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Sammanfattning 
Detta examensarbete avser att effektivisera AB Mahols lagerverksamhet när dem ska 
flytta till ett nytt lager. Syftet med examensarbetet är att utforma olika strategier för 
att placera artiklarna i lagret utefter en ABC-klassificering. Syftet ledde till en 
frågeställning angående vilka artiklar som finns i lagret, samt deras dimensioner, 
lagernivåer och uttagsfrekvens. Vidare ledde syftet till frågeställningar om vilka 
artiklar som var viktigast för AB Mahol och hur artiklarna bör placeras i lagret. För 
att besvara syftet och frågeställningarna utfördes en fallstudie. 

Examensarbetet är en blandning av kvantitativ- och kvalitativ ansats. För att ta del av 
tidigare studier och litteratur som kunde styrka analysen i arbetet utfördes en 
litteraturstudie. För att samla in data utfördes intervjuer med VD:n, observationer av 
artiklarna i lagret, samt insamling av historiska data för alla artiklar som rört sig i 
lagret. Litteratur och data som samlades in bedömdes källkritiskt och analysens 
reliabilitet och validitet bedömdes. 

En ABC-klassificering utfördes på samtliga 1183 artiklar. För klassificeringen 
användes uttagsfrekvensen som kriterium och artiklarna rangordnades från högst 
uttagsfrekvens till lägst. Resultatet visade att; A-klassen innehöll 20,2 % av artiklarna 
och stod för 74,23 % av alla uttag i lagret; B-klassen innehöll 34,83 % av alla artiklar 
och stod för 17,89 % av alla uttag; C-klassen innehöll resterande 44,97 % av artiklarna 
och stod för 7,88 % av alla uttag.  

Tre olika strategier utarbetades för artikelplaceringen. I den första strategin 
placerades A-artiklar närmast packstationen och C-artiklar längst ifrån. Alla hyllplan 
användes för att lagra artiklar förutom det översta som användes som närliggande 
buffert. De tomma hyllorna längst bak användes som avsides buffert. 

Den andra strategin fokuserar på plockergonomi. Artiklarna placeras fortfarande så 
nära packstationen som möjligt men A- och B-artiklar placeras endast på hyllplan 
som ligger mellan axel och midjehöjd; den Gyllene zonen. De hyllplan som inte 
användes blev närliggande buffert, och de tomma hyllorna längst ifrån packstationen 
i lagret blev avsides buffert. 

I den sista strategin ligger fokus endast på att ha alla artiklar så nära packstationen 
som möjligt. Artiklarna placerades därmed på alla hyllplan och ingen hylla användes 
därmed till närliggande buffert och bufferten hamnade istället längst ifrån 
packstationen.  

I Strategi 1 och 3 placerades fler artiklar närmare plockstationen och bör därmed 
resultera i en kortare plockdistans jämfört med Strategi 2. Plockdistansen mellan 
Strategi 1 och 3 bör dock inte skilja sig mycket då A-artiklarna ligger i samma 
hyllgångar i båda strategierna. Strategi 2 bör få en ökad plockdistans i jämförelse, 
men eftersom den Gyllene zonen utnyttjas bör risken för arbetsrelaterade skador 
minska, samt att plocktiden kan minska.  

 

Nyckelord: ABC-klassificering, Artikelplacering, Uttagsfrekvens, Ergonom i, Gy llene 
zonen. 



 
 

Abstract 
This project aims at streamlining AB Mahol's warehouse operations at a new 
warehouse. The purpose of the report is to compare different strategies for article 
placement in a warehouse with help of class-based storage allocation using an ABC 
classification of the articles. The purpose led to questions as to which items are in the 
warehouse, as well as their dimensions, stock levels and frequency of withdrawal. 
Furthermore, the purpose led to questions about which articles were most important 
for AB Mahol and how the articles should be placed in the warehouse. To answer the 
purpose and the questions, a case study was conducted. 

An ABC classification was performed on 1183 articles. For the classification, the 
withdrawal frequency was used as a criterion, and the articles were ranked from 
highest withdrawal frequency to least. The result showed that; The A-Class contained 
20.2% of the articles and accounted for 74.23% of all withdrawals B-Class contained 
34.83% of all items and accounted for 17.89% of all withdrawals; And C-Class 
contained the remaining 44.97% of the articles and accounted for 7.88% of all 
withdrawals. 

Three different strategies were used for the article placement. In the first strategy, A-
articles were placed closest to the packing station and C-articles at the far end. All 
shelves were used for article placement with the top level of the shelf used as a buffer. 
The empty shelves at the back were used as remote buffers. 

The second strategy focus on picking ergonomics. The items are still placed as close 
to the packing station as possible, but A and B items are placed on shelves located 
between the shoulder and waist height also known as the Golden zone. The shelves 
that were not used became buffers, and the empty shelves at the back of the 
warehouse became remote buffers. 

In the last strategy, the focus was to have all items as close to the packing station as 
possible. The articles were thus placed on all shelves and no shelves were used as 
buffers in the order picking area leaving the buffer at the back of the warehouse. 
Strategies 1 and 3 placed more items closer to the packing station and should 
therefore result in shorter picking distances compared to Strategy 2. The picking 
distance between Strategy 1 and 3 shouldn’t differ that much since A-items are in the 
same aisles in both strategies. Strategy 2 should have increased picking distance in 
comparison, but as the Golden Zone is being utilized, the risk of work-related injuries 
should decrease, and the picking time could also be decreased. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: ABC-klassificering, Artikelplacering, Uttagsfrekvens, Ergonom i, Gy llene 
zonen. 



 
 

Ordlista: 
Gyllene  zonen : Placering av artiklar så att plockhöjden är mellan midjan och 
axlarna. 

Mede llagern ivå: Medellagernivån är hur mycket det i genomsnitt finns i lagret 
under en bestämd period. 

Poppy och  Poppytillbehö r: Poppy är en doft till bilen. Som tillbehör finns det 
belysning, kepsar, tröjor, muggar och mycket mer.  

Uttags frekvens : Uttagsfrekvensen innebär hur ofta en plockplats besöks. 

Uttagskvan tite t:  Uttagskvantiteten är antalet artiklar som plockas vid varje uttag 
ur lagret. 
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1 Inledning 
AB Mahol är ett företag som främst inriktar sig på E-handel av diverse olika tillbehör 
till olika typer av motordrivna fordon. Företaget består av fem egna varumärken; 
Lastbilsgrossisten; Transportstyling; Transportbilen; Venton och Utryckningsljus (AB 
Mahol, 2018a). Varumärkena inriktar sig på olika försäljningsområden. 
Lastbilsgrossisten inriktar sig främst på lastbilstillbehör och styling för förarmiljön. 
Transportstyling inriktar sig på försäljning av tillbehör och styling för både 
transportfordon och personbilar för slutkonsument, till skillnad från Transportbilen 
där försäljningen sker mot avtalskund. Vidare inriktar sig Venton på försäljning av 
kamerasystem för både yrkestrafik och civil trafik, medan Utryckningsljus inriktar sig 
på försäljning av utryckningsljus för utryckningsfordon (AB Mahol, 2018b).  

AB Mahol har kontor och lager stationerat i Trollhättan. I dagsläget sker majoriteten 
av importen från länder inom EU, men en del sker även utanför EU:s gränser. Cirka 
80 % av tillverkarna finns dock på nationell nivå. (AB Mahol, 2018a) 

1.1 Problembakgrund 
AB Mahol är ett företag inom e-handeln. Med e-handel avses försäljning av varor och 
tjänster över internet och försäljningen sker antingen mot slutkonsument eller mot 
företagskunder (Nationalencyklopedin, u.d.). Marknaden för e-handen ökar (Statista, 
2018) och konsumenternas krav på effektiv logistik gör det enligt Fernie, Sparks och 
McKinnon (2010) viktigare för verksamheter att ha en väl fungerade logistik och 
produkter tillgängliga i lager. 

Ett logistiksystem handlar om förflyttning, hantering och lagerföring av produkter. 
Produkterna transporteras i systemet mellan olika hanterings- och lagringspunkter 
vilket innebär att lagerföringen blir en viktig del av flödet. De olika lagerpunkterna 
kan exempelvis vara förråd eller färdigvarulager i en verksamhet som bedriver 
distributionslager, butikslager, eller i ett tillverkande företag. För att skapa ett 
effektivt och logiskt flöde i ett lager bör det finnas någon typ av lagerlayout. (Jonsson 
& Mattsson, 2016) 

Ett lager består vanligtvis av en godsmottagning, lageryta, 
sortering/ packning/ monteringsyta. Hur dessa ytor organiseras ger olika 
materialflöden och kan påverka effektiviteten i lagret. Det finns principiellt två typer 
av flöden i ett lager; strömlinje- och u-format flöde. Dessa förekommer dock i 
praktiken i många olika kombinationer. Förutom layouten på lagret bör 
överväganden göras för placeringen av produkter. Det mest vitala övervägandet är 
om produkterna ska ha fasta lagringsplatser eller om produkterna ska lagras där plats 
finns. Vidare bör överväganden göras om det finns produkter som med fördel kan 
placeras nära varandra, samt bör övervägande göras vilka artiklar som med fördel 
placeras vid golvhöjd respektive högre placeringar. (Jonsson & Mattsson, 2016) 

I nuläget hyr AB Mahol sitt lager och lagringsplatserna var förplacerade av 
hyresvärden. Layouten är därför inte något företaget kan påverka. Vidare placeras 
produkter där plats finns och det finns ingen tydlig strategi för placeringen av 
artiklarna. AB Mahol har nu investerat i ett nytt lager och när lagret är färdigbyggt 
flyttas verksamheten. I det nya lagret finns en planerad lagerlayout och hyllplacering 
(se Figur 1), där inleveranser sker i porten till vänster medan utleveranser sker i 
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porten till höger. Layouten är därmed enligt Jonsson och Mattsson (2016) en 
strömlinjeformad, eller linjär lagerlayout. Lagret är ungefär 430 m2 stort och har två 
fastanställda lagerarbetare på deltid och en lagerarbetare som arbetar när det är 
mycket att göra. För att materialflödet ska bli mer logiskt och effektivt vill AB Mahol 
ha en tydlig strategi för placering av sina artiklar, som passar hyllplaceringen.  

