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Sammanfattning 
Lager har en betydelsefull roll i många försörjningskedjor. Att driva ett lager medför stora 

kostnader och företag strävar därför efter att ha en så effektiv lagerhållning som möjligt. Ett 

sätt att förbättra sin lagerhållning är att klassificera sina artiklar och placera dem utefter 

denna klassificering. Effekter företag kan få ut av en fördelaktig artikelplacering är, exempel-

vis reducering av orderplockningens tid vilket leder till ett effektivare orderplockning. Order-

plockning är en av de viktigaste aktiviteterna i ett lager, eftersom den kräver mycket resurser 

i form av personal och tid.  

 
Autoexperten är en svensk allbilsverkstadskedja, vilket innebär att de hanterar bildelar och 

tillbehör till de flesta bilmärken och modeller. Autoexpertens lager i Linköping lagerhåller 

och säljer artiklar till diverse verkstäder och privata kunder runt om i Östergötland. Deras 

artikelplacering i nuläget förefaller ostrukturerad och den efterföljer inget enhetligt mönster. 

Några artiklar är placerade efter deras vikt, andra efter vilken artikelgrupp de tillhör och 

några bara godtyckligt där det funnits plats.  

 

Syftet med studien är att genom artikelklassificeringar föreslå en artikelplacering och struktu-

rera Autoexpertens lager med avsikt att effektivisera orderplockning. För att beskriva den 

nuvarande artikelplaceringen har en litteraturstudie genomförts och kompletterats med obser-

vationer samt intervjuer. Författarna har samlat in historisk data som i sin tur legat till grund 

för ABC-analyserna. Artikelgruppernas uttagsfrekvens samt vikt valdes som kriterier vid 

genomförandet av ABC-analysen, då dessa ansågs ha störst påverkan på orderplockningen. 

 

Utförandet av den dubbla ABC-analysen, med uttagseffektens & vikt som kriterier, blev se-

dan den ABC-analys som låg till grund för den föreslagna artikelplaceringen. Att uttagsfre-

kvens och vikt valdes som kriterier för ABC-analysen korrelerar med att dessa två kriterier 

har en stor påverkan på orderplockningen. Artikelgrupperna har med hänsyn till denna ABC-

analys placerats efter uttagsfrekvens & vikt i fallande ordning i närhet till upplagsplatsen för 

att möjliggöra en högre plockeffektivitet. Vid upplagsplatsen påbörjas och avslutas plockpro-

cesserna hos Autoexperten och utgör anledningen till att artiklar placerats i fallande ordning i 

närhet till den. Utöver utförandet av den dubbla ABC-analysen har två artikelplaceringar ut-

förts på artikelnivå. Från dessa artikelplaceringar har kvantitativa mått på lagerpersonalens 

förflyttningar tagits fram och presenterats. 

  



  

Abstract 
Warehouses have a significant role in many supply chains. To operate a warehouse entails 

large costs and companies therefore strive to have an efficient warehousing as possible. One 

way to improve the warehousing process is to classify the articles and place them according 

to this classification. Effects businesses can generate from an advantageous article placement 

are, for example reduced order picking time, which leads to more efficient order picking. Or-

der picking are one of the most essential activities in a warehouse, because it requires a lot of 

resources in terms of staff and time. 

 

Autoexperten is a Swedish multiple cartype workshop, which means they handle car parts 

and components to most car brands and models. Autoexpertens warehouse in Linköping 

stocks and sells articles to various workshops and private customers around Östergötland. 

Their article placement currently seems unstructured and it does not follow a uniform pattern. 

Some articles are placed after their weight, others according to what article group they belong 

to and some just arbitrary where there is free space. 

 

The purpose of the study has been to propose an article placement by an article classification 

and structure Autoexpertens warehouse with the intention of streamline the order picking. To 

describe the current article placement has a literature study been conducted and supplemented 

with observations and interviews. The authors have gather historical data which constituted 

the basis for the ABC-analyzes. The article groups withdrawal rate and weight where chosen 

as criterions at the implementation of the ABC-analysis, because they were considered hav-

ing the greatest impact on order picking.  

 

The execution of the double ABC-analysis, with withdrawal rate & weight as criteria, became 

the basis for the ABC-analysis on which the proposed article placement was based on. The 

selection of withdrawal rate and weight as criteria for the ABC-analysis correlated with these 

two criterions has a major impact on the order picking. The article groups have been placed 

in regard to this ABC-analysis after withdrawal rate & weight in descending order close to 

the storage depot to enable a higher pick efficiency. The order picking process starts and ends 

at the storage depot at Autoexperten and is the reason why articles are placed in descending 

proximity to it.  In addition to the conducted ABC-analyses has two article placements been 

executed on article level. From these article placements has quantitative measurements on the 

warehouse workers movements been calculated and presented. 

 

 

  



  

Förord 
 
Det här examensarbetet om 16 högskolepoäng har utförts vid Linköpings Universitet mot 

Autoexpertens lager i Linköping. Examensarbetet sätter punkt för tre års lärorika studier av 

kandidatutbildningen, Samhällets Logistik. 
 

Genom detta förord vill författarna först och främst ta tillfället i akt och tacka Autoexperten 

Linköping med personal för möjligheten att utföra examensarbetet hos dem. Platsansvarig 

och övrig personal på Autoexperten har varit mer än behjälplig och tillmötesgående under 

hela arbetet. 

 

Författarna vill även rikta ett stort tack till vår handledare, Stefan Engevall för konstruktiv 

återkoppling och vägledning genom hela examensarbetet samt till vår examinator Micael 

Thunberg.  

 
 
Sebastian Arnesson och Emil Bergqvist 
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1.Inledning 
Den globala bilindustrin utvecklas ständigt och sedan oljekrisen på 1970-talet har tillverk-

ningen och konsumtionen av bilar mer eller mindre ökat varje år. Historiskt har majoriteten 

av biltillverkningen skett i USA, Japan, Tyskland och Västeuropa men de senaste 20 åren har 

tillverkningen ökat i framförallt Kina, Indien och Östeuropa medan vissa regioner med hög 

produktion har minskat något. (Nationalencyklopedin 2018a) Då antalet bilar ökar både glo-

balt, nationellt och regionalt innebär det även att fler bilar är i behov av reservdelar och ser-

vice. Sverige tillhör inte undantaget och antalet bilar har ökat från ca 4 250 000 i januari 2008 

till 4 840 000 i januari 2018. (SCB 2018a) Antalet bilar i Sverige förväntas fortsätta öka och 

enligt en prognos från Trafa (2017) kommer det år 2020 finnas 5 273 000 registrerade bilar i 

Sverige. I Östergötlands län fanns det i slutet av 2017 ca 219 000 bilar vilket innebär att det 

även finns ett stort behov av bilverkstäder i länet. (SCB 2018b) 

1.1 Bakgrund 
Autoexperten är en svensk bilverkstadskedja med stor nationell utbredning. Autoexperten är 

en allbilsverkstad vilket innebär att de kan hantera de flesta bilmärken (Autoexperten 2018a).  

Alla verkstäder drivs som egna företag och i dagsläget finns det ca 430 verkstäder över lan-

det. Som ett komplement till verkstäderna finns det ett sextiotal butiker där man som privat-

kund kan köpa vissa reservdelar och tillbehör till bilarna. (Autoexperten 2018b) 
 
Autoexperten har i dagsläget tre lager i Östergötland, belägna i Linköping, Norrköping och 

Motala, se figur 1. Dessa tre lager förser deras verkstäder runt om i Östergötland med reserv-

delar och verktyg. Dessa lager har dagliga leveranser till verkstäderna i Östergötland och det 

är lagerpersonalen som själva distribuerar till verkstäderna. I Östergötland finns det verkstä-

der i Linköping, Norrköping, Motala, Finspång, Borensberg, Ödeshög, Mjölby, Skänninge, 

Mantorp, Linghem och Kisa, se figur 2. 

 

 

  

Figur 1: Autoexpertens lager i  
Östergötland 

Figur 2: Autoexpertens verkstäder i 

Östergötland (2,3 och 6 visar antal 

verkstäder i respektive ort. Skiftnyckel 

visar att det är 1 verkstad och stjärnan 
auktoriserad verkstad). 



2 
 

Oskarsson et al. (2013) menar att man i så stor utsträckning som möjligt ska undvika att ha 

lager, men det är något som indirekt uppkommer hos många företag. Lager och att lagra pro-

dukter för med sig kostnader. Huvudmotivet till att ha lager är för att uppnå hög service till 

låg kostnad. Genom att lagra produkter kan man många gånger minska andra kostnader, ex-

empelvis i form av inköp och transporter. Ett exempel på hög service är att ha ett säkerhetsla-

ger som kan hantera variation i efterfrågan. I varje enskilt fall måste man väga de positiva 

och negativa aspekterna av lager mot varandra.  

 

Lagret i Linköping lagerhåller i nuläget reservdelar till cirka 50 av de vanligast förekom-

mande personbilsmodellerna i Östergötland. Sortimentet består främst av reservdelar som är 

vanligt förekommande vid service av bilar. Nu planerar dock Autoexperten för att utöka sor-

timentet till att innehålla reservdelar till de 150 vanligast förekommande personbilsmodeller-

na i Sverige. I samband med det här beräknas lagervärdet att öka med över 100 % som en 

följd av det ökade antalet artiklar i lager. Lagret kommer behöva en ny lagerlayout för att få 

plats med dessa artiklar. Andra troliga effekter av denna åtgärd är att antalet orderplock, in-

lagring av artiklar och antal utleveranser till verkstäderna beräknas öka. 

 

Det nuvarande lagret i Linköping är delvis strukturerat efter artikeltyp, det vill säga att exem-

pelvis alla bromsskivor är på samma hylla och så vidare. Vissa artiklar är placerade efter vil-

ken artikelgrupp de tillhör medan andra är placerade efter vilken bilmodell de passar på. Ett 

flertal artikelgrupper är placerade på olika hyllor samtidigt som det finns några helt eller del-

vis tomma hyllor. Lagret saknar därmed en gemensam struktur för artiklarnas placering. Att 

det saknas en gemensam struktur innebär att personalen vid orderplockning och inventering 

ibland får leta efter artiklarna vilket medför att dessa aktiviteter tar onödigt lång tid. Med den 

nuvarande artikelplaceringen förekommer det att uttagsfrekventa artiklar är placerade långt in 

i lagret, vilket också medför onödiga förflyttningar för lagerpersonalen. Därmed finns det 

potential att effektivisera plockningen med en förbättrad artikelplacering och på så vis kunna 

minska tiden det tar att plocka artiklar till en order. Ett annat problem avsaknaden av en ge-

mensam struktur för artikelplacering medför är att det kan vara svårt att avgöra var artiklar 

ska placeras när sortimentet utökas. 

 
Om ett företag saknar struktur i lagerhanteringen, inte minst när företaget växer och expande-

rar är det vanligt att problem uppstår. Om man saknar struktur för lagerhantering och istället 

placerar nya artiklar där det finns plats eller godtyckligt, då borde man planera att implemen-

tera ett nytt system eller förbättra det befintliga systemet. Ett vanligt angreppssätt är att man 

genomför en ABC-analys på sitt produktsortiment för att strukturera lagerhanteringen. Ge-

nom att genomföra en ABC-analys får organisationen en överskådlig bild över vilka artiklar 

som genererar mest värde för företaget. (Jonsson och Mattsson 2016)  

 
Studien är inriktad på en artikelklassificering, med avsikt att effektivisera Autoexpertens or-

derplock. Enligt Jonsson och Mattsson (2016) så innebär en artikelklassificering att artiklarna 

i ett lager placeras in i grupper beroende på vissa utvalda kriterier och utifrån dessa kriterier 

placeras artiklarna på lämplig plats i lagret. Vidare menar Oskarsson et al. (2013) att man 

måste ha klart för sig vad man önskar få ut av klassificeringen och att man väljer kriterier 
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utifrån detta. Ett sätt att effektivisera plockning av order i ett lager är enligt Jonsson och 

Mattsson (2016) att placera artiklarna efter antalet rörelser i lagret. Oskarsson et al. (2013) 

har en liknande teori och menar att man kan minska plockarbetet genom en klassificering. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att genom en artikelklassificering, som ligger till grund för en 

artikelplacering, strukturera Autoexpertens lager i Linköping och därmed möjliggöra en ef-

fektivisering av orderplockningen.  

1.3 Frågeställningar 
Avsikten med frågeställningarna är att de ska besvara studiens syfte. För att strukturera Auto-

expertens lagerlayout så behöver den nuvarande lagerlayouten kartläggas och undersökas. 

Vidare ska de principer som avgör artiklarnas placering i nuläget kartläggas. Därmed är den 

första frågeställningen: 

 

1. Hur är Autoexpertens lagerlayout utformad samt efter vilka principer är artiklarna place-

rade i nuläget? 

 

För att med hjälp av en artikelplacering kunna effektivisera orderplockningen hos Autoexper-

ten är det viktigt att undersöka vilka kriterier som vanligtvis används vid en artikelklassifice-

ring och vilka kriterier som används för att effektivisera orderplockning. Därmed blir andra 

frågeställningen: 

 

2. Vilka kriterier behöver man ta hänsyn till vid utformandet av en artikelklassificering?  

 

Resultatet av andra frågeställningen kommer analyseras för att sedan appliceras på Autoex-

perten och utgöra ett underlag för den föreslagna artikelplaceringen. Frågeställning tre blir 

därmed:   

 

3. Hur bör artikelplaceringen utformas för att effektivisera orderplockningen hos Autoexper-

ten?  

1.4 Avgränsningar 
Artikelklassificeringen kommer enbart baseras på data från lagret i Linköping samt från för-

säljningshistorik från 2017. Vidare kommer artikelklassificeringen inte inkludera eller ta hän-

syn till artiklar i kemrummet samt däcken, då dessa är fysiskt avvikande och måste lagras i 

speciella förvaringskonstruktioner och kan därför ej flyttas. Artikelklassificeringen kommer 

även avgränsas från sådana artiklar som planeras att tas bort ur sortimentet. Artikelklassifice-

ringen kommer inte heller att utföras på de artiklar som finns i butiken utan endast på artik-

larna i lagret.  
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Då Autoexpertens lager i Linköpings styrs via ett centraliserat lagerstyrningssystem kommer 

ej säkerhetslager och orderkvantitet för artiklarna att undersökas. Det finns ett flertal olika 

sätt att effektivisera orderplock som exempelvis samplockning men denna studie kommer 

enbart inrikta sig på att effektivisera orderplock genom att förändra artiklarnas placering i 

lagret.  

1.5 Disposition  
Denna rapport består av 9 huvudkapitel, referenslista och slutligen bilagor. Kapitel 2 presen-

terar den teori som har använts för att ge en djupare förståelse kring ämnet samt som använts 

för att analysera resultaten och diskussionen kring dessa. I kapitel 3 förklaras de metoder som 

använts för att utföra studien samt ett förklarande tillvägagångsätt hur studien genomfördes 

med hjälp av dessa metoder. Även en förklaring kring studiens trovärdighet kopplad till be-

greppen reliabilitet, validitet och objektivitet diskuterades i detta kapitel. Kapitel 4 är en nu-

lägesbeskrivning av bland annat hur lagret på Autoexperten är strukturerat idag samt hur de-

ras artiklar är placerade samt även en förklaring om hur deras orderplockning går till i nulä-

get. Kapitel 5 beskriver val av kriterier och bearbetning av data innan klassificeringen kunde 

genomföras. De kriterier som ansågs relevanta för Autoexperten har sedan legat till grund för 

artikelklassificeringen som utförts i kapitel 5. Kapitel 5 ligger till grund för kapitel 6 där den 

framtagna artikelplaceringen presenteras. I kapitel 7 analyseras nuläget och studiens resultat 

innan en diskussion kring artikelplacering, ABC-analys, begränsningar, etiska aspekter, resul-

tatens trovärdighet och vidare studier förs i kapitel 8. Slutligen i kapitel 9 presenteras studiens 

slutsatser och bidrag.  
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2.Teori 
Under följande kapitel beskrivs rapportens teori som ligger till grund för studiens utförande.  

Utvald teori eftersträvar ett ge en objektiv bild av den teori och forskning som är relevant för 

studien.  

2.1 Logistik  

Logistik är ett brett och svårdefinierat begrepp, Lumsden (2012) belyser att den traditionella 

definitionen av logistik som grundar sig på forskning inom området syftar till att alla aktivite-

ter ska genomföras på ett korrekt sätt i alla avseenden. Organisationen Council of Supply 

Chain Management Professionals (CSCMP) definierar logistikbegreppet enligt följande;  

“Logistics management is that part of supply chain management that plans, implements, and 

controls the efficient, effective forward and reverses flow and storage of goods, services and 

related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet 

customers’ requirements.” (Council of Supply Chain Management Professionals, 2018) 

Lumsden (2012) beskriver att logistik handlar om att kunna koordinera sina materialflöden 

och de aktiviteter associerade med dessa på ett effektivt sätt. Begreppet innefattar såväl ope-

rativa som strategiska aspekter av materialflödet. Jonsson och Mattsson (2016) beskriver lo-

gistik som läran om effektiva materialflöden. Innebörden av denna beskrivning är att rätt pro-

dukter och tjänster ska finnas tillgängliga på rätt plats och i rätt tid. Ur ekonomiska intressen 

leder en god logistik till att företag får en ökad konkurrenskraft och ekonomisk vinning. Vi-

dare menar Jonsson och Mattsson (2016) att om man ser till det enskilda företaget som har en 

god logistik kan den generera ökad lönsamhet i form av högre intäkter, minskade kostnader, 

mindre arbetande kapital. Andra effekter som en god logistik kan generera är ökad hållbarhet, 

dels en ekonomisk-, men även en social- och ekologisk hållbarhet. 

 

Oskarsson et al. (2013) beskriver resultatet av en god logistik som en kombination av hög 

leveransservice och låga kostnader. Ett företag som är kapabelt att kombinera dessa två 

aspekter vinner ofta konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Vidare tar Oskarsson et 

al. (2013) även upp hur viktig en fungerande logistik är för att en organisation ska kunna 

uppnå en god lönsamhet.   

2.2 Lager   
Gu et al. (2007) belyser att lager är en betydelsefull del av alla försörjningskedjor. Några av 

argumenten för att ha lager är att exempelvis kunna tillgodose variationer i efterfrågan, samt 

uppnå en hög leveranssäkerhet och leveransservice mot kunderna. Ett annat motiv till att ha 

lager är att skydda produktionen mot förseningar från leverantörer, något som är särskilt vik-

tigt för produktioner som producerar enligt just-in-time och därmed inte har produkter i ett 

färdigvarulager (Hompel och Schmidt 2007). Lumsden (2012) menar att det finns goda skäl 

till att en organisation har lager, även då det är kostsamt. En allmän regel är att lagernivåerna 

ska hållas så låga som möjligt.  
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Vidare beskriver Gu et al. (2007) att det primära sättet att driva ett lager är att man tar emot 

varor från leverantörer. De här varorna lagras tills man mottar en kundorder. Utifrån den spe-

cifika kundordern plockas de varor som kunden har beställt och görs redo för att transporteras 

till kund. Slutligen transporteras de plockade varorna till kunden. Ett lager måste utformas 

och drivas för att kunna möta dessa leveranskrav. Aspekter man måste ta i beaktning är för-

delning av lagrets resurser mellan de olika funktionerna i ett lager. Resurserna kan vara till 

exempel, utrymme, arbetskraft, utrustning med mera. (Gu et al. 2007) 

 

Lumsden (2012) menar den variant av ett lager en organisation väljer beror på skälet till or-

ganisationens lagerhållning. Vidare menar Gu et al. (2007) att tre avgörande faktorer påver-

kar lagrets funktion. Första faktorn är hur mycket av respektive artikel som ska lagras. Den 

andra faktorn är hur ofta varje artikel och vid vilken tidpunkt som påfyllning av den ska ske. 

Dessa två faktorer avhandlar storleksanpassning av lagret och artiklarnas fysiska egenskaper. 

Den sista faktorn är var respektive artikel ska lagras och hur den ska förflyttas runt om i lag-

ret och tillsammans påverkar dessa tre faktorer vilken funktion lagret har. (Gu et al. 2007) 

2.2.1 Lagring   

Begreppet lagring innebär enligt Jonsson och Mattsson (2016) fysisk lagerhållning av gods 

och varor i lagret. Det omfattar både den strukturella utformningen av lagret samt det tillvä-

gagångssätt som används för var och hur de olika artiklarna i ett lager ska placeras.  

 

Något som är viktigt att tänka på vid lagring är enligt Gu et al. (2007) att organisera varorna i 

ett lager på ett sätt som ger högt utnyttjande av utrymmet samtidigt som man kan främja en 

effektiv materialhantering. Jonsson och Mattsson (2016) menar å andra sidan att en effektiv 

materialhantering bör prioriteras före högt utnyttjande av utrymmet.  

 

Att ha ett högt utnyttjande av utrymmet i lagret och samtidigt en effektiv materialhantering är 

ofta en svår utmaning för ett lager då ett högt utnyttjande av utrymmet i ett lager medför att 

det blir trångt vilket ofta försvårar en effektiv materialhantering. Ett lager måste då försöka 

kompromissa mellan lagringskostnaden och hanteringskostnaden och däremellan försöka 

hitta en jämvikt mellan dessa för att vara så kostnadseffektiv som möjligt, se figur 3. (Lums-

den 2012) 

 

Lumdsen (2012) nämner även att olika uttagsprinciper kan få stor effekt på lagringen. 

FIFO (first in, first out) är en princip som innebär att den artikel som först kommer in i lagret 

också ska ut först. Ett annat exempel är LIFO (last in, first out) som då innebär att artikeln 

som kom in i lagret sist ska ut först (Lumsden 2012). Motsatsen till LIFO kallas FILO 

(first in, last out) vilket Richards (2011) beskriver som den artikeln som kommer in i lagret 

först ska ut sist. 
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Figur 3: Sambandet mellan lagrings- och hanteringskostnaden som funktion av omsättning-
en. (Modifierad efter: Lumsden 2012, s. 472) 

2.2.2 Lagerlayout  

Vid utformning av en lagerlayout så måste man ta hänsyn till många parametrar samt in-

samlingen och sammanställning av relevant data för att utforma sin lagerlayout (Richards 

2011). Vidare menar Moshen (2002) att utforma ett lagers layout är en komplex uppgift där 

man måste ta många aktiviteter och faktorer i beaktning. Man måste ta hänsyn till aktiviteter 

och faktorer så som plockning, ’cross docking’, efterfrågan, produkters olika egenskaper, 

hanteringskostnader och materialflödet. De här aktiviteterna och faktorerna är ett urval av vad 

man behöver ta hänsyn till vid utformandet av en effektiv lagerlayout.  

 

Jonsson och Mattsson (2016) belyser två andra dimensioner man behöver ta hänsyn till vid 

utformning av lagerlayout, mer specifikt utnyttjande av lokalens höjd samt plockgångars 

bredd. Bredare plockgångar möjliggöra att truckar och fordon kan framföras enklare på lag-

ret, men på bekostnad av att ytan för lagring blir mindre. I ju högre utsträckning lokalens höjd 

utnyttjas för lagring desto lägre blir lagringskostnaden per lageryta. 

 

Några generella kriterier man kan ta i beaktning för att utforma en effektiv lagerlayout och 

plockrunda är följande: 

 
• Plockordningen ska vara sorterad så att plockpersonalen kan avverka plockningen 

från hylla till hylla och så att plockrundan slutar så när utlastningsytorna som möjligt. 

• De tyngsta produkterna är placerade i början. 

• Plockpersonalen bör lämpligen kunna plocka varor från båda sidorna när de rör sig 

mellan gångarna.  

• Lagerlayouten bör vara utformad med genvägar för att minska plockpersonalens rö-

relser.  

• Varor som har stor åtgång ska finnas på flera plockplatser för att undvika köbildning i 

gångarna. (Richards 2011, s 70–71) 



8 
 

2.2.3 Lagerhållningskostnader 

Enligt Oskarsson et al. (2013) så benämner man kostnaden för driften av ett lager som lager-

hållningskostnader. Även Jonsson och Mattsson (2016) har en liknande bild av lagerhåll-

ningskostnader och menar att de består av driftkostnader i lagret.  Inom lagerhållningskostna-

derna ingår kostnaderna som den fysiska förvaringen för med sig. Dessa kostnadsposter ut-

görs av kostnaden för lagerlokalen, administrativa lagersystem, personalen som arbetar i lag-

ret och hanterar artiklarna samt även utrustningen som används för transporter inom lagret. 

