resultat som tordes 

vara mer rimligt.  

5.5	BESLUTSSTÖDSMODELLENS	BEGRÄNSNINGAR	
De data som erhållits från SKF Mekan AB innehåller så kallade outliers, dvs. data som har ett 

avvikande värde. En outlier kan förekomma på grund av slumpmässiga variationer i lagersaldon eller 

på grund av slarv vid datainsamling. En artikel som skulle kunna beskrivas som en outlier som har 

anträffats är artikel 066171 som har en låg medellagernivå, 0,99, och som har tagits ut 59 gånger 

under ett års tid. Det innebär att dess lageromsättningshastighet beräknas till 

!"

!,!!
≈ 59,75 gånger per år 

vilket är den högst förekommande lageromsättningshastigheten i varulager 104C. 

Beslutsstödsmodellen sorterar inte bort dessa outliers, utan detta måste göras för hand av användaren, 

och är således en begränsning i beslutsstödsmodellen. 

En annan begränsning är att det är möjligt att antalet artiklar överstiger antalet pallplatser. Om detta är 

fallet, krävs det av användaren att somliga artiklar delar pallplats med andra artiklar. Rimligtvis bör 

artiklar som har en låg lageromsättningshastighet placeras på samma pallplats om det skulle vara 

nödvändigt, men detta är en avvägning som måste göras av användaren.	  
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6.	RESULTAT	

I detta kapitel presenteras den data som under studiens gång har samlats in och under 

6.1	FÖRVARINGSMETOD 
I dagsläget använder man sig av metoden djuplagring och fristapling i varulager 104C, vilket 

illustreras i figur 8. Detta beror på, vilket förklaras i kapitel 4.4 Förvaringsmetod, att det är för många 

artiklar i relation till lagrets yta. Det går helt enkelt inte att, effektivt, kunna lagra så många artiklar 

som finns i dagsläget på pallställage, då denna lagringsmetod kräver mer lageryta än vad djuplagring 

och fristapling gör (Jonsson och Mattsson, 2011). Däremot skulle det kunna vara ett alternativ att 

använda sig av pallställage om lagringsytan hade varit större, då djuplagring och fristapling, enligt 

Jonsson och Mattsson (2011), lämpar sig bäst för lager med stora volymer av samma artikel. 

6.2	ARTIKELKLASSIFICERING 
Då majoriteten av artiklarna som lagras i varulager 104C består av två delar, en över- och en underdel, 

är det lämpligt att tillämpa principen familjegruppsprincipen, se kapitel 2.3.2 Artikelplacering. Enligt 

Lumsden (2008) bör artiklar med liknande attribut som ofta plockas tillsammans placeras nära 

varandra i varulager. Lagerhusen som lagras i varulager 104C plockas i princip alltid tillsammans, då 

en överdel inte är komplett utan sin underdel. Det enda undantaget för detta fall, är om en över- eller 

underdel kasseras längre fram i processen. Då blir det behov av plocka den kasserade delen, utan att 

dess andra del behöver plockas. En princip som i dagsläget appliceras på varulager 104C är 

storleksprincipen. Storleksprincipen syftar till att artikelplaceringen utgår från artikelns storlek 

(Lumsden, 2008), se kapitel 2.3.2 Artikelplacering. Detta gör genom att man placerar artiklarna i 

storleksordning, från störst till minst. I varulager 104C är de största artiklarna placerade närmast 

varuentrén/utgången och de minsta längst in i lagret. Artikelplaceringen som används i dagsläget är 

således inte baserad på hur frekvent artiklarna i lagret plockas. Artikelplaceringen är snarare grundad i 

att över- och underdelar av lagerhusen ska vara placerade tillsammans och att de största artiklarna är 

placerade närmast varuentrén/utgången och de minsta artiklarna är placerade längst in i varulagret 

104C. 

6.3	LOKALISERINGSSYSTEM 
Det kan ta upp till tio minuter per artikel att leta reda på rätt artikel i dagsläget. Genom att använda sig 

av fasta lokaliseringssystem, se kapitel 2.3.3 Fast och flytande lokaliseringssystem, har artiklarna i 

lagret alltid en förutbestämd plats (Arnold et al., 2008), vilket skulle kunna underlätta och minska 

tiden som i dagsläget går åt för att hitta rätt artikel till en order. Ett fast lokaliseringssystem används 

till viss del i dagsläget, se kapitel 4.5 Artikelplacering, men det framgick av den ögonblicksbild som 

framställdes 2017-03-30 att endast 57,5 % av det totala antalet lagerförda pallarna i varulager 104C 
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var rätt placerade, och att 15,6 % av pallarna saknade fast positionering. Detta grundar sig i att det 

fasta lokaliseringssystem, dvs. artikelplaceringen, som en gång upprättats är utdaterat och uppdateras 

inte när exempelvis nya artiklar tillkommer. 

6.4	ARTIKELPLACERING 
Artikelplaceringen som används i dagsläget bottnar sig på artiklarnas storlek samt att kullagerhusens 

över- och underdelar är placerade tillsammans. Enligt den ögonblicksbild som har genomförts har 

pallplatsernas lageromsättningshastighet kunnat plottas. Pallplatsernas lageromsättningshastiget 

illustreras i figur 13 där en låg lageromsättningshastighet representeras av en röd färg och en hög 

lageromsättningshastighet representeras av en grön färg. Genom att studera figur 13 uppenbarar det 

sig att artikelplaceringen inte har framställts med plockfrekvens i åtanke. Exempelvis har pallplats 

(1,16) värdet 31,74 och är placerad så långt i x-led från varuentrén/utgången som möjligt samtidigt 

som exempelvis lagerplats (27,12) har värdet 2,94 och är placerat 26 pallplatser närmare 

varuentrén/utgången, trots att artiklar från den sistnämnda lagerplatsen plockas ut 

2,94

31,74
≈ 0,093 

 dvs. knappt 10 % så ofta som den förstnämnda lagerplatsen.  

	
Figur	13	-	Ögonblicksbild	över	artikelplaceringen	i	varulager	104C.	Siffrorna	i	lagerplatserna	representerar	den	

genomsnittliga	lageromsättningshastigheten	i	respektive	lagerplats.	