 
Figur 1 –  Planerad hy llplacering i det nya lagret 

AB Mahol har i dagsläget ingen strategi för hur artiklar placeras i lagret, vilket 
betyder att frekvent beställda eller viktiga produkter kan placeras på svåråtkomliga 
och ineffektiva platser. För att bedöma vilka produkter som är viktigast för företaget 
kan en ABC-klassificering utföras. Med denna klassificering ges en tydlig bild av vilka 
produkter som bör placeras på de mest fördelaktiga platserna, samt vilka produkter 
som bör distribueras mest tid för hantering. 

En ABC-klassificering innebär att artikelsortimentet, kunder, leverantörer eller andra 
element delas in i olika klassificeringar (exempelvis A, B och C) beroende på ett eller 
flera kriterier, exempelvis volymvärde per artikel, täckningsbidrag per produkt, 
omsättning per kund, anskaffningsvärde per leverantör eller andra kriterier som 
passar den specifika situationen. A-gruppen är liten och innehåller de viktigaste 
produkterna; B-gruppen är lite större; C-gruppen är en stor grupp med de minst 
vitala produkterna. (Jonsson & Mattsson, 2016) 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att med hjälp av en ABC-klassificering utarbeta 
strategier för artikelplacering vid utformandet av nya lagerlokaler. Detta uppfylls 
genom en fallstudie på AB Mahol. 

1.3 Frågeställningar 
Syftet leder till att följande frågeställningar behöver besvaras. 

1. Vilka artiklar finns i lagret och hur stora är deras fysiska dimensioner och 
lagernivåer, samt vad har artiklarna för uttagsfrekvens och uttagskvantitet? 

2. Vilka artiklar är viktigast respektive mindre viktiga för AB Mahol, enligt en 
ABC-klassificering? 

3. Hur bör artiklarna placeras i det nya lagret? 
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1.4 Avgränsningar  
Inom ramen för detta examensarbete kommer undersökningen endast ske utifrån de 
nya lokalerna som AB Mahol flyttar till eftersom flytten kommer ske oavsett utfall av 
fallstudien. Hur logistiken fungerar, var artiklar är placerade och hur effektiv 
plockningen och packningen är i det nuvarande lagret bedöms därför vara irrelevant. 
Vidare är placeringen av alla hyllor och pallställ (andra typer av ställage) i det nya 
lagret bestämd. Analysen kommer därför inte behandla detta och inga 
förbättringsförslag för hyllplaceringen kommer presenteras. Ytterligare kommer 
ingen ABC-klassificering utföras på pallställen då det var svårt att samla in data 
angående dessa, samt att mycket av det som i nuläget står i dessa hyllor är privat gods 
och tillhör inte företaget. 

Examensarbetet avser att avhandla den interna logistiken hos AB Mahol, i form av 
artikelklassificering, artikelplacering, samt hur artiklar ska plockas i det nya lagret. 
Den externa logistiken som exempelvis distribution, leverantörer och kunder 
kommer inte tas hänsyn till.  

En artikelplaceringsstrategi kan påverka hur lagerarbetarna plockar order och en 
analys av plockrutter i lagret kan vara nödvändigt. Författarna bedömde detta som ett 
ämne för vidarestudier. Plockrutter i lagret kommer därmed inte tas hänsyn till i 
examensarbetet.  

Inom ramen för examensarbetet utfördes en datainsamling från AB Mahols 
affärssystem. Data hämtades från det år då affärssystemet började användas, alltså 
från år 2013 fram tills år 2017. I rapporten används dock endast data mellan år 2015–
2017 eftersom sortimentet mellan dessa år var mer likartat det sortimentet som finns 
i dagsläget. Vidare bedömdes data från två år vara tillräckligt för fallstudien. Data 
från år 2018 används inte heller då hela året inte är slut.  

Till sist tas ingen hänsyn i artikelplaceringen, till artiklar som ofta eller alltid beställs 
tillsammans. Detta hade varit tidskrävande och eftersom lagret är litet, bör detta inte 
påverka effektiviteten på ett märkbart sätt. Undantag för denna avgränsningen gäller 
produkten Poppy och dess tillbehör, då AB Mahol själva redan vet att dessa 
produkter ofta beställs tillsammans. 

1.5 Rapportens struktur 
De metoder som användes i examensarbetet presenteras i Kapitel 2. Vidare 
presenteras tillvägagångssättet för dessa metoder i Kapitel 3. Den teoretiska 
referensram som användes för examensarbetet presenteras i Kapitel 4, medan 
Kapitel 5 beskriver det studerade systemet. Undersökningen presenteras och 
analyseras i Kapitel 6 och analysen diskuteras sedan i Kapitel 7. Slutligen ger 
författarna kortfattade rekommendationer till AB Mahol i Kapitel 8.  
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2 Metodteori 
I detta kapitel presenteras de metoder som användes för examensarbetet. Kapitlet 
behandlar först kvalitativ och kvantitativ ansats som forskningsmetodik och sedan 
förklaras fallstudier och litteraturstudier. Därefter beskrivs de använda 
datainsamlingsmetoderna som består av intervjuer, historiska data och 
observationer. Kapitlet avslutas sedan med att beskriva teori kring trovärdighet 
genom teoribegreppen källkritik, reliabilitet och validitet.   

2.1 Kvalitativ/Kvantitativ ansats  
I forskningsvärlden kan två olika forskningsmetoder urskiljas, vilka är kvalitativ- och 
kvantitativ metodik. Vilken som används beror på vad forskningsarbetet ska besvara 
och vad det finns för möjligheter för respektive metod att besvara detta. Metodikerna 
beskrivs kortfattat i Tabell 1. (Olsson & Sörensen, 2011) 

Tabell 1 –  kvalitativ- respektive kvantitativ forskningsm etod (Olsson & Sörensen, 2011) 
Kvalitativ m etod Kvan titativ m etod  

 Forskaren har ett subjektivt synsätt och 
kontakten med respondenten är ofta 
långvarig. 

 Forskaren har ett objektivt synsätt och 
kontakten med respondenten är ofta 
kortvarig. 

 Forskningsarbetet är flexibelt och 
frågeställningarna förändras och 
fördjupas under arbetets gång. 

 Forskningsarbetet är väl planerat och 
frågeställningarna är tydligt 
formulerade i ett tidigt skede. 

 Forskningen arbetar gradvis fram ett 
fenomen och tydliggör detta. 

 Forskningen grundar sig i teorin som 
prövas mot den valda hypotesen. 

 Resultatet av forskningen baseras på ett 
fåtal individer, men många variabler. 

 Resultatet av forskningen baseras på ett 
stort antal individer, men ett fåtal 
variabler. 

 Resultatet går på djupet i specifika 
situationer, miljöer och tidsperspektiv.  

 Resultaten är generaliserbara, 
variablerna kan ej misstolkas och de är 
reliabla och valida. 

Kvantitativ metodik innebär enligt Backman (2016) metoder som slutligen mynnar ut 
i kvantifierbara mätningar och observationer eller som kan transkriberas till sådana, 
exempelvis enkäter och frågeformulär. Kvalitativ metodik är således enligt Eliasson 
(2013) metoder som främst beskriver händelser som är svåra eller omöjliga att 
kvantifiera. De två vanligaste typerna av kvalitativa metoder är enligt Eliasson (2013) 
intervjuer och observationer. En distinkt skillnad mellan dessa metodiker är enligt 
Holme och Solvang (2012) att kvantitativ metodik lägger stor vikt på prövning och 
jämförelser av resultaten för att bedöma om de är giltiga, medan med kvalitativ 
metodik istället lägger fokus på att få en djupare förståelse inom det studerade 
området och beskriva helheten.  