(Jonsson och Mattsson 2016)  

 

Oskarsson et al. (2013) beskriver att man brukar dela upp kostnaderna för lagerhållning i han-

tering av inkommande gods respektive hantering av utgående gods. Lagerhållningskostnaden 

påverkas vanligen om produkterna ett företag lagrar har speciella lagringskrav, så som lag-

ringstemperatur, ljus eller liknande. (Jonsson och Mattsson 2016) 

2.2.4 Lageromsättningshastighet 

Lageromsättningshastigheten är ett begrepp som visar hur många gånger per år ett lager om-

sätts. Begreppet kan användas med avseende på kvantitet eller värde och det är viktigt att 

samma beräkning av värde eller kvantitet görs i både täljare och nämnare. Det är möjligt att 

beräkna lageromsättningshastigheten per artikel men också för hela lagret. (Olhager 2013) 

Formeln för lageromsättningshastighet är enligt (Olhager 2013) följande:  

 

LOH = 
!"#ä%%&'&(	(+,-&%'%.%	.//.0	,ä01.)

3-(.0	(+,-&%'%.%	.//.0	,ä01.)
 

 
Jonsson och Mattsson (2016) har en liknande uppfattning om lageromsättningshastighet, men 

menar att begreppet visar hur många gånger per år ett genomsnittslager omsätts. Formeln för 

att räkna ut lageromsättningshastighet för en enskild artikel blir således:  

 

LOH = 
Å0/'(%	-&%-/	5ö07089-1.

:.&;"#&'%%/'(%	-&%-/	.&<.%.0	'	/-(.0
 

 
Med hjälp av lageromsättningshastigheten menar Lumsden (2012) att det är möjligt att be-

räkna genomloppstiden för samtliga artiklar i lagret, det vill säga hur lång tid varje artikel i 

genomsnitt förvaras i lagret. För att beräkna genomloppstiden för ett lagers artiklar krävs att 

man beräknat lageromsättningshastigheten för respektive artikel. Se exempel nedan: 

 
Lageromsättningshastighet artikel x = 10 
 

Genomloppstiden för artikel x i lagret =  
=>?

@A
  = 36,5 dagar 

2.3 Förvaringssystem  
Ett förvaringssystem är enligt Jonsson och Mattsson (2016) den utrustning som används och 

hur artiklarna fysiskt förvaras i ett lager. Det är enligt Lumsden (2012) ofta lämpligt att kom-
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binera flera av de olika förvaringssystemen och att lager använder sig av endast ett förva-

ringssystem är ovanligt. Vidare menar Jonsson och Mattsson (2016, s 73) på att det finns fem 

vanliga principer för förvaring av artiklar i lager:  

 

• Djup- och fristapling 

• Ställagelagring 

• Hyllfackslagring 

• Automatlagring 

• Paternosterlagring (karusellager) 

 

Djup- och fristapling innebär att varorna placeras på golvet både på djupet och på höjden, se 

figur 4. Det innebär att man kan lagra stora volymer av varor på samma plats. Nackdelen med 

sådan lagring är att artiklarna längst in blir svåråtkomliga och detta förvaringssystem är därav 

mest lämpat när det är stora volymer av samma artiklar med liknande hållbarhetstid. (Jonsson 

och Mattsson 2016).  

 

 
Figur 4: Djup och fristapling. Förpackningar staplas fritt på djupet och ovanpå varandra. 
(Jonsson och Mattsson 2016, s. 73) 

En annan förvaringsmetod är ställagelagring vilket innebär att godset normalt förvaras på 

pallar som sedan placeras i ett pallställage, se figur 5. Fördelen med denna metod är enligt 

Jonsson och Mattsson (2016) att godset blir lättåtkomligt men nackdelen är att stor yta tas 

upp av gångarna mellan ställagen. Även Lumsden (2012) menar att flexibiliteten är en stor 

fördel med ställagelagring, men även att ställaget kan fungera som bärande byggnadskon-

struktion i mindre lager.  

 



10 
 

 
Figur 5: Ställagefack med pallplatser. (Jonsson och Mattsson 2016, s. 73)  

Hyllfackslagring innebär att artiklar placeras i lådor eller fack i någon form av hyllkonstrukt-

ion, se figur 6. Principen används vanligen för att lagra artiklar med låga volymer vilket är 

vanligt i exempelvis reservdelsförråd och verktygsförråd. (Jonsson och Mattsson 2016) 

 

 
Figur 6: Hyllfackslagring. Hyllkonstruktionen består av små fack och hyllor. (Jonsson och 
Mattsson 2016, s. 75) 

Ytterligare ett förvaringssystem som Jonsson och Mattsson (2016) nämner är automatlagring 

vilket vanligtvis innebär att artiklarna förvaras i höga och djupa lagerställage där en automa-

tisk kran plockar artiklarna in och ut ur lagringsplatserna, se figur 7. Fördelar med automat-

lagring är enligt Lumsden (2012) att de rörliga kostnaderna är låga då mycket av arbetet sköts 

automatiskt. Samtidigt är det en stor investering och är sällan lönsamt om inte flödet av pallar 

i lagret är minst 100 per timme.  
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Figur 7: Exempel på automatlager som opereras med kran. (Jonsson och Mattsson 2016, s. 
74) 

Det femte vanliga förvaringssystemet är enligt Jonsson och Mattsson (2016) paternosterlager 

eller karusellager. Det innebär att artiklarna placeras i en anordning som endast ger tillgång 

till ett fåtal artiklar samtidigt vilken illustreras i figur 8. Med hjälp av en dator kan sedan 

plockaren se till så att rätt pall eller artikel blir åtkomlig. Denna förvaringsmetod lämpar sig 

för många och små artiklar. Lagringen av artiklarna kan antingen vara vertikal eller horison-

tell och fördelen är att ett större antal artiklar kan lagras samtidigt som orderplockaren inte 

behöver förflytta sig.  

 

 
Figur 8: Paternosterlager. Sett framifrån och i genomskärning från sidan. (Jonsson och 
Mattsson 2016, s 75)  

2.4 Artiklar 
Jonsson och Mattsson (2016) definierar en artikel som en fysisk företeelse som man säljer 

och levererar till en kund. Vidare menar Jonsson och Mattsson (2016) att företag ofta har en 

mängd artiklar som kräver styrning. Antalet artiklar som en verksamhet lagerför påverkar den 

arbetsinsats och styrningen dessa artiklarna ger upphov till.   
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2.4.1 Artikelgrupp/produktgrupp 

Artiklar med liknande attribut och egenskaper lagras med fördel tillsammans (Lumsden 

2012). Aspekter man ska ta i beaktning är om artiklarna har liknande fysiska egenskaper, om 

det fodras specialutformade lagringsmiljöer för dem eller någon form av speciell säkerhet, till 

exempel brandfarliga artiklar som bör lagras separat och tillsammans av säkerhetsskäl. 

 

Jonsson och Mattsson (2016) belyser att det är vanligt att artiklar som produceras på liknande 

sätt placeras i samma artikelgrupp. Även artiklar som ofta distribueras till samma kunder pla-

ceras vanligen i samma artikelgrupp. Hompel och Schmidt (2007) menar att artiklar även kan 

grupperas efter deras artikelnummer och en stor fördel med att gruppera artiklar efter artikel-

nummer är att det kan underlätta arbetet vid inventering.  

 

En produktgruppsstruktur ger en överskådlig bild och visar vilka produkter som ingår i en 

produktgrupp (Olhager 2013). I figur 9 ges ett exempel på en produktgruppsstruktur. Pro-

duktgruppen A består i sin tur av 3 olika slutprodukter, A1, A2, A3. 

 

 
Figur 9: Produktgruppstruktur för produkt A 

 

2.4.2 Artikelklassificering 

Syftet med en artikelklassificering måste alltid klargöras innan klassificeringen kan påbörjas. 

Syftet med klassificeringen kan bland annat avse prognostisering, lagerstyrning, inventering 

och sortimentsanalys. (Olhager 2013) Den vanligaste klassificeringsmetoden är en ABC-

analys där klassificeringen genomförs efter något kriterium så som artiklarnas tyngd, volym-

värde, uttagsfrekvens eller försäljning. (Lumsden 2012) I en artikelklassificering så delar man 

in verksamhetens artiklar i olika grupper. I en endimensionell klassificering grupperas artik-

larna vanligtvis A, B och C, där A-artiklarna ofta utgör en liten grupp av verksamhetens vik-

tigaste artiklar. (Oskarsson 2013) Det här leder oss in på Pareto-principen, där Vilfredo Pa-

reto menar att cirka 80 procent av effekterna kommer från 20 procent av orsakerna. Ett ex-

empel skulle kunna vara att 80 procent av försäljningen utgörs av 20 procent av produktgrup-

perna. (Richards 2011) Pareto-principen används i stor utsträckning inom logistik och är en 

väl beprövad teori för att klassificera artiklar, oftast kallas denna princip ABC-klassificering. 

En ABC-klassificering baserat på försäljning, kan till exempel vara: 
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Grupp A Utgör ungefär 20 % av artiklarna men står för 80 %  

av försäljningen. 

 

Grupp B Utgör ungefär 35 % av artiklarna men står för 15 %  

av försäljningen. 

 

Grupp C Utgör resterande 45 % av artiklarna men står för 5 %  

av försäljningen. (Richards 2011) 

 

Figur 10, illustrerar de tre olika grupperna i en ABC-klassificering. Grafen visar i x-led ar-

tiklarnas procentuella andel av totalt antal artiklar och i y-led artiklarnas volymvärde i pro-

cent.  

 

 
Figur 10: ABC-klassificering (Modifierad efter: Oskarsson et al. 2013, s 254) 

Den exakta uppdelningen av artiklar i klassificeringen varierar mellan verksamheter och 

marknader som företag är verksamma på (Richards 2011). Vidare menar Richards (2011) att 

många företag använder sig av en ABC-analys för att ta fram en effektiv lagerlayout. Ett ex-

empel är en ABC-analys baserad på artiklarnas uttagsfrekvens kan minimera lagerpersona-

lens rörelser då de plockar ordrar, genom att placera artiklar mer fördelaktigt för lagerperso-

nalen.  
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Enligt Oskarsson et al. (2013) är stegen i klassificeringen desamma oberoende av vilket värde 

som ligger till grund för klassificeringen. ABC-klassificeringen går till enligt följande steg: 

1. Välj klassificeringskriterier, dvs. vilket värde som ska användas för artiklarna och be-

räkna värdet för respektive artikel.  

2. Rangordna artiklarna efter fallande värde.  

3. Beräkna artiklarnas procentuella andel av värdet.  

4. Beräkna det ackumulerade procentuella värdet.  

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

6. Beräkna artiklarnas ackumulerade procentuella andel.  

7. Bestäm lämpliga klassindelningar av artiklarna. (Oskarsson et al. 2013, s 255) 

Vidare menar Oskarsson et al. (2013) att de riktiga fördelarna med att genomföra en ABC-

klassificering åskådliggörs när man grupperar en större mängd artiklar. Oskarsson et al 

(2013) belyser även att en artikelklassificering kan baseras på en rad olika aspekter, även om 

det vanligaste kriteriet är volymvärde. Jonsson och Mattsson (2016) beskriver att en av förde-

larna med en artikelklassificering är att verksamheten får en överskådlig bild över vilka artik-

lar som bör ägnas mer tid, då de är viktigare för verksamheten. Något som kan översättas som 

att verksamhetens resurser ska i så stor utsträckning som möjligt ska användas till det som 

ger störst effekt sett till använda resurser. En klassificering ett lämpligt verktyg för att uppnå 

detta. (Jonsson och Mattsson 2016) 

2.4.3 Artikelklassificering med dubbla kriterier 
Stegen för att utföra en artikelklassificering med dubbla kriterier är snarlik det som tidigare 

redogjorts för i kapitel 2.4.2 ovan men istället rangordnas artiklarna efter dubbla kriterier. 

Oskarsson et al. (2013) beskriver en av fördelarna med klassificering med dubbla kriterier är 

att det tar hänsyn till mer än ett kriterium. Artiklar som rangordnas efter ett kriterium och 

klassificeras i en låg klass kan ibland behöva styras som en artikel i en högre klass. Vidare 

belyser Santos et al. (2015) att en artikelklassificering med dubbla kriterier lämpar sig när 

man utför den på en verksamhet som behandlar reservdelar och komponenter. 

 

Santos et al. (2015) poängterar att en artikelklassificering med ett kriterium inte alltid är till-

räckligt då man kan missa viktiga kriterier att ta hänsyn till i sin specifika studie. Vidare me-

nar Santos et al. (2015) att en artikelklassificering med dubbla kriterier kan vara mer lämplig 

för att täcka upp dessa kriterier. Ett exempel är att ta hänsyn till en produkts kritikalitet och 

efterfrågan, genom det tar man hänsyn till dubbla kriterier. Vilka kriterier man väljer att ta 

hänsyn till är individuellt beroende på specifik bransch, organisation och sektor företaget är 

verksamt inom. (Santos et al. 2015) 

 

Även Rudberg (2007) tar upp problematiken vid användning av endast ett kriterium, Rudberg 

(2007) visar detta i ett exempel där man tar hänsyn till endast efterfrågekriteriet för två olika 
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artiklar. Den ena artikeln har en efterfrågan om 1000 stycken per månad medan den andra 

artikel har en efterfrågan om 6000 stycken fördelat på två olika tillfällen per år. I det här fallet 

så har produkten som behandlas mer frekvent annorlunda förutsättningar än artikel nummer 

två, även om efterfrågan årligen är lika hög för artiklarna. För att angripa det här problemet 

kan man införa ytterligare ett kriterium i klassificeringen och följaktligen genomföra en 

ABC-klassificering med dubbla kriterier. (Rudberg 2007) Införandet av ytterligare ett krite-

rium resulterar att ABC-klassificeringen får fler klasser, i det här fallet nio olika klasser en-

ligt, figur 11. I detta exempel har artiklar med klassificeringen AB högt volymvärde och me-

delhög uttagsfrekvens och artiklar med klassificering CA lågt volymvärde men hög uttags-

frekvens. 

 

 
Figur 11: Dubbel ABC-analys med 9 klasser. (Rudberg 2007) 

Det är även möjligt att genomföra en artikelklassificering där man tar hänsyn till ytterligare 

kriterier. Här belyser Santos et al. (2015) vikten av att man ska förhålla sig till huvudsyftet 

med klassificeringen, att förenkla lager- och lagerhanteringen. Det är således viktigt att man 

inkluderar de viktigaste kriterierna i sitt specifika fall och inte försvårar artikelklassificering-

en i onödan. (Santos et al. 2015)  

2.4.4 Artikelplacering 

För att bestämma en artikels placering kan man inte utgå från någon generell metod. Lums-

den (2012) menar istället att man bör ta hänsyn till ett antal olika principer som i sin tur ligger 

till grund för en bättre placering av artiklar. Några av dessa principer är baserade på förhål-

lande så som, plockposition, produktorientering, popularitet, likheter, storlekar, familjegrup-

per, gånglängder och höjd. Oskarsson et al. (2013) behandlar aspekten att ta hänsyn till arti-

kelns uttagsfrekvens. Att bestämma artikelplacering efter uttagsfrekvens innebär att man pla-

cerar artikeln efter hur ofta plockplatsen besöks, något som hjälper plockprocessen att uppnå 

en högre plockeffektivitet. 

 

Vidare menar Richards (2011) att vid placeringen av artiklar bör man ta hänsyn till att hög-

frekventa artiklar placeras lättåtkomligt. Artiklar med lägre uttagsfrekvens ska placeras högre 

upp och längre bort från utlastningsytorna. Richards (2011) belyser att ett lager vanligtvis inte 
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har mer än 15 % av artiklarna placerade på den mest fördelaktiga plockplatsen, något som 

resulterar i ökade transportsträckor och underutnyttjade plockplatser. En annan faktor som 

påverkar artikelplaceringen enligt Oskarsson et al. (2013) är artikelns uttagskvantitet. Med 

det menar Oskarsson et al. (2013) antalet artiklar som plockas i respektive plockrunda. Artik-

lar som har en hög uttagskvantitet kan ge upphov till att orderplock stannar upp även om den 

är lågfrekvent. Något annat som kan ge upphov till detta fenomen är om en artikel exempel-

vis är tung. Att frekvenslägga ett lagers produktsortiment är en komplex uppgift. Ofta är det 

ett fåtal av sortimentets artiklar som står för en stor del av uttagsfrekvensen, Oskarsson et al. 

(2013) åskådliggör detta i ett exempel där 10 % av ett lagers artiklar utgör 50 % av de totala 

orderraderna. 

 

Oskarsson et al. (2013) menar även att man bör vara medveten om att kvantitet och frekvens 

korrelerar med varandra. En större uttagskvantitet ger upphov till att artikeln behöver plockas 

mer sällan. Det här är dock inte praxis, det är även sannolikt att artiklar med låg frekvens 

plockas mer sällan och i små volymer. Oskarsson et al. (2013) belyser även att ibland måste 

man kompromissa, ett exempel är att tunga artiklar bör placeras på golvnivå även om de är 

lågfrekventa. Figur 12, visar på hur artiklarna i möjligaste mån bör placeras vertikalt med 

hänsyn till vikt och volym. 

 

 
Figur 12: Placering av artiklar med hänsyn till uttagsfrekvens, volym och vikt. (Modifierad 
efter: Oskarsson et al. 2013, s 133) 

2.5 Orderplock 
Oskarsson et al. (2013) definierar plockning som den aktivitet där material hämtas från lager-

platsen efter de kundorder som inkommit. Orderplock kan delas upp i manuellt orderplock 

och automatiskt orderplock. Ett automatiskt orderplock innebär att någon sorts maskin eller 

robot utför plocket medan manuellt orderplock, som är den vanligaste formen, innebär att det 

är en människa som utför plocket. (Oskarsson et al. 2013) 

 

Det finns många olika orderplockningssystem och i ett lager är det inte ovanligt att det kan 

finnas ett flertal olika orderplockningssystem (De Koster et al. 2007). Hur ett system för or-
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derplockning ska utformas är ett komplext arbete då det är flera faktorer som påverkar. Ten 

Hompel och Schmidt (2007) menar att tekniska förutsättningar, process, organisationens 

struktur samt information och dessa faktorers förhållande till varandra måste tas i beaktning 

när ett orderplockningssystem ska designas.  

 

Orderplockning är en viktig aktivitet i ett lager då den kräver mycket arbetskraft och tid, nå-

got som gör den till en dyr process. Enligt De Koster et al. (2007) kan kostnaderna för order-

plock utgöra så mycket som 55 % av ett lagers totala driftkostnader. De Koster et al. (2007) 

menar också att kundservicen kan försämras om inte orderplockningen sker på ett effektivt 

sätt.  

 

Även om utvecklingen kring automatiska orderplockningssystem går framåt uppskattar 

Grosse et al. (2016) att cirka 80 % av alla lager enbart drivs med hjälp av manuell order-

plockning. Enligt Grosse et al. (2016) är den mänskliga faktorn avgörande för hur väl order-

plockningen fungerar, exempelvis vad gäller felplock och plocktid.  

2.5.1 Manuellt orderplock  

Oskarsson et al. (2013) beskriver att de två vanligaste formerna av manuellt orderplock är 

plockaren till godset och godset till plockaren. Vidare menar De Koster et al. (2007) att 

plockaren till godset är den formen av orderplock som oftast används.  

 

Plockaren till godset innebär enligt De Koster et al. (2007) att orderplockaren antingen går 

eller kör med truck eller kran och hämtar artiklar. Truck används oftast vid plockning upp till 

7,5 meter och kran vid plockning upp till 25 meter (Oskarsson et al. 2013). För att veta vad 

som ska plockas använder sig orderplockaren ofta av pappersplocklista, digital plocklista 

eller via röstkommandon (Richards 2011). 

 

Godset till plockaren kräver en viss automatisering av lagret och innebär att godset förs från 

lagringsplats till plockplats där orderplockaren kan plocka artikeln (De Koster et al. 2007). 

Även om det ofta krävs dyra investeringar nämner Richards (2011) ett antal fördelar till ex-

empel, minskad förflyttning för plockaren, förbättrad ergonomi och att man kan begränsa 

personalens åtkomst till dyra produkters. Ett exempel på godset till plockaren är så kallade 

paternosterlager som beskrivits i kapitel 2.3.  

2.5.2 Automatiskt orderplock 

Automatiskt orderplock innebär som nämnt i kapitel 2.5 att någon form av robot eller maskin 

plockar varor automatiskt. Richards (2011) menar att automatiskt orderplock oftast inte är 

lönsamt om det inte rör sig om minst volymer om 3000 artiklar per dag. Automatiskt order-

plock bör inte ses som lösningen på en dålig process utan Richards (2011) anser att sådana 

system endast bör övervägas för att förbättra en redan välfungerande process. Eftersom det är 

en dyr investering med automatiska system är det också viktigt att man förberett och noga 

undersökt vad det automatiska plockningssystemet kommer att ge för förbättringar till helhet-

en (Richards 2011).  
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Några av fördelarna med automatiskt orderplock enligt Richards (2011) är ökat nyttjande av 

lagerytan, arbetskraftsbesparing, säkerhet och att de ofta kan vara i drift 24 timmar om dyg-

net. Richards (2011) nämner förutom den höga investeringskostnaden andra nackdelar med 

automatiskt orderplock, till exempel minskad flexibilitet och risken för fel i systemet vilket 

kan få stor påverkan på övriga processer i lagret. Att systemet är flexibelt menar Grosse et al. 

(2016) är särskilt viktigt om lagret har ett utbud av artiklar som ofta förändras.  

2.5.3 Effektivisering av orderplock 

Grosse et al. (2016) nämner att man bland annat kan effektivisera orderplock genom att förse 

orderplockarna med detaljerade rutter, så plocktiden kan minskas. Ong och Joseph (2014) 

stödjer detta genom att belysa betydelsen av orderplockarens val av väg mellan de olika 

plockplatserna. Ong och Joseph (2014) belyser även att genom förutbestämda plockrundor 

kan ett lagers orderplock effektiviseras. En annan metod är att optimera lagringsuppdrag vil-

ket exempelvis kan handla om samplockning av flera order eller i vilken ordning de olika 

orderna ska plockas (Grosse et al. 2016). Bukchin et al. (2012) beskriver på ett liknande sätt 

att orderplockning kan effektiviseras genom samplocking istället för att plocka ankomna 

kundorder direkt, men poängterar också att orderplockaren då riskerar att ankomna kundorder 

kan bli försenade om de ska levereras vid olika tidpunkter. Även Oskarsson et al. (2013) an-

ser att ett sätt att effektivisera orderplockning kan vara genom samplockning, men menar 

samtidigt att det är särskilt lämpligt i lager med få orderrader per order. 

 

För att kunna förstå hur man kan effektivisera orderplock är det fördelaktigt att veta vad en 

orderplockare gör. De koster et al. (2007) beskriver en orderplockares tidsdistribution i ett 

plockare till gods orderplockningssystem enligt följande, se figur 13. 

 

  
Figur 13: Vanlig tidsdistribution för en orderplockare. (De Koster et al. 2007, s 488) 

Då förflyttningen för en orderplockare utgör den största delen av arbetet menar De Koster et 

al. (2007) att här finns störst möjlighet till effektivisering. Ong och Joseph (2014) tar upp 

effekten av att gruppera ihop ordrar för att minska sträckan en orderplockare behöver för-

flytta sig. Ong och Joseph (2014) belyser även betydelsen av att kombinera två olika metoder 

för att förbättra orderplock. Det här genom att förutbestämma hur varor skall plockas i en 

specifik plockrunda kombinerat med sammanslagning av ordrar.  

 

Larco et al. (2017) nämner att ett sätt att effektivisera orderplock är att använda sig av Gyl-

lene zon strategin. Det innebär att man tar hänsyn till de artiklar i lagret som plockas frekvent 
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och placerar dessa på hyllor i den gyllene zonen, vanligtvis i höjd mellan midjan och axlarna 

på den typiska lagermedarbetaren. Effekten av denna strategi är man reducerar plocktiden för 

de artiklarna med högst plockfrekvens. 

2.5.4 Ergonomi i lager 

Ergonomi betyder läran om människan i arbete och handlar främst om förhållandet mellan 

arbetsredskap och människan på en arbetsplats (Nationalencyklopedin 2018b). Calvazara et 

al. (2017) menar att det repetitiva arbetet som orderplockning vanligtvis innebär kombinerat 

med tunga lyft utgör huvudorsakerna till arbetsskador i plocklager. Vidare menar Calvazara 

et al. (2017) att artiklarnas vikt samt höjden och djupet på hyllorna är de faktorer som har 

störst påverkan. Mer specifikt är det rörelser som att vrida sig, sträcka på sig eller böja sig ner 

som riskerar att ge orderplockare muskelskador (Calvazara et al. 2017).  