Vidare är det möjligt genom ögonblicksbilden att titta på hur individuella artiklar. I figur 14 är sex 

artiklar godtyckligt utvalda för att belysa hur utspridda artiklar kan vara i dagsläget. 
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Figur	14	-	Ögonblicksbild	över	artikelplaceringen	i	varulager	104C	med	sex	godtyckligt	utvalda	artiklar	utmarkerade. 

I figur 14 representerar varje enskild färg en artikel där, för att nämna några, artikel 060535 är 

utspridd på nio olika pallplatser i lagret och artikel 056405 är utspridd på tio olika pallplatser i lagret. 

6.5	ELIMINERING	AV	SLÖSERIER 
Ett sätt att öka vinsten för ett företag är att eliminera slöserier som inte tillför något värde för 

slutprodukten. En strategi för att eliminera slöserier är att använda sig av Lean production, vilket 

behandlas i kapitel 2.5 Eliminering av slöserier. Enligt Lumsden (2008) innebär slöserier bland annat 

förflyttning, transport, resurser som används på fel sätt samt väntetid. I dagsläget lider SKF Mekan 

AB av alla dessa fyra områden. Det förekommer till stor del onödiga förflyttningar i varulager 104C. 

En anledning till detta är att artikelplaceringen inte är utformad efter efterfrågan, vilket gör att vissa 

artiklar som har en högre uttagsfrekvens än andra, är placerade längre in i pallraderna. Detta 

exemplifieras under kapitel 6.4 Artikelplacering, där det tydliggörs att artikelplaceringen inte är 

anpassad efter artiklarnas plockfrekvens. Artiklar som plockas sällan är exempelvis placerade närmare 

utgången än artiklar som plockar oftare. Detta moment anses som ett slöseri och därmed en aktivitet 

som är icke värdeadderande för slutprodukten. 

Den tredje formen av slöseri som förekommer hos SKF Mekan AB är resurser som används på fel 

sätt. Enligt en lagerarbetare och tillika truckförare kan det ta uppemot tio minuter att leta reda på rätt 

artikel, vilket grundar sig i att många artiklar saknar lagerplacering samt att ännu fler artiklar är 

felplacerade. Genom att använda sig av en mer noggrant genomtänkt artikelplacering och ett fast 

lokaliseringssystem skulle tid frigöras för truckförarna i form av att de skulle slippa leta reda på 

artiklar som står felplacerade. När truckförare tvingas använda sin tid på att leta efter artiklar mer än 

vad som anses bör vara nödvändigt, så innebär detta att ett slöseri sker i form av resurser. Detta leder i 

sin tur in på slöseriet väntan, vilket är något som förekommer i bearbetningsfabriken, då de är tvungna 

att vänta på att truckförarna levererat artiklarna. Om artiklarna skulle kunna levereras snabbare, skulle 

mindre väntan förekomma och därmed skulle färre icke värdeadderande aktiviteter äga rum. 
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6.6	BESLUTSMODELLENS	RESULTAT	

I beslutsstödsmodellen kan, som tidigare presenterat, viktningar fritt ställas om för att de ska uppfylla 

användarens önskemål. För att skapa en överskådlig bild av hur beslutsstödsmodellen fungerar har tre 

olika förslag på artikelviktningar och tre olika förslag på pallplatsviktningar valts. Förslagen för 

artikelviktningarna presenteras som scenarier A1, A2 och A3 och illustreras i figur 15, 16 och 17. 

Förslagen för pallplatsviktningarna presenteras som scenarier B1, B2 och B3 och illustreras i tabell 6, 

7 och 8. Scenarierna har således ingenting med varandra att göra. I tabell 5 presenteras en kortfattad 

beskrivning av samtliga scnarier. 

Tabell	5	-	Beskrivning	av	scenarier. 

Scenario Beskrivning 

A1 I detta scenario prioriteras pallplatsens läge från 

lagergången. Viktning i x-led är satt till 1 och 

viktning i y-led är satt till 30. 

A2 I detta scenario är viktningarna identiska och 

således prioriteras avståndet till lagergången och 

varuentrén/utgången likvärdigt. 

A3 I detta scenario prioriteras pallplatsens avstånd till 

varuentrén/utgången. Viktning i x-led är satt till 30 

och viktning i y-led är satt till 1. 

B1 I detta scenario prioriteras MLN och LOH 

likvärdigt och därför är båda viktningarna satt till 5. 

B2 I detta scenario är viktningen för MLN satt till 0 

och viktningen för LOH satt till 5.  

B3 I detta scenario är viktningen för MLN satt till 1 

och viktningen för LOH satt till 20. 
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6.6.1 Scenario A1 

I scenario 1 sattes viktningen i x-led till 1 och viktningen i y-led till 30. Detta innebär att pallplatserna 

värderas med en förlust på 1 i x-led och med en förlust på 30 i y-led utifrån den bästa pallplatsen, dvs. 

pallplats (30,11) för pallplatserna inom området (4,1;30,11) och pallplats (27,12) för pallplatserna 

inom området (1,22;27,12). Exempelvis värderas då pallplats (19,4) enligt 

����������������� = 1000 − 7 ∗ 30 + (11 ∗ 1) = 779 

Viktningen för en pallplats minskar således med 30 gånger mer i y-led än i x-led. Scenario A1 

illustreras i figur 15. Eftersom pallplatser närmare lagergången värderas så pass mycket högre än dess 

läge i x-led, är en pallplats närmare lagergången högre värderad än en pallplats närmare 

varuentrén/utgången. Detta illustreras tydligt i figur 15 där pallplats (1,12) är högre värderad än 

(30,10). 

 

Figur	15	-	Scenario	A1	med	viktade	pallplatser	i	varulager	104C.	 	



45	

	

6.6.2 Scenario A2 

I scenario A2 sattes både viktningen i x- och y-led till 5. Det innebär en lika stor förlust i värde på 

pallplats oavsett om man färdas en pallplats längre in i lagret eller om man färdas en pallplats längre 

in i en pallrad. Detta illustreras i figur 16 i form av att värmekartan bildar en slags pil in i lagret, där 

desto längre in i lagret och desto längre in i en pallrad, ju sämre blir platsens värde. Detta kan 

jämföras med figur 15 som representerar scenario A1, där figuren tydligt visar hur värdefulla 

pallplatserna längs med lagergången är i relation till lagerplatserna längre in i pallraderna. Det gör 

exempelvis att pallplats (17,12) är lika mycket värd som pallplats (27,1), vilket innebär att det skulle 

vara lika lönsamt att flytta tio pallar för att få ut en vara som att köra 13 pallrader in i lagret för att 

hämta den sökta artikeln. 