Det är inte alltid nödvändigt att använda specifikt kvalitativ- eller kvantitativ 
metodik, utan det kan ibland vara fördelaktigt att kombinera dessa metodiker menar 
Eliasson (2013). Exempelvis påpekar Eliasson (2013) att ett arbete kan inledas med 
ett par intervjuer för att få en grundläggande förståelse av problembakgrunden, som 
sedan kan undersökas kvantitativt, men det går även att utföra intervjuer som 
uppföljning av en kvantitativ undersökning. Vidare menar Eliasson (2013) att 
observationer är kompatibla med andra metoder och kan också ligga till grund för en 
kvantitativ undersökning eller användas för att kontrollera information erhållen från 
en kvantitativ undersökning. 
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Inför ett arbete är det viktigt att bedöma vilka tillvägagångsätt som passar 
problembeskrivningen bäst och att kombinera olika metoder kan vara fördelaktigt. 
Vidare kan olika metoder kombineras för att täcka olika områden och att samla in 
information på olika sätt ger oftast en mer fullständig bild än vad endast en metod 
gör. Att kombinera metoder på detta sätt kallas ”Triangulering”. (Eliasson, 2013) 

2.2 Fallstudie 
Det generella målet med fallstudier är enligt Yin (2014) att på ett korrekt sätt samla, 
presentera och analysera data, samt är ett ytterligare mål att sedan färdigställa 
fallstudien med en välskriven och rättvisande rapport, artikel eller presentation. 
Metoden används enligt Yin (2014) ofta vid studier inom sociala sammanhang; 
politik; sjukvård; psykologi; utbildning och verksamheter. Inom verksamheter kan 
fallstudien exempelvis användas inom ekonomi eller vid undersökning av 
verksamheters struktur och dess utveckling. Yin (2014) beskriver kortfattat att 
fallstudier ger undersökaren möjlighet att fokusera på ett verkligt problem samtidigt 
som ett helhetsperspektiv bevaras. Det finns inget specifikt sätt att fastställa när en 
fallstudie bör utföras, men enligt Yin (2014) kan en fallstudie vara lämplig om 
frågeställningarna främst är ”Hur?” - eller ”Varför?” frågor, samt om det är samtida 
händelser som undersöks och variablers beteende inte kan påverkas.  

Att bestämma frågor är således första steget i en fallstudie. Vidare menar Yin (2014) 
att även om frågeställningarna adresserar det önskade området, är det inte säkert att 
de på ett tydligt sätt berättar vad som bör studeras i fallstudien. Det andra steget är 
därför att ett eller flera syften/ påståenden bör formuleras för att ge underlag för var 
relevant information kan erhållas. Nästa steg är enligt Yin (2014) att begränsa 
studien utifrån de formulerade frågeställningarna och syftena/ påståendena eftersom 
detta direkt påverkar utformningen av fallstudien och hur data erhålls. Det fjärde 
steget behandlar tekniker för analys av insamlade data. Yin (2014) påpekar att 
bristande erfarenhet inom empiriska studier försvårar identifieringen av vilken/ vilka 
analystekniker som bör användas, samt blir det svårare att förutse hur mycket data 
som behövs för analysen. Detta kan enligt Yin (2014) leda till att antingen för mycket 
data samlas in som sedan inte används, eller att för lite data samlas in och forskaren 
behöver således gå tillbaka till datainsamlingen för att komplettera analysen. Det 
sista steget inom fallstudie-design behandlar hur resultaten av analysen ska tolkas. 
Inom framförallt kvantitativa studier används statistiska analyser för att bedöma 
robustheten i resultaten. I fallstudier är det dock enligt Yin (2014) viktigare att 
identifiera motsägande forskning till forskarens resultat och sedan avvisa dessa 
motsägelser. Vidare påpekar Yin (2014) att dessa steg för fallstudie-design bör 
undergå fortsatt arbete för att skapa reliabilitet och validitet i fallstudien. 

Det finns sex olika sätt att samla in data till fallstudien. Dessa olika sätt är; 
dokumentation som exempelvis formella studier relaterade till forskarens fallstudie; 
registerdata som exempelvis hittas i en verksamhets affärssystem; intervjuer med 
experter eller nyckelpersoner; direkt- och/ eller deltagande observationer, då 
observatören antingen observerar ett fenomen i realtid (passivt) eller deltar i det 
observerade fenomenet; fysiska artefakter som exempelvis maskiner, verktyg eller 
konst. Dessa olika insamlingsmetoder har olika användningsområden och därmed 
även olika för- och nackdelar. (Yin, 2014) 
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2.3 Litteraturstudie 
För att utföra ett vetenskapligt arbete krävs det litteratur att grunda arbetet i. 
Litteratur innefattar nästan allt tryckt material, samt internetbaserade källor 
(Ejvegård, 2009). Enligt Patel och Davidsson (2011) är litteratursökningen 
tidskrävande och vanligtvis ger sökningar på databaser många olika träffar. Det är 
därför viktigt att ha en tydlig struktur och ett tydligt tillvägagångssätt för att sålla bort 
och göra sökningen mer överskådlig menar Patel och Davidsson (2011).  

Enligt Patel och Davidsson (2011) är det viktigt att förbereda litteratursökningen 
genom att bedöma vilka ämnesområden, samt vilka sökord och nyckelord, syftet och 
frågeställningarna kan kopplas till. Dessutom påpekar Patel och Davidsson (2011) att 
en övergripande bild bör skapas av ämnesområdet och innan litteratursökningen 
påbörjas bör de sökverktyg som ska användas bestämmas. Vidare skriver Patel och 
Davidsson (2011) att vid litteratursökningen är det viktigt att fundera på hur 
sökningen ska gå till, samt begränsning/ utvidgning av sökningarna. När 
litteratursökningen sedan påbörjas menar Patel och Davidsson (2011) att en 
reflektion bör utföras för; antal träffar och vad det är för träffar; vem har skrivit 
materialet och vem är materialet skrivet till; är träffarna relevanta för syftet och 
frågeställningarna. I slutskedet av litteratursökningen bör enligt Patel och Davidson 
(2011) en utvärdering av träffarna göras för att bedöma om det behövs mer material 
eller om sökningen måste göras mer precis eller mindre precis. 

När litteratur som kan vara användbar för arbetet identifierats är det dags att studera 
materialet för att bedöma om det är användbart för arbetet eller inte, men enligt 
Ejvegård (2009) är det inte möjligt att hinna gå igenom och studera allt. Genom att 
studera innehållsförteckning, register, sammanfattning, abstract och nyckelord kan 
användbarheten bedömas, samt kan bortsållning av ej användbar litteratur göras och 
detta är något Ejvegård (2009) benämner “bokens hjälpmedel”.  

2.4 Datainsamling 
För att få kunskap om det studerade systemet samlades data in från AB Mahol. I 
detta delkapitel presenteras de metoder som användes för att samla in data och 
information om det studerade systemet.  

2.4.1 Intervju 
Enligt Ahrne och Svensson (2015) finns det flera olika tekniker för kvalitativa 
intervjuer. Intervjuerna kan exempelvis vara strukturerade, ostrukturerade, eller 
semistrukturerade och respondenterna kan antingen vara experter eller 
nyckelpersoner. Ahrne och Svensson (2015) påpekar dock att det oftast inte är möjligt 
eller nödvändigt att använda sig av en specifik typ av intervju och de bör istället 
kombineras. Vidare menar Dahmström (2011) att intervjuer kan utföras genom att 
besöka respondenten, men för en mer tidseffektiv intervju kan även telefonintervjuer 
utföras. Dahmström (2011) påpekar dock att de mottagna svaren inte blir lika 
detaljerade och djupgående vid telefonintervjuer jämfört med besöksintervjuer.  

Vid forskningsintervjuer frågas vanligtvis en person ut i taget, och det är vanligtvis 
tidskrävande både vid framtagandet av intervjustrukturen och innehållet, samt vid 
själva intervjutillfället. Noga förberedelser för varje intervju är därför betydelsefullt 
för att slippa gå tillbaka till respondenten. Vid intervjuer kan det vara praktiskt med 
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bandspelare/ kamera för att spela in intervjun (om respondenten tillåter det) för att 
ha möjlighet att studera innehållet efter intervjun och i framtiden ha möjlighet att gå 
tillbaka till inspelningen. Vidare kan anteckningar föras antingen under intervjun, 
men helst efteråt. I det senare fallet bör tid reserveras direkt efter intervjun och en 
plats bestämmas före intervjun där intervjuaren ostört kan föra anteckningarna. 
(Ejvegård, 2009) 

Vid utförandet av en intervju har Roethlisberger och Dickson (1939) specificerat fem 
regler som bör följas, vilka sedan Ahrne och Svensson (2015) översatt till följande:  

1. Intervjuaren ska lyssna på den som talar på ett tålmodigt och vänligt men 
intelligent reflekterade sätt. 

2. Intervjuaren ska inte framhäva någon form av auktoritet. 
3. Intervjuaren ska inte ge råd eller moraliska förmaningar. 
4. Intervjuaren ska inte gräla/ argumentera med den som talar. 
5. Intervjuaren ska bara tala eller ställa frågor under särskilda förhållanden.  

2.4.2 Historiska data 
Insamling av historiska data kan vara i form av dokumentation från affärssystem och 
annan mjukvara (exempelvis ritningar) företag använder för att dokumentera 
aktiviteter digitalt och fysiskt. Denna typ av data kan enligt Dahmström (2011) ge 
specifik information om artiklar, men det bör tas i beaktning att data kan vara 
inaktuell om den inte uppdateras kontinuerligt. 