 

Många orderplockare riskerar förslitningsskador i ryggen och långvariga smärtor i muskler. 

En strategi för att motverka detta är att placera artiklarna i lagret på ett sådant sätt att order-

plockarnas komfort vid plockning ökar (Larco et al. 2017). Oskarsson et al. (2013) anser att 

tyngre gods bör placeras långt ner och lättare gods högt upp i hyllorna. Förutom plockhöjden 

menar Larco et al. (2017) att avståndet mellan plockplatsen och upplagsplatsen i lagret är en 

viktig faktor för orderplockarnas komfort.  

2.6 Liknande studier 
Under detta kapitel presenteras två liknande genomförda studier inom ämnet, där likheter och 

skillnader mot denna studie diskuteras. 

2.6.1 Exempelstudie – Strategi för lagring av reservdelar 

Botter och Fortuin (2000) beskriver utmaningar och metoder kring lagerstyrning av reservde-

lar. Studien genomfördes på företaget EDIAP som är ett multinationellt företag som tillverkar 

och säljer elektroniska komponenter till industrin. Botter och Fortuin (2000) förklarar i stu-

dien vilka artiklar som ska lagras på vilka geografiska platser och i vilken kvantitet som kan 

vara lämplig att lagra för olika artikelgrupper. Exempelvis bör artiklar med lågt pris, kort 

ledtid och hög efterfrågan lagras i större kvantitet så nära kunderna som möjligt medan artik-

lar med lågt pris, kort ledtid men låg efterfrågan endast bör lagras i centrallager.  

 

Vidare menar Botter och Fortuin (2000) att om antalet reservdelar är högt samtidigt som om-

sättningen på dessa är låg kan det vara fördelaktigt att gruppera dessa som en grupp och där-

efter analysera omsättningen på hela gruppen istället för styckvis vilket är något som även 

beskrivs i denna rapport. Istället för att styra varje enskild artikel valde de att dela upp de 30 

000 artiklarna i 11 grupper baserat på deras efterfrågan. I grupp 1 och 2, de grupper med 

högst efterfrågan undersökte de varje artikel medan grupp 3-11 endast analyserades gruppvis.  

 

I slutsatsen nämner Botter och Fortuin (2000) bland annat att omsättningen sett till antal istäl-

let för omsättningen i pengar anses mer viktigt vid lagerstyrning i sådana verksamheter. De 
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nämner även att ledtiden mellan lager och kund har stor påverkan på var och hur stora kvanti-

teter av artiklar som bör lagras.  

2.6.2 Exempelstudie – ABC-analys med två kriterier 

I en studie från 1987 undersöker Flores och Whybark (1987) resultaten att använda sig av en 

två kriteriers ABC-analys, istället för en endimensionell analys. De studerar två olika företag 

i sin studie och diskuterar samt analyserar sina två separata föreslagna ABC-klassificeringar. 

De kriterier som Flores och Whybark tagit hänsyn till i sin studie är artiklarnas omsättning 

samt kritikalitet för respektive artikel. Kritikaliteten är bestämd av företagens chefer och be-

står i sin tur av tre olika klasser, låg-, medel- och hög kritikalitet. 

 

Resultatet av studien, för båda företagen resulterade i varsin föreslagen ABC-klassificering 

som tydligt åskådliggjorde hur viktiga artiklarna i respektive grupp var för företagen dels till 

omsättning, men också efter kriteriet kritikalitet. Efter en utvärdering med cheferna, personal 

som inventerar och styr varorna, var dessa överens om att resultatet fick anses lyckat. Något 

som genomfördes efter studien på respektive lager var en minskning av antalet artiklar, då 

säkerhetslagret för vissa artiklar kunde minskas. (Flores och Whybark 1987) Denna studie är 

förvisso över 30 år gammal, men ansågs relevant för ämnet. Tillvägagångssättet för en ABC-

klassificeringen har inte förändrats nämnvärt och liknar vårat tillvägagångssätt, även om den 

kan genomföras på många olika sätt, beroende på kriterier, dimensioner och hur dessa tolkas.  
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3.Metod  
Under detta kapitel presenteras metodteori samt de metoder som har använts för att genom-

föra studien. Även en förklaring kring studiens trovärdighet kopplad till begreppen reliabili-

tet, validitet och objektivitet diskuterades i detta kapitel innan slutligen studiens tillväga-

gångssätt presenteras. 

3.1 Kvantitativ- & kvalitativ metod 
I studiens genomförande kommer både kvantitativa och kvalitativa metoder att användas. 

Metoderna är bra att kombinera med varandra och på så sätt komplettera informationen som 

erhålls till studien (Bryman 2011). Nedan presenteras kvalitativ metod och kvantitativ metod.  

3.1.1 Kvalitativ metod  

Kvalitativa metoder är speciellt lämpliga för att tydliggöra olika delar av ett sammanhang. 

Kvalitativa metoder är även bra då de kan påvisa vilka faktorer som påverkar det studerade 

systemet och för att reda ut sådant som annars är mycket svårt att mäta (Wallén 1996). La-

gerholm (2010) menar att kvalitativa metoder mer går in på djupet av det man studerar vilket 

då innebär att det man undersökt kan förklaras mer i detalj. Lagerholm (2010) menar även att 

kvalitativa metoder är bra för att svara på frågorna hur och varför kring det undersökta feno-

menet. Hartman (2014) stärker detta då han menar att kvalitativa metoder används för att man 

vill lära sig hur någonting är beskaffat och varför det är på ett visst sätt. 

 
Vidare menar Hartman (2014) att en kvalitativ metod strukturerar och ger forskaren mer pre-

cisa regler för hur en undersökning ska gå till. Genom att efterfölja dessa regler säkerställer 

forskaren att undersökningens krav på vetenskaplighet blir uppfyllda. De vanliga faserna i 

undersökningar generellt är planerings-, insamlings- och analysfasen. Dessa faser innehåller i 

sin tur olika moment och när man arbetat sig igenom alla moment och faser är undersökning-

en färdig. (Hartman 2014) Bryman (2011) menar istället att en kvalitativ undersökning van-

ligtvis består av ett antal huvudsakliga steg som kan ingå i de tidigare nämnda faserna. Figur 

14 visar dessa huvudsakliga steg.  
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Figur 14: En översiktlig beskrivning av de huvudsakliga steg som ingår i en kvalitativ under-
sökning. (Modifierad efter: Bryman 2011, s 346) 

Någonting som är typiskt för kvalitativ forskning är enligt Bryman (2011) att sådan forskning 

fokuserar mer på saker som inte går att kvantifiera. Kvalitativ forskning skiljer sig från kvan-

titativ och fokuserar mer på ord än siffror (Bryman 2011). 

3.1.2 Kvantitativ metod  

Kvantitativa metoder bygger på att samla in sådan information som man sedan kan räkna på. 

Således är kvantitativa metoder särskilt lämpliga när man ska sätta värden på den insamlade 

informationen. En positiv aspekt av det är att man då får en enhet på sina resultat. Ofta ger de 

kvantitativa metoderna ett bredare perspektiv utan att man gör djupdykning av problemet. De 

kvantitativa metoderna är ofta mer strukturerade och systematiska och man vet ofta innan vad 

det är man ska ta reda på (Lagerholm 2010).   

 

Även Hartman (2014) beskriver kvantitativa metoder på ett liknande sätt då han menar att 

man vill få svar på frågorna hur mycket eller hur många. Det är därför en förutsättning att det 

man undersöker är mätbart för att använda sig av kvantitativa metoder. Hartman (2014) me-

nar att en kvantitativ undersökning ofta genomförs i 3 olika faser, likadant som vid en kvali-

tativ undersökning. Den första fasen, planeringsfasen innebär först att man utformar en hypo-

tes att undersöka och sedan planerar hur undersökningen av hypotesen ska gå till. Andra fa-

sen är datainsamling vilket innebär att man samlar in den data och på det sätt som planerats i 

planeringsfasen. Sista fasen är att man analyserar den insamlade data vilket innebär att man 

kvantifierar värden och hur data förhåller sig till sin hypotes (Hartman 2014).  

 

Bryman (2008) anser att kvalitativa och kvantitativa undersökningar teoretiskt sett är två 

skilda metoder. Vidare menar Bryman (2008) på att vissa författare anser att det är stor skill-

nad mellan de båda metoderna medan andra har svårt att se skillnaden. Som en kontrast till 
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det nämner Lagerholm (2010) att gränsen mellan kvantitativa och kvalitativa metoder inte 

alltid är tydlig.  

 

Bryman (2008) konstaterar också att det har blivit vanligare att kvantitativa och kvalitativa 

metoder används samtidigt i forskning i en så kallad flermetodsforskning. Även Forsberg och 

Wengström (2013) nämner att mixade metoder kan vara användbara i studier. De menar att 

mixade metoder är särskilt lämpade för att belysa det studerade systemet från olika syn-

vinklar. Bryman (2008) redogör för de vanligast förekommande stegen i en kvantitativ under-

sökning, se figur 15. De olika stegen kan betraktas som ett riktmärke i en kvantitativ under-

sökning då alla inte alltid avhandlas vid genomförandet.  

 

 
Figur 15: Den kvantitativa forskningsprocessen. (Modifierad efter: Bryman 2011, s 151)  

3.2 Litteraturstudie 
Forsberg och Wengström (2013) beskriver syftet med en litteraturstudie som att söka, 

granska och slutligen sammanställa litteraturen inom ett utvalt område. Det är viktigt att un-

der litteraturstudien kritiskt granska informationen man läser för att säkerställa att den är tro-

värdig och användbar. 

 

En förutsättning för en litteraturstudie är att man valt det fördjupningsområde som studien 

kommer behandla. Ett vanligt förfarande är att utnyttja bibliotekets resurser och databaser för 

att söka information. När man ska söka information genomförs det lämpligen med hjälp av 

sökord eller nyckelord vilket innebär att man i förväg bör ha funderat över användbara 

sökord. Andra lämpliga metoder för att hitta relevant litteratur är att be bibliotekarier om råd 

eller att via tidigare forskning inom relevant ämne undersöka vad de har refererat till för litte-

ratur (Ejvegård 2009).  
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Bell (2006) nämner att sökmotorer och databaser är ett bra verktyg för att utföra sin litteratur-

studie och nämner bland annat Google Scholar som en lämplig sökmotor att söka information 

i. En annan sökmotor som kan vara användbar är Unisearch tillsammans med databasen Web 

of Science. 

 

Efter att man genomfört sin litteratursökning är det dags att gå igenom det material man har 

samlat in. Då är det är enligt Bell (2006) viktigt att kritiskt granska de källor man läser och 

även bedöma om de påståenden författaren kommit fram till är realistiska.  

3.3 Fallstudie 
Enligt Ejvegård (2012) är fallstudier vanligt förekommande inom vetenskapliga undersök-

ningar. Med en fallstudie bryter man ner ett större förlopp i mindre fall. De här fallen får i sin 

tur utgöra exempel på verkligheten. Något som Wallen (1996) stärker, då han menar att en av 

fördelarna med en fallstudie är att man studerar vad som sker under verkliga förhållanden. 

Vidare menar Ejvegård (2012) att ytterligare en fördel med en fallstudie är att man begränsar 

studien till det valda området vilket innebär att det valda området kan studeras grundligt sam-

tidigt som man inte behöver studera hela systemet. Bryman (2011) menar att fallstudier ofta 

innehåller ett utförande av både kvalitativa- och kvantitativa metoder. Slutligen menar Ej-

vegård (2012) att man ska vara försiktig med att generalisera en fallstudies resultat och lämp-

ligen jämföra resultatet mot andra fallstudier eller forskningsmetoder.   

3.3.1 Intervju 

Med en intervju vill man införskaffa information inom det området som undersöks (Hartman 

2007). Ejvegård (2012) trycker på vikten av att intervjun förbereds grundligt och genom ett 

noggrant förfarande säkerställer att man intervjuar rätt person för ändamålet. En strukturerad 

intervju går ut på att intervjuare ställer frågor till respondenten med utgångspunkt från ett på 

förhand framtaget intervjuschema. Målet med en strukturerad intervju är att garantera att re-

spondentens svar kan ordnas på ett jämförbart sätt (Bryman 2011). Enligt Jacobsen (1993) så 

har den strukturerade intervjun många fördelar, det är okomplicerat för andra forskare att 

genomföra samma intervju samt att man kan på kort tid intervjua ett större antal individer och 

intervjun ställer föga krav på utbildningsnivån hos intervjuaren. Vidare nämner Jacobsen 

(1993) att intervjun även har flera begränsningar i form av att den strukturerade intervjun inte 

blir anpassningsbar och har svårigheter att fånga upp oväntad information.  

 

En annan intervjumetod som bland annat lämpar sig för att fånga upp oväntad information 

samt är anpassningsbar är den informella forskningsintervjun (Jacobsen 1993). Jacobsen 

(1993) beskriver den informella intervjun som en metod där intervjuaren är deltagande och 

det förekommer att hen interagerar med respondenten under en längre tid. Frågor ställs fort-

löpande under tiden intervjuaren och respondenten interagerar. Vidare menar Jacobsen 

(1993) att intervjun i högsta grad är beroende av intervjuarens kompetens och intervjumeto-

den är i hög grad tidskrävande.  
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Semistrukturerad intervju är en annan sorts intervju. Flera olika varianter av intervjuer ingår i 

detta begrepp. En semistrukturerad intervju är till skillnad från en strukturerad i regel inte lika 

uppstyrd. I en semistrukturerad intervju utgår vanligtvis intervjuaren från ett intervjuschema 

som är mer allmänt. Ordningsföljden på frågorna varierar ofta och det är även vanligt att in-

tervjuaren ställer följdfrågor (Bryman 2011). Jacobsen (1993) anser vidare att fördelarna med 

den semi-strukturerade intervjun är att den inte förlitar sig på intervjuarens kompetens i 

samma utsträckning som den informella forskningsintervjun, eftersom det inte ställs lika höga 

förkunskapskrav på intervjuaren, kan intervjuschemat distribueras vidare och behöver bara 

efterföljas. Samtidigt är det i större utsträckning möjligt att ta sig an oväntade aspekter som 

uppdagas under den pågående intervjun. Till skillnad från en strukturerad intervju är den se-

mistrukturerade mer anpassningsbar. (Jacobsen 1993) 

3.3.2 Observationer 

Enligt Bell (2006) är det nödvändigt att bestämma sig för vad man ska observera, vad som 

ligger i observatörens intresse samt varför man anser att en observation är lämplig för studi-

ens ändamål. Dessa frågor menar Bell (2006) att man ska fråga sig innan man fastställer att 

observation är en lämplig metod för studiens datainsamling. Hartman (2007) beskriver att 

observation i synnerhet används i två olika sammanhang. I det ena sammanhanget används 

observation för att insamla lärdom om handlingssätt och processer, medan i det andra sam-

manhanget används metoden för mätning i fysiska miljöer.  

 

Vidare menar Hartman (2007) att likt intervjuer kan man dela upp observationer i strukture-

rade- och ostrukturerade observationer. Strukturerad observation kännetecknas av att obser-

vationen avgränsas till att studera ett visst inramat handlingssätt eller process. En ostrukture-

rad observation används när man i förväg inte bestämt det specifika handlingssätt eller den 

process man ska observera. (Hartman 2007) 

 

Bryman (2011) förtydligar att observatören kan anta förhållningssättet, deltagande alternativt 

icke-deltagande vid en observation. I en deltagande observation befinner sig observatören i 

det studerade systemet, där observatörens nivå av deltagande varierar. I en icke-deltagande 

observation så befinner sig observatören istället utanför det studerade systemet, observatören 

betraktar systemet men deltar inte i det. Vidare menar Bryman (2011) att strukturerade obser-

vatörer ofta använder sig av icke-deltagande observation, men det kan även användas av 

ostrukturerade observatörer, något som dock inte är lika vanligt förekommande.  

 

Hartman (2007) menar att fördelarna med observation är att man studerar den faktiska hän-

delsen. Vid intervju kan det vara så att respondentens minne bedrar hen och således kan sva-

rens trovärdighet ifrågasättas. Bell (2006) belyser även fördelarna med att fler än en person 

observerar en företeelse för att minimera risken för feltolkningar. Vidare belyser även Hart-

man (2007) nackdelarna med observation där han anser att observation ofta är kostsamt och 

tidskrävande.    
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3.4 Datainsamling 
Den första frågan man ska ställa sig vid datainsamling är, ”vad behöver jag veta och varför 

behöver jag veta just det?” (Bell 2006, s.115). Det här förutsatt att man bestämt sig för ett 

ämne. Efter att man ställt sig tidigare nämnd fråga kan så kan man börja behandla frågor som 

rör studiens tillvägagångssätt. Vidare menar Bell (2006) att man väljer metoder som ger den 

information man är ute efter för att fullborda sin studie, samt att studien är begränsad av den 

tiden man har till sitt förfogande. Dahlström (2011) belyser att vid metodval för datain-

samling är det gynnsamt att välja den metod sett till de tillgängliga resurserna som ger den 

data som är mest lämpad för ändamålet. Dahlström (2011) menar även att metodvalet är 

komplext och man utgår vanligtvis från riktlinjer, samtidigt som man bör vara medveten om 

att man ofta kombinerar flera olika metoder för datainsamling och ingen metod kan anses 

direkt inkorrekt eller helt adekvat. 

 

Genom att grundligt undersöka de utvalda datainsamlingsmetoderna möjliggör man tillvara-

tagandet av erfarenheterna från metoderna och kan således höja studiens kvalitet. (Dahlström 

2011) Data som ej funnits tillgänglig sedan tidigare som exempelvis samlas in via intervjuer 

och observationer benämns primärdataundersökning. Insamling av disponibel data från ex-

empelvis olika register eller publikationer kallas sekundärdataundersökning. Dahlström 

(2011) belyser att insamlad data från en sekundärdataundersökning ibland fodrar bearbetning. 

Det är även fördelaktigt att komplettera insamlad sekundärdata tillsammans med primärdata. 

(Dahlström 2011)   

3.5 Dataanalys  
Forsberg och Wengström (2013) menar att genom dataanalys tolkar man och försöker att 

precisera det man undersöker. Målet är att klargöra och definiera det som är centralt i ana-

lysen. Vidare menar Forsberg och Wengström (2013) att det är viktigt att forskaren förhåller 

sig objektiv till uppgiften för att komma fram till en opartisk beskrivning av det man studerar. 

Forsberg och Wengström (2013) belyser även problematiken för forskaren att helt förhålla sig 

opartisk. Därför är det viktigt att i alla faser av en analys kritiskt granska vilken inverkan 

forskarens egna förförståelse har haft på slutresultatet. 

 

Dahlström (2011) beskriver att det första steget i en dataanalys är att bekanta sig med materi-

alet och den data som ska analyseras. Ett vanligt tillvägagångsätt är att man delar upp materi-

alet i flera olika mindre delar för att göra det mer lättbearbetat. Vidare poängterar Björklund 

och Paulsson (2012) vikten av att genomföra dataanalysen med ett strukturerat och systema-

tiskt tillvägagångssätt.   

 

Fejes och Thornberg (2009) beskriver att man vid analys av kvalitativ data antingen kan igno-

rera teori och analysera öppet eller att använda sig av några utvalda teorier för att analysera 

data. De teorier man väljer avgör vad man vill fokusera på i sin analys och med hjälp av teo-

retiska begrepp tolkar man sedan den insamlade kvalitativa data. Typiska steg i en kvalitativ 

analys är att forskaren först organiserar sin data. Sedan bryter man ner data så att den ska bli 
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lättare att hantera innan man slutligen kodar den och söker efter mönster i data. (Fejes och 

Thornberg 2009)  

3.6 Trovärdighet  
Vid genomförandet av en studie är det essentiellt att arbeta på ett sätt som säkerställer studi-

ens trovärdighet. De fyra valda begreppen för att säkerställa denna studies trovärdighet är 

validitet, reliabilitet, objektivitet och triangulering. Dessa begrepp presenteras i kapitlet ne-

dan.  

3.6.1 Validitet 

Validitet är enligt Lagerholm (2010) att man undersöker det som studien faktiskt ämnar un-

dersöka. Kjellberg och Sörqvist (2011) stärker detta då de menar att en undersöknings validi-

tet i stora drag handlar om att de mätningar man utför mäter det man avser mäta. Exempelvis 

ska då ett test som undersöker lagerpersonalens plocktid, mäta just det och ingenting annat.  

 

Vidare belyser Ejvegård (2009) vikten av att använda sig av en lämplig metod för det man 

ämnar undersöka, samt att man är konsekvent vid användandet av metoden. Hartman (2007) 

menar att för att ytterligare stärka validiteten i en studie kan man låta andra genomföra 

samma studie med samma instrument och jämföra resultaten.  

 

En strategi för att stärka validiteten är att använda sig av begrepp från sin litteraturstudie för 

att sedan formulera frågor till intervjuer eller underlag till vad som ska observeras i observat-

ioner. Det möjliggör att forskaren kan koppla teori till enskilda frågor och därav stärka inne-

hållsvaliditeten i studien. (Patel och Davidson 2003) 

3.6.2 Reliabilitet 

Med reliabiliteten i ett arbete menar Lagerholm (2010) hur tillförlitligt arbetet är. Tillförlit-

ligheten påverkas av hur arbetet genomförs och det är därför av yttersta vikt att man är nog-

grann och att man noga tänkt igenom genomförandet av arbetet. Om en annan forskare kan 

använda samma metod, med samma material som du själv har använt det vill säga upprepa 

studien och få samma resultat menar Lagerholm (2010) att reliabiliteten är hög. Kjellberg och 

Sörqvist (2011) har en liknande bild och anser att reliabiliteten avser mätningarnas precision 

och till vilken grad de kan upprepas.  

 

Patel och Davidson (2003) anser att man kan stärka reliabiliteten genom att vara två observa-

törer närvarande vid en observation. En annan metod är att vara två närvarande vid en inter-

vju, en som intervjuar och en som samtidigt registrerar svaren från intervjun. Det är också 

viktigt att intervjuaren under intervjun intar ett neutralt förhållningssätt till respondentens 

svar. Något som också kan stärka reliabiliteten är att spara information från det som studerats 

exempelvis inspelningar från intervju eller bilder från observation. På så vis kan forskaren i 

efterhand studera den insamlade information för att försäkra sig om att tolkningen man gjort 

är riktig. (Patel och Davidson 2003)  
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Bryman (2008) menar att validitet och reliabilitet ofta har ett samband mellan varandra. 

Dahlström (2011) beskriver att en hög reliabilitet är ett kriterium för att uppnå en hög validi-

tet vid genomförandet av en mätning. Om det förekommer stora slumpvariationer i mätning-

en så uppnås ej hög validitet, dvs vi mäter inte det vi avser mäta. Dahlström (2011) poängte-

rar även att hög reliabilitet inte säkerställer en hög validitet. I kontrast till detta menar Kjell-

berg och Sörqvist (2011) att en mätning kan ha låg reliabilitet men samtidigt hög validitet. 

Avslutningsvis menar Ejvegård (2009) på att reliabilitetsprövning är enklare än validitets-

prövning. 

 

Piltavlorna figur 16, illustrerar förhållanden mellan reliabilitet och validitet samt skillnaderna 

mellan dem. Piltavlan till vänster visar låg reliabilitet och validitet. Piltavlan i mitten visar 

hög reliabilitet och låg validitet, medan piltavlan längst till höger visar hög reliabilitet och 

validitet. (Björklund och Paulsson 2012) 

 

 
Figur 16: Illustration av reliabilitets- och validitetesbegreppen med hjälp av en piltavla. 
(Björklund och Paulsson 2012, s 62) 

3.6.3 Objektivitet 

Ejvegård (2009) understryker att det är nödvändigt att sträva efter objektivitet vid vetenskap-

ligt skrivande. Vidare menar Ejvegård (2009) att inom ämnen där det råder meningsskiljak-

tigheter är det extra essentiellt att undersöka om förhållningssättet är objektivt, för att gardera 

sig mot partiskhet. Ett sätt att gardera sig mot det är att uttryckligen eller tydligt ange att man 

tagit material från partiska källor. Ejvegård (2009) menar även att det är upp till forskaren 

själv att bedöma om material är vinklat eller inte. 