 

Figur	16	-	Scenario	A2	med	viktade	pallplatser	i	varulager	104C.	 	
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6.6.3 Scenario A3 

I scenario A3 sattes viktningen i x-led till 30 och viktningen i y-led till 1. Det medför att, vilket 

illustreras i figur 17, att pallplatserna närmast varuentrén/utgången värderas högst, och pallplatsernas 

värde inte påverkas särskilt mycket av hur långt in i raden som pallplatsen befinner sig. Detta är 

rimligtvis en klok typ av viktning i ett fall där varje pallrad nyttjas av endast en typ av artikel. 

 

Figur	17	-	Scenario	A3	med	viktade	pallplatser	i	varulager	104C.	
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6.6.4 Scenario B1  

På samma sätt som olika viktningar har prövats och presenterats i figur 12, 13 & 14 för att värdera 

lagerplatser enligt olika mått så har artiklarna också värderats på tre olika vis. Dessa presenteras i 

tabell 6, 7 & 8. 

De olika vikterna som kan justeras är vikten av en artikels medellagernivå (MLN) och dess 

lageromsättningshastighet (LOH). I scenario B1, som presenteras i tabell 6, väljer vi att värdera MLN 

och LOH samma, och väljer då viktning 5 för respektive parameter. Resultatet presenteras i fallande 

ordning, där artikeln högst upp i listan har det högsta viktningsvärdet, vilket skulle innebära att denna 

artikel rimligtvis placeras på den lagerplatsen med högst värde. Beslutsstödsmodellen hittar dock inte 

par i form av över-, och underdel, vilket innebär att användaren själv får avgöra om denne vill 

ockupera två lagerplatser bredvid varandra och då bocka av två artiklar från tabellen, trots att de 

kanske inte har samma viktningsvärde, eller ens viktningsvärden precis efter varandra i listan. 

Tabell	6	-	Scenario	B1	med	viktade	artiklar.	

ArtikelNr	
Artikel-
benämning	 Lagerplats	

Lager-
saldo	

Antal	uttagna	
artiklar	 MLN	 LOH	

Min	
lagersaldo	

Max	
lagersaldo	 Viktning 

052266 FC-SNL 518-615 PELARE MLK 861 36753 1548,77 23,73 38 4594 7862,49 

060525 FH-FNL 510 55555 2 655 8545 1550,72 5,51 60 3534 7781,17 

051687 FB-SNL 516-613 PELARE DCB 243 38649 1441,81 26,81 19 5019 7343,09 

052259 FB-SNL 520-617 PELARE MLK 628 27274 1079,07 25,28 16 3192 5521,73 

060588 FE-FNL 510 A 55555 2 764 7487 1092,73 6,85 40 3101 5497,89 

051696 FC-SNL 516-613 PELARE DCB 332 36558 1027,54 35,58 30 4640 5315,60 

052268 FC-SNL 520-617 PELARE MLK 701 27388 1021,56 26,81 22 3408 5241,85 

051697 FC-SNL 517 PELARE DCB 2 707 25725 949,27 27,10 35 3559 4881,83 

052269 FC-SNL 522-619 PELARE MLK 846 25346 926,82 27,35 14 3328 4770,83 

052260 FB-SNL 522-619 PELARE MLK 1 664 25344 885,78 28,61 30 3364 4571,96 
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6.6.5 Scenario B2  

I scenario B2, som presenteras i tabell 7, har LOH prioriterats över MLN, detta genom att vikta LOH 

till 5 och MLN till 0. Detta passar rimligtvis bäst ifall man vill prioritera att artiklar som plockas ofta 

istället för artiklar som lagras i stora volymer. Artikel 066171, som ligger högst upp i listan, är dock 

en outlier då medellagernivån för denna vara är avsevärt lägre än resterande artiklar. Medellagernivån 

för denna artikel är mindre än 1, och frågan bör ställas ifall denna vara överhuvudtaget behöver en 

egen lagerplats. Anledningen till varför artikel 066171 värderas högst med dessa viktningar på 

medellagernivån och lageromsättningshastigheten är för att lageromsättningshastigheten beräknas 

genom att dividera antalet uttagna artiklar, i detta fall 59, med medellagernivån, i detta fall 0,99. 

Eftersom relationen mellan antalet uttagna artiklar och medellagernivån är liten, sett till resterande 

artiklar, viktas artikeln som viktigast. 

Tabell	7	-	Scenario	B2	med	viktade	artiklar.	

ArtikelNr	
Artikel-
benämning	 Lagerplats	

Lager-	
saldo	

Antal	uttagna	
artiklar	 MLN	 LOH	

Min	
lagersaldo	

Max	
lagersaldo	 Viktning 

066171 FB-FSE 512-612 55555 1 59 0,99 59,76 1 1 298,79 

051696 FC-SNL 516-613 PELARE DCB 332 36558 1027,54 35,58 30 4640 177,89 

066140 FC-SE 512-610 PELARE DCB 150 21899 662,59 33,05 30 3915 165,25 

051688 FB-SNL 517 PELARE DCB 2 740 26440 832,92 31,74 30 3425 158,72 

052260 FB-SNL 522-619 PELARE MLK 1 664 25344 885,78 28,61 30 3364 143,06 

052269 FC-SNL 522-619 PELARE MLK 846 25346 926,82 27,35 14 3328 136,74 

051697 FC-SNL 517 PELARE DCB 2 707 25725 949,27 27,10 35 3559 135,50 

052268 FC-SNL 520-617 PELARE MLK 701 27388 1021,56 26,81 22 3408 134,05 

051687 FB-SNL 516-613 PELARE DCB 243 38649 1441,81 26,81 19 5019 134,03 

052263 FB-SNL 528 PELARE MLK 278 8972 345,70 25,95 5 1173 129,77 
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6.6.6 Scenario B3  

I scenario B3, som presenteras i tabell 8, har det valts, liknande som i scenario B2, att prioritera LOH 

framför MLN. Dock har viktningen för LOH höjts till 20, och MLN sänkts till 1. Detta beror på att 

enligt denna studie, så är lageromsättningshastigheten viktigare än medellagernivån. Medellagernivån 

kan öka på grund av att en artikel sällan plockas, och en vara som sällan plockas bör rimligtvis inte 

prioriteras vad gäller lättillgänglighet. 