2.4.3 Observation 
Enligt Dahmström (2011) är det vid vissa tillfällen och typer av analyser nödvändigt 
att använda exempelvis direkt observation för att få tillräckligt hög kvalitet på 
datainsamlingen. Med en direkt observation menar Dahmström (2011) att en eller 
flera observatörer är på plats och studerar systemet och antecknar förbestämda 
mätvärden och/ eller funktioner, ett exempel är om en observatör åker med under en 
bussfärd för att anteckna antalet passagerare vid varje busshållplats. Direkta 
observationer kan enligt Dahmström (2011) vara öppna, vilket innebär att 
respondenten eller respondenterna vet om att de blir observerade, eller sker det i 
”hemlighet”.  

En nackdel med direkt observation att kvaliteten på det insamlade materialet kan 
variera beroende på tidpunkten eftersom en observatör endast hinner ett visst antal 
observationer. För att minska variationen ställs därför krav på att tillräckligt många 
observatörer finns till förfogande. Slumpmässiga tidpunkter när observationen ska 
utföras kan också användas för att minska variationen. Dessutom kan direkta 
observationer leda till beteendeförändringar hos respondenten/ respondenterna om 
dessa vet att de blir iakttagna. (Dahmström, 2011) 

2.5 Källkritik 
Vid bedömning av källor ligger ansvaret enligt Ejvegård (2009) på forskaren att 
bedöma trovärdigheten och trovärdighetsbedömningen måste utföras för både 
intervjuer och enkäter, samt tryckta källor. Det använda materialet ska enligt 
Ejvegård (2009) kontrolleras för att bedöma om det rör sig om förfalskningar eller 
om det är äkta, samt för att bedöma materialets objektivitet. I första hand ska enligt 
Ejvegård (2009) alltid primärkällor användas och i största mån bör därmed också 
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sekundärkällor undvikas. Då möjlighet finns bör även nyare källor vanligtvis 
bedömas vara bättre än gamla, eftersom en forskare bör tagit reda på tidigare 
publikationer inom samma ämnesområde, vilket innebär att senare källor bör 
innehålla all äldre fakta samtidigt som det nya inom ämnesområdet presenteras 
påpekar Ejvegård (2009), men detta är inte alltid sanningen och forskare bör därför 
vara försiktiga. Ytterligare påpekar Ejvegård (2009) att forskaren bör ta i beaktning 
när källan är tryckt jämfört med när det beskrivna inträffade i tiden, eftersom 
förståelsefaktorn och glömskefaktorn påverkar hur trovärdig källan är. Detta är dock 
enligt Ejvegård (2009) inte alltid användbart eftersom senare publikationer kan 
behöva revidera tidigare händelser eller kunskaper, vilket innebär att senare 
publikationer kan vara mer trovärdiga än gamla. 

Det ligger stor tyngd på att vara objektiv till den valda litteraturen och att inte endast 
författarnas eget resultat förespråkas, vilket Patel och Davidsson (2011) påstår och 
det är därför viktigt att material som motsätter sig de resultat som lyfts fram inom 
ramen för arbetet också presenteras. Genom att endast lyfta fram det som stödjer 
författarnas resultat, r iskerar arbetet enligt Ejvegård (2009) att bli ensidigt och 
egentligen inte bevisa något. Vidare menar även Ejvegård (2009) att ett objektivt 
synsätt är forskarens skyldighet och att vid debatterande ämnen ska alla sidors 
resonemang presenteras, även om forskaren själv tror mer på en viss sida. Ejvegård 
(2009) påpekar dock att det är tillåtet att presentera egna åsikter i en rapport, men 
det är då vitalt att nämna detta för läsaren.  

2.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet betyder att den utförda studien är upprepningsbar, vilket betyder att 
samma resultat kan erhållas om studien utförs en gång till under så likartade 
förhållanden som möjligt. För att erhålla en hög reliabilitet krävs det att alla 
mätningar utförs noggrant. Vid kvantitativa studier bör mätningarna utföras på ett 
likadant sätt oavsett var och när mätningen äger rum, till den mån det är möjligt och 
vid kvalitativa studier bör fokuset istället vara att den erhållna informationen inte ska 
gå att misstolka. (Eliasson, 2013) 

Reliabiliteten i ett arbete ökar enligt Eliasson (2013) genom att mäta de ingående 
variablerna i studien på flera olika sätt. Exempelvis i en enkät eller intervju ha flera 
frågor för samma variabel, eller att återkomma till ett begrepp flera gånger. Vidare 
enligt Eliasson (2013), bör tydliga arbetsgångar utarbetas för vad som ska 
genomföras i arbetet, samt se till att alla personer som ska utföra arbetet vet vad som 
ska genomföras och är överens. Till sist påpekar Ejvegård (2009) att dokumenterad 
data bör dubbelkontrolleras för att upptäcka fel, inspelade intervjuer bör jämföras 
med den utskrivna intervjun och kontrolleras med respondenten, samt bör 
anteckningar dateras och skrivas så nära inpå det som ska antecknas som möjligt. 
Vidare påpekar Patel och Davidsson (2011) att vid observationer kan ytterligare 
observatörer användas vid samma tillfälle och vid intervjuer kan ytterligare en person 
användas för att föra anteckningar under intervjutillfället. 

Validiteten handlar istället om att det som mäts i arbetet stämmer överens med det 
som ska mätas. Validiteten påverkas således av vad arbetet mäter och kan därför 
aldrig bli högre än reliabiliteten. För en hög validitet är det viktigt att kontrollera hur 
sanningsenliga insamlade data är. För att öka validiteten bör det som ska mätas och 
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analyseras, samt tillvägagångssättet kontrolleras för att stämma överens med teorin 
inom ämnesområdet. Vidare kan även indikatorer utformas för olika begrepp och 
värden i arbetet som sedan kan jämföras med varandra för att se om dessa går i 
samma riktning, vilket tyder på en hög validitet. (Eliasson, 2013) 
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3 Tillvägagångssätt 
I detta kapitel redogörs examenarbetets tillvägagångssätt utifrån de metoder som 
presenterats i Kapitel 2. Kapitlet redovisar hur litteratur som ligger till grund för den 
teoretiska referensramen (kapitel 4) identifierats, samt när och hur data har samlats 
in. För tillvägagångssättet kombinerades flera olika metoder för att en så bra 
helhetssyn som möjligt skulle erhållas (Triangulering), samt användes både 
kvalitativa och kvantitativa metoder. 

3.1 Litteraturstudie  
Inom ramen för litteraturstudien användes publicerade källor och diverse 
studentlitteratur för att skapa en överblick över problemområdet. För att få 
fördjupning i ämnet användes främst publicerade källor. För att hitta källorna 
användes främst Linköpings universitetsbiblioteks sökmotor, samt Linköpings 
universitetsbibliotek och tidigare kursmaterial. Vidare studerades referenslistor från 
källor som hittats via databaser, bibliotek och kursmaterial för att hitta ytterligare 
litteratur. De nyckelord som ansågs vara kopplade till ämnesområdet och som 
användes som bas till sökorden var; Logistics; ABC-classification; layout; Picking; 
Ergonomic. Dessa nyckelord ligger till grund för de använda sökorden som 
presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2 –  Litteratursökning 
Sök-
num m er 

Söko rd Sökm oto r Träffar  
[s t]  

Vidares tudering 
[s t]  

Datum  fö r  
sökn ing 

1 ABC 
classification 
logistics 

Linköpings 
bibliotek 

329 4 2018-05-15 

2 warehouse 
layout 
distribution 

Linköpings 
bibliotek 

127 4 2018-05-17 

3 Picking height 
Warehouse  

Linköpings 
bibliotek 

11 2 2018-05-29 

4  Ergonomic 
Warehouse 
Order picking 

Linköpings 
bibliotek 

29 5 2018-05-29 

Det första sökordet som användes var ”ABC classification” och det gav 6 515 träffar. 
För att ytterligare precisera sökningen kombinerades ”ABC classification + logistics”, 
vilket gav 329 träffar. Av dessa valdes fyra artiklar ut för att studeras vidare då de 
bedömdes vara relevanta utifrån sammanfattningen, nyckelorden och/ eller 
referenslistan. De studerade artiklarna behandlade ABC-klassificering med olika 
kriterier och modeller som tog hänsyn till olika aspekter. Dessa artiklar presenterade 
även värdefull information och motiveringar till varför kriterierna och modellerna 
användes, vilket var nödvändigt för att styrka fallstudiens analys. Resterande träffar 
bedömdes inte behövas då författarna inte behövde mer information angående ABC-
klassificering. Vidare var en del av träffarna ej tillgängliga, på ett annat språk än 
svenska eller engelska, duplikationer av varandra eller konferens-noteringar av en 
artikel. 

Sökkombinationen ”Warehouse + layout + distribution” användes för att studera 
teori om utformningen och placering i lager vilket initialt gav 573 träffar. För att 
ytterligare avgränsa sökningen undersöktes endast akademiska ”peer-reviewed” 
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tidskrifter som var tillgängliga via Linköpings universitetsbiblioteks sökmotor vilket 
reducerade resultatet till 200 träffar. En begränsning till endast engelska eller 
svenska, samt en bedömning av nyckelord med fokus mot orderplocksystem (order + 
picking) gav 78 sökresultat där sammanfattningen användes för att avgöra dess 
relevans vilket ledde till att fyra artiklar studerades mer djupgående. I de artiklar som 
studerades vidare nämndes vissa lagerplaceringsmetoder i flera av dem. Målet med 
fallstudien var att utarbeta olika strategier att jämföra mellan för AB Mahols lager, 
men inte att utarbeta en optimal artikelplacering. De delar i artiklarna som 
fokuserade på optimal lagerplacering var därmed mindre relevant, men artiklarna i 
sig var värdefulla att studera då de gav information om, samt jämförde olika 
artikelplaceringsstrategier. Resterande träffar bedömdes inte behövas då författarna 
inte behövde mer information angående ABC-klassificering. Vidare var en del av 
träffarna ej tillgängliga, duplikationer av varandra eller konferens-noteringar av en 
artikel. 