3.6.4 Triangulering 

Triangulering innebär enligt Forsberg och Wengström (2013) att man undersöker det stude-

rade problemet eller området ur olika perspektiv. Det kan exempelvis åstadkommas genom 

hänsyn till antalet forskare, att datainsamling sker vid olika tillfällen, varierande teoretiska 

synvinklar eller kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. Att kombinera metoder 

anser Forsberg och Wengström (2013) vara den vanligaste formen och syftet med triangule-

ring är att styrka de resultat man fått fram.  
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Bell (2006) menar att triangulering är mer vanligt förekommande i omfattande studier. Vi-

dare menar Bryman (2011) att triangulering används för att validera resultaten av kvalitativa 

och kvantitativa studier. Något som även Bell (2006) belyser genom att beskriva att triangule-

ring möjliggör ifrågasättandet av resultat genom flera olika metoder.  

 

Att använda sig av triangulering i en studie anser Patel och Davidson (2003) kan stärka vali-

diteten om forskaren använder sig av olika datakällor som exempelvis, tidpunkter, personer 

eller platser. Patel och Davidson (2003) nämner även att om flera forskare studerar samma 

system kan det höja trovärdigheten.  

3.7 Tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet beskriver hur denna studie har genomförts. I figur 17, presenteras studi-

ens tillvägagångssätt.  

 

 
Figur 17: Studiens tillvägagångssätt 

Författarna har under studien haft möjlighet att spendera mycket tid på plats hos Autoexper-

ten, vilket har varit värdefullt. Förutom kontakten med platsansvarig på Autoexperten har 

författarna haft möjlighet att interagera med den övriga personalen och fått höra deras åsikter 

om bland annat orderplocksprocessen, artiklarnas nuvarande placering och problem som 

finns på lagret idag. Det medförde också att det gick att kommunicera effektivt och få svar på 

olika frågor som uppkom under studien.  

3.7.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien påbörjades i ett tidigt skede av studien och fortsatte sedan löpande under 

arbetet. Sökningen av vetenskaplig litteratur i form av böcker och artiklar genomfördes dels 

på Linköpings Universitetsbibliotek men även via databaser och sökmotorer. Målet med litte-

raturstudien var främst att med hjälp av litteratur skapa en teoretisk referensram för studien. 

De databaser och sökmotorer som främst har använts är Web of Science och Unisearch, men 

även Google Scholar användes vilket Bell (2006) nämner som ett lämpligt verktyg.  
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Både svenska och engelska sökord användes under litteratursökningen för att öka urvalet. 

Sökorden i litteratursökningen utgick från studiens syfte och frågeställningar. Genom denna 

anpassning säkerställde författarna att litteratursökningen och sökorden överensstämmer med 

studiens huvudområde. Vidare identifierades vissa nyckelord från artiklar från tidigare sök-

ningar som relevanta inom studiens område och användes som sökord i litteratursökningen. 

Utbudet av artiklar på engelska var mycket större, därav är majoriteten av artiklarna som an-

vänts på engelska. Några av de sökorden som användes var warehouse storage methods, effi-

cieny order picking och artikelklassificering. En fullständig lista över de sökord som använ-

des med tillhörande träffar återfinns i bilaga 1.  

 

När en artikel med en lämplig titel inom studiens område identifierades, så ögnades först 

sammanfattning och innehållsförteckning igenom för att avgöra artikelns relevans för studien. 

I de fall författarna ansåg artikeln relevant för studien lästes hela artikeln eller delar av den 

igenom. Vissa av sökorden som användes gav inga direkta källor för studien men genom att 

ögna igenom dessa artiklarnas referenslistor kunde andra relevanta artiklar för studien att 

upptäckas vilket Ejvegård (2009) nämner som en bra strategi. 

 

Litteraturstudiens resultat är uttänkt som en teoretisk grund för studien, samt som ett hjälp-

medel för besvarandet av studiens syfte och frågeställningar. Vidare har litteraturstudien ut-

gjort en bas för inom vilket område intervjuschemat utformades och vad som specifikt skulle 

observeras vid de olika observationerna. Resultatet av litteraturstudien har även använts för 

att teoretiskt förklara och analysera nuläget.  

3.7.2 Intervju 

Författarna har under ett flertal besök hos Autoexperten genomfört informella forskningsin-

tervjuer som haft förhållningssättet semistrukturerade, då frågor stundtals förberetts på för-

hand, det här för att bilda sig en ökad förståelse för det studerade systemet. De semistrukture-

rade informella intervjuerna har genomförts löpande under författarnas besök på Autoexper-

ten. Som Jacobsen (1993) belyser i kapitel 3.4.1 så har frågor ställts löpande under tiden in-

tervjuarna har interagerat med respondenterna, i form av personalen på Autoexperten. I och 

med intervjuarnas möjlighet att genomföra ett flertal besök hos Autoexperten så har de semi-

strukturerade informella forskningsintervjuerna gett möjlighet att fråga tidigare ej påtänka 

intervjufrågor till respondenterna.  

 
Som ett komplement till de informella forskningsintervjuerna genomfördes en semistrukture-

rad forskningsintervju med platsansvarige på Autoexperten Linköping och utgick från ett på 

förhand framtaget intervjuschema. Jacobsen (1993) nämner att en av fördelarna med en semi-

strukturerad intervju är att den lätt fångar upp oväntade och tidigare ej påtänkt information 

och ger även utrymme till följdfrågor. 

 

Under den semistrukturerade forskningsintervjun så fördes anteckningar via dator samtidigt 

som intervjun spelades in via diktafon. Intervjuschemat var i första hand framtaget ifrån stu-

diens syfte, frågeställningar och litteraturstudie. Intervjuschemat inkluderar även frågor som 
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frångår frågeställningarna och teori, då främst för att ge författarna en större förståelse för 

systemet och helheten. Intervjuschemat från den semistrukturerade forskningsintervjun är 

bifogat i bilaga 2. 

 

Skälet till att platsansvarig valdes som respondent är dels att han arbetat längst tid av perso-

nalen på Autoexperten. Intervjuarna tog även platsansvariges befattning i beaktning vid val 

av respondent. Med nämnda faktorer i åtanke ansåg intervjuarna att platsansvarige mest pas-

sande för den semistrukturerade forskningsintervjun samt utgjorde den anställde som i störst 

utsträckning har möjlighet att svara på det framtagna intervjuschemat. 

 

Resultatet av intervjuerna användes för att få en ökad förståelse för nuläget främst kring nu-

varande lagerlayout, artiklarnas placering, orderplocksprocessen och hur in- och utleverans 

av artiklar fungerar idag. Författarna fick genom intervjuerna även möjlighet att höra perso-

nalens olika åsikter kring nuläget. Slutligen användes resultatet av intervjuerna för att kunna 

besvara frågeställning 1 men även höra personalens åsikter kring frågeställning 3.  

3.7.3 Observationer 

Författarna besökte Autoexpertens lager vid ett flertal tillfällen under studien och genomförde 

flera ostrukturerade observationer med varierande förhållningssätt, det vill säga deltagande 

och ibland icke deltagande. De ostrukturerade observationerna var särskilt användbara i bör-

jan av arbetet för att författarna skulle kunna skapa sig en grundläggande uppfattning om 

verksamheten, nuvarande lagerlayout och artiklarnas placering i nuläget. Hartman (2007) 

beskriver att observationer främst används i två olika sammanhang, antingen för att öka för-

ståelsen kring handlingssätt och processer eller för mätning i fysiska miljöer. Under studien 

har ett flertal observationer utförts i båda dessa sammanhang. Författarna hade också möjlig-

het att spendera mycket tid på plats vilket innebar att om författarna fick en idé om att obser-

vera någonting var det ofta enkelt att genomföra det.  

 

Efter att ha genomfört cirka fem ostrukturerade observationer, så genomförde författarna en 

strukturerad observation. Den strukturerade observationen var planerad och förutbestämd till 

skillnad från de ostrukturerade observationerna. Författarna hade på förhand bestämt med 

lagerpersonalen att observera orderplocksprocessen och in- respektive utleverans av artiklar 

hos Autoexperten. Den strukturerade observationen ägde rum 12/4 2018 och tog cirka tre 

timmar. Det här gjordes för att identifiera vad som behövdes tas extra hänsyn till vid genom-

förandet av artikelplaceringen. Genom att studera ovan nämnda processer fick författarna en 

tydligare bild över vad som skall tas i beaktning vid besvarandet av frågeställningen nummer 

3. 

 

För att studera lagerarbetarna i sin naturliga miljö och utan påverkan valdes förhållningssättet 

icke deltagande observation. Något som Bryman (2011) i kapitel 3.4.2 belyser är det vanlig-

aste förhållningssättet vid strukturerade observationer.  Under tiden observationen genomför-

des så uppkom ett antal frågor och oklarheter som nertecknades. Dessa frågor ställdes till 
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personalen efter observationen var avslutad för att reda ut de eventuella frågetecken som ob-

servationen gav upphov till.  
 

I den strukturerade observationen deltog två observatörer vilket minskar risken för feltolk-

ningar samt stärker studiens och observationernas objektivitet. Även observationens reliabili-

tet stärks genom att författarna använder sig av flera observationsmetoder i form av triangule-

ring samt att båda författarna deltar vid observationerna och har möjlighet att diskutera resul-

tatet efter genomförda observationer.  

3.7.4 Insamling av historisk data 

Historisk data samlades in från Autoexpertens lagerstyrningssystem, Infoflex. Målet med 

insamling av historisk data var att dels samla in data över uttag av artiklar som kunde utgöra 

underlag för artikelklassificering och i slutändan en artikelplacering men även data som för-

fattarna ansåg kunde utgöra en kompletterande beskrivning av nuläget. Bland annat samlades 

data om lagersaldo och försäljningshistorik från 2012–2017 in. Att författarna valde att samla 

in data från de sex senaste åren gjordes för att undersöka om försäljningsstatistiken varierat 

mellan de senaste åren. Personalen visste inte exakt var i systemet historisk data fanns att 

tillgå så författarna fick själva undersöka detta och sedan välja den data som ansågs vara re-

levant för studien. Från Qlikveiw som är ett sammanställningsprogram för data i databaser 

konverterades data till Excelfiler för att göra den mer lätthanterlig och anpassad för ett verk-

tyg som författarna är förtrogna med.  

3.7.5 Bearbetning och analys av data 

Försäljningsstatistiken mellan år 2012–2017 undersöktes och det visade sig att några nuva-

rande artikelgrupper endast haft försäljning under år 2016–2017 då dessa var artikelgrupper 

som nyligen införts i sortimentet. Även artikelgrupper som haft uttag mellan år 2012–2016 

men inte haft några uttag alls 2017 kontrollerades med hjälp av personalen på Autoexperten 

och det framgick då att dessa artikelgrupper hade tagits bort från sortimentet. På liknande sätt 

har även enskilda artiklar kontrollerats där artiklar som tidigare år haft uttag men inte 2017 

och vice versa. Författarna undersökte även om det var stora skillnader i försäljning för de 

olika artikelgrupperna. Då vissa artikelgrupper nyligen införts i sortimentet och därför inte 

hade uttag från samtliga år mellan 2012–2017 ansåg författarna att jämförelsen över uttag per 

artikelgrupp hade blivit felaktig om historisk data från samtliga dessa år använts. För att sta-

tistiken skulle vara representativ valde därför författarna att enbart använda sig av försäljning 

från 2017 som underlag för artikelklassificeringen.  

 

Efter valet att använda sig av försäljningsstatistik från 2017 påbörjades en omfattande bear-

betning av den insamlade data, främst genom att artiklar som utgått ur sortimentet togs bort, 

artiklar vars uttag kunde härledas bakåt som noll flera år i tiden. Att studien avgränsat sig 

från artiklar lagerförda i butiken, artikelgrupper avseende bildäck och aresolrummet medför-

de att de sorterades bort. Studien har använt sig av både sekundärdata och primärdata, något 

som Dahlström (2011) anser är fördelaktigt. Det är främst sekundärdata som kräver bearbet-

ning, något som varit fallet även i denna studie. 
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Artiklarnas uttag avstämdes mot Autoexpertens artikelkatalog för att säkerställa att samtliga 

artiklars uttag angivits i korrekt antal. Exempelvis om en artikel hade 20 uttag men säljs i 

storlekar om 4, korrigerades då antal uttag till 5. Vissa artiklar hade uttagen angivna i meter 

eller liter vilket även det behövde kontrolleras och justeras, så att uttag för samtliga artiklar 

analyserats i jämförbara enheter. Enligt samma princip bearbetades samtliga artiklar och 

summerades sedan i respektive artikelgrupp. Om det uppstod oklarheter kring uttag för vissa 

artiklar så frågade författarna personalen om dessa artiklar.  

 

Vidare genomfördes en nulägesanalys och en analys av resultatet. Nulägesanalysen har ge-

nomförts genom att författarna har undersökt insamlad data från observationer och intervjuer. 

Den insamlade data har sedan jämförts mot insamlad teori från litteraturstudien för att på ett 

teoretiskt sätt beskriva nuläget på Autoexperten kring ett antal olika begrepp i lagret vilket 

Fejer och Thornberg (2009) beskriver som en metod för att analysera kvalitativa data. De 

teoretiska begrepp som analyserats är dels från litteraturstudien men också från nulägesbe-

skrivningen. 

 

Analys kring resultatet i form av föreslagen artikelplacering har också genomförts genom att 

författarna har undersökt olika teorier kring vad en artikelplacering baserad på uttagsfrekvens 

och vikt kan få för effekter i ett lager. Kvantitativa data från observationer har också använts 

för att beräkna kvantitativ besparad förflyttning för personalen med ny artikelplacering av tre 

artikelgrupper. 

3.7.6 Artikelklassificeringar och artikelplaceringar 

Den bearbetade data har i sin tur utgjort grunden för att utföra studiens artikelklassificeringar. 

Initialt hade författarna en tanke att utgå från kriteriet uttagsfrekvens, då uttagsfrekvensen har 

en stor påverkan på orderplockningen. En endimensionell ABC-analys genomfördes efter 

kriteriet uttagsfrekvens. Genom intervjuer med personalen hos Autoexperten framkom att de 

ansåg att tyngre artiklar borde ges en artikelplacering nära upplagsplatsen då dessa artiklar 

medför ytterligare hanteringsarbete. Med det i åtanke så genomfördes ytterligare en ABC-

analys med dubbla kriterier, specifikt uttagsfrekvens och vikt. Vikt bestämdes som ett sekun-

därkriterium efter intervjuerna med personalen, men även då tyngre artiklar kan ge upphov 

till att orderplocket stannar upp och tar längre tid (Oskarsson et al. 2013). Således har artik-

lars vikt en stor påverkan på orderplockningens effektivitet.  

 

Den dubbla ABC-analysen har sedan legat till grund för den föreslagna artikelplaceringen, då 

den främst ansågs kunna effektivisera orderplockningen. Utöver den dubbla ABC-analysen 

har två stycken 2-stegs klassificeringar utförts för artikelgrupp filter samt bromsskivor & 

trummor. Anledningen till 2-stegs klassificeringarna var att bestämma placeringar på hyll-

sektionsnivå för dessa två artikelgrupper och utföra mätningar vad dessa placeringar genere-

rar i besparade förflyttningar för lagerpersonalen.  
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3.7.7 Studiens trovärdighet 

Vid genomförandet av studien har författarna strävat efter att arbeta på ett sätt som säkerstäl-

ler studiens trovärdighet. Den insamlande litteraturen från litteraturstudien har bestått av flera 

källor, både på svenska och engelska. Litteratur som har en högre grad av trovärdighet är ve-

tenskapliga artiklar. Dessa har inhämtats från sökmotorer och databaser och de vetenskapliga 

artiklarna kan anses mer trovärdiga då de ofta genomgått flera steg av granskning innan de 

publicerats. Författarna har granskat källorna för att säkerställa att de inte är partiska, något 

Ejvegård (2009) menar stärker objektiviteten. Olika begrepp från litteraturstudien har sedan 

används som underlag för observationer och vid framställandet av intervjufrågor vilket Patel 

och Davidson (2003) anser stärker en studies innehållsvaliditet.   

 

Vid utformandet av intervjuschemat försökte författarna i möjligaste mån undvika ledande 

frågor och majoriteten av frågorna var formulerade så att respondenten skulle kunna svara 

fritt. Författarna var noga med att ha ett neutralt förhållningssätt till respondentens svar under 

intervjun så att respondenten inte skulle bli påverkad av någon reaktion från författarnas sida. 

Den semi-strukturerade intervjun spelades också in för att säkerställa att inte respondentens 

svar skulle misstolkas, något som hade kunnat minska validiteten. Vidare belyser Patel och 

Davidson (2003) att genom att spara respondentens svar stärks intervjuns reliabilitet. Under 

den semi-strukturerade intervjun var båda författarna närvarande och turades om att ställa 

frågor och anteckna respondentens svar.  

 

Samtliga observationer har genomförts av två observatörer vilket enligt Patel och Davidson 

(2003) stärker studiens reliabilitet. Ett flertal bilder togs också under observationerna så att 

författarna skulle kunna kontrollera informationen i efterhand. Syftet med den strukturerade 

observationen var att undersöka orderplockningen och hur in- och utleverans av artiklar sker. 

För att säkerställa att författarna skulle kunna observera dessa aktiviteter bestämdes tillsam-

mans med platschefen ett lämpligt datum och tidpunkt för observation av detta något som 

stärker validiteten.  

 

Reliabiliteten i arbetet har stärkts genom att författarna har varit noggranna vid genomföran-

det av studien. Samtliga beräkningar som genomförts i studien har dokumenterats och förkla-

rats. I ett tidigt skede av studien skrevs en planeringsrapport för hur studien skulle genomfö-

ras vilket också ökar reliabiliteten. För att styrka studiens resultat som enligt Forsberg och 

Wengström (2013) kan ske genom att kombinera metoder har en metodisk triangulering ge-

nomförts vid datainsamling. Som skett med hjälp av intervjuer, observationer och historisk 

data. Bryman (2011) beskriver att triangulering används för att validera resultaten i en studie. 
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4.Nulägesbeskrivning 
För att besvara första frågeställningen och för att få en ökad förståelse för verksamheten ge-

nomfördes en fallstudie på lagret i Linköping med hjälp av intervjuer, observationer och in-

samling av historisk data.  

4.1 Beskrivning av verksamheten 
Autoexpertens lager i Linköping är ett reservdelslager för bildelar till ett flertal olika bilmär-

ken och modeller. Sortimentet består främst av reservdelar vanligt förekommande vid service 

av bilar. Verksamheten i Linköping startade 2004 och lagret är beläget i ett av Linköpings 

mer centrala industriområden med goda förbindelser. Autoexperten i Linköping har i nuläget 

fyra anställda, en platsansvarig och tre lagermedarbetare och samtliga anställda har arbets-

uppgifter anknutna till lagret. Lagrets huvudsakliga funktion är att förse närliggande verkstä-

der och andra kunder med reservdelar och biltillbehör. Verkstäderna måste inte enbart köpa 

reservdelar inom Autoexperten men det är vanligt att de närliggande verkstäderna köper från 

lagret. Lagret i Linköping består även av en mindre butiksdel där privatkunder kan köpa för-

brukningsvaror eller andra tillbehör till bilar. Det är öppen planlösning mellan butik, lager 

och utlastningsområdet vilket gör att personalen snabbt kan förflytta sig mellan dessa olika 

delar.  

 

Personalen som jobbar på lagret är också de som själva distribuerar reservdelarna till verkstä-

derna. Varje dag kör lagerpersonalen 7 mjölkrundor med mindre skåpbilar och lämnar be-

ställda reservdelar till verkstäderna i Linköping, Kisa och Mjölby kommun. Skåpbilarna kör 

direkt in i lagret vilket innebär att lastningen av bilarna kan ske utan att orderplockarna behö-

ver förflytta sig långa sträckor. 

 

Lagret har fast påfyllning av artiklar efter givna beställningspunkter vilket innebär att när 

artiklar lämnar lagret i Linköping kommer det i regel leverans av samma artiklar efterföljande 

dag från Autoexpertens centrallager i Enköping. Artiklarna i lagret har olika beställnings-

punkter och olika beställningskvantiteter men för en stor del av artiklarna finns det bara en 

styck av i lager. Vid en observation av nuvarande lagersaldo 2018-04-17 var det cirka 49,5 % 

alla artiklar i lagret som hade 1 i lagersaldo. Beställningspunkterna sköts automatiskt av 

Autoexpertens WMS-system, Infoflex. Lagersaldot håller sig därmed på en liknande nivå året 

om, förutsatt att inte sortimentet utökas. 

 

Från centrallagret kommer det dagliga leveranser som i regel ankommer till Linköping under 

natten. Dessa leveranser kommer mellan veckodagarna tisdag till lördag. Ledtiden från att en 

beställning har skickats till centrallagret tills leverans på lagret i Linköping är vanligtvis 

mindre än 24 timmar. En kort ledtid är också viktigt för verkstäderna då ser-

vicen/reparationerna de utför på bilarna ofta kräver tillgänglighet av samtliga artiklar som 

ingår i servicen. Om verkstäderna skickar en order innan 09:30 har de möjlighet att få leve-

rans från Linköping samma dag, annars sker oftast leverans nästkommande dag. 
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Lagret i Linköping är som nämnt i kapitel 1.1 i en förändringsprocess där de succesivt ska 

utöka sitt sortiment vilket kommer medföra en höjning av lagervärdet med över 100 %. I och 

med dessa planer är det aningen problematiskt hur alla nya artiklar ska få plats i lagret. Som 

ett första steg i att frigöra plats för lagring av artiklar har butiken i lagret minskat sitt sorti-

ment och på så sätt frigjort plats för lagring av reservdelar. Då det horisontella utrymmet för 

lagring i och med denna åtgärd nästan kommer vara maximerad har Autoexperten börjat pla-

nera för att bygga ett till våningsplan i delar av lagret för att på så vis kunna få plats med fler 

artiklar och således öka utnyttjandet av utrymmet i lagret.  

4.2 Nuvarande lagerlayout 
Lagret använder sig mestadels av hyllfackslagring för att lagerhålla artiklar. Det finns även 

vissa pallställage som är lokaliserade vid utlastningsporten där bildäck, olika vätskor, oljefat, 

hyllkonstruktioner och andra skrymmande artiklar förvaras.  

 

Hyllfackslagringen består av ett 30-tal hyllor där varje hylla är uppdelad i 5–8 sektioner där 

varje sektion i sin tur består av mellan 4–14 hyllplan. En klar majoritet av hyllorna består av 

6 sektioner som vardera innehåller 8–9 hyllplan. Figur 18 visar en exempelhylla bestående av 

sex hyllsektioner om 8 hyllplan vardera.  

 

 
Figur 18: Exempelhylla 

Varje enskild hylla har en benämning i form av en bokstav, exempelvis ’M’. Hyllornas be-

nämning följer varandra i bokstavsordning med undantag för J, K som tidigare existerat, men 

efter nyligen genomförda förändringar saknar dem benämning. Anledningen till detta är att 

dessa hyllor är avsatta för de nya artiklarna som kommer att tillkomma när sortimentet utö-

kas. För att kunna särskilja de hyllor som saknar benämning och kunna hänvisa till dem har 

vi i studien gett dem en benämning i form av en siffra från 1–6.  

 

Hyllorna har ett djup på 40 cm, höjd på 250 cm och en längd på 100 cm per sektion. Hylla 

nummer 6 är ett undantag och är betydligt djupare. Anledningen till det här är att hylla num-

mer 6 fungerar som lagringsplats för de färdigpackade kundorderna innan de lastas på bilar-
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na. Avståndet mellan hyllorna i lagret varierar något på grund av dörrar med mera, men gene-

rellt är avståndet mellan 105–125 cm. Se figur 19 för en översiktlig lagerlayout samt illustre-

ring över artiklarnas placering i nuläget.  

 

 
Figur 19: Översiktlig lagerlayout och artikelplacering i nuläget  

Ytan som är benämnd som ’Ny planerad lageryta’ är avsatt för nya hyllor och hyllsektioner 

och var tidigare en del av butiken. Som nämnts i kapitel 4.1 har butiksytan minskat för att 

göra plats för hyllor som kommer behövas för att lagra de nya artiklarna som kommer att 

tillkomma när sortimentet utökas. Den tomma ytan längst till höger i figur 19, vid utlast-

ningsportarna är avsatt för Autoexpertens bilar som används för att distribuera produkterna. 