Tabell	8	-	Scenario	B3	med	viktade	artiklar.	

ArtikelNr	
Artikel-
benämning	 Lagerplats	

Lager-
saldo	

Antal	uttagna	
artiklar	 MLN	 LOH	

Min	
lagersaldo	

Max	
lagersaldo	 Viktning 

052266 FC-SNL 518-615 PELARE MLK 861 36753 1548,77 23,73 38 4594 2023,38 

051687 FB-SNL 516-613 PELARE DCB 243 38649 1441,81 26,81 19 5019 1977,93 

051696 FC-SNL 516-613 PELARE DCB 332 36558 1027,54 35,58 30 4640 1739,10 

060525 FH-FNL 510 55555 2 655 8545 1550,72 5,51 60 3534 1660,93 

052259 FB-SNL 520-617 PELARE MLK 628 27274 1079,07 25,28 16 3192 1584,58 

052268 FC-SNL 520-617 PELARE MLK 701 27388 1021,56 26,81 22 3408 1557,76 

051697 FC-SNL 517 PELARE DCB 2 707 25725 949,27 27,10 35 3559 1491,26 

052269 FC-SNL 522-619 PELARE MLK 846 25346 926,82 27,35 14 3328 1473,76 

051688 FB-SNL 517 PELARE DCB 2 740 26440 832,92 31,74 30 3425 1467,79 

052260 FB-SNL 522-619 PELARE MLK 1 664 25344 885,78 28,61 30 3364 1458,02 

	

6.7	SCENARIERNAS	RESULTAT	

I detta kapitel presenteras de resultat som erhållits genom scenarierna A1, A2 och A3 samt B1, B2 
och B3. Scenarierna är helt oberoende av varandra och syftet med dem är att påvisa följderna av 
diverse viktningar i beslutsstödsmodellen. I tabell 9 presenteras kortfattat resultatet av samtliga 
scenarier. 

Tabell	9	-	Resultat	av	scenarier.	

Scenario Resultat 

A1 Pallplatsernas närmast lagergången har högst värde, 

i andra hand kommer pallplatsernas relation till 

varuentrén/utgången. En pallplats längst bort från 

varuentrén/utgången kan således ha ett högre värde 

än en pallplats närmast varuentrén/utgången, 

förutsatt att den som är längre bort samtidigt är 

närmare lagergången.  

A2 Viktningen för lagergången och 

varuentrén/utgången är likvärdigt. Således viktas 

pallplatserna helt och hållet efter distansen mellan 

dess plats och den högst värderade pallplatsen, som 



50	

	

är närmast varuentrén/utgången och lagergången.  

A3 Varuentrén/utgången har viktning 30, kontra 

viktning 1 för lagergång. Således kommer 

pallplatsernas värde till största del bero på dess 

relation till varuentrén/utgången, där de närmaste 

får det högsta värdet. En pallplats närmast 

lagergången, men längst in i lagret, får således ett 

lägre värde än en pallplats längst ifrån lagergången, 

men närmast varuentrén/utgången. 

B1 Då MLN och LOH viktas likvärdigt så kommer de 

artiklar som sammanlagt får det högsta värdet att 

hamna högst upp i listan, med fallande ordning som 

följd.  

B2 Här viktas LOH till 5, kontra MLN som viktas till 

0. Det betyder att en artikels medellagernivå inte får 

någon betydelse i rangordningen. Artiklarnas 

viktningsvärde blir således helt beroende av 

artikelns lageromsättningshastighet.  

B3 Viktningen för LOH höjs till 20, samtidigt som 

MLN höjs till 1. Detta betyder att artiklarnas 

viktningsvärde blir beroende av MLN, men inte alls 

i lika stor grad som de blir beroende av LOH. 
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7.	DISKUSSION	&	ANALYS 

I detta kapitel diskuteras och analyseras det resultat som är kopplat till studien, huruvida en 

implementering av beslutsstödsmodellen är lönsam och hur artiklarna i varulager 104C bör placeras. 

Dessutom diskuteras hur en implementering av en förbättrad artikelplacering påverkar företagets 

hållbarhet. 

7.1	ARTIKELPLACERING	

Figur 18 visar hur artiklarna är placerade i nuläget. Här kan vi tydligt se att artiklar med samma 

omsättningshastighet är spridda över hela lagret, och några av artiklarna med högst 

omsättningshastighet är några av de mest tidskrävande att få ut ur lagret. Med hjälp av scenario 1 från 

kapitel 6.6.1 har samtliga artiklar omplacerats, se figur 19, för att påvisa hur en bättre artikelplacering 

skulle kunna se ut. I detta fall så har lagerplatserna närmast lagergången värderats högst, och därmed 

tilldelats till de artiklarna med högst omsättningshastighet. Detta förslag skulle kunna vara betydligt 

bättre för SKF Mekan AB att använda sig av i lager 104C, då det skulle minska antalet onödiga 

rörelser för truckförarna. De pallplatser som inte är ifyllda är lediga pallplatser och pallplatser som tas 

upp av artiklar som saknar artikelinformation.	

	

Figur	18	-	Ögonblicksbild	över	artikelplaceringen	i	varulager	104C.	Siffrorna	i	lagerplatserna	representerar	den	

genomsnittliga	lageromsättningshastigheten	i	respektive	lagerplats. 
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Figur	19	-	Ögonblicksbild	över	artikelplacering	i	varulager	104C	men	med	artiklarna	ordnade	enligt	beslutsstödsmodellens	

resultat	för	viktade	pallplatser	enligt	scenario	1,	kapitel	6.6.1,	med	viktning	i	x-led	satt	till	1	och	viktning	i	y-led	satt	till	30. 

Ett problem som konstateras i nuläget är att antalet lagerplatser inte stämmer överens med antalet 

olika artiklar som förvaras i lager 104C. Detta löses i dagsläget genom att placera flera olika artiklar 

på samma lagerplats. Det vore enklare att hålla koll på alla artiklar ifall respektive artikel kunde 

fördelas till en ensam lagerplats, och även en egen lagerrad för att förminska antalet förflyttningar av 

artiklar. Att minska antalet artiklar är inget som studien ämnat att undersöka, men som författarna 

anser vore intressant att diskutera vid en eventuell fortsättning av studien. 