Efter lagerlayout-sökningen framgick det att studier om plockhöjd i lager bör 
undersökas, därmed blev nästa sökkombination, ”Picking height + warehouse” 
avgränsat till akademiska ”peer-reviewed” tidskrifter tillgängliga via Linköpings 
universitetsbibliotek vilket gav 11 träffar. Sammanfattningar och nyckelord användes 
för att avgöra dess relevans vilket ledde till att två artiklar studerades vidare då de 
fokuserade på ergonomisk orderplockning bland annat genom utnyttjande av den 
Gyllene zonen. Resterande träffar bedömdes vara irrelevanta då deras 
sammanfattning, nyckelord och referenslista visade att dem inte angränsade till 
ergonomisk plockhöjd eller att dem inte var användbara för att styrka fallstudiens 
analys. Vidare var en del av träffarna ej tillgängliga, eller duplikationer av varandra. 

Då manuell fysisk orderplockning med hänsyn till ergonomi var de ämnen som söktes 
ledde detta till en sökning med sökkombinationen ”Ergonomic + Warehouse + Order 
picking” vilket gav 29 träffar som var akademiska ”peer-reviewed” tidskrifter. Av 
dessa ansågs fem stycken vara relevanta för orderplockprocessen och dessa 
studerades vidare. De artiklar som studerades vidare innehöll ytterligare information 
angående hur ett orderplockningssystem kan utformas för att vara effektivt och 
ergonomiskt. Vidare gav artiklarna möjlighet att identifiera användbar information 
angående olika artikelplaceringsstrategier som ytterligare kunde styrka fallstudiens 
analys. Resterande träffar bedömdes vara irrelevanta då deras sammanfattning, 
nyckelord och referenslista visade att dem inte angränsade till ergonomisk plockning 
och lagerutformning eller att dem inte var användbara för att styrka fallstudiens 
analys. Vidare var en del av träffarna ej tillgängliga, eller duplikationer av varandra. I 
Tabell 3 presenteras de artiklar som användes i examensarbetet. 
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Tabell 3 –  Artiklarna som  användes från litteraturstudien 
Sök-
num m er 

Artiklar från  
litte ratu rs tudien  

artiklar från  re fe rens lis to r  Mo tive rin g 

1 ”ABC Classification: 
Service Levels and 
Inventory  Costs” av 
Teunter, Babai och Syntetos 
(2010). 

”Operations Related Groups 
(ORGs): A Clustering Procedure 
for Production/ Inventory  
System s” av Ernst och Cohen 
(1990). 

En huvuddel i 
examensarbetet var 
att utföra en ABC-
klassificering. 
Därmed behövdes 
teori för att styrka 
klassificeringen. “Reducering av 

transportsträckor i 
lagerverksam het m ed hjälp 
av ABC-klassificerad 
artikelplacering” av Sedig 
och Sundman (2016). 

- 

“Research on classification 
m ethod of spare parts 
inventory  based on 
w arranty  data” av Chen 
och Chen (2016) 

- 

Artiklarna användes 
inte. Innehållet 
bedömdes vid 
genomgång vara 
oanvändbart för 
fallstudien. 

“Multi-criteria ABC 
inventory  classification 
w ith m ixed quantitative 
and qualitative criteria” av 
Hatefi, Torabi och Bagheri 
(2013) 

- 

2 ”Sim ultaneous 
determ ination of 
w arehouse layout and 
control policies” av 
Roodbergen, Vis och Taylor 
(2015). - 

En ytterligare 
huvuddel i 
examensarbetet är 
artikelplacering. 
Därmed behövdes 
även teori för att 
styrka de framtagna 
artikelplacerings-
strategierna som 
presenteras. 

“Optim al class boundaries, 
num ber of aisles, and pick 
list size for low -level order 
picking system s” av Rao 
och Adil (2013) 

 

Artiklarna användes 
inte. Innehållet 
bedömdes vid 
genomgång vara 
oanvändbart för 
fallstudien. 

“Order picking system  
design: the storage 
assignm ent and travel 
distance estim ation (SA & 
TDE) joint m ethod” av 
Battini, Calzavara, Persona 
och Sgarbossa (2015)  

 

”Im proving the 
productiv ity  of order 
picking of a m anual-pick 
and m ulti-level rack 
distribution w arehouse 
through the 
im plem entation of class-
based storage” av Chan och 
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Chan (2011)  

3 

 

”Im proving order picking 
perform ance utilizing 
slotting and golden zone 
storage” av Petersen, Siu 
och Heiser (2005). 

“GOLDEN RETRIEVAL” av Jones 
och Battieste (2004) 

Fördjupningen av 
lagerlayout gav 
insikten att 
plockhöjd i lagret bör 
tas hänsyn till, 
därmed behövdes 
litteratur angående 
plockhöjd.  

”Ergonom ic w orkplace 
design in the fast pick area” 
av Otto, Boysen, Scholl och 
Walter (2017). 

“Developing ergonom ic 
interventions to reduce 
m usculoskeletal disorders in 
grocery  distribution centers” av 
Lavender, Sommerich Johnson 
och Radin (2010). 

“OSH in figures: W ork-related 
m usculoskeletal disordersin the 
EU - Facts and figures” av 
Schneider och Irastorza (2010). 

4  ”Design and control of 
w arehouse order picking: a 
literature review ” av De 
Koster, Le-Duc och 
Roodbergen (2007). 

”Quick Response Practices at the 
W arehouse of Ankor” av Dekker, 
De Koster, Van Kalleveen och 
Roodbergen (2002). 

“An evaluation of routing and 
volum e-based storage policies in 
an order picking operation” av 
Petersen och Schmenner (1999).  

De fördjupningarna 
från sökningarna 2–
3, gav upphov till den 
sista sökningen som 
behandlade 
ergonomi för 
orderplockare i ett 
lager. 

“Use of ergonom ic 
principles in m anual order 
picking system s” av Labus 
och Gajsek (2018)  

- 

Artiklarna användes 
inte. Innehållet 
bedömdes vid 
genomgång vara 
oanvändbart för 
fallstudien. “Additional effort 

estim ation due to 
ergonom ic conditions in 
order picking system s” av 
Battini, Calzavara, Persona 
och Sgarbossa (2017)  

- 

“Design of order picking 
system ” av Dallari, Marchet 
och Melacini (2009)  

- 

”Ergonom ic and technical 
aspects in the redesign of 
m aterial supply  system s: 
Big boxes vs. narrow  bins” 
av Neumann och Medbo 
(2010)  

- 

3.2 Datainsamling 
Den information och data som samlades in användes för att beskriva företagets 
nuläge och dess problembakgrund, samt för att göra analyser på företagets produkter 
i lager. Den typ av data och information som samlades in är dels från intervjuer för 
att skapa en övergripande bild av verksamheten, dels från historiska data som fanns 
tillgänglig i företagets databaser angående de olika produkter som säljs och mätetal 
som används, samt från observationer av det fysiska lagret, produkternas placering 
och dimensioner på artiklarna i lagret. Figur 2 illustrerar hur de olika 
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datainsamlingsmetoderna samverkar.

 
Figur 2 –  Författarnas tolkning av sam verkan m ellan datainsam lingsm etoder  

3.2.1 Intervju  
De utförda intervjuernas uppgift var att skapa en bild av AB Mahols arbetsstruktur 
och arbetssätt, samt att skapa en bild av verksamhetens problemområde. Detta 
användes som en grund till examensarbetet. Vid intervjuerna utfrågades endast VD:n 
för företaget. Detta berodde på att intervjuerna behandlade företagets struktur och 
interna logistik. VD:n bedömdes därmed både vara nyckelperson och expert inom 
dessa områden eftersom verksamheten är liten med få anställda. Både planerade och 
oplanerade, samt ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer utfördes vid olika 
tillfällen under examensarbetet. För att erhålla avslappnade intervjuer, samt för att få 
så mycket och användbar information som möjligt från respondenten följdes de fem 
regler som presenteras i Delkapitel 2.4.1. De utförda intervjuerna presenteras i Tabell 
4.  

Tabell 4 –  Utförande av intervju 
In te rvju tillfä lle  Datum  Avde ln in g Typ 
1  2018-03-12 VD Planerad, 

ostrukturerad 
2 2018-06-13 VD Planerad, 

semistrukturerad 

Den första intervjun var en planerade besöksintervju av ostrukturerade karaktär 
eftersom en tid var bokad, men intervjun hade ingen agenda att följa, utan 
respondenten förde samtalet. Intervjun utfördes för att inleda samarbetet mellan 
författarna av detta examensarbete och VD:n för AB Mahol, samt för att samla 
information om VD:ns tankar om verksamhetens rådande situation och vad denne 
ansåg att problemområdet var. Under intervjun fördes anteckningar som sedan 
implementerades i examensarbetet. 