 

Tabell 1 visar vilka artikelgrupper/artiklar som lagras på respektive hylla samt hur många 

sektioner och hyllplan de olika hyllorna består av. Antal hyllplan kan variera på sektionsnivå, 

vilket resulterar i variationen i totalt antal hyllplan per hylla.   
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Tabell 1: Översikt över vad som lagras på respektive hylla samt hyllornas sammansättning 

Hylla Artikelgruppnummer Sektioner Hyllplan Totalt 
antal 
hyllplan 
per hylla 

A - 6 11 66 
B Reklamationer/ Kundorder för uthämtning. 6 4–11 48 
C 171, 178, 183, 408, 409 6 9 54 

D 181, 184, 420 6 9–10 59 
E 122, 124 6 8 48 
F 108, 110, 113, 114, 120, 141, 142, 148, 150, 151, 152, 161, 

164, 174, 180, 181, 182, 185, 205, 209, 229 253, 259, 260, 
292, 345, 980  

6 6–10 56 

G 120  6 12 72 
H 111, 112, 113, 116, 253 6 11 66 
I 110, 111, 115, 116, 178, 370 6 9–11 60 
L - 5 11 55 
M - 6 8 48 
N 180, 190 6 8 48 
O 162, 180, 190 6 8 48 
P 162, 180, 190 6 11 66 
Q 145, 146, 147, 180, 190, 387 7 9–14 81 
R 121, 130, 131, 170, 387 7 9–10 64 
S 140, 145, 220, 222, 230 8 7–11 85 
T 101, 102, 103, 104, 106, 127, 128, 141, 250   8 5–12 89 
U 149, 152, 235, 258, 260, 270, 370, 379, 380, 383, 387, 389, 

454, 980 
8 6–11 79 

V 304, 310, 316, 318, 319, 350, 354, 364, 365, 369, 375, 376, 
384, 389, 438, 980 

8 4–9 64 

W 111, 174, 178, 185, 186, 200, 204, 205, 216, 219, 234, 240, 
253, 259, 260, 319, 350, 353, 370, 389, 401, 404, 408, 409, 
415, 420, 980 

8 6–9 64 

X 111, 116, 142, 186, 301, 309, 310, 319, 335, 340, 341, 345, 
370, 439, 451 

8 5–7 50 

Y 111, 216, 301, 310, 312, 319, 376, 399, 409 6 6 36 
Z 101, 111, 216, 308, 310, 312, 345, 370, 377 6 5–6 33 
1 120, 178 6 11 66 
2 - 6 11 66 
3 111, 114 6 6 36 
4 110, 111, 114 6 6 36 
5 143 3 5 15 
6 Hylla där order placeras innan leverans till verkstad 3 5 15 
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4.3 Artiklarnas nuvarande placering 
Artiklarnas placering på lagret följer inget entydigt mönster. Några av artiklarna är placerade 

efter deras vikt medan vissa är placerade efter vilken artikelgrupp de tillhör. Större artikel-

grupper är i viss mån placerade tillsammans. Samtidigt finns det ett stort antal artiklar som 

bara är utplacerade på måfå på en plats i lagret. På vissa hyllor finns det således bara en sorts 

artiklar medan det på andra hyllor kan vara en stor blandning av artiklar. I flera av de fall där 

olika artikelgrupper lagras på samma hylla görs det för att artiklar ur dessa grupper ofta ingår 

i samma order. I ett flertal av artikelgrupperna placeras artiklarna efter deras artikelnummer.  

Några hyllor är idag helt tomma och på vissa hyllor där artiklar placerats finns det flera 

tomma hyllsektioner och hyllplan. På ett flertal av hyllorna finns det på kortsidorna komplet-

terande artiklar som exempelvis skruvar, muttrar, packningar, gasfjädrar och dämpare. På 

några hyllor finns också artiklar som hör ihop med varandra exempelvis att alla tillbehör till 

avgassystem finns på hylla T. 

 

Vissa artiklar har lagerplatser registrerade i Autoexpertens lagerstyrningssytem, där hylla, 

hyllsektion och hyllplan finns angivet. Dock är det här inte registrerat för samtliga artiklar 

och i vissa fall är dessa lagerplatser felaktigt angivna, då artiklar har flyttats fysiskt och deras 

lagerplatser efter flytt uppdaterats i lagerstyrningssytemet. 

 

De flesta artikelnummer som Autoexperten använder sig av är tagna från leverantörerna för 

respektive artikel. Dessa artikelnummer är universella i Autoexpertens system och anledning-

en till att man använder sig av leverantörernas artikelnummer är för att underlätta order-

plockning och inventering, eftersom artikelnummer är många gånger upptryckt på de olika 

artiklarnas emballage/förpackningar. Artikelnummer är även utmärkta på respektive plock-

plats, även i det här fallet för att underlätta inventering, plockprocessen och minska risken för 

felplock. Vissa artikelgrupper har Autoexperten tilldelat ett inledande prefix, exempelvis 24. 

Nummer 24 står för filter och prefixet utgör en form av gruppering i olika artikelgrupper.   

 
Vissa artikelnummer i artikelgrupper är lika varandra medan artikelnumret i ett flertal artikel-

grupper är stor skillnad på. Artiklar som har liknande artikelnummer placeras i regel nära 

varandra och ibland direkt intill varandra, vilket medför en risk för felplock. Ett exempel på 

en hylla där artiklar placerats efter artikelnummer är hylla P.  Hylla P, sektion 3 fungerar som 

lagerplats för filter. Hela hyllsektionen har plats för cirka 50 unika artiklar. I det här exemplet 

har vi valt att titta på enbart hyllplan 4 i sektion 3. Hyllplan 4 lagrar sex olika artiklar, när-

mare bestämt bränslefilter. Se tabell 2 nedan.  
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Tabell 2: Hylla P, hyllsektion 3, hyllplan fyras disposition 

Artikel Artikelnummer 
Bränslefilter – Mercedes Benz 24-WK 820/17 
Bränslefilter – Mercedes Benz 24-WK 820/18 
Bränslefilter – Mercedes Benz 
(Daimler AG) 

24-WK 822/1 

Bränslefilter - Volvo 24-WK 822/2 
Bränslefilter - Volkswagen 24-WK 823/2 
Bränslefilter – Hyundai/Kia 
Motors 

24-WK 824/1 

 
Figur 20, illustrerar artiklarnas och förpackningarnas likheter på hylla P, hyllsektion 3 och 

hyllplan 4.  

 

 
Figur 20: Artiklarnas förpackningar på hylla P, hyllsektion 3, hyllplan 4. 

4.4 Kunder 
Autoexpertens kunder består dels av verkstäder i deras egen koncern samt egna oberoende 

verkstäder som är belägna i städer dit Autoexperten levererar via mjölkrundorna. Verkstads-

kunderna består totalt av drygt 20 verkstäder belägna i området i och kring Linköping i orter-

na Mjölby, Mantorp, Ljungsbro, Linghem, Nykil, Rimforsa och Kisa. Verkstäder inom kon-

cernen Autoexperten utgör deras största kunder då det är de som handlar mest frekvent. 



41 
 

Autoexperten har även försäljning över disk till privatkunder som kommer in i butiken och 

hämtar ut beställda varor. De privata kunderna utgör dock en liten del av den totala försälj-

ningen. Privatkunder kan antingen beställa varor via telefon eller genom att fylla i biluppgif-

ter via Autoexpertens hemsida för att se om önskad reservdel finns i produktkatalogen och 

således beställa reservdelen online.   

4.5 Orderplocksprocess   
Orderplockning sker främst på morgonen mellan 06:00-08:00 då samtliga ordrar med dagens 

leveransdatum samlats ihop och plockas. En anställd öppnar lagret på morgonen 05:45 och 

påbörjar orderplockningen vid klockan 06:00. Vid klockan 06:30 samt 07:00 ankommer två 

till anställda och hjälper till med orderplockningen. Orderplockning sker i viss mån även lö-

pande under dagen varefter ordrar inkommer.   

 

Vid intervju med platsansvarig uppskattade han att de i genomsnitt plockar cirka 45 ordrar 

per dag. Orderplockningen utgör ungefär 25 procent av personalens arbetstid. Orderplock-

ningen består antingen av kundorder beställda av verkstäder alternativt privatpersoner som 

har beställt delar av Autoexperten. Fördelningen av dessa är cirka 90 procent till verkstäder 

och resterande 10 procent till privata kunder. En inkommen order plockas manuellt av en 

lagermedarbetare, antingen med hjälp av en plockvagn eller utan, beroende på orderns storlek 

och artiklarnas fysiska egenskaper. Orderplockningen utgår och avslutas i majoriteten av fal-

len vid upplagsplatsen. När orderplockaren plockat en artikel från lagret markerar hen att 

artikeln är plockad i plocklistan och fortsätter enligt samma procedur till ordern är färdig-

plockad. Vissa av orderplockarna samplockar liknande ordrar som ska levereras till samma 

kund men vanligtvis plockas varje order färdigt innan nästa påbörjas.  

 

Efter att en order är färdigplockad så placeras den avbockade plocklistan tillsammans med de 

plockade artiklarna på upplagsplatsen. Här kontrollerar en annan person att ordern är korrekt 

plockad enligt plocklistan för att försäkra sig om att inget felplock har förekommit. När samt-

liga ordrar är färdigplockade skrivs följesedlar ut som sedan ersätter plocklistorna. Sedan 

placeras de färdigplockade ordrarna ihop med respektive följesedel på hylla nummer sex, där 

de sorteras efter vilken kund som har beställt ordern. Innan en order lastas in i skåpbilarna går 

chauffören igenom följesedeln och kontrollerar att ordern stämmer överens med följesedel.  

 

Om det saknas artiklar till en order som ska levereras samma dag så färdigställs ordern så 

långt det går och läggs tillsammans med plocklista på upplagsplatsen i väntan på att färdig-

ställas tills de artiklar som saknas ankommer från centrallagret. Att leverera ej fullständiga 

kundorder är ovanligt och det sker i så fall i samråd med kund.  

 

Till sin hjälp använder sig orderplockarna av utskrivna pappersplocklistor som innehåller 

information om:  

 

• Kund inklusive kundnummer 

• Artikelnummer 
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• Benämning (vad det är för artikel) 

• Kvantitet som ska plockas av respektive artikel 

• Lagerplats (om det finns registrerat)  

• Tillgänglig kvantitet av artiklar  

• Leveransdag 

 
För att underlätta plockningen har lagerpersonalen en trappstege och ett antal mindre pallar 

till sitt förfogande främst för att kunna plocka vissa tyngre artiklar på de övre hyllplanen. 

Trappstegen är lokaliserad på kortsidan av hylla Y, Z i närheten av de flesta tyngre artiklarna 

exempelvis artikelgrupp 114 och 143.  

 

Alla artiklar som ankommer från centrallagret levereras inte direkt till verkstäderna. Det in-

nebär att när artiklar ankommer på morgonen plockas först de artiklar som ska komplettera 

orderna till verkstäderna innan resterande artiklar registreras i Infoflex och sedan placeras på 

rätt plats i lagret. 

4.6 In- och utleverans av artiklar 
Inleverans (lossning) av artiklarna sker genom port som är placerad längst in till höger i lag-

ret vid upplagsplatsen. Utlastning sker genom port på motsatt sida längst in i lagret.  

 

Inleverans av majoriteten av artiklarna sker oftast efter orderplockningen på morgonen har 

avslutats. När artiklarna från centrallagret inkommer till lagret är de uppdelade i postburar där 

artiklarna sorterats som lagerpåfyllning eller orderplock i respektive bur. Samtliga artiklar 

som levererats kontrolleras med hjälp av följesedlar från centrallagret innan de registreras i 

Infoflex. 

 

När artiklarna från lagerpåfyllning registrerats placeras de på en plockvagn och sedan går en 

orderplockare och placerar dessa på rätt plockplats i lagret. Då de flesta artiklarna ej har nå-

gon hållbarhetstid används i regel last in first out-principen (LIFO) när artiklar efter inleve-

rans placeras i lagret, men undantag kan förekomma. LIFO-principen tillämpas till exempel 

ej på artiklar med hållbarhetsdatum som hör till undantagsfallen, då använder sig Autoexper-

ten av first expires first out-principen (FEFO). Exempel på artiklar med hållbarhetsdatum är 

vätskor och rekondartiklar innehållande kemikalier.  

 

Utleverans sker genom att de färdigplockade ordrarna på hylla nummer 6 lastas i Autoexper-

tens skåpbilar och körs ut genom olika mjölkrundor. Autoexperten kör två runder till Mjölby 

respektive Kisa på daglig basis och levererar artiklar till verkstäderna. I Linköping körs tre 

rundor dagligen. I de här mjölkrundorna ingår Autoexpertens egna verkstäder men även 

andra verkstäder som inte är anslutna till koncernen Autoexperten.   
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4.7 Lageromsättningshastighet i nuläget 
Som tidigare nämnts i kapitel 4.1 finns det många artiklar i lagret som det lagras en enhet av. 

Det innebär att många av dessa artiklar sällan omsätts. Ett stort antal artikelgrupper hade 

2017 en lageromsättningshastighet mindre än 1 samtidigt som ett fåtal grupper hade en om-

sättningshastighet som var högre än 100. Den totala lageromsättningshastigheten för hela 

lagret 2017 var 2,6.  

 

För att illustrera en bild av lageromsättningshastigheten visas i Tabell 3 lageromsättningshas-

tigheten på de 10 artikelgrupper som hade högst antal uttag 2017. 

 
Tabell 3: Lageromsättningshastigheten för de artikelgrupper med högst antal uttag 2017 

Artikelgrupp Artikelgruppsnummer LOH 
KGK Fordonselektronik 152 4,9 
Filter 180 4,8 
Liqui-Moly 335 3,9 
Skivbromsbelägg 112 3,7 

Bromsskivor & trummor 114 3,6 

Tändstift/Glödstift 146 2,7 
Fram/bakvagnsdetaljer 120 2,0 
Glödlampor 140 2,0 
Bromsrör & Monteringsdeta 111 1,8 
K-Fix Pin-Pac Sortiment 387 1,7 

4.8 Uttagsfrekvens 
För att beräkna uttagsfrekvensen för artiklar användes historisk data från 2017 över uttag från 

lagret för samtliga artiklar.  

 
Uttagsfrekvensen för respektive artikel har beräknats med följande formel:  

 

Uttagsfrekvens/dag = 
B&%-/	8%%-(	-,	-0%'9./	8&1.0	#%81.0-1	%'1#C.0';1

B&%-/	1-(-0	'	#%81.0-1	%'1#C.0';1
 

 
För att beräkna uttagsfrekvensen för de olika artikelgrupperna summerades uttagen för re-

spektive artikel inom varje artikelgrupp för en tidsperiod. Den genomsnittliga uttagsfrekven-

sen presenteras per dag för att illustrera genomsnittliga kvantiteten av artiklar som plockas i 

lagret varje dag, se tabell 4.  
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Tabell 4: Uttagsfrekvens för artikelgrupper med högst uttagsfrekvens 2017 

Artikelgrupp Artikelgruppsnummer Genomsnittlig uttagsfrekvens/dag 
Filter 180 18,882 
K-Fix Pin-Pac Sortiment 387 5,709 
Tändstift/Glödstift 146 5,227 
Skivbromsbelägg 112 4,891 
Bromsskivor & Trummor 114 4,586 
KGK Fordonselektronik 152 4,423 
Liqui-Moly 335 4,255 
Fram/Bakvagnsdetaljer 120 3,482 
Glödlampor 140 3,377 
Bromsrör & Monteringsdeta 111 2,991 
 
För utförlig uttagsfrekvens från samtliga artikelgrupper som lagerhålls i lagret, se bilaga 3. 
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5. Artikelklassificering 
I nuläget utgår inte Autoexperten från någon klassificering vid artikelplacering av artiklar. 

Något som medför att artiklarnas placering inte följer något enhetligt mönster. Jonsson och 

Mattsson (2016) beskriver att en av fördelarna med en artikelklassificering är att verksamhet-

en får en överskådlig bild över vilka artiklar som är viktigast för driften och därför bör ägnas 

mer tid och resurser. 

5.1 Val av kriterier 
Det första steget i en ABC-klassificering är val av vilket värde som skall användas för artik-

larna, det vill säga val av kriterier (Oskarsson et al. 2013). Med den studerade teorin, obser-

vationer och intervjuer med personalen på Autoexperten i åtanke så har artiklarnas uttagsfre-

kvens valts som ett kriterium för ABC-klassificeringen. Vid bestämning av artikelplacering 

efter just uttagsfrekvens så placeras artikeln efter hur frekvent en plockplats besöks, något 

som Oskarsson et al. (2013) beskriver hjälper plockprocessen uppnå högre plockeffektivitet.  

 

Att uttagsfrekvens bestämdes som ett kriterium för ABC-klassificeringen korrelerar med stu-

diens syfte, att effektivisera orderplockningen, vilket specifikt ska uppnås genom att minska 

lagerpersonalens förflyttningar. Richards (2011) behandlar hur en ABC-klassificering base-

rad på uttagsfrekvens kan minimera lagerpersonalens rörelser och effektivisera orderplock-

ning. Med nämnda aspekter i beaktning valdes uttagsfrekvens som primärkriterium för ABC-

klassificeringen. 

 

För genomförandet av ABC-klassificeringen med dubbla kriterier valdes utöver uttagsfre-

kvensen, vikt som ett sekundärkriterium. Vikt valdes som ett sekundärkriterium då tyngre 

artiklars placering och antal enligt (Oskarsson et al. (2013) kan ge upphov till att orderplock 

stannar upp och tar längre tid. Ett annat argument för ABC-klassificeringen med dubbla krite-

rier är att vid intervju med personalen framkom det att även de ansåg att tyngre artiklar borde 

ges en artikelplacering så nära upplagsplatsen som möjligt då de är besvärliga att hantera.  

5.2 Bearbetning av data 
Innan klassificeringen kunde påbörjas genomfördes ett omfattande bearbetningsarbete av 

insamlade data. Först genom att artiklar som utgått ur sortimentet togs bort, artiklar vars uttag 

kunde härledas bakåt som noll flera år i tiden. I och med att författarna avgränsat sig från 

artiklar lagerförda i butiken, artikelgruppen däck och aresolrummet avstämdes de mot data 

och rensades bort.  

 

Artiklarna avstämdes mot Autoexpertens artikelkatalog för att säkerställa att samtliga artik-

lars uttagsfrekvens angivits i korrekt enhet. Vid svårigheter att fastställa rätt enhet på artiklars 

uttagsfrekvens, så tillfrågades personalen om dessa artiklar. Artikelgrupperna justerades efter 

artiklarnas uttagsfrekvens angivits i korrekt enhet. 
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5.3 ABC-analys 
Oskarsson et al. (2013) beskriver att oberoende vilket kriterium som ligger till grund för klas-

sificeringen så är stegen de samma. I kapitel 5.1 skrivs om ett av studiens val av kriterier, 

uttagsfrekvens. Efter kriteriet uttagsfrekvens bestämts så beräknades uttagsfrekvensen för 

respektive artikelgrupp och sorterades i fallande ordning. De nästföljande stegen i klassifice-

ringen var att beräkna artiklarnas procentuella andel av uttagsfrekvensen. Sedan beräknades 

den ackumulerade procentuella uttagsfrekvensen, artikelgruppernas procentuella andel av det 

totala antalet artiklar, beräkna artiklarnas ackumulerade procentuella andel. Slutligen be-

stämma lämpliga klassindelningar för artikelgrupperna. Samtliga beräkningar genomfördes i 

Excel, de föreslagna klassindelningarna för respektive artikelgrupper beskrivs i följande kapi-

tel. 

5.3.1 Endimensionell ABC-analys av artikelgrupper 

Artikelklassificeringen har utförts med fem klassindelningar från A till E. Artikelgrupp 180 

filter, blev den enda artikelgrupp som tilldelades klass A på grund av naturlig brytpunkt mot 

efterföljande artikelgrupp. Artikelgrupp 180 har en uttagsfrekvens på cirka 19 stycken/dag 

och utgör 15,77 % av de totala uttagen, de nästföljande tre artikelgrupperna har tillsammans 

en uttagsfrekvens på cirka 16 stycken/dag och utgör tillsammans inte en lika stor del av utta-

gen som artikelgrupp 180 ensam.  

 

Mellan klass B och C finns det en naturlig brytpunkt, då det nästan skiljer 100 uttag årligen 

mellan artikelgrupp 375 och 185 samt att gränsen för över 2 uttag per dag går mellan dem. 

Mellan artikelgrupp 190 och 223 går gränsen för ett uttag dagligen och gav upphov till att 

gränsen för C och D artiklar drogs här. Artikelgrupper placerade i klass D och E utgörs av 

artiklar med låg plockfrekvens. Klass D utgörs av artikelgrupper med en uttagsfrekvens på 

mellan 0,2 – 1 per dag.  Klass E har en uttagsfrekvens mellan 0 – 0,2 per dag alltså artikel-

grupper som i genomsnitt har färre än ett uttag per vecka. Ett urval av klassificeringen visas i 

tabell 5, klassificeringen i sin helhet återfinns i bilaga nummer 3. Av layoutmässiga skäl visar 

inte tabell 5 samtliga artikelgrupper och klasser. 
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Tabell 5: Artikelklassificering efter uttagsfrekvens 

 
 

5.3.2 Dubbel ABC-analys av artikelgrupper 

En dubbel artikelklassificering efter uttagsfrekvens och vikt genomfördes för artikelgrupper-

na. För att inte enbart ta hänsyn till uttagsfrekvens utan också de artiklar som personalen an-

såg tog längre tid att plocka på grund av att de är tunga angavs uppskattad vikt som ett andra 

kriterium. Artikelgruppernas klassificering efter uttagsfrekvens från kapitel 5.2.1 används 

som primärkriterie i den dubbla ABC-analysen. För kriteriet vikt kunde endast två artikel-

grupper, 114 (bromsskivor & trummor) och 143 (startbatterier) helt anses vara tyngre artikel-

grupper varför endast dessa artikelgrupper efter vikt klassificerats som A. Övriga artikelgrup-

per har efter vikt klassificerats som B. Ett urval av dubbel ABC-analys kan ses i tabell 6. 

Fullständig dubbel ABC-analys återfinns i bilaga 4.  