Under studiens gång undersöktes huruvida en ABC-klassificering lämpade sig för studien, och isåfall 

hur en sådan genomförs. Ända fram till slutskedet av studien planerades en ABC-klassificering, men 

tack vare oklanderlig data från SKF Mekan AB, så behövdes inte längre denna klassificering i detta 

fall. De data som togs del av var alltså tillräckligt specifik för varje artikel, var för sig, vilket gjorde 

det oväsentligt att dela upp artiklarna i grupper. Däremot skulle en ABC-klassificering kunna vara 

aktuell om man hellre skulle vilja använda sig av flytande placeringssystem av artiklarna och då dela 

upp lagret i en A-, en B-, och en C-del där man skulle kunna placera artiklarna lite friare. 

I dagsläget använder SKF Mekan AB en lagringsmetod som påminner om storleksprincipen, vilket 

presenteras i kapitel 2.3.2 Artikelplacering. Anledningen till varför SKF Mekan AB tillämpar denna 

princip kan bero på att de största artiklarna, av säkerhetsskäl, endast kan staplas som högst två pallar 

på varandra, medan de allra minsta artiklarna kan staplas upp till takhöjden. Genom att placera de 

största artiklarna närmast varuentrén/utgången skulle man därmed kunna få en bättre överblick av 

lagret, än om man möts av en vägg av pallar. Detta motiv är dock inte bekräftad av SKF Mekan AB, 

utan är endast en teori. I kapitel 2.3.2 Artikelplacering presenteras andra principer för artikelplacering. 

I ett lager som lagerhåller artiklar som hör samman är det lämpligt att använda sig av 

familjegruppsprincipen. Familjegruppsprincipen påminner om plockpositionsprincipen där artiklar 

som ofta plockas samtidigt placeras tillsammans. Dessa två principer lämpar sig bra för varulager 

104C då majoriteten av artiklarna som lagras här består av två delar som tillsammans utgör en 
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komplett artikel. En annan princip som lämpar sig att använda sig av är populäritetsprincipen. Denna 

princip går ut på att artiklar placeras efter exempelvis plockfrekvens eller volymbehov. Principer som 

inte anses vara lönsamma i varulager 104C, men som ändå nämns i kapitel 2.3.2 Artikelplacering, är 

höjdledsprincipen och omstruktureringsprincipen. 

Eftersom att systemet för artikelplacering i dagsläget inte underhålls, betyder detta att nya artiklar förs 

in i lagret helt utan planerad placering. Detta torde vara anledningen till att så pass stor del av 

inventariet saknar en given plats på lagret. 

Då en implementering av beslutsstödsystemet inte kommer att kosta något rent ekonomiskt så tordes 

en implementering också kunna visa sig lönsam för företaget relativt omgående. De resurser som 

krävs för implementeringen är endast i form av tid och arbete, och dessa resursbehov antas vara 

väldigt låga, det bör alltså inte ta många arbetstimmar för att implementera systemet och lära upp 

behövande personal. 

7.2	STUDIENS	BEGRÄNSNINGAR	

Studien hade som utgångspunkt att ta fram en simuleringsmodell som plottar ut artiklarna på 

varulagrets pallplatser och som dessutom simulerar hur pass bra den föreslagna artikelplaceringen 

skulle klara sig över tid. På grund av bristfällig data var gäller artiklarnas storlek och 

förvaringsmöjligheter kunde detta inte genomföras. Vi återkommer till detta i kapitel 8.3 Förslag till 

vidare studier. I och med denna avsaknad av data fordras det istället av beslutsstödsmodellens brukare 

att själv placera ut artiklarna utifrån den lista av artiklar som rangordnas efter artikelns viktning i 

fallande ordning tillsammans med den karta över pallplatsernas värden. 

Beslutsstödsmodellen saknar funktioner för att på egen hand upptäcka outliers, och därför kan 

beslutsstödsmodellen visa missvisande resultat beroende på extrema avvikelser i exempelvis 

medellagernivån. Det är alltså upp till användaren att upptäcka outliers, och själv avgöra hur dessa 

skall behandlas. 

7.3	VALIDITET,	RELIABILITET	OCH	OBJEKTIVITET	

I denna studie genomfördes en triangulering vid den datainsamling som har inhämtats. Detta då tre 

metoder användes för insamlingen; intervjuer, observationer samt historisk data. Detta bidrar, enligt 

Eliasson (2013), till att studien anses mer fullständig än om färre än tre metoder använts för 

datainsamling. För att studien ska vara så objektiv som möjligt har författarna försakat all partiskhet 

och har utfört denna studie på ett neutralt sätt. Författarna har inte låtit förutfattade meningar ha någon 

inverkan på det resultat som presenteras. 
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Intervjuer har genomförts vid upprepade tillfällen med flera medarbetare på företaget. Liknande 

frågor har ställts till både truckförare och logistikchefen för SKF Mekan AB. Svaren till de frågor som 

ställts, se bilaga 1, är snarlika både från logistikchef och lagerarbetare, vilket gör att författarna anser 

att svaren är tillförlitliga. 

Observationer har genomförts vid flera tillfällen där lageranläggning, lagerlayout samt 

artikelplacering har iakttagits. Syftet med observationerna har varit att få en egen bild av hur det i 

dagsläget ser ut i lager 104C men även för att backa upp vissa av de svar som erhållits från 

intervjuerna, vilket är något som stödjer studiens validitet och reliabilitet. 

De data som författarna fick ta del av kommer från SKF Mekan AB själva och är data som de 

använder i sin dagliga verksamhet. Data kring artikelinformation, lagersaldon och antal uttagna 

artiklar är således inte inhämtad av författarna själva, utan kommer från verksamhetens affärssystem. 

De data som är insamlad är dessutom data som endast använts internt inom SKF Mekan AB, vilket 

betyder att SKF inte rimligtvis har något att tjäna på att manipulera denna data, då den inte är offentlig 

för till exempel konkurrenter eller kunder att ta del av. Det gör att denna data, vilket hela 

beslutsstödsmodellen är baserad på, har en hög validitet. 

En stor del av studien grundar sig i den ögonblicksbild som gjorts vilket beror på att tidsresurser för 

studien är begränsade och därmed fanns det ingen möjlighet att genomföra flera ögonblicksbilder. 

Detta sänker studiens reliabilitet eftersom det inte är säkert att den ögonblicksbild som redogörs för i 

studien helt säkert kan representera hur lagret alltid ser ut. 