Intervju två var en planerade besöksintervju av semistrukturerade karaktär eftersom 
en tid för intervjun var bokad och en plan för vad intervjun skulle behandla följdes, 
men frågorna var inte exakt planerade. De behandlade frågorna vid intervjun 
redovisas i Bilaga 1 och behandlade företagets struktur och interna logistik för att ge 
en djupare bild av hur företaget fungerar. Vidare fördes anteckningar och intervjun 
spelades in för att inte förlora användbar information.  
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3.2.2 Historiska data 
Den historiska data som samlades ligger in till grund för analysen i examensarbetet. 
Den data som samlades in kom från affärssystemet Visma som AB Mahol använder, 
samt från ritningar i programmet Sketchup över det planerade nya lagret.  

I affärssystemet Visma insamlades all tillgänglig information om samtliga artiklar 
som rört sig inom lagret från år 2013 och framåt. Denna information bestod av 
inleveranser och uttag ur lagret. I Visma affärssystem hämtades data över artiklarnas 
uttagsfrekvens, uttagskvantitet och omsättning, samt även information om 
artikelnummer, datum, kvantitet, samt kostnad/ intäkt. 

Ritningen i Sketchup är i full skala (1:1) och visar hur det nya lagret ser ut när det är 
färdigt för drift. Det som undersöktes från ritningen i Sketchup var placeringen av 
pallställ och plockställ i lagret. Detta låg till grund för hur det nya lagret kommer se 
ut och vilka förutsättningar som fanns för artikelplacering i det nya lagret samt vilka 
ytor som planerats för godsmottagning, packning och utlastningszon.  

3.2.3 Observation 
Vid två tillfällen (Se Tabell 5) utfördes observationer i lagret för att samla information 
om artiklarnas dimensioner.  

Tabell 5 –  Utförande av observationer 
Ordn in g Datum   Tids in te rvall  Om råde 
1 2018-06-12 08:00-17:00 Artikelplacering och dimensioner 
2 2018-06-13 08:00-17:00 Artikelplacering och dimensioner 

Vid båda observationerna undersöktes artiklarnas fysiska placering i lagret och hur 
mycket plats artiklarna behöver på grund av deras fysiska egenskaper och 
dimensioner. För att veta vilka artiklar som fanns i lagret hämtades data från 
affärssystemet. De artiklar och artikelplatser som identifierades i lagret, samt 
dimensionerna och vad det var för typ av artikel dokumenterades sedan i en 
egenskapad databas. 

3.3 Källkritik 
De publicerade källor som studerades bedömdes vara korrekta och inte presentera 
falsk information beroende på var de var tryckta, exempelvis vilken journal eller 
vilket förlag som publicerat litteraturen. De böcker som användes var framförallt 
litteratur som är tryckt av Studentlitteratur eller Liber. För vetenskapliga källor 
valdes till största möjlighet så kallade “peer-reviewed”-artiklar. Vidare har de förlag 
eller journaler källor hämtats ifrån utvärderats för att bedöma värdet av dessa källor, 
samt letades även primärkällor fram och sekundärkällor undveks i största mån. För 
källor där nyare upplagor fanns tillgängliga har dessa använts för att ta del av de 
senaste inom ämnesområdet. Dock undersöktes äldre källor för att bedöma om dessa 
var mer korrekta eftersom de låg närmare de beskrivna händelserna i tiden. 

Motsägelsefulla åsikter, metoder och teorier till de som användes i examensarbetet 
har studerats och presenterats, samt har även för- och nackdelar med författarnas 
egna åsikter, metoder och teorier presenterats. De använda källorna bedömdes och 
utvärderades utan att låta egna ideologier och tankar påverka besluten om 
trovärdighet. Där egna åsikter presenterats i arbetet har det påpekats. Detta mynnade 
ut i att bevara ett objektivt synsätt genom hela examensarbetet. 
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Ena författaren har en personlig relation med VD:n för AB Mahol sedan innan då de 
studerat tillsammans på gymnasiet. För att inte låta relationen påverka arbetet är 
intervjun utformad strikt för att ta fram information om företagets struktur och hur 
de arbetar i nuläget. Författarna förehåller sig även objektivt till den kvantifierbara 
data som samlas in och inga personliga åsikter kommer påverka denna data. Vidare 
kommer ingen bias förekomma på grund av personliga åsikter eller önskemål mellan 
VD:n och författarna, men samtidigt tas fortfarande företagets åsikter om vad som är 
viktigt för dem med i beaktning.  

3.4 Reliabilitet och validitet  
För att öka reliabiliteten och validiteten i examensarbetet följdes de riktlinjer som 
presenterades i Delkapitel 2.6 för att göra fallstudien både upprepningsbar och 
pålitligt.  

För att göra fallstudien upprepningsbar har tillvägagångssättet för de använda 
metoderna presenterats och tillvägagångsättet grundar sig i teori. Vid utförandet av 
litteraturstudien redogjordes det till en början för vilka sökmotorer som användes, 
vad för typ av källor som användes, samt vilka nyckelord som ansågs kopplade till det 
studerade området. Vidare presenterades även de använda sökorden, hur många 
träffar sökorden gav, hur många av artiklarna som studerades vidare, samt vilket 
datum sökningen ägde rum. Till sist utfördes en reflektion över sökningen. För de 
utförda intervjuerna redogjordes det för vilket datum de ägde rum, vem 
respondenten var och vad det var för intervjutyp. Vidare redogjordes det även för 
varför en specifik respondent intervjuades och vad intervjuerna behandlade. 
Frågorna för Intervju 2 presenteras även i Bilaga 1. På samma sätt som för 
intervjuerna presenteras även när observationerna utfördes och vad som 
observerades vid varje tillfälle. Det presenteras även från var den historiska data som 
användes samlades in och vad det var som samlades in.  

För att bibehålla ett objektivt synsätt i arbetet granskades litteratur kritiskt utifrån 
var och vilka som tryckt litteraturen, när litteraturen var tryckt och om det var 
primär- eller sekundärkällor, samt presenterades motsägelsefulla åsikter och dessa 
argumenterades emot. Vidare avstod författarna från att låta personliga åsikter och 
känslor för material eller personer påverka innehållet och resultatet i studien. 

För att öka reliabiliteten i fallstudien utformades en plan för vad som skulle mätas vid 
observationerna, samt skapades en databas där alla mätningar enkelt 
dokumenterades med funktionen att filtrera mätningarna. Alla observationer 
utfördes av två personer för att minska risken för misstag. Vid intervjuerna ställdes 
frågor som till viss del angränsade till varandra för att inte information skulle 
misstolkas, samt medverkade två personer vid intervjutillfället förutom respondenten 
där den ena primärt förde intervjun och den andra primärt antecknade. Vidare 
spelades även Intervju 2 in med mikrofon.  

I fallstudien har intervjuer, observationer och datainsamling utförts. För att öka 
validiteten i fallstudien har den kvantitativa information som respondenten gav 
under intervjuerna till största mån jämförts med data från affärssystemet och från 
observationerna för att se hur väl de stämmer överens, samt bedömdes även 
respondenten vara expert och nyckelperson för verksamheten. Mer vikt har lagts på 



   

17 
 

den kvantitativa information affärssystemet och observationerna gav då det anses 
vara mer tillförlitligt och exakt. De utförda analyserna och de påståenden som gjordes 
kopplades och jämfördes med den presenterade teorin. 
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4 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras de teorier och begrepp som ligger till grund för 
examensarbetet. Kapitlet innefattar teori om logistik och fördjupning inom lager, 
lagerlayout, orderplockning, artikelplacering och artikelklassificering.  

4.1 Logistik 
Till en början har företag enligt Storhagen (2003) bedrivit logistik med fokus på 
enskilda avdelningar och funktioner. Enligt Storhagen (2003) påverkades detta 
synsätt av att efterfrågan ofta var högre än tillgången, vilket gjorde det viktigt att 
producera mycket och till ett billigt pris. I modern tid menar Storhagen (2003) att 
fokus skiftat i och med att den totala produktionskapaciteten har överstigit 
efterfrågan på produkter, vilket givit större möjlighet för kunder att anpassa 
produkter efter sitt behov. Inom modern logistik menar således Oskarsson et al. 
(2013) att fokus skiftat till att inkludera hela verksamheten och att få verksamhetens 
flöden att fungera både kostnadseffektivt och flexibelt för såväl kunder och företaget. 

Logistik handlar om att skapa nytta i form av att material och produkter är på rätt 
plats i rätt tid, samt handlar det om att skapa ekonomisk vinning och 
konkurrenskraft (Jonsson & Mattsson, 2016). Shapiro och Heskett (1985) definierar 
logistik som de 7 R:en.  