 
 

  

Artikelgrupp Uttagsfrekvens/dag

Andel av 

totalt antal 

uttag

Ackumulerad 

andel av totala 

uttag 

Andel av totalt 

antal 

artikelgrupper

Ackumulerad 

andel av antal 

artikelgrupper Klassificering

180 - FILTER 18,882 15,77% 15,77% 0,926% 0,926% A
387 - K-FIX PIN-PAC SORTIMENT 5,709 4,77% 20,54% 0,926% 1,852% B
146 - TÄNDSTIFT/GLÖDSTIFT 5,227 4,37% 24,91% 0,926% 2,778% B
112 - SKIVBROMSBELÄGG 4,891 4,09% 29,00% 0,926% 3,704% B
114 - BROMSSKIVOR & TRUMMOR 4,586 3,83% 32,83% 0,926% 4,630% B
152 - KGK FORDONSELEKTRONIK 4,423 3,69% 36,52% 0,926% 5,556% B
335 - LIQUI-MOLY 4,255 3,55% 40,08% 0,926% 6,481% B
120 - FRAM/BAKVAGNSDETALJER 3,482 2,91% 42,99% 0,926% 7,407% B
140 - GLÖDLAMPOR 3,377 2,82% 45,81% 0,926% 8,333% B
111 - BROMSRÖR & MONTERINGSDETA 2,991 2,50% 48,31% 0,926% 9,259% B
319 - ÖVRIGT BILKEMI 2,759 2,31% 50,61% 0,926% 10,185% B
178 - ABR VIA KGK 2,659 2,22% 52,83% 0,926% 11,111% B
389 - ÖVRIG EL-FÖRB MTRL 2,536 2,12% 54,95% 0,926% 12,037% B
375 - ARBETSHANDSKAR 2,191 1,83% 56,78% 0,926% 12,963% B
184 - FLÄKTREMMAR 1,777 1,48% 58,27% 0,926% 13,889% C
116 - BROMS & KOPPL,HYDRAULIK 1,750 1,46% 59,73% 0,926% 14,815% C
383 - SÄKRINGAR 1,655 1,38% 61,11% 0,926% 15,741% C
354 - SLANGKLAMMER 1,632 1,36% 62,47% 0,926% 16,667% C
122 - BILFJÄDRAR 1,623 1,36% 63,83% 0,926% 17,593% C
186 - HANSEN RACING 1,527 1,28% 65,11% 0,926% 18,519% C
124 - STÖTDÄMPARE 1,486 1,24% 66,35% 0,926% 19,444% C
183 - KAMREMMAR 1,445 1,21% 67,56% 0,926% 20,370% C
121 - HJULLAGER PV 1,368 1,14% 68,70% 0,926% 21,296% C
365 - LACKTILLBEHÖR ÖVRIGT 1,286 1,07% 69,77% 0,926% 22,222% C
376 - SKOR/ SKYDDSKLÄDER 1,282 1,07% 70,84% 0,926% 23,148% C
143 - STARTBATTERIER 1,145 0,96% 71,80% 0,926% 24,074% C
115 - BROMSOK 1,114 0,93% 72,73% 0,926% 25,000% C
190 - FILTER TUNGA FORDON 1,064 0,89% 73,62% 0,926% 25,926% C
229 - FÄRDSKRIVARE/ALCOLÅS 0,955 0,80% 74,42% 0,926% 26,852% D
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Tabell 6: Ett urval av dubbel ABC-analys 

 
 

5.3.3 ABC-analys av filter 

En ABC-analys av artikelgrupperna 180 och 190 genomfördes då författarna ville undersöka 
vilka artiklar som hade högst uttagsfrekvens i den artikelgruppen med högst uttagsfrekvens.  
Artikelgrupp 180 (filter) är den artikelgrupp med klart högst uttagsfrekvens. Tillsammans står 

artikelgrupp 180 och 190 för 16,66 % av alla uttag ur lagret. Då den i nuläget är placerad till-

sammans med artikelgrupp 190 (filter tunga fordon) har dessa två grupper tillsammans under-

sökts med avseende att effektivisera orderplockningen. Att artikelgrupp 190 inkluderades i 

klassificeringen gjordes också för att personalen inte särskiljer de två grupperna något. Per-

sonalen anser att artikelgrupp 180 och 190 är en artikelgrupp (filter) bara att de råkar ha olika 

artikelgruppsnamn i deras lagerstyrningssystem och att de även i fortsättningen bör placeras 

ihop med varandra. Lagret lagerhöll under 2017 totalt 794 unika artiklar av artikelgrupp 180 

och 190. Klassificeringen genomfördes med en framtida artikelplacering i åtanke där, de filter 

med högst uttagsfrekvens tilldelas en placering längst ut i hyllorna på sektion 1 närmast mitt-

gången. Författarna gjorde bedömningen att cirka 150 unika filter skulle få plats i sektion 1 

på nuvarande hyllor avsedda för filter. Som en följd av detta klassificerades de 150 filter med 

högst uttagsfrekvens som A och de övriga 644 som B.  

Artikelgrupp

Klassificering enligt 

uttagsfrekvens

Klassificering 

enligt vikt

Dubbel 

klassificering

180 - FILTER A B AB
114 - BROMSSKIVOR & TRUMMOR B A BA
143 - STARTBATTERIER C A CA
387 - K-FIX PIN-PAC SORTIMENT B B BB
146 - TÄNDSTIFT/GLÖDSTIFT B B BB
112 - SKIVBROMSBELÄGG B B BB
152 - KGK FORDONSELEKTRONIK B B BB
335 - LIQUI-MOLY B B BB
120 - FRAM/BAKVAGNSDETALJER B B BB
140 - GLÖDLAMPOR B B BB
111 - BROMSRÖR & MONTERINGSDETA B B BB
319 - ÖVRIGT BILKEMI B B BB
178 - ABR VIA KGK B B BB
389 - ÖVRIG EL-FÖRB MTRL B B BB
375 - ARBETSHANDSKAR B B BB
184 - FLÄKTREMMAR C B CB
116 - BROMS & KOPPL,HYDRAULIK C B CB
383 - SÄKRINGAR C B CB
354 - SLANGKLAMMER C B CB
122 - BILFJÄDRAR C B CB
186 - HANSEN RACING C B CB
124 - STÖTDÄMPARE C B CB
183 - KAMREMMAR C B CB
121 - HJULLAGER PV C B CB
365 - LACKTILLBEHÖR ÖVRIGT C B CB
376 - SKOR/ SKYDDSKLÄDER C B CB
115 - BROMSOK C B CB
190 - FILTER TUNGA FORDON C B CB
229 - FÄRDSKRIVARE/ALCOLÅS D B DB
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5.3.4 ABC-analys av bromsskivor & trummor 

Artikelklassificeringen av artikelgrupp 114 (bromsskivor & trummor) genomfördes då förfat-

tarna med den dubbla klassificeringen av artikelgrupper i åtanke ansåg att artikelgrupp 114 på 

grund av uttagsfrekvens och vikt behövdes ägnas extra hänsyn. Klassificeringen genomfördes 

på liknande sätt som klassificeringen av filter med en framtida artikelplacering i åtanke, det 

vill säga att målet var att klassificera så många bromsskivor som får plats i sektion 1 på hyl-

lorna där bromsskivor är placerade idag. Vid en observation av hylla 3 och 4 gjordes upp-

skattningen att 48 unika bromsskivor får plats på sektion 1. Således klassificerades de 48 

bromsskivor med högst uttagsfrekvens som A och övriga 182 som B.  
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6. Förslag på artikelplacering 
Den utförda artikelklassificeringen ligger till grund för utförandet av artikelplaceringen, som 

uppfyller studiens syfte, att möjliggöra en effektivisering av personalens orderplock. Artikel-

klassificeringen är i sin tur genomförd efter kriterierna uttagsfrekvens och vikt. Oskarsson et 

al. (2013) belyser aspekten att använda sig av uttagsfrekvensen vid en artikelplacering och 

genom det placera artikeln efter hur ofta plockplatsen besöks, vilket hjälper plockprocessen 

att uppnå en högre plockeffektivitet.  

6.1 Artikelplacering för artikelgrupper 
De olika artikelgrupperna har efter fallande uttagsfrekvens och vikt placerats så nära upp-

lagsplatsen som möjligt, därför att orderplockningen i majoriteten av fallen påbörjas från 

upplagsplatsen och avslutas där. Richards (2011) menar att artiklar med en hög uttagsfre-

kvens ska placeras lättåtkomligt och i möjligaste mån nära utlastningsytorna. Artikelplace-

ringen är utförd efter den dubbla ABC-analysen, vilket medför att artikelgruppernas uttags-

frekvens och vikt har styrt placeringarna de har tilldelats. Med den dubbla ABC-analysen i 

åtanke har artikelgrupperna 114 i klass BA och 143 i klass CA blivit placerade på hylla 3, 4 

och 5. Detta då artikelgruppernas klassificering motiverar att de ska placeras nära upplags-

platsen. Artikelgrupp 980 har också tilldelats en artikelplacering långt ifrån upplagsplatsen 

trots hög uttagsfrekvens, eftersom att artikelgrupp 980 är en intern artikelgrupp för ”övrigt” 

exempelvis intern försäljning mellan olika lager inom koncernen. 

 

Samtliga artikelgruppers platsanspråk de upptar i nuläget har kartlagts. Artikelgruppernas 

platsanspråk i nuläget tillsammans med den dubbla ABC-analysen ligger till grund för den 

föreslagna artikelplaceringen. Kartläggningen över artikelgrupperna har genomförts för sekt-

ioner och på hyllplansnivå. Genom att avräkna artikelgruppernas platsanspråk mot hyllornas 

kapacitet säkerställdes att samtliga artikelgrupper kunde rymmas på de föreslagna hyllorna. I 

största mån har varje enskild artikelgrupp försökts placeras på en och samma hylla, undan-

tagsfallen är artikelgrupp 110, 114, 180 och 190 som på grund av sina stora antal, krävt flera 

hyllor samt artikelgrupp 111 och delar av grupp 387 som placerats på kortsidan av flera hyl-

lor.  

 

I figur 21 kan den nya föreslagna artikelplaceringen ses i sin helhet. Bilaga 5 visar i tabell-

form vilka artikelgrupper som lagras på respektive hylla samt hur många sektioner och hyll-

plan de olika hyllorna består av. 
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Figur 21: Föreslagen artikelplacering. 

6.2 Artikelplacering för filter  
Efter att klassificeringen av filter genomförts var målet att med hjälp av en förändrad place-

ring på sektionsnivå kunna minska personalens förflyttningar vid plockning av filter. Då filter 

utgör en så stor del av alla uttag har de undersökts individuellt och vad en alternativ artikel-

placering av dessa skulle kunna innebära i besparade förflyttningar för plockpersonalen. 

Samtliga filter på hyllorna N, P och O har observerats och deras nuvarande placering i re-

spektive hyllsektion har kartlagts. De tre yttersta hyllsektionerna (sektion 1) på hyllorna N, P 

och O kan lagra ungefär 150 unika artiklar filter. Det är dessa sektioner som varit av störst 

intresse för att minska lagerpersonalens onödiga förflyttningar då dessa 150 filter utgör 72 % 

av uttagen av filter. 

6.2.1 Föreslagen artikelplacering filter 

De 150 filter som klassificerats som A har flyttats till sektion 1 i hylla N, P och O. Ursprung-

ligen var dessa filter placerade från allt mellan hyllsektion 1 till 6 på de olika hyllorna. I sekt-

ion 1 i hylla N, P och O är det i nuläget endast 36 filter placerade. Av dessa 36 filter var det 6 

stycken som klassificerats som A varav det endast var 30 filter som i den föreslagna artikel-

placeringen behövde flyttas längre in i hyllan. Vid beräkningarna har artiklarna inte placerats 
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på olika hyllplan då det för produktgrupp 180 och 190 inte ansågs vara tillräckligt relevant av 

ergonomiska skäl och för att vilket hyllplan respektive artikel skulle placeras på inte ansågs 

få betydande påverkan på plocktiden.  

 

Innan den föreslagna artikelplaceringen presenterades så var exempelvis de tre filtren med 

högst uttagsfrekvens lokaliserade på hyllsektion nummer 6 istället för nummer 1. Den indivi-

duella besparingen för varje uttag av dessa filter blir förflyttningen av 5 hyllsektioner för la-

gerpersonalen, vilket motsvarar 10 meter fram och tillbaka, multiplicerat med antal uttag. 

Figur 22, illustrerar flytten av filter mellan hyllsektionerna 1 till 6. 

 

 
 
Figur 22: Flytten av filter mellan hyllsektioner 

6.2.2 Besparad förflyttning med föreslagen artikelplacering 

Den besparade förflyttningen med föreslagen artikelplacering för filter innebär att order-

plockarnas förflyttning från mittgången till de artiklarna med högst uttagsfrekvens kommer 

minska. Figur 23 visar hyllorna N, O och P som i nuläget lagerhåller filter. Figur 23 visar 

även avstånden mellan respektive hyllsektion samt total längd för en hel hylla.  
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Figur 23: Filterhyllor och deras mått. 

Således är det endast sträckan in och ut ur själva hyllan som besparingen beräknar och inte 

den minskade förflyttningen som troligtvis uppstår om artikelgrupp 180 och 190 flyttas när-

mare upplagsplatsen.  

 

Filter som behövde flyttas från sektion 1 längre in i hyllorna till andra sektioner placerades på 

sektion 2 och 3 på platser som tidigare varit upptagna av filter som förflyttats till sektion 1.  

6.2.3 Formel för beräkning  

För att beräkna besparingen har författarna först beräknat hur långt personalen i nuläget för-

flyttar sig in och ut ur dessa hyllor vid plockning av filter. För att beräkna den nuvarande för-

flyttningen som uppkommer vid orderplock av filter har antal uttag multiplicerats med deras 

nuvarande placering i sektion och sedan summerats. Att man sedan måste multiplicera med 

gånger 2 är för att samtliga beräkningar syftar på att personalen går in och ut i hyllan.  

Följande formell användes för beräkning av personalens förflyttningar i nuläget: 
 
Filters nuvarande placering sektion N,  N = 1–6 
 
Antal uttag styck per artikel X,   X = 0–116  
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���ä����	�ö����������	�	���ä��� = � ∗ � ∗ 2 
 
 
Resultaten för samtliga artiklar filter summerades sedan till 35 870 meter. 

 
 
För att beräkna besparingen i förflyttning användes en liknande formel med undantaget att 

filters nuvarande placering i sektion N subtraheras med 1. Om ett filter exempelvis flyttas 

från sektion 3 till sektion 1 blir besparingen således två sektioner. Besparing i förflyttning har 

beräknats enligt följande formell: 

 
���������	�	�ö���������� = � ∗ � − 1 ∗ 2 

 
Besparingen av förflyttning beräknades för samtliga 150 filter med A klassificering och 

summerades till 23 464 m. 

 

 

Förlusten av förflyttningarna beräknades för de 30 filter som behövde flyttas till sektioner 

längre in i hyllan. Då det efter flytten av de 150 filter som klassificerats A frigjordes plats på 

sektion 2 och 3 valdes för bästa resultat att flytta de 30 filtren till dessa sektioner. Förlusten i 

förflyttning har beräknats enligt följande formell: 

 
   �ö�������	�	�ö���������� = � ∗ � − 1 ∗ 2               N= 1–3  
 
 
Förlusten av förflyttning beräknades för de 30 filter som behövde flyttas från sektion 1 till 

andra sektioner och summerades till 196 m.  

 
�����	���������	��	�ö���������� = 23	464	� − 196	� = 23	268	� 

 
 
Föreslagen artikelplaceringen av dessa 150 filter skulle innebära en minskad förflyttning om 

23 268 meter årligen för Autoexpertens lagerpersonal. Denna minskade förflyttning för la-

gerpersonalen om 23 268 meter, innebär att man reducerar antalet onödiga förflyttningar in 

och ut ur hyllan vid plock av filter med cirka 65 procent, jämfört med nuläget. 

6.3 Artikelplacering för bromsskivor 
Efter att klassificeringen av bromsskivor genomförts var målet att med en ny artikelplacering 

minska personalens onödiga förflyttningar vid plockning av bromsskivor samt att förbättra 

ergonomiska faktorer vid orderplockning. Samtliga bromsskivors nuvarande lagerplats på 

hylla 3 och 4 har undersökts individuellt. I nuläget lagras cirka 24 olika artiklar av bromsski-

vor på varje sektion vara det i sektion, det vill säga i sektion 1 på hylla 3 och 4 får det totalt-

plats med 48 olika artiklar bromsskivor. Bromsskivorna som artikelgrupp är klassificerade 

som A enligt viktkriteriet. Vidare har dessa bromsskivor och vilket hyllplan de placerats på 

tagits i beaktning. Placeringen på hyllplansnivå har utförts enligt gyllene zonen strategin. De 
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48 bromsskivorna som inom artikelgruppen klassificerats som A står för ca 76,5 % av samt-

liga uttag av artikelgrupp 114.  

6.3.1. Föreslagen artikelplacering bromsskivor 

De 48 bromsskivor som klassificerats som A har tilldelats placering i sektion 1 på hylla 3 och 

4. För frigöra plats med dessa bromsskivor har ett antal bromsskivor som klassificerats som B 

förflyttats till sektion 2,3 och 4 enligt samma princip som föreslagen artikelplacering för filter 

i kapitel 6.2.1. Utöver det så har bromsskivor med klassificering A placerats på olika hyllplan 

där bromsskivorna med högst uttagsfrekvens i fallande ordning placerats på hyllplan 4,3,2,1,5 

och 6.  

6.3.2 Besparad förflyttning med föreslagen artikelplacering 

Resultatet av artikelplaceringen har beräknats med samma formler som i kapitel 6.2.3. Den 

totala besparingen med föreslagen artikelplacering blir 2826 meter.  

 

I nuläget förflyttar sig orderplockarna 5100 meter in och ut från mittgången för att plocka 

bromsskivorna. Den föreslagna placeringen som ger en besparing på 2826 meter skulle då 

innebära en procentuell besparing av förflyttningar in och ut ur hyllorna på 55,41 %.  
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7.Analys  
I detta kapitel analyseras Autoexpertens lager genom att nuläget jämförs mot teori från litte-

raturstudien. Vidare analyseras också resultatet av studien, det vill säga vad författarna före-

slagna artikelplacering bör få för effekter på orderplockningen.  

7.1 Nulägesanalys  
Som beskrivet i kapitel 2.2.2 nämner Moshen (2002) ett antal olika aktiviteter som bör tas 

hänsyn till vid utformandet av en lagerlayout. För Autoexperten kan det anses att de i viss 

mån har tagit produkters olika egenskaper och plockning i beaktning vid utformandet av nu-

varande lagerlayout. De har däremot ej tagit hänsyn till artiklarnas efterfrågan.  

 
Lagret använder sig för närvarande av hyllfackslagring som förvaringssystem för majoriteten 

av deras artiklar. Jonsson och Mattsson (2016) menar att hyllfackslagring är särskilt lämpligt 

i reservdelslager när små volymer av varje artikel ska lagras vilket är fallet för Autoexperten. 

De har även ett pallställage där artiklar förvaras som av fysiska anledningar ej får plats i deras 

hyllfack.  

 

Jonsson och Mattsson (2016) poängterar att det är viktigt att tänka på att utnyttja höjden i 

lokalen och hur breda plockgångarna ska vara. Höjden i lagret är i nuläget inte utnyttjad till 

fullo men det finns planer på att utöka detta utnyttjande genom att bygga en till våning i delar 

av lagret när sortimentet utökas. Plockgångarna mellan hyllorna i nuläget är dimensionerade 

så att två orderplockare kan mötas om de plockar i samma plockgång, däremot kan två order-

plockare inte mötas om båda använder plockvagn, se kapitel 4.2 för samtliga mått och av-

stånd i den nuvarande lagerlayouten. 

 

Generellt är de tyngsta produkterna placerade i början av lagret (om man anser att början av 

lagret är där plockrundan börjar). Nuvarande lagerlayout möjliggör också att orderplockarna 

kan plocka varor från båda sidor i gångarna mellan hyllorna. Ovan nämnda faktorer är exem-

pel på sådant som Richards (2011) anser är viktigt vid utformandet av en effektiv lagerlayout.  

 

Autoexperten använder sig som tidigare nämnt inte av någon gemensam strategi för artikel-

placeringen i nuläget. Vissa av artiklarna är grupperade efter deras artikelnummer från leve-

rantören något som Hompel och Schmidt (2007) menar till exempel underlättar arbetet vid 

inventering. Vid intervju med personal på Autoexperten framgick att även de ansåg att inven-

teringen gick snabbare på de produkter som grupperats efter artikelnummer. Användandet av 

leverantörernas artikelnummer ökar dock risken för felplock då artiklar som har liknande 

artikelnummer placeras nära varandra och ibland direkt intill varandra. Flera artiklar är place-

rade likt figur 20 i kapitel 4.3 där man kan se att vissa artiklar är visuellt lika varandra samti-

digt som deras artikelnummer i det närmaste är identiska. Vid en intervju med platschefen på 

Autoexperten uppskattade han att felplock sker någon gång i månaden främst för att många 

artiklar med liknande artikelnummer även är visuellt lika varandra. Grosse et al. (2007) näm-

ner att den mänskliga faktorn ofta är orsaken bakom felplock.  
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För artikelplacering anser Richards (2011) att artiklar med hög uttagsfrekvens ska placeras så 

nära utlastningsytorna som möjligt något som inte är fallet hos Autoexperten idag. Den pro-

duktgrupp med högst uttagsfrekvens är i nuläget placerad längst bort från upplagsplatsen vil-

ket illustrerats i kapitel 4.2. Med föreslagen artikelplacering av artikelgrupperna enligt kapitel 

6.1 kommer de artikelgrupper med högst uttagsfrekvens istället placeras så nära upplagsplat-

sen som möjligt.  

 

Vidare menar Oscarsson et al. (2013) att tyngre artiklar bör placeras så nära golvet som möj-

ligt även om de har låg uttagsfrekvens. Det här är något som gjorts för vissa artiklar men 

samtidigt finns det tyngre artiklar med förhållandevis hög uttagsfrekvens som är placerade 

högt upp i hyllorna.   

 
Orderplock på Autoexperten fungerar generellt på samma sätt som Oskarsson et al. (2013) 

definierar orderplock det vill säga att material hämtas från lagerplats efter de kundorder som 

inkommit. Däremot förekommer det även att artiklar plockas direkt efter leverans från 

centrallager innan de placerats på respektive lagerplats för att spara tid. Det orderplock som 

används på Autoexperten är manuellt orderplock där plockaren går till godset vilket De Kos-

ter et al. (2007) nämner som den vanligaste formen av orderplock.  

7.2 Analys av föreslagen artikelplacering 
Författarnas förslag till en ny artikelplacering grundar sig i studiens syfte som är att genom en 

artikelplacering effektivisera orderplockningen hos Autoexperten. Den föreslagna artikelpla-

ceringen grunder sig på kriterierna uttagsfrekvens och vikt vilka enligt teorin är två kriterier 

som har stor påverkan på orderplockning. Att placera artiklarna efter uttagsfrekvens är något 

som Oskarsson et al. (2013) beskriver kan medföra att orderplockningen blir mer effektiv. 

Även Richards (2011) anser att artiklar med hög uttagsfrekvens bör placeras så lättåtkomligt 

som möjligt medan artiklar med låg uttagsfrekvens bör placeras längre bort ifrån utlast-

ningsytorna.  

 

För kriteriet vikt anser Oskarsson et.al (2013) att om en produkt är tung kan den få hela or-

derplockningen att stanna upp vilket även framgick av insamlad data från intervjuer. Genom 

att placera artiklarna med högst uttagsfrekvens i den gyllene zonen menar Larco et.al (2017) 

att man effektiviserar orderplockningen. Som en följd av denna teori implementeras placering 

i gyllene zonen av de bromsskivor och trummor med högst uttagsfrekvens, som också är 

tunga artiklar i den föreslagna artikelplaceringen av artikelgrupp 114 (bromsskivor och 

trummor).  

 

Utöver dessa teorier om hur placering av artiklar kan effektivisera orderplockning beräknade 

författarna den besparade förflyttningen för lagerpersonalen in och ut ur hyllorna vid en ny 

artikelplacering av artikelgrupp 114, 180 och 190. Resultaten av beräkningen visar på en be-

sparing på cirka 26 000 meter. Om man utgår från antagandet att en lagerarbetare förflyttar 

sig cirka 10 000 meter per dag och orderplockningen i sin tur utgör 25 procent av lagerarbe-
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tarnas arbetsdag så förflyttar sig lagerarbetarna cirka 2500 meter per dag under orderplock-

ningen. Besparingen i förflyttning om 26 000 meter kan då tänkas innebära en besparing mot-

svarande cirka 10 arbetsdagar specifikt för orderplockningen, alternativt motsvara ungefär 20 

timmars arbete.  

 

Således bör föreslagen artikelplacering där artikelgrupperna efter fallande uttagsfrekvens och 

vikt placerats så nära upplagsplatsen som möjligt samt placeringen av artikelgrupp 114 i den 

gyllene zonen. Vilket kommer möjliggöra en effektivisering av orderplockningen sett till per-

sonalens förflyttningar, men även i insparad tid och slutligen personalens ergonomiska för-

hållanden. Just förslitningsskador och bestående smärtor i muskler är vanligt förekommande 

inom lagerverksamheter, något som i möjligaste mån bör förebyggas.  
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8. Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras studiens föreslagna artikelplacering, de utförda ABC-analyserna, 

begränsningar, samhälleliga- och etiska aspekter, resultatens trovärdighet och slutligen vidare 

studier.  

8.1 Den föreslagna artikelplaceringen  
Att artiklar placerats efter fallande uttagsfrekvens och vikt så nära upplagsplatsen som möj-

ligt grundar sig i att minska lagerarbetarnas onödiga förflyttningar. De Koster et al. (2007) 

beskriver att cirka 55 % av en orderplockares arbete utgörs av förflyttningar vilket innebär att 

det där finns störst möjlighet till effektivisering. Genom att minska dessa förflyttningar kan 

tiden som frigörs läggas på andra värdeskapande aktiviteter inom verksamheten. Den fri-

gjorda tiden blir mer aktuell vid en framtida utökning av sortimentet, då orderplockarnas ar-

betsbörda beräknas öka blir det ännu viktigare att de artiklar med högre uttagsfrekvens place-

ras i närheten av upplagsplatsen. 

 

Den föreslagna artikelplaceringen har utgått från den dubbla ABC-analysen som baserats på 

kriterierna, uttagsfrekvens och vikt. Författarna ansåg att enbart den endimensionella ABC-

analysen med kriteriet uttagfrekvens inte gav en rättvis bild av lagerhanteringen artiklarna ger 

upphov till. Genom att inkludera kriteriet vikt i den dubbla ABC-analysen tar klassificeringen 

i större utsträckning hänsyn till artiklar som tar längre tid att plocka. Oskarsson et al. (2013) 

menar att artiklar som är tunga kan ge upphov till att orderplockning stannar upp och tar 

längre tid vilket även personalen intygade. Av dessa anledningar beslutades att utgå från den 

dubbla ABC-analysen vid framtagandet av den föreslagna artikelplaceringen.  