Något som är viktigt när man presenterar en teoretisk referensram är, enligt Forsberg och Wengström 

(2016), att källorna är tidsenliga, vilket de källor som presenteras i kapitel 3 anses vara. En källa som 

vars publiceringsdatum sticker ut är källan ”Jacobsen (1993)”. Trots att källan publicerades för över 

20 år sedan anser vi att denna källa fortfarande är aktuell inom sitt område, vilket är varför källan 

används i studien. Litteratursökningen genomfördes både på svenska och engelska, vilket har gjort att 

studien är baserad på litteratur på flera språk. Dessutom kommer de källor som presenteras i studien 

från vetenskapliga rapporter, vilket är något som Forsberg och Wengström anser är viktigt, samt att de 

ökar studiens reliabilitet. 

7.4	HÅLLBARHETSASPEKTER	

Det finns tre aspekter inom hållbarhet som bör diskuteras efter avslutad studie. De tre aspekterna är 

den sociala, den ekonomiska och den ekologiska hållbarheten. Genom att implementera det tankesätt 

som studien presenterar kommer rimligtvis samtliga aspekter att påverkas. Deras påverkan presenteras 

nedan. 
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Social     Studien genomfördes på uppdrag av SKF Mekan AB. Syftet med 

    studien har presenterats för de medarbetare som har involverats i  

    studien för att medarbetarna skulle känna att de lämnar information i 

    trygghet. Den datainsamling som presenteras i studien har erhållits 

    från medarbetare på företaget och de intervjuade har, av   

    integritetsskäl, blivit anonymiserade. Genom att införa en förbättrad 

    artikelplacering torde mindre tid läggas på lagerhållningen vilket 

    skulle kunna medföra mindre stress för medarbetarna och att  

    arbetsbelastningen sjunker. 

Ekonomisk   Syftet med studien har indirekt varit att påverka SKFs ekonomiska

    resursutnyttjande. Genom att öka effektiviteten i materialhanteringen 

    så kommer rimligtvis en korrelation mellan denna förbättring och

    företagets vinst att synas. Trots detta så har det dock inte funnits 

    någon avsikt i att visa i kronor och ören hur mycket pengar företaget 

    skulle spara på att använda sig av föreslagna förbättringar.  

Ekologisk   Genom att öka effektiviteten i materialhanteringen så kan man  

    samtidigt få en positiv effekt på miljön. Då effektivare arbete leder 

    till mindre slöserier i form av till exempel transporter, så kan miljön 

    påverkas positivt ifall till exempel en truck bara behöver användas

    fyra timmar per dag istället för fem timmar per dag.	 	
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8.	SLUTSATS	

I dagsläget är artikelplacering i varulagret 104C hos SKF Mekan AB oberoende av artiklarnas 

plockfrekvenser vilket bidrar till att onödigt mycket arbete och tid går åt att plocka artiklar från 

varulager 104C. Dessutom saknar en stor del av verksamhetens artiklar en riktig artikelplacering, 

vilket medför att ännu mer tid går åt att ens hitta artikeln. Med hjälp av den beslutsstödsmodell som 

tagits fram är det möjligt att skapa en ny, förbättrad, artikelplacering, där samtliga artiklar får en 

faktisk lagerplats. Med det nya förslaget uppskattas lagerhanteringen för SKF Mekan AB bli mer 

effektivt genom att artiklarna lagras med hänsyn till fallande plockfrekvens och genom att samtliga 

artiklar får en faktisk placering i varulager 104C. I detta kapitel besvaras de frågeställningar som 

studien har utgått från samt de vinster som studien spås bidra för SKF Mekan AB. Slutligen 

presenteras förslag på fortsatt forskning till vad som kan göras för att uppnå en effektivare 

lagerhållning. 

8.1 REFLEKTION	ÖVER	SYFTE	&	FRÅGESTÄLLNINGAR	

Syftet med studien var att ge SKF Mekan AB ett beslutsunderlag för artikelplaceringen i varulager 

104C. Studien inleddes med att genomföra observationer av varulager 104C för att få en egen 

uppfattning om lagerlayouten och artikelplaceringen. Vidare genomfördes intervjuer med 

nyckelpersoner på företaget med avsikt att få deras uppfattning om eventuella problem i varulager 

104C. Med detta som utgångspunkt och med hjälp av data kring verksamhetens artiklar som erhölls 

från SKF Mekan AB kunde en beslutsstödsmodell utformas. Syftet med studien uppfylls således då 

beslutsstödsmodellen verkar som ett beslutsunderlag för artikelplaceringen i varulager 104C. 

Studiens tre frågeställningar presenteras och besvaras nedan. 

FS1. Hur ser artikelplaceringen ut i varulager 104C i dagsläget och vilka problem förekommer 

med denna? 

I dagsläget förekommer viss fast placeringssystem av artiklarna. Däremot saknar 15,6 % av pallarna i 

varulager 104C en korrekt lagerplats. Enligt ögonblicksbilden som framställdes visade det sig 

dessutom att 42,5 % av pallarna var felplacerade. På grund av att artikelplaceringen i varulager 104C 

är flytande ger det upphov till att onödigt mycket tid spenderas på att leta upp rätt artikel. 

Förvaringsmetoden som används är djuplagring och fristapling, vilket beror på att lagret är 

underdimensionerat i relation till antalet artiklar i lagret och om pallställage skulle användas hade 

artiklarna inte fått plats i lagret. I tabell 10 sammanställs problemen med den nuvarande 

artikelplaceringen i varulager 104C. 
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Tabell	10	-	Sammanställning	av	problem	med	artikelplaceringen	i	varulager	104C. 

Sammanställning av problem 

Många artiklar saknar en korrekt lagerplacering och placeras därmed ut 
i varulager 104C på känsla. 

En stor andel av pallarna i varulager 104C är felplacerade vilket ger 
upphov till att onödigt mycket tid läggs på att hitta rätt artikel. 

Artikelplaceringen i varulager 104C är inte baserad på hur hög 
plockfrekvens artiklarna har. 

Varulagret är underdimensionerat i relation till hur stort antal artiklar 
som förekommer, vilket gör att pallställage inte är möjligt att använda 
sig av. 

 

FS2. Hur tas beslut för artikelplacering i varulager 104C idag och vilka problem förekommer 

med denna metod? 