Logistik definieras som  de aktiviteter som  har att göra m ed att 
erhålla rätt vara eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på 
rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad. 
(Lum sden, 2016) 

Logistik är dock inte endast verktyg och metoder för att åstadkomma tids-, plats-, 
ekonomisk- och konkurrens-nytta, utan kan även ses som ett ”synsätt” ett företag 
lever efter (Jonsson & Mattsson, 2016). En ytterligare definition av logistik är därför: 

Planering, organisering och sty rning av alla aktiviteter i 
m aterialflödet, från råm aterialanskaffning till slutlig 
konsum tion och returflöden av produkt och m aterial, och som  
sy ftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters 
behov och önskem ål, dvs. ge en god kundservice, låga 
kostnader, låg kapitalbindning, sm å m iljökonsekvenser och 
goda sociala förutsättningar. (Jonsson & Mattsson, 2016) 

Logistik är uppdelat i två övergripande områden och dessa områden behandlar enligt 
Jonsson och Mattsson (2016) struktur respektive styrning av verksamheten. 
Strukturområdet avser enligt Jonsson och Mattsson (2016) utformningen av 
produkt- och distributionssystemen, samt produktions- och 
materialförsörjningssystemen. Dessa system styr enligt Jonsson och Mattsson (2016) 
exempelvis produktions- och beställningskvantiteter, val av leverantörer, hur 
distributionen sker, hur produkterna ska lagras och var de ska lagras innan de 
distribueras till kunder, samt hur transporten till kunderna ska ske (rutter, 
transportmedel). Vidare beskriver Jonsson och Mattsson (2016) att styrningsområdet 
således avser planering och styrning för ett effektivt materialflöde utifrån 
verksamhetens struktur. Styrningen av verksamheten avser således enligt Jonsson 
och Mattson (2016) inleveranser, produktion och utleveranser, vilket innebär att 
planera hur mycket som ska flyttas från vilket lager eller vilken produktionsenhet och 
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när/ var det ska flyttas, samt avser området att fysiskt initiera flytten mellan lager 
och/ eller produktionsenheter.  

Materialflödet är en del av logistiken i en verksamhet. Vidare består en stor del av en 
verksamhets materialflöde av lager som produkter förflyttas till och från. (Jonsson & 
Mattsson, 2016)  

4.2 Lager 
Ett lager kan finnas i olika delar av materialflödet i ett företag. Övergripande gällande 
lagerföring av artiklar och råvaror är att utformandet av lagret bör sträva efter 
minimering av hantering- och driftkostnader, samt lagerhållningskostnaderna genom 
att använda lagret så effektivt som möjligt. Detta åstadkoms genom att hålla hög 
fyllnadsgrad i lagret, men även att inte ha mer artiklar i lager än nödvändigt. 
(Jonsson & Mattsson, 2016) 

Materialhanteringen i lagret påverkar leveransservicen och kostnader vilket kan 
påverkas av utformningen och strukturen av lagret. Därför måste hänsyn tas till 
lagrets funktion och vilka aktiviteter som ingår i ett lager när lagret utformas, dessa 
aktiviteter presenteras i Figur 3. (Oskarsson, et al., 2013) 

 
Figur 3 –  Författarnas tolkning av ingående lageraktiv iteter 

Inom lagerverksamhet är några vanliga ord medellagernivå, uttagsfrekvens och 
uttagskvantitet. Medellagernivån är hur mycket det i genomsnitt finns i lagret under 
en bestämd period. Då inte fasta orderkvantiteter finns, inte efterfrågan är jämn 
och/ eller uttagskvantiteten inte är mindre än orderkvantiteten får en strikt 
medelvärdesberäkning för medelagernivån utföras. Vidare är uttagsfrekvensen hur 
ofta en plockplats besöks. Till sist är uttagskvantiteten antalet artiklar som plockas 
vid varje uttag. (Oskarsson, et al., 2013) 

4.2.1 Lagerlayout och artikelplacering 
Det finns flera olika sätt att utforma ett lager och Jonsson och Mattsson (2016) 
nämner strömlinjeformat flöde och u-format flöde. Den strömlinjeformade layouten 
innebär enligt Jonsson och Mattsson (2016) att godsmottagning och utlastningsytan 
ligger i varsin ände av lagret och innebär att inkommande gods alltid flödar genom 
hela lagret. Effekten av detta flöde är enligt Jonsson och Mattson (2016) att allt 
material förflyttar sig lika långt vilket innebär onödig hantering och att 
artikelplacering påverkar lite, medan fördelen är tydlighet och enkelheten att förflytta 
stora mängder gods. I ett U-format flöde ligger istället godsmottagning och utlastning 
bredvid varandra vilket innebär att artikelplacering kan ha en större inverkan, menar 
Jonsson och Mattsson (2016).  
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Förutom lagerflöde måste artikelns fysiska placering planeras och bestämmas. Vilka 
policys som används för att bestämma placeringen påverkar hanteringen av 
artiklarna. Fast lagerplacering att specifika lagringsplatser för en artikel allokerats, 
medan flytande placering innebär att artiklar placeras på en fri lagringsplats. 
(Jonsson & Mattsson, 2016) Dessa två artikelplaceringsstrategier presenteras i Figur 
4.  

 
Figur 4 –  Författarnas illustration av fast och fly tande lagerplacering 

Fördelen med fast lagerplacering är att administrationen minskar för artiklarna, dock 
blir dimensioneringen av lagringsplatser den maximala lagervolymen för varje artikel 
enligt Jonsson och Mattsson (2016). I flytande lagerplacering erhålls enligt Lumsden 
(2016) hög utnyttjandegrad av lagringsplatserna och mindre antal lagringsplatser 
eftersom artiklarna allokeras där plats finns när de lagras in. Även plockeffektiviteten 
kan öka med hjälp av ett lagringssystem som optimerar allokeringen, men enligt 
Lumsden (2016) krävs mer administration både vid inlagring och uttag med flytande 
placering. 

Det finns flera typer av flytande lagerplacering och några av dem som De Koster, et 
al. (2007) skriver om är slumpmässig placering och innebär att en artikel placeras på 
en plats helt slumpmässigt med hjälp av en dator för att ha lika stor sannolikhet för 
alla tillgängliga lagringsplatser. Om den som lagrar in får välja vart artikeln ska 
placeras kommer närmast lediga plats användas vilket är en metod som De Koster et 
al. (2007) benämner närmast lediga plats, vilket innebär att artiklar kommer lagras 
nära godsmottagningen och det blir färre artiklar lagrat längre in i lagret. Ytterligare 
en policy De Koster et al. (2007) nämner för placering i lagret är en omsättningsstyrd 
lagerplacering där artiklar som omsätts ofta placeras närmare packstationen för att 
göra det mer lättillgängligt. Fördelen med detta är enligt De Koster et al. (2007) 
minskat avstånd till frekvent plockade artiklar, men det kan dock vara svårt att 
använda i praktiken om lagret har ojämn variation på artiklar och sortimentet 
förändras ofta. 

En policy som fungerar på liknande sätt som omsättningsstyrd är klasstyrd placering 
av artiklar. I en klasstyrd policy grupperas artiklar efter deras omsättning i lagret och 
lagringsplatser allokeras sedan baserat på dessa grupperingar. Detta är en ABC-lager-
policy som låter A-artiklar som omsätts mest allokeras till de platser nära eller 
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lättillgängliga till packstationen och C-artiklar som omsätts sällan allokeras längst 
ifrån. (Roodbergen, et al., 2015) 

4.2.2 Plocklager 
Ett plocklagers funktion i ett produktion- och distributionslager är att möta 
varierande efterfråga av lagrade artiklar. I plocklagret finns plockzoner där artiklar 
plockas till order, samt kan även buffertzoner finnas vars uppgift är att lagra artiklar 
som inte ligger i plockläge, men bufferten är ofta då svårare att nå. Plockzonen ska 
representera alla artiklar i lagret på en liten yta och vara lättillgängliga medan 
buffertzonen som lagrar större kvantiteter av artiklarna fyller på till plockzonen. 
(Lumsden, 2016) 

Det finns tre olika principer för buffertar i ett plocklager. Den första principen kallas 
avsidesliggande buffert, vilket innebär att bufferten ligger utanför plockzonen och 
inte i direkt anslutning, eller i en annan byggnad. Motsatsen till den typ av buffert är 
närliggande buffert som ligger nära plockzonen men är svåråtkomligt för plockaren, 
vilket exempelvis kan vara att artikeln lagras i höga pallställ. Den tredje 
buffertprincipen kallas plockzonsbuffert och den ligger i plockzonen. Denna buffert 
plockas först och fylls på från de andra buffertarna och förhindrar att det blir brist 
eller förseningar vid normala order. (Lumsden, 2016) 

4.2.2.1 Plockmetoder 
I plockzonen arbetar plockare med att göra uttag av artiklar till efterfrågade order 
menar Lumsden (2016) och hur artiklarna plockas beror på vilken plockmetod som 
används. Fyra uttags-principer beskrivs av Lumsden (2016) och är bland annat 
artikelplockning vilket innebär att flera order av samma artikel plockas samtidigt och 
varje plockare har då hand om en del av artikelsortimentet. Enligt Lumsden (2016) är 
en annan metod samplockning där varje plockare plockar av hela sortimentet för att 
sedan sortera artiklarna till varje order. I båda fallen menar Lumsden (2016) att det 
behövs någon form av sorteringsstation för att dela upp de plockade artiklarna till de 
olika orderna. Metod tre och fyra innebär enligt Lumsden (2016) att en order plockas 
åt gången men i ena fallet plockas ordern från hela artikelsortimentet och kallas då 
orderplock. Denna metod innebär enligt Lumsden (2016) att ordern är sorterad och 
klar utan behov av sortering. Metod fyra är enligt Lumsden (2016) istället att 
plockare allokeras till en viss del av lagret, vilket kallas zonplock och plockarna 
plockar då en del av ordern som sedan skickas vidare till nästa plockare för att plocka 
färdigt ordern.  