 

Föreslagen artikelplacering av artikelgrupp 114, bromsskivor & trummor tar även hänsyn till 

ergonomiska aspekter, då artiklarna i 114 som har högst uttagsfrekvens prioriterats en place-

ring på hyllplan 4 och neråt. Något som Larco et al. (2017) beskriver som placering i gyllene 

zonen. Mer specifikt innebär placering i gyllene zonen att artiklar som plockats frekvent bör 

placeras mellan midjan och axlarna på lagerarbetaren. Effekten av denna strategi är att man 

minskar plocktiden för artiklarna med högst plockfrekvens och även tar hänsyn till lagerarbe-

tarens ergonomiska förhållanden. Förslitningsskador är vanligt för lagerpersonal och det är 

inte ovanligt med långvariga smärtor i muskler. Calavazara et al. (2017) menar att en av de 

faktorerna som har störst påverkan på arbetsskador i ett plocklager är artiklarnas vikt men 

också specifika rörelser som att vrida sig, stäcka på sig eller böja sig ner när man plockar 

tunga varor. En effekt som är svår att kvantifiera är att personalen i samma utsträckning inte 

behöver använda sig av hjälputrustning som till exempel stege eller pall vid plockning av 

denna artikelgrupp vid genomförandet av artikelplaceringen för 114. Plocktiden bör alltså 

kunna minska om användandet av stege vid plockning av artikelgrupp 114 minskar. 

 

En annan aktivitet som kan påverkas av den föreslagna artikelplaceringen är inlagring av ar-

tiklar från centrallagret. Då inlagring av artiklar likt orderplockningen utgår från upplagsplat-

sen bör det innebära att denna aktivitet kan utföras på kortare tid än idag, då samtliga högfre-
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kventa artikelgrupper placerats så nära upplagsplatsen som möjligt. Till exempel skulle per-

sonalen vid inlagring av filter inte behöva förflytta sig till hylla N utan till hylla X varje gång 

som filter ska in i lagret. Om inlagring av artiklarna sker styckvis bör även samma besparing i 

förflyttningar med föreslagen artikelplacering av filter och bromsskivor genereras i inlagring-

en. Sammanfattningsvis bör tiden för inlagring kunna minska även om effekten är lite oklar, 

då den styrs av kvantiteten på de artiklar som ska inlagras vilket även den varierar dagligen.  

 

Med den framtida utökningen av sortimentet i åtanke har viss plats lämnats på hyllorna vid 

utförandet av placeringen. Det här för att säkerställa att det finns marginal på hyllorna. Ge-

nom detta garderar sig den föreslagna artikelplaceringen i viss mån för framtiden och är inte 

enbart funktionell för nuläget. Många av hyllorna i nuläget är också underutnyttjade sett till 

deras lagringskapacitet vilket författarna haft i åtanke med föreslagen artikelplacering. Via 

den föreslagna artikelplaceringen så används cirka en hylla färre än i nuläget, då lagrings-

kapaciteten komprimeras och detta trots att utrymme har lämnats för nya artiklar. 

 

Gällande hyllornas sektioner, så har merparten av hyllorna sex stycken sektioner. Att antalet 

sektioner varierar grundar sig i artiklarnas fysiska utseende och den nuvarande lagerlayoutens 

dimensioner. Varje utökning av en sektion medför att man måste avdela denna sektionen med 

en ställagebalk eller ställagegavel, något som medför att lagringsutrymmet i viss mån mins-

kar linjärt med antalet ställagebalkar som införs. Författarna anser att antalet sektioner inte 

har stor påverkan på effektiviteten för lagring av artiklarna förutom att vissa artiklar är längre 

än en meter och då behövs sektioner som är längre.  

 

Utförandet av den föreslagna artikelplaceringen bör innebära ett omfattande omflyttningsar-

bete för personalen på Autoexperten, inte minst att frigöra plats för att sedan flytta samtliga 

artikelgrupper och artiklar enligt den föreslagna artikelplaceringen, men även då samtliga 

artiklar kommer behöva tilldelas nya lagerplatser i Infoflex, enligt den föreslagna artikelpla-

ceringen. Utökningen av Autoexpertens sortiment kommer medföra omflyttningar och i sam-

band med dessa anser författarna att Autoexperten har möjligheten att samtidigt genomföra 

den föreslagna artikelplaceringen. Däremot bör inte implementeringen av den föreslagna arti-

kelplaceringen innebära några kostnader för Autoexperten förutom personalens arbetstid. Det 

är även troligt att det kommer behövas en viss tid för personalen att anpassa sig till den före-

slagna artikelplaceringen varför effekten av den kanske inte skulle vara märkbar omedelbart. 

Exakt hur stor denna arbetsbörda blir är svårt att avgöra, men som alla större förändringar, 

kräver artikelplaceringen engagemang och tid. 

8.2 ABC-analyser 
Den föreslagna artikelplaceringen har utgått från den dubbla ABC-analysen som baserats på 

kriterierna, uttagsfrekvens och vikt. Författarna ansåg att enbart den endimensionella ABC-

analysen med kriteriet uttagfrekvens inte gav en helt rättvis bild av lagerhanteringen artiklar-

na ger upphov till. Genom att inkludera kriteriet vikt i den dubbla ABC-analysen tar klassifi-

ceringen i större utsträckning hänsyn till artiklar som tar längre tid att plocka. Oskarsson et al. 

(2013) menar att artiklar som är tunga kan ge upphov till att orderplock stannar upp och tar 
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längre tid vilket även personalen intygade. Av dessa anledningar beslutades att utgå från den 

dubbla ABC-analysen vid framtagandet av den föreslagna artikelplaceringen.  

 
Artikelgrupperna för filter har studerats närmare och en ABC-analys har utförts för artikel-

grupp 180 och 190. Klassificeringen av artikelgrupp 180 och 190 har legat till grund för en 

föreslagen placering för dessa artikelgrupper på hyllsektionsnivå. Denna föreslagna placering 

beskrivs i sin helhet i kapitel 6.2. En ABC-analys för artikelgrupp 114 likt den för filter har 

även genomförts. Av de utförda artikelplaceringarna för dessa grupper kan man utläsa att 

artikelplaceringarna för med sig positiva effekter i form av minskade förflyttningar för perso-

nalen. En trolig effekt vid ytterligare klassificeringar på artikelgruppnivå hade kunnat med-

föra liknande effekter. De kvantitativa resultaten av dessa artikelplaceringar utgör tillsam-

mans en besparing på ca 26 000 meters förflyttning. Artikelgrupp 114, 180 och 190 är idag 

till stor del grupperade efter deras artikelnummer vilket de ej kommer vara med föreslagen 

artikelplacering. Det är möjligt att det som en följd av detta kommer ta längre tid för persona-

len att lokalisera dessa artiklar vid orderplockning och inventering. Det är essentiellt att alla 

nya artikelplaceringar registreras i Infoflex, så att de problem som finns i nuläget med att 

lokalisera artiklar åtgärdas.  

 

Att användningen av fem klasser valdes för kriteriet uttagseffektens vid genomförandet av 

ABC-analyserna har sin bakgrund i att spridningen i uttagsfrekvens för de olika artikelgrup-

perna skulle bli för stor vid en vanlig klassisk gruppering om tre grupper. För sekundärkrite-

riet, vikt i den dubbla ABC-analysen klassificerades artiklar efter tung eller icke-tung och 

således faller det naturligt att det enbart fanns A samt B klass för detta kriterium. För artikel-

grupperna filter och bromsskivor utgick de föreslagna artikelplaceringarna från de mest ut-

tagsfrekventa artiklarna som i sin tur kunde lagras på hyllsektion 1 där dessa artikelgrupper 

lagerhålls. I både den föreslagna artikelplaceringen av filter respektive bromsskivor så ut-

gjorde dessa artiklar över 70 % av artikelgruppernas samtliga uttag och är följaktligen de ar-

tiklar som främst behöver ägnas extra hänsyn.    

 

Då det i den dubbla ABC-analysen endast blev två artikelgrupper som efter vikt klassificerats 

som A hade man även kunnat använda sig av den endimensionella ABC-analysen och sedan 

manuellt tilldelat artikelgrupp 114 och 143 artikelplaceringar. Oavsett så hade den föreslagna 

artikelplaceringen sett snarlik ut då tunga artiklar sannolikt hade placerats i närhet till upp-

lagsplatsen.  

 

Om sortimentet kommer att utökas med artiklar i redan befintliga artikelgrupper så är det 

troligt att samma artikelgrupper kommer klassificeras som mest frekventa i artikelklassifice-

ringarna. Därför anser författarna att artikelklassificeringarna fortfarande kommer kunna ut-

göra en grund för utförandet av artikelplaceringar vid en utökning av sortimentet. Vidare an-

ser författarna att om sortimentet utökas så får de artiklar som tillkommer placeras i befintliga 

artikelgrupper. De föreslagna artikelplaceringarna kan dock behöva förskjutas från upplags-

platsen om utökningen överskrider den lämnade marginalen på hyllorna.   
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8.3 Begränsningar 
Om det funnits tillgång till data för de artiklarna som kommer tillkomma vid utökning av 

sortimentet hade artikelplaceringen kunnat inkludera dessa och resultatet hade eventuellt bli-

vit mer användbart för framtiden. Om det skulle vara så att Autoexperten inte väljer att im-

plementera den föreslagna artikelplaceringen anser ändå författarna att den utgör en bra grund 

för en framtida artikelplacering, då det är troligt att ungefär samma artikelgrupper kommer ha 

hög uttagsfrekvens. Därför skulle den föreslagna artikelplaceringen kunna utgöra en grund 

som implementeras senare då Autoexperten har information om vilka artiklar som kommer 

att tillkomma i sortimentet och platsanspråket dessa ger upphov till. Då det i nuläget finns 

lediga hyllor hade man kunnat utnyttja dessa till avlastning för artikelgrupper och således 

utföra artikelplaceringen succesivt. Om artikelplaceringen genomförs efter att Autoexperten 

utökat sitt sortiment så behöver hela artikelplaceringen genomföras samtidigt på grund av 

platsbristen på lagret.   

 

Ett annat tillvägagångssätt som var påtänkt till artikelklassificeringen var att utföra den för 

artiklar istället för artikelgrupper. I så fall hade artiklarna i den föreslagna artikelplaceringen 

placerats efter uttagsfrekvens från upplagsplatsen och då inte placerats efter artikelgrupper.  

Men efter önskemål från personalen så behölls artiklarna i grupper och klassificerades på 

artikelgruppnivå istället. Initialt var även en artikelklassificering och placering efter bilmärke 

påtänkt. Denna typ av placering skulle komplicera processen att placera ut artiklar, då flera 

artiklar är universella och passar till flera olika bilmärken. Det är inte ovanligt att Autoexper-

ten endast lagerhåller en artikel av respektive sort. Således skulle det bli svårt att avgöra var 

artiklar som det enbart finns en i lager av skall placeras om den passar till flera bilar. Vidare 

problem som denna typ av artikelplacering skulle medföra om den implementerades är plats-

anspråket artiklar skulle uppta. Då flera artiklar passar till flera olika bilmärken skulle dessa 

artiklar få flera olika lagerplatser som upptar onödig plats på lagret. Aspekten med flera olika 

lagerplatser skulle även kunna medföra onödiga förflyttningar för personalen. Det är även 

möjligt att det finns systembegränsningar att lagerhålla en och samma artikel på flera olika 

platser, något som dock ej har undersökts. Då en universell artikel inte finns på plats för ett 

bilmärke personalen ämnar plocka så skulle de få gå till en hylla för ett annat bilmärke och 

plocka denna.  

 

Författarna hade initialt också tänkt undersöka om det förekommer att uttagskvantiteteten av 

artiklar i en order är fler än ett. På så vis hade författarna velat undersöka om exempelvis en 

artikel med 100 uttag per år där samtliga uttag skedde från samma order eller liknande. 

Dessvärre fanns inte sådan data sammanställd i Autoexpertens system och en sammanställ-

ning av denna data hade varit för omfattande. Om så varit fallet hade uttagsfrekvensen kunnat 

bli något missvisande i de fall, då en artikel har en uttagskvantitet större än ett. Eftersom att 

uttagskvantiteten ej undersökts för artiklar kan artikelgrupper ha tilldelats mer fördelaktiga 

placeringar än vad de förtjänar. På så vis är resultatet förhållandevis känsligt om man hade 

använt sig av andra kriterier. Däremot anser författarna att artikelplaceringen i stora drag 

hade genererat ett liknande resultat om man använt sig av andra kriterier som korrelerar med 

att effektivisera orderplockningen.  
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En annan begränsning i resultatet kan vara att artiklarna har placerats efter sina artikelgrup-

per. Författarna hade initialt en tanke på att enbart placera artiklarna efter uttagsfrekvens och 

således ignorera vilka grupper de tillhör, vilket möjligtvis kan effektivisera orderplockningen 

ytterligare. I författarnas föreslagna artikelplacering av artikelgrupper förekommer det exem-

pelvis att filter med låg uttagsfrekvens erhållit en artikelplacering nära upplagsplatsen, vilket 

kan ses som en begränsning. Att artikelplaceringen utfördes för artikelgrupper grundar sig i 

önskemål från Autoexperten.  

8.4 Samhälleliga- och etiska aspekter 
Om plocktiden minskar kan personalen frigöra tid för andra värdeskapande aktiviteter. Ex-

empelvis skulle deras distributionsbilar ha möjlighet att lämna lagret tidigare på morgonen 

vilket borde uppskattas av deras kunder då deras beställningar av reservdelar ankommer tidi-

gare under dagen. Om tiden för orderplockningen minskar blir Autoexperten mer resurseffek-

tiva överlag och om antalet kundordrar ökar i framtiden kanske personalen hinner plocka 

dessa på samma tid som de plockar ordrar i nuläget. På så vis är det möjligt att de också kan 

spara in på eventuella nyanställningar av personal. Författarna har svårt att identifiera några 

effekter av studien som skulle få positiv påverkan på miljön. Hade lagret däremot använt sig 

av truckar vid orderplockningen hade man på samma sätt som författarna beräknat order-

plockarnas minskade förflyttningar kunnat göra samma sak för truckar.  

 

Syftet med studien har presenterats för samtliga anställda på Autoexperten i Linköping i ett 

tidigt skede under studien för att de skulle få en förståelse för vad vi gör, varför vi frågar 

vissa saker och för att de skulle känna sig trygga med att delge information.  

 

Den semistrukturerade intervjun som genomfördes med platschefen spelades in med tillstånd 

från honom. Alla anställdas namn har av integritetsskäl valts att ej presenteras i rapporten. Av 

samma skäl har heller inga kunder och verkstäders namn blivit presenterade.  

 

Den föreslagna artikelplaceringen bör som tidigare nämnt kunna medföra att orderplockning-

en genomförs på kortare tid vilket kan minska stress hos personalen. Eventuell frustration och 

irritation som kan uppkomma ifall personalen inte hittar vissa artiklar vid orderplock eller 

inventering bör även kunna minskas. De ergonomiska förhållandena bör också kunna förbätt-

ras i och med artikelplaceringen av artikelgrupp 114. Främst är det moment som att böja sig, 

sträcka sig och vridningar som minskar då de bromsskivor med högst uttagsfrekvens place-

rats på ett sätt som minskar dessa moment.   

8.5 Resultatens trovärdighet 
Då författarna efter insamlingen av historisk försäljningsdata själva har undersökt försälj-

ningskvantiteter och rensat bort artiklar som från avgränsningarna inte skulle ingå i artikel-

klassificeringen finns viss risk att någon artikel som borde ingått i klassificeringen tagits bort 

eller att någon artikel som ingår i klassificeringen borde tagits bort. Däremot gick författarna 

noggrant igenom alla artiklar som hade fler än 10 uttag 2017 varför skillnaden i resultat av 
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artikelklassificeringen inte bör ha blivit märkbar. På grund av att data över uttagskvantiteter 

ej fanns sammanställd bygger resultatet av artikelplaceringen på antagandet att artiklarnas 

uttagsfrekvens innebär så många gånger per dag som en sådan artikel plockas.  

 

Vid den föreslagna artikelplaceringen av artikelgrupper har det lämnats viss plats på samtliga 

hyllor. Då författarna har observerat hur mycket platsanspråk alla artikelgrupper upptar i nu-

läget behövde det anges i olika enheter som sektioner och hyllplan. Samtliga sektioner är lika 

stora men antalet hyllplan i de olika sektionerna varierar mellan 4–14 varför man inte helt 

kan anse att alla hyllplan har samma värde gällande platsanspråk. Ett annat exempel på viss 

osäkerhet är att vissa hyllplan som lagrar 1–2 artiklar har angivits som ett helt hyllplan fast 

det i själva verket är cirka ett halvt hyllplan. På grund av dessa osäkerheter har därför viss 

plats lämnats på samtliga hyllor vid föreslagen artikelplacering av artikelgrupper.  

8.6 Vidare studier  
Studien har inriktats på att effektivisera orderplockningen genom en förbättrad artikelplace-

ring. För artikelgrupp 114, 180 och 190 så genomfördes artikelklassificeringar som låg till 

grund för artikelplaceringar på hyllsektion och för artikelgrupp 114 även hyllplansnivå. Pla-

ceringen av dessa grupper fokuserade på cirka 20 % av de artiklar med högst uttagsfrekvens i 

respektive artikelgrupp. Denna placering skulle kunna utökas för samtliga artiklar i dessa 

grupper och placera samtliga artiklar efter fallande uttagsfrekvens från mittgången. Även om 

effekten och lagerstyrningen inte blir lika relevant för mindre uttagsfrekventa artiklar hade 

det förbättrat resultatet i form av större besparing av förflyttning. Vidare skulle studien kunna 

kompletteras genom att klassificeringar och placeringar för samtliga artikelgrupper och place-

ringar likt grupp 114, 180 och 190 utförs. Kvantitativa resultat likt de för artikelgrupp 114, 

180 och 190 skulle då även kunna beräknas för samtliga artikelgrupper. Det här möjliggör en 

beräkning över den totala besparingen i förflyttning in och ut ur hyllorna för samtliga artikel-

grupper. 

 

För att ytterligare öka trovärdigheten i den dubbla ABC-klassificeringen och mer specifikt för 

viktkriteriet skulle samtliga artiklar kunna vägas. På så sätt hade respektive artikelgrupps vikt 

säkerställts exakt. Ett flertal artikelgrupper innehåller däremot artiklar som har skilda fysiska 

egenskaper varför resultaten hade blivit svårtolkat om man tar hänsyn till vikten sett över hela 

artikelgruppen.  

 

Vidare förslag till studier är att undersöka plocktiden respektive artikel ger upphov till, vilket 

skulle möjliggöra att artiklar skulle kunna placeras efter uttagsfrekvens samt plocktiden de 

ger upphov till. Hade mätningen utförts per artikel hade det sedan också kunnat summerats 

för de olika artikelgrupperna.  

 

En annan kvantitativ mätning som kan utföras om man inte mäter plocktid är att beräkna 

samtliga artiklars nuvarande avstånd till upplagsplatsen. Med hjälp av avståndet till upplags-

platsen hade man sedan kunnat multiplicera med antal uttag för att beräkna de totala förflytt-

ningarna för att plocka dessa artiklar. Efter föreslagen artikelplacering hade sedan samma 
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beräkning kunnat utföras igen och man hade då kunnat beräkna den förmodade besparingen i 

förflyttningar beräknad i meter. Besparingen i förflyttningar är i stor grad beroende av de 

artiklar som ingår i respektive order. Ordrar som endast innehåller en artikel skulle säkerligen 

generera besparingar i förflyttningar för personalen. Ett exempel är artikelgrupp filter, om en 

order endast innehåller filter som flyttats cirka 15 meter närmare upplagsplatsen så genererar 

detta en besparing i förflyttningar till och från upplagsplatsen. Slutsatsen man kan dra är att 

om en order endast innehåller uttagsfrekventa artiklar så kommer ordrar likt denna generera 

besparingar i förflyttningar. För ordrar som innehåller flera olika artiklar från olika artikel-

grupper av varierande uttagsfrekvens kan det innebära att personalen behöver göra uttag långt 

ifrån upplagsplatsen, vilket skulle kunna leda till ingen besparing i förflyttning. Samtidigt är 

de föreslagna artikelplaceringarna för filter samt bromsskivor och trummor ej beroende av 

orderns utformning och artiklarna som ingår i den. Artikelplaceringarna för filter samt 

bromsskivor & trummor kommer generera besparingar i förflyttningar, till skillnad från om 

man hade beräknat besparing i förflyttning efter föreslagen artikelplacering för artikelgrup-

per. 
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9. Slutsats 
 
Hur är Autoexpertens lagerlayout utformad samt efter vilka principer är artiklarna placerade 
i nuläget? 
 
Autoexpertens nuvarande lagerlayout är utformad med ett 30-tal hyllor med samma höjd och 

bredd. Några hyllor består av fler sektioner än andra och är därför något längre, i övrigt är det 

enda som skiljer antalet hyllplan i de olika sektionerna på respektive hylla. De tyngsta pro-

dukterna är generellt placerade i början av lagret, det vill säga i närheten av upplagsplatsen 

och lagerlayoutens utformning möjliggör att orderplockarna kan plocka från båda sidorna när 

de rör sig mellan hyllorna.  

 

Artiklarnas placering följer i nuläget inget enhetligt mönster. Istället är olika artiklar place-

rade efter flera olika principer. Artiklarna är bland annat placerade efter vilken artikelgrupp 

de tillhör, deras artikelnummer, vilket bilmärke de passar till eller artikelns vikt. Ett flertal 

artiklar har även placerats godtyckligt där det funnits plats i lagret. Således finns det ingen 

enhetlig princip för placering av artiklarna i lagret.  

 
Vilka kriterier behöver man ta hänsyn till vid utformandet av en artikelklassificering? 
 
Innan en artikelklassificering påbörjas måste syftet med denna vara klargjort, det vill säga 

vad är det man vill uppnå med artikelklassificeringen. Utifrån vad man ämnar åstadkomma 

med artikelklassificeringen bestäms kriterier. Denna studie har utgått från att effektivisera 

orderplockningen hos Autoexperten och kriterierna uttagsfrekvens samt vikt har legat till 

grund för den dubbla ABC-analysen. Att utgå från artikelgruppernas uttagsfrekvens, det vill 

säga att man placerar artikelgrupper efter hur ofta deras plockplatser besöks möjliggör att 

orderplockningen kan uppnå en högre plockeffektivitet. Artikelgruppers vikt har en stor på-

verkan på orderplockningens tid och kan i många fall ge upphov till att orderplock stannar 

upp. Ett annat argument för att inkludera artikelgruppernas vikt som ett sekundärkriterium 

var att vid intervju med personalen så framkom det att dem ansåg att tunga artiklar borde pla-

ceras så nära upplagsplatsen som möjligt.  

 
Hur bör artikelplaceringen utformas för att effektivisera orderplockningen hos  
Autoexperten? 
 