Samtliga pallar med artiklar som lagerförs i något av lagren, däribland varulager 104C, ska vara 

försedda med en etikett som bland annat talar om artikelns artikelnummer och -benämning och vilken 

den planerade lagerplatsen för lagerföring är. Direktivet för lagerplacering följs dock inte till fullo, 

vilket är en orsak till att en så stor andel av pallarna står felplacerade. Beslut för artikelplacering tas i 

många fall på stående fot vilket gör att endast den truckförare som tagit beslutet med säkerhet kan 

veta var pallen med artiklar är placerad. Anledningen till att beslut tas på stående fot är att 

lagerplatsernas kapacitet har överstigits och att vissa artiklar helt saknar förutbestämd lagerplats. I och 

med att beslut tas på stående fot, utan grund och utan att andra arbetare får ta del av informationen så 

ger detta upphov till slöserier i form av 

● Onödiga transporter 

● Onödig väntan 

● Resurser som används på fel sätt 

Anledningen till att onödiga transporter uppstår är att truckföraren tvingas åka runt och leta efter den 

sökta artikeln. Detta innebär också att resurserna används på fel sätt, då lagerarbetaren tvingas leta 

istället för att utföra sin huvudsyssla som är just att transportera varor. I sin tur leder denna 

fördröjning till att det uppstår en väntan i bearbetningsfabriken, då orderplockningen i lager 104C tar 

för lång tid. I tabell 11 presenteras problemen med den nuvarande metoden för beslutsfattande 

gällande artikelplaceringen i varulager 104C.	  
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Tabell	11	-	Sammanställning	av	problem	med	beslut	för	artikelplacering	i	varulager	104C. 

Sammanställning av problem 

Beslut för artikelplacering baseras ej utifrån plockfrekvens. 

Besluten som tas på stående fot av truckförarna leder till onödiga 
slöserier. 

När beslut tas på stående fot sker det att artiklarna får en högre grad av 
spridning och endast den truckförare som placerat ut artikeln vet med 
säkerhet var den är placerad. 

 

FS3. Hur bör artiklarna placeras i gjuteriets varulager? 

Artikelplaceringen bör utgå från plockfrekvens i samspel med familjegruppsprincipen, så att de 

artiklar som i regel plockas flest gånger står placerade närmast varuentrén/utgången och så nära 

lagergången som möjligt tillsammans med lagerhusets respektive över- eller underdel. 

8.2	STUDIENS	BIDRAG	

Vid en implementering av det förslag för artikelplacering som presenteras i studien kommer processen 

för orderplockarna att se förändras, vilket illustreras i figur 20. Detta skulle leda till medelplocktiden 

för artiklar i varulager 104C minskar. Minskade plocktider i varulager 104C skulle leda till reducerade 

lönekostnader för lager- och truckpersonal. Dessutom skulle implementeringen troligtvis leda till en 

minskad onödig väntan i bearbetningsfabriken, som i dagsläget är ett vanligt förekommande slöseri. I 

den nya orderplocksprocessen har således arbetsmomentet Leta upp rätt artikel eliminerats och tiden 

för arbetsmomentet Eventuellt flytta på artiklar som blockerar reducerats. 

 

Figur	20	-	Ny	orderplocksprocess	för	lagerarbetarna	i	varulager	104C.	I	den	nya	orderplocksprocessen	har	arbetsmomentet	

Leta	upp	rätt	artikel	eliminerats	och	tiden	arbetsmomentet	Ev.	flytta	på	artiklar	som	blockerar	reducerats. 

Genom att minska de icke värdeadderande aktiviteterna som sker i lager 104C bör lönsamheten 

successivt öka för SKF Mekan AB. De förslag som beslutsstödsmodellen kan generera för en 

alternativ artikelplacering skulle kunna påverka SKF Mekan ABs ekonomi i form av ett ökat 

resursutnyttjande då mindre resurser används till onödigt slöserier. Däremot så ger förändringarna inte 

upphov till någon ökad försäljning, och därmed inga ökade intäkter för företaget. 
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8.3	FÖRSLAG	TILL	VIDARE	STUDIER	

För att färdigställa och underlätta användandet av den beslutsstödsmodell som tagits fram bör 

information gällande hur stor volym samtliga artiklar kräver och hur högt dessa kan lagras i varulager 

104C sammanställas. Med hjälp av denna information skulle beslutsstödsmodellen kunna 

vidareutvecklas så till vida att beslutsstödsmodellen plottar ut exakta artikelplaceringar, så att 

användaren själv slipper göra det för hand. 

För att ta reda på om en implementering av en ny artikelplacering ska genomföras föreslås att SKF 

Mekan AB bör beräkna vilka besparingar som företaget förväntas få. Detta skulle kunna göras genom 

att undersöka de vinster som troligen bör uppstå i bättre utnyttjad arbetstid och färre icke 

värdeadderande moment i lagerhållningen. Dessutom bör kostnaden för en eventuell implementering 

beräknas där tid för omplacering av artiklar i lagret, tid för truckförarna att lära sig den nya 

artikelplaceringen samt eventuellt ytterligare kostnader som kan komma uppstå. 
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BILAGA	1	-	INTERVJUFRÅGOR	

I denna bilaga presenteras de frågor som ställdes under de intervjuer som genomfördes med personal 
på SKF Mekan AB. 

Frågor kring lagerlayout: 

1. Vilka produkter lagras i varulager 104C? 

2. Finns det någon specifik tanke kring lagerplaceringen? 

3. Vad händer då en artikel kräver mer utrymme än vad som är planerat? 

4. Skulle det vara möjligt att tillämpa pallställage i varulager 104C? 

5. Använder ni er av en fast eller flytande lagerplacering? 

6. Vilken typ av pallar lagrar ni artiklarna på? 

7. Sker in- och utregistrering av gods? 

Frågor kring artikelplacering: 

8. Finns det någon specifik tanke kring artikelplaceringen? 

9. Finns det något ställe i lagret där ni ställer pallar som inte får plats på ordinarie plats? Alltså, 

vad händer om en pallplats blir full? 

10. Vilken plats anser du vara mest attraktiv i varulager 104C? 

11. Vart bör artiklarna som plockas ut mest frekvent vara placerade? 

12. Vad händer när en ny artikel förs in i systemet? 

13. Vem har bestämt den nuvarande artikelplaceringen? 

Frågor kring orderplockning: 

14. Händer det att onödig väntan uppstår för er eller i bearbetningsfabriken? 

a. Vad skulle det kunna bero på? 