Den föreslagna artikelplaceringen hos Autoexperten utgår från studiens dubbla ABC-analys, 

där vikt och uttagsfrekvens utsågs till de kriterier mest lämpade för att effektivisera order-

plockningen. Med den tillgängliga data ansåg författarna att dessa kriterier främst är de som 

påverkar den tid orderplockningen ger upphov till. Den föreslagna artikelplaceringen har i sin 

tur utgått från den dubbla ABC-analysen, där artikelgrupper har placerats i fallande ordning 

från upplagsplatsen efter uttagsfrekvens- & viktkriteriet. Vidare har en föreslagen artikelpla-

cering av artikelgrupp 114, 180 och 190 genomförts där de artiklar ur dessa grupper som har 

högst uttagsfrekvens placerats längst ut i hyllan så nära mittgången som möjligt. Effekten av 

dessa placeringar visar på besparingar i förflyttningar för lagerpersonalen 
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Studiens bidrag 

 

Studien har varit inriktad på att genom en föreslagen artikelplacering generera en effektivare 

orderplockning för Autoexpertens lagerpersonal. Orderplockningen är en av de viktigaste 

aktiviteterna i ett lager och kräver mycket tid och resurser. För att effektivisera orderplock-

ningen har studien utfört en ABC-analys med kriterierna uttagsfrekvens och vikt, då dessa 

kriterier har stor påverkan på orderplockningens effektivitet. Den utförda ABC-analysen som 

legat till grund för den föreslagna artikelplaceringen ämnar bespara förflyttningar för perso-

nalen som i sin tur genererar en effektivare orderplockning. De föreslagna artikelplaceringar-

na på artikelnivå för 114, 180 och 190 påvisar besparingar i förflyttningar, vilket kan ses som 

en effektivisering av orderplockningen. Avslutningsvis anser författarna att en implemente-

ring av den föreslagna artikelplaceringen skulle medföra en effektivare orderplockning och 

eventuellt frigöra tid för lagerpersonalen som kan läggas på andra värdeskapande aktiviteter. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Sökord 
 

Sökord Antal träffar Databas 

Warehouse 237 352 Unisearch 

Efficiency order picking 1404 Unisearch 

Warehouse management 52 150 Unisearch 
 

Warehouse storage methods 596 Web of Science 

Logistics 1 897 414 Web of Science 

Warehouse storage 56 622 Unisearch 

ABC analysis 56 408 Unisearch 
 

Warehouse layout 101 000 Google Scholar 

Warehouse ergonomic 671 Unisearch 

Artikelklassificering 35 Unisearch 

Streamline order picks 46 Unisearch 

Human factors in order picking 75 Web of Science 

Improve Order picking  2807 Unisearch 

Optimizing order picking 188 Unisearch 
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Bilaga 2 – Intervjuschema semistrukturerad intervju 
 
Lagerlayout/artiklar 

● Vad har ni för nuvarande lagerlayout?  
● Vad ser du är fördelarna/nackdelar med nuvarande lagerlayout? 
● Hur länge har layouten sett ut på ett liknande sätt?  
● Hur många olika/antal artiklar finns i lagret (generellt)? 
● Hur många artiklar beräknas finnas i lagret när all ”utökning” är genomförd?  
● Kommer ni fortfarande använda samma layout då eller är det möjligt att förändra?  
● Finns det något standardiserat ”ramverk” för Autoexpertens alla lager kring hur deras 

lager ska vara strukturerade?  
● Använder ni er av fast eller flytande placering av era artiklar?  
● Hur sker inleverans av artiklar? (fysiskt och i systemet) 
● Hur sker uttag av artiklar? (fysiskt och i systemet) 
● Är det lika många antal artiklar som kommer från centrallagret som det antal ni leve-

rerar till kund? (D.v.s är inlagring av artiklar samma kvantitet som plockning)  
a) per dag 
b) per år 

 
Artikelplacering/artikelklassificering 
 
● Vad händer när ni får in en ny artikel i lagret?  
● Hur gick ni tillväga för att placera era “nya” artiklar på hyllorna t.ex. bromsskivorna? 
● Finns det några artiklar som på grund av fysiska egenskaper måste placeras på en viss 

plats i lagret?   
- Om så är fallet, varför det?  

● Om två artiklar vanligtvis ingår i samma order, har ni tagit hänsyn till det i nuvarande 
artikelplacering?  

● Skulle det vara möjligt att placera artiklarna efter vilken bil/bilmärke det är?  
● Skulle det vara möjligt att i större utsträckning ha fler olika sorters artiklar på samma 

hylla?  
● Vart bör artiklar som plockas mest frekvent vara placerade, och varför bör de placeras 

där?  
● Har du något förslag på förbättringar kring er lagerstruktur/artikelplacering? 
● Ni har ganska fullt på vissa hyllor i nuläget, låt säga att ni skulle få in fler bromsski-

vor som inte får plats på nuvarande hylla, hur skulle ni göra då?  
● Har ni någon form av gruppering av era artiklar idag?  

- Hur används/fungerar i så fall denna gruppering? 
● Några speciella kriterier du anser är relevanta för att klassificera era artiklar? 
● Finns det några artiklar som ska tas bort ur ert nuvarande sortiment?  
● Hur ser planen ut för vilka artiklar som ska tas in i systemet?  

 
Orderplock 

● Hur ser er nuvarande orderplocksprocess ut?  
● Hur många orderplock genomför ni varje dag?  
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● Plockar ni order direkt när de kommer in till lagret eller väntar ni ibland tills ni har 
några stycken innan ni plockar? 

● Samplockar ni några ordrar?  
● Hur många mjölkrundor kör ni i dagsläget? 
● Hur många mjölkrundor beräknas det öka till när lagret växer?  
● Är ordrarna ofta lika varandra gällande antal orderrader, samma artiklar mm?  
● Hur vanligt är felplock?  
● Har artiklarna en särskild plockplats?  

 - Om de inte har särskilt plockplats, är det vanligt att ni inte hittar artiklarna?  
● Är det vanligt förekommande att artiklar inte är placerade på rätt plats?  

 
 
Kunder 
● Vilka är era huvudsakliga kunder? 
● Hur stor andel är privata kunder/verkstäder? 
● Hur stor andel av försäljning från lagret sker över disk?  
● hur fungerar det om en privatkund vill köpa direkt från lagret?  

 
Övrigt 

● Vad heter ert nuvarande lagerstyrningssystem?  
- Vem är tillverkaren av systemet?  

● Vart ligger centrallagret?  
● Är ledtiden från centrallagret alltid 1 arbetsdag?  
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Bilaga 3 – Artikelgrupper ABC-analys efter uttagsfrekvens  
 
 

 
 
 

 
 

Artikelgrupp Uttagsfrekvens/dag

Andel av 

totalt antal 

uttag

Ackumulerad 

andel av totala 

uttag 

Andel av totalt 

antal 

artikelgrupper

Ackumulerad 

andel av antal 

artikelgrupper Klassificering

180 - FILTER 18,882 15,77% 15,77% 0,926% 0,926% A
387 - K-FIX PIN-PAC SORTIMENT 5,709 4,77% 20,54% 0,926% 1,852% B
146 - TÄNDSTIFT/GLÖDSTIFT 5,227 4,37% 24,91% 0,926% 2,778% B
112 - SKIVBROMSBELÄGG 4,891 4,09% 29,00% 0,926% 3,704% B
114 - BROMSSKIVOR & TRUMMOR 4,586 3,83% 32,83% 0,926% 4,630% B
152 - KGK FORDONSELEKTRONIK 4,423 3,69% 36,52% 0,926% 5,556% B
335 - LIQUI-MOLY 4,255 3,55% 40,08% 0,926% 6,481% B
120 - FRAM/BAKVAGNSDETALJER 3,482 2,91% 42,99% 0,926% 7,407% B
140 - GLÖDLAMPOR 3,377 2,82% 45,81% 0,926% 8,333% B
111 - BROMSRÖR & MONTERINGSDETA 2,991 2,50% 48,31% 0,926% 9,259% B
319 - ÖVRIGT BILKEMI 2,759 2,31% 50,61% 0,926% 10,185% B
178 - ABR VIA KGK 2,659 2,22% 52,83% 0,926% 11,111% B
389 - ÖVRIG EL-FÖRB MTRL 2,536 2,12% 54,95% 0,926% 12,037% B
375 - ARBETSHANDSKAR 2,191 1,83% 56,78% 0,926% 12,963% B
184 - FLÄKTREMMAR 1,777 1,48% 58,27% 0,926% 13,889% C
116 - BROMS & KOPPL,HYDRAULIK 1,750 1,46% 59,73% 0,926% 14,815% C
383 - SÄKRINGAR 1,655 1,38% 61,11% 0,926% 15,741% C
354 - SLANGKLAMMER 1,632 1,36% 62,47% 0,926% 16,667% C
122 - BILFJÄDRAR 1,623 1,36% 63,83% 0,926% 17,593% C
186 - HANSEN RACING 1,527 1,28% 65,11% 0,926% 18,519% C
124 - STÖTDÄMPARE 1,486 1,24% 66,35% 0,926% 19,444% C
183 - KAMREMMAR 1,445 1,21% 67,56% 0,926% 20,370% C
121 - HJULLAGER PV 1,368 1,14% 68,70% 0,926% 21,296% C
365 - LACKTILLBEHÖR ÖVRIGT 1,286 1,07% 69,77% 0,926% 22,222% C
376 - SKOR/ SKYDDSKLÄDER 1,282 1,07% 70,84% 0,926% 23,148% C
143 - STARTBATTERIER 1,145 0,96% 71,80% 0,926% 24,074% C
115 - BROMSOK 1,114 0,93% 72,73% 0,926% 25,000% C
190 - FILTER TUNGA FORDON 1,064 0,89% 73,62% 0,926% 25,926% C
229 - FÄRDSKRIVARE/ALCOLÅS 0,955 0,80% 74,42% 0,926% 26,852% D
104 - AVGAS MONT,DETALJER 0,900 0,75% 75,17% 0,926% 27,778% D
345 - OLJA SMÖRJMEDEL VALVOLINE 0,873 0,73% 75,90% 0,926% 28,704% D
341 - OLJA SMÖRJMEDEL CASTROL 0,845 0,71% 76,60% 0,926% 29,630% D
316 - MIRKA SLIPPRODUKTER 0,845 0,71% 77,31% 0,926% 30,556% D
399 - DIVERSE KEMI 0,795 0,66% 77,98% 0,926% 31,481% D
380 - KABEL 0,777 0,65% 78,62% 0,926% 32,407% D
454 -  0,755 0,63% 79,25% 0,926% 33,333% D
310 - LAHEGA PRODUKTER 0,700 0,58% 79,84% 0,926% 34,259% D
110 - BROMS KOPPLING HASTWIRE 0,623 0,52% 80,36% 0,926% 35,185% D
113 - BROMSBACKAR 0,605 0,51% 80,87% 0,926% 36,111% D
401 - KAMASA TOOLS HANDVERKTYG 0,532 0,44% 81,31% 0,926% 37,037% D
220 - DRAGANORDNINGAR 0,532 0,44% 81,75% 0,926% 37,963% D
369 - DÄCK & FÄLGMTRL FÖRBR 0,523 0,44% 82,19% 0,926% 38,889% D
260 - BILATLAS TILLBEH/VERKTYG 0,505 0,42% 82,61% 0,926% 39,815% D
130 - DRIVAXLAR 0,505 0,42% 83,03% 0,926% 40,741% D
142 - BELYSNING MODELLANPASSAD 0,477 0,40% 83,43% 0,926% 41,667% D
230 - BILVÄRMAR EL 0,459 0,38% 83,82% 0,926% 42,593% D
145 - TÄNDDELAR 0,459 0,38% 84,20% 0,926% 43,519% D
101 - AVGAS STD RÖR&LJUDDÄMPARE 0,432 0,36% 84,56% 0,926% 44,444% D
222 - SLÄPVAGNSUTRUSTNING 0,418 0,35% 84,91% 0,926% 45,370% D
131 - KOPPLINGSDETALJER 0,400 0,33% 85,24% 0,926% 46,296% D
420 - LÄTT VERKSTADSUTRUSTNING 0,395 0,33% 85,57% 0,926% 47,222% D
182 - MOTORPACKNINGAR 0,391 0,33% 85,90% 0,926% 48,148% D
350 - BULT&MUTTER SORTIMENT 0,345 0,29% 86,19% 0,926% 49,074% D
149 - BILEL ÖVRIGT 0,345 0,29% 86,48% 0,926% 50,000% D
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353 - SLANG EJ MODELLANPASSAD 0,336 0,28% 86,76% 0,926% 50,926% D
370 - ÖVRIGT FÖRB MTRL 0,268 0,22% 86,98% 0,926% 51,852% D
312 - HOLST (MATAB) 0,268 0,22% 87,21% 0,926% 52,778% D
304 - LOCTITE PRODUKTER 0,268 0,22% 87,43% 0,926% 53,704% D
174 - AC - EJ KONDENSATORER 0,268 0,22% 87,65% 0,926% 54,630% D
141 - STARTMOTOR / GENERATORER 0,264 0,22% 87,87% 0,926% 55,556% D
106 - AVGAS 0,259 0,22% 88,09% 0,926% 56,481% D
185 - BRÄNSLESYSTEM 0,250 0,21% 88,30% 0,926% 57,407% D
308 - SONAX PRODUKTER 0,223 0,19% 88,49% 0,926% 58,333% D
340 - OLJA SMÖRJMEDEL ELF 0,214 0,18% 88,66% 0,926% 59,259% D
170 - TERMOSTATER 0,209 0,17% 88,84% 0,926% 60,185% D
253 - G.PARTNER 0,195 0,16% 89,00% 0,926% 61,111% E
162 - GASFJÄDRAR 0,182 0,15% 89,15% 0,926% 62,037% E
151 - RESERVDELAR ÖVRIGA 0,177 0,15% 89,30% 0,926% 62,963% E
301 - SEAB PRODUCTER 0,159 0,13% 89,44% 0,926% 63,889% E
171 - VATTENPUMPAR 0,155 0,13% 89,56% 0,926% 64,815% E
161 - TORKAR/SPOLARUTRUSTNING 0,150 0,13% 89,69% 0,926% 65,741% E
127 - FÄLGAR & HJULBULT 0,145 0,12% 89,81% 0,926% 66,667% E
270 - HELLA EXTRALJUS 0,141 0,12% 89,93% 0,926% 67,593% E
379 - WESTMAN & CO 0,136 0,11% 90,04% 0,926% 68,519% E
128 - GISLAVED KGK 0,136 0,11% 90,16% 0,926% 69,444% E
240 - BELYSNING-TILLBEHÖR 0,132 0,11% 90,27% 0,926% 70,370% E
409 - HANDVERKTYG ÖVRIGA 0,127 0,11% 90,37% 0,926% 71,296% E
164 - BACKSPEGLAR MODELLANP. 0,123 0,10% 90,48% 0,926% 72,222% E
364 - SLIPMATERIAL 0,114 0,09% 90,57% 0,926% 73,148% E
404 - BOIER HAND- & SPEC.VERKT. 0,105 0,09% 90,66% 0,926% 74,074% E
150 - FORDONSELEKTRONIK ÖVRIGT 0,100 0,08% 90,74% 0,926% 75,000% E
219 - TILLBEHÖR EXTERIÖR-ÖVRIGT 0,091 0,08% 90,82% 0,926% 75,926% E
147 - TÄNDKABLAR 0,091 0,08% 90,89% 0,926% 76,852% E
318 - ÖVRIGT BILREKOND 0,073 0,06% 90,95% 0,926% 77,778% E
292 - MARINUTRUSTNING ÖVRIG 0,073 0,06% 91,02% 0,926% 78,704% E
250 - AVGASDETALJER SPORT 0,073 0,06% 91,08% 0,926% 79,630% E
108 - AVGASDETALJER TURBO 0,064 0,05% 91,13% 0,926% 80,556% E
439 - BATTERILADDARE 0,055 0,05% 91,17% 0,926% 81,481% E
377 - ÖVRIG SKYDDSUTRUSTNING 0,055 0,05% 91,22% 0,926% 82,407% E
235 - TILLBEHÖRSINSTRUMENT 0,045 0,04% 91,26% 0,926% 83,333% E
181 - MOTORDELAR 0,041 0,03% 91,29% 0,926% 84,259% E
408 - KLANN VERKTYG KGK 0,036 0,03% 91,32% 0,926% 85,185% E
259 - HUZELL 0,036 0,03% 91,35% 0,926% 86,111% E
234 - FARTHÅLLARE 0,036 0,03% 91,38% 0,926% 87,037% E
438 - POLERMASKINER 0,032 0,03% 91,41% 0,926% 87,963% E
209 - TILLBEHÖR INTERIÖR-ÖVRIGT 0,032 0,03% 91,44% 0,926% 88,889% E
200 - MATAB TILLBEHÖR 0,023 0,02% 91,46% 0,926% 89,815% E
103 - AVGAS KATALYSATORER 0,023 0,02% 91,47% 0,926% 90,741% E
204 - BILKLÄDSEL 0,018 0,02% 91,49% 0,926% 91,667% E
384 - BUNTBAND KRYMPSLANG 0,014 0,01% 91,50% 0,926% 92,593% E
309 - KEMETYL PRODUKTER 0,014 0,01% 91,51% 0,926% 93,519% E
216 - WER-AGENTURER AB 0,014 0,01% 91,52% 0,926% 94,444% E
258 - SWEDOL BLANDAT 0,009 0,01% 91,53% 0,926% 95,370% E
148 - OLJE-TEMP&TERMOKONTAKTER 0,009 0,01% 91,54% 0,926% 96,296% E
451 - DIAGNOSINSTRUMENT 0,005 0,00% 91,54% 0,926% 97,222% E
205 - GUMMIMATTOR 0,005 0,00% 91,55% 0,926% 98,148% E
102 - AVGAS HALVSATSER 0,005 0,00% 91,55% 0,926% 99,074% E
980 - SLASK 10,114 8,45% 100,00% 0,926% 100,000% E
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Bilaga 4 – Dubbel ABC-analys för artikelgrupper efter uttagsfrekvens 
och vikt 
 

  
 

Artikelgrupp

Klassificering 

enligt 

uttagsfrekvens

Klassificering 

enligt vikt

Dubbel 

klassificering

180 - FILTER A B AB

114 - BROMSSKIVOR & TRUMMOR B A BA

143 - STARTBATTERIER C A CA

387 - K-FIX PIN-PAC SORTIMENT B B BB

146 - TÄNDSTIFT/GLÖDSTIFT B B BB

112 - SKIVBROMSBELÄGG B B BB

152 - KGK FORDONSELEKTRONIK B B BB

335 - LIQUI-MOLY B B BB

120 - FRAM/BAKVAGNSDETALJER B B BB

140 - GLÖDLAMPOR B B BB

111 - BROMSRÖR & MONTERINGSDETA B B BB

319 - ÖVRIGT BILKEMI B B BB

178 - ABR VIA KGK B B BB

389 - ÖVRIG EL-FÖRB MTRL B B BB

375 - ARBETSHANDSKAR B B BB

184 - FLÄKTREMMAR C B CB

116 - BROMS & KOPPL,HYDRAULIK C B CB

383 - SÄKRINGAR C B CB

354 - SLANGKLAMMER C B CB

122 - BILFJÄDRAR C B CB

186 - HANSEN RACING C B CB

124 - STÖTDÄMPARE C B CB

183 - KAMREMMAR C B CB

121 - HJULLAGER PV C B CB

365 - LACKTILLBEHÖR ÖVRIGT C B CB

376 - SKOR/ SKYDDSKLÄDER C B CB

115 - BROMSOK C B CB

190 - FILTER TUNGA FORDON C B CB

229 - FÄRDSKRIVARE/ALCOLÅS D B DB

104 - AVGAS MONT,DETALJER D B DB

345 - OLJA SMÖRJMEDEL VALVOLINE D B DB

341 - OLJA SMÖRJMEDEL CASTROL D B DB

316 - MIRKA SLIPPRODUKTER D B DB

399 - DIVERSE KEMI D B DB

380 - KABEL D B DB

454 -  D B DB

310 - LAHEGA PRODUKTER D B DB

110 - BROMS KOPPLING HASTWIRE D B DB

113 - BROMSBACKAR D B DB

401 - KAMASA TOOLS HANDVERKTYG D B DB

220 - DRAGANORDNINGAR D B DB

369 - DÄCK & FÄLGMTRL FÖRBR D B DB

260 - BILATLAS TILLBEH/VERKTYG D B DB

130 - DRIVAXLAR D B DB

142 - BELYSNING MODELLANPASSAD D B DB

230 - BILVÄRMAR EL D B DB

145 - TÄNDDELAR D B DB

101 - AVGAS STD RÖR&LJUDDÄMPARE D B DB

222 - SLÄPVAGNSUTRUSTNING D B DB

131 - KOPPLINGSDETALJER D B DB

420 - LÄTT VERKSTADSUTRUSTNING D B DB

182 - MOTORPACKNINGAR D B DB

350 - BULT&MUTTER SORTIMENT D B DB

149 - BILEL ÖVRIGT D B DB
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353 - SLANG EJ MODELLANPASSAD D B DB

370 - ÖVRIGT FÖRB MTRL D B DB

312 - HOLST (MATAB) D B DB

304 - LOCTITE PRODUKTER D B DB

174 - AC - EJ KONDENSATORER D B DB

141 - STARTMOTOR / GENERATORER D B DB

106 - AVGAS D B DB

185 - BRÄNSLESYSTEM D B DB

308 - SONAX PRODUKTER D B DB

340 - OLJA SMÖRJMEDEL ELF D B DB

170 - TERMOSTATER D B DB

253 - G.PARTNER E B EB

162 - GASFJÄDRAR E B EB

151 - RESERVDELAR ÖVRIGA E B EB

301 - SEAB PRODUCTER E B EB

171 - VATTENPUMPAR E B EB

161 - TORKAR/SPOLARUTRUSTNING E B EB

127 - FÄLGAR & HJULBULT E B EB

270 - HELLA EXTRALJUS E B EB

379 - WESTMAN & CO E B EB

128 - GISLAVED KGK E B EB

240 - BELYSNING-TILLBEHÖR E B EB

409 - HANDVERKTYG ÖVRIGA E B EB

164 - BACKSPEGLAR MODELLANP. E B EB

364 - SLIPMATERIAL E B EB

404 - BOIER HAND- & SPEC.VERKT. E B EB

150 - FORDONSELEKTRONIK ÖVRIGT E B EB

219 - TILLBEHÖR EXTERIÖR-ÖVRIGT E B EB

147 - TÄNDKABLAR E B EB

318 - ÖVRIGT BILREKOND E B EB

292 - MARINUTRUSTNING ÖVRIG E B EB

250 - AVGASDETALJER SPORT E B EB

108 - AVGASDETALJER TURBO E B EB

439 - BATTERILADDARE E B EB

377 - ÖVRIG SKYDDSUTRUSTNING E B EB

235 - TILLBEHÖRSINSTRUMENT E B EB

181 - MOTORDELAR E B EB

408 - KLANN VERKTYG KGK E B EB

259 - HUZELL E B EB

234 - FARTHÅLLARE E B EB

438 - POLERMASKINER E B EB

209 - TILLBEHÖR INTERIÖR-ÖVRIGT E B EB

200 - MATAB TILLBEHÖR E B EB

103 - AVGAS KATALYSATORER E B EB

204 - BILKLÄDSEL E B EB

384 - BUNTBAND KRYMPSLANG E B EB

309 - KEMETYL PRODUKTER E B EB

216 - WER-AGENTURER AB E B EB

258 - SWEDOL BLANDAT E B EB

148 - OLJE-TEMP&TERMOKONTAKTER E B EB

451 - DIAGNOSINSTRUMENT E B EB

205 - GUMMIMATTOR E B EB

102 - AVGAS HALVSATSER E B EB

980 - SLASK E B EB
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Bilaga 5 – Föreslagen artikelplacering för artikelgrupper 
 
Hylla Artikelgruppnummer Sektioner Hyllplan Totalt 

antal 
hyllplan 
per hylla 

A - 6 11 66 
B Reklamationer/ Kundorder för uthämtning. 6 4–11 48 
C 980 6 9 54 
D 128, 164, 240, 270, 364, 379, 404, 409 6 9–10 59 
E 127, 130, 131, 142, 151, 161, 171, 222, 301, 420 6 8 48 
F 104, 345, 454 6 6–10 56 
G 113, 220, 260, 310, 369, 401 6 12 72 
H 111, 152, 184, 375  6 11 66 
I 111, 112, 178, 319, 389  6 9–11 60 
L - 5 11 55 
M - 6 8 48 
N - 6 8 48 
O - 6 8 48 
P - 6 11 66 
Q - 7 9–14 81 
R 102, 103, 108, 147, 148, 150, 181, 200, 204, 205, 209, 216, 

219, 234, 235, 250, 258, 259, 292, 309, 318, 377, 384, 408, 
438, 439, 451 

7 9–10 64 

S 106, 141, 149, 170, 174, 185, 253, 304, 308, 312, 340, 353, 
370 

8 7–11 85 

T 101, 145, 182, 230, 350 8 5–12 89 
U 115, 121, 380, 399 8 6–11 79 
V 116, 120, 162, 383 8 4–9 64 
W 111, 140, 335 8 6–9 64 
X 111, 146, 180, 190, 387 8 5–7 50 
Y 180, 190, 387 6 6 36 
Z 180, 190, 387 6 5–6 33 
1 183, 229, 316, 341, 365, 376 6 11 66 
2 122, 124, 186, 354  6 11 66 
3 110, 111, 114  6 6 36 
4 110, 111, 114 6 6 36 
5 111, 143 3 5 15 
6 111, Hylla där order placeras innan leverans till verkstad 3 5 15 
 
 