15. Händer det att ni får leta efter en artikel som inte står där den ska eller som saknar en bestämd 

lagerplats? 

a. Hur lång tid skulle du uppskatta att ni får leta efter artiklar? 

16. Hur ser processen för artikelplock ut? 

a. Gör ni ruttplaneringar? 

b. Hur ser era ordrar ut? 

17. Vad anser du är det största problemet i varulager 104C? 

18. Har du något förslag på en förbättring? 

19. Mäts produktiviteten vid orderplockning eller andra aktiviteter rörande lagerhållningen? 
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BILAGA	2	–	BESLUTSSTÖDSMODELLENS	UPPBYGGNAD	OCH	FUNKTIONER	

I denna bilaga presenteras funktioner som används i beslutsstödsmodellen. 

Indata: 

Beslutsmodellen består av flera flikar som uppdelade i indata, beräkningar och utdata. Då de data som 
har erhållits överskrider det max tillåtna antalet kolumner i Excel, har indata delats upp på flera flikar. 
Dessa kallas i beslutsstödsmodellen för MLN per vecka, Pivot Sort per lagerplats, Min och Max per 

artikel, Sammanst Data, Pivot Apr-Sep, Pivot Okt-Mar, data Apr-Sep samt Data Okt-Mar. 
Anledningen till varför flikarna är heter som de gör är för att de är namngivna av SKF Mekan AB och 
för att underlätta förvirring genom ett namnbyte valdes att behålla namnen. 

De indata som förekommer i beslutsstödsmodellen består av information kring artikeltyp, 
artikelgrupp, artikelbenämning, artikelnummer, lagerplats, lagersaldon för respektive artikel varje 
vecka under ett års tid, minsta och hösta lagernivåer hos respektive artikel samt antal artikeluttag för 
respektive artikel. 

Parametrar och utdata: 

För att underlätta hanteringen av indata har den mest essentiella data för studien samlats i en och 
samma flik. Detta har genomfört med hjälp av Excels IF-funktioner. För att koppla samman ett 
artikelnummer med hur många artikeluttag som totalt har gjorts användes funktionen IFERROR, ABS 
och VLOOKUP.  

=IFERROR(ABS(VLOOKUP(cell;matris av celler;kolumn;FALSE));”Inga uttag”) 

Med hjälp av denna funktion berättar vi för Excel att hitta en cell i en matris av celler och mata ut 
information från en specifik kolumn, om det är så att den eftersökta cellen förekommer. Skulle det 
vara så att den inte existerar kommer det leda till att det står ”Inga uttag”. Anledningen till varför 
funktionen ABS används är för att i de indata som erhållits är artikeluttag negativa värden. Därför 
omvandlar Excel genom denna funktion värdena till absolutvärden.  

För att koppla samman ett artikelnummer med dess medellagernivå byggdes en liknande funktion: 

=IFERROR(VLOOKUP(cell;matris av celler;kolumn;FALSE);”Saknas”) 

Eftersom medellagernivåer inte är negativa värden här är det irrelevant att använda sig av en ABS-

funktion. 

Lageromsättningshastigheten, vars matematiska formel presenteras i kapitel 2.2.4 
Lageromsättningshastighet, beräknas i Excel genom funktionen: 

=IFERROR(cell/cell;”0”) 

Där cellen i täljaren består av antalet uttagna artiklar och cellen i nämnaren består av MLN. Deras 
kvot utgör LOH, och istället för att få en cell där det står ”Error” i de fall då nämnaren är 0, används 
funktionen IFERROR för att generera siffran 0 i de celler där problemet kan förekomma. 

För att koppla samman artiklarna med dess minsta och högsta lagersaldo används funktionen 

=IFERROR(VLOOKUP(cell;matris av celler;kolumn;FALSE);”Saknas”) 

Denna funktion fungerar på samma sätt som tidigare förklarat. 

För att beräkna artiklarnas viktning används, som tidigare förklarat i kapitel 5.4 
Beslutsstödsmodellens utdata, uträkningen 
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För beslutsstödsmodellen sedan automatiskt ska sortera artiklarna efter att användaren har bytt 
viktning på artiklarna används följande VBA-kod. För utdrag, se exemplet nedan. 

Sub macro3() 

Worksheets("Viktade artiklar (lista)").Activate 

        Range("A1").Sort Key1:=Range("A2"), _ 

          Order1:=xlDescending, Header:=xlYes, _ 

          OrderCustom:=1, MatchCase:=False, _ 

          Orientation:=xlTopToBottom 

End Sub 

För att beräkna och visualisera viktningen för pallplatserna i varulager 104C användes funktionerna 
ROWS och COLUMNS. Dessa funktioner hjälper till att räkna antalet rader och kolumner från en cell 
till en annan i en matris. För att beräkna pallplatsernas viktning delades varulagret först upp i två 
delar; en övre och en undre del. Det möjliggjorde beräkningen av pallplatser utifrån den högst 
värderade pallplatsen i den övre och i den undre delen. Följande beräkning är genomförd för en 
pallplats på den undre delen av lagret. 

=1000-(((ROWS(matris av celler)-1)*viktningy-led+((COLUMNS(matris av celler)-1*viktningx-led 

1000 representerar den högst värderade pallplatsen i den undra delen av, dvs. den pallplats som är 
placerad närmast utgången och lagergången. Anledningen till varför värdet 1 subtraheras vid 
beräkning genom ROWS och COLUMNS är för att Excel räknar med startcellen i avståndet. För 
beräkning av pallplatserna värde i den övre delen av lagret är den högst värderade cellen det värde 
som motsvarande cell i den undre delen av lagret. 

Beslutsstödsmodellen sorterar automatiskt pallplatserna i fallande ordning. Listan uppdateras och 
sorteras om när användaren ändrar viktningarna för x- och y-led. Detta görs genom en VBA-kod som 
presenteras nedan. 

Sub macro2() 

Worksheets("Viktade lagerplatser (lista)").Activate 

        Range("A1").Sort Key1:=Range("A2"), _ 

          Order1:=xlDescending, Header:=xlYes, _ 

          OrderCustom:=1, MatchCase:=False, _ 

          Orientation:=xlTopToBottom 

End Sub 

 