4.2.2.2 Plockergonomi 
Plockhöjd och plockdjup är två ergonomiska aspekter att ta i beaktning vid 
artikelplacering eftersom det finns en ökad risk för skada vid plockning av artiklar om 
hänsyn endast tas till ekonomiska faktorer (Otto, et al., 2017). Vidare, enligt Lavender 
(2010) var lyft över huvudet, djupa lyft och tunga lyft, moment i ett dagligvarulager 
som plockare belyste som problem.  

Muskel- och skelettsjukdomar är sjukdomar i muskler, ledband och annan 
bindvävnad, samt i skelett, brosk och nerver och dessa stod för 52 % av 
hälsoproblemen på arbetsplatser. (Schneider & Irastorza, 2010) 
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För att reducera muskel- och skelettsjukdomar föreslår Jones och Battieste (2004) att 
frekvent plockade artiklar placeras på en ergonomisk höjd känt som den Gyllene 
zonen, som är höjden mellan midjan och axlarna. Gyllene zonen kan enligt Jones och 
Battieste (2004) användas för att reducera plockningens påverkan på kroppen samt 
möjligtvis även reducera plocktiden. Enligt en simuleringsstudie gjord av Petersen, et 
al. (2005) reducerades den totala orderplocktiden genom att högfrekventa artiklar 
utnyttjade den Gyllene zonen, men dessa artiklar fick dock en ökad färdsträcka. 

4.3 ABC-klassificering 
Alla artiklar i ett lager kan på grund av exempelvis höga kapacitetskrav i form av 
information eller arbetsinsats och/ eller kostnader, inte hanteras likadant och det är 
därför rimligt att klassificera artiklar med någon metod enligt Lumsden (2016). 
Enligt Jonsson och Mattson (2016) är artikelklassificering ett sätt att differentiera 
vilka logistikinsatser som ger upphov till störts vinst. Det kan enligt Jonsson och 
Mattson (2016) vara i form av planering av beställningskvantiteter för artiklar för att 
ha hög servicenivå eller låg lagerbindning, i form av hur mycket tid som ska läggas på 
administration och planering av respektive logistikinsats eller i form av 
platsindelning för olika artiklar i ett lager för att effektivisera materialflödet. 

Med en ABC-klassificering delas en verksamhets artikelsortiment (kan även vara 
kunder och leverantörer) enligt Jonsson och Mattsson (2016) in i grupper, 
exempelvis i grupperna A, B och C. Dessa grupper kan enligt Jonsson och Mattsson 
(2016) antingen vara färre eller fler beroende på vad som passar bäst för den 
specifika situationen. Vidare påpekar Jonsson och Mattsson (2016) att det som 
beräknas vid en ABC-klassificering vanligtvis är volymvärde men klassificeringen kan 
även utföras för andra kriterium som anses lämpliga för det specifika fallet. Det kan 
exempelvis vara täckningsbidrag per produkt, omsättning per kund eller 
anskaffningsvärde per leverantör. Verksamheter använder sig vanligtvis enligt Ernst 
och Cohen (1990) av ABC-klassificeringar på grund av att de ofta har ett stort antal 
lagerförda artiklar och det är inte möjligt att styra lagringen av varje artikel för sig. 

Vid ABC-klassificering med volymvärde som kriterium påstår Lumsden (2016) att A-
klassificeringen är en liten grupp där verksamhetens viktigaste artiklar placeras och i 
denna klass bör fokus ligga på att minimera ledtider, ordersärkostnader och 
osäkerhet, samt öka frekvens för dessa för att öka lageromsättningshastigheten. B-
klassificeringen är enligt Lumsden (2016) en större grupp och innehåller mindre 
viktiga artiklar, medan C-klassificeringen är den största gruppen och innehåller de 
minst viktiga artiklarna. För C-klassen menar Lumsden (2016) att det krävs endast 
enklare beställningsrutiner och styrning för att bibehålla låg kostnad och fortfarande 
behålla en acceptabel leveransservice. En princip som ofta återkommer vid ABC-
klassificering är enligt Lumsden (2016) ”Paretos lag”, vilken säger att en liten del (ca 
20 %) av artikelsortimentet står för en stor del (ca 80 %) av det totala volymvärdet 
(eller vilket/ vilka kriterier som används), vilket mätningar påvisar anmärkningsvärt 
ofta (se exempelvis Dekker, et al. (2002), Sedig och Sundman (2016)). Det är enligt 
Oskarsson et al. (2013) vanligt att använda Paretos lag som brytpunkt för de olika 
klasserna, men Crocker, Jessop och Morrison (2012) menar att brytpunkterna bör 
sättas där de passar bäst för varje enskilt fall. En illustration av Paretos lag 
presenteras i Figur 5. 
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Figur 5 –  Författarnas tolkning av Paretos lag 

Användningsområdet för ABC-klassificering sträcker sig även utanför lagerstyrning 
av artiklar. Det kan exempelvis användas för differentiering av leveransservice, 
placering av artiklar i ett lager och klassificering av leverantörer och kunder. 
Arbetsgången för en ABC-klassificering presenteras nedan. (Lumsden, 2016) 

1. Först måste de kriterium som ska användas i arbetet definieras, samt bör det 
säkerställas att dessa kriterier är användbara för syftet och att den 
datamängden som krävs är tillgänglig och korrekt. 

2. I det andra steget bör artikelsortimentet rangordnas i fallande ordning utefter 
de valda kriterierna, samt bör artiklarnas omsättning och kumulativa 
omsättning beräknas. 

3. I det sista steget ska artiklarna grupperas i A-, B- eller C-klassificering (eller 
fler klasser). 

I arbetsgången bygger steg ett och två på insamling av data och beräkningar, medan 
steg tre kräver en subjektiv bedömning för vad som fungerar i det specifika fallet. 
(Lumsden, 2016) 

Det finns flera olika sätt att klassificera artiklarna påpekar Lumsden (2016) och 
vilket/ vilka kriterier som väljs påverkar resultatet av ABC-klassificeringen. De 
vanligaste kriterierna är volymvärde och efterfrågan, men efterfrågan tar inte hänsyn 
till lagerkostnad och volymvärdet rangordnar en artikel högre om lagerkostnaden är 
högre vilket enligt Teunter, et al. (2010) kan leda till sub-optimering av samspelet 
mellan kostnad och service. Istället har Teunter, et al. (2010) i en undersökning gjort 
en modell som klassificerar artiklar för att minimera lagerkostnaden samtidigt som 
en önskvärd medel-fyllnadsgrad bibehålls. ABC-klassificeringen gjordes med ett 
kriterium uppdelat i fyra parametrar (efterfrågan, lagerkostnad, bristkostnad och 
medel-orderkvantitet), men enligt Teunter, et al. (2010) kunde en fyrvägs-
klassificering fungerat men det skulle inte resultera i en reducering av lagerkostnader 
och det skulle vara svårt att implementera. 

I en fallstudie av Dekker, et al. (2002) för företaget Ankor utformades två 
artikelplaceringsstrategier utifrån en ABC-klassificering. I ABC-klassificeringen 
använde Dekker et al. (2002) uttagsfrekvens som kriterium, samt delades 
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artikelsortimentet in i olika produktgrupper (hårdvara, verktyg och 
trädgårdsutrustning). I de brytpunkter Dekker et al. (2002) använde stod A-
produkterna för upp till 70 % av den totala andelen uttag eller 15 % av den totala 
andelen produkter, A- och B-produkterna stod för upp till 90 % av den totala andelen 
uttag eller 50 % av den totala andelen produkter och resterande blev C-produkter. 
Vidare definierade Dekker, et al. (2002) villkoren att ömtåliga produkter plockas sist 
för att minska produktskador, samt att det måste finnas buffertplatser i varje 
plockzon. Resultatet av fallstudien av Dekker et, al. (2002) innebar att 
medeldistansen för plockning minskade för båda strategierna.  

Minskade distanser och plocktider kan även enligt Petersen och Schmenner (1999) 
åstadkommas med artikelplacering baserad på en klassificering på order- eller 
uttagsvolym där artiklar med högst uttagsvolym placeras närmast packstationen. 
Petersen och Schmenner (1999) påpekar dock att strategin kan leda till trängsel i 
hyll-gångarna och att lagret blir obalanserat utnyttjat.  
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5 Nulägesbeskrivning av systemet 
För att förstå hur verksamheten hos AB Mahol fungerar och hur de arbetar på lagret 
samlades data och information in genom att utföra intervjuer, samla in statistik från 
affärssystemet och genom observationer i det nuvarande lagret. Först beskrivs 
verksamheten som helhet för att ge en övergripande bild av företaget för att sedan 
redogöra för lagerlayouten i det nuvarande lagret och artiklarnas egenskaper. Till sist 
beskrivs det nya lagret. 

5.1 Verksamhetsbeskrivning  
I detta delkapitel beskrivs verksamheten mer detaljerat. All presenterad information 
är hämtad från intervju 2 (se Bilaga 1). 

AB Mahol är ett e-handelsföretag som säljer tillbehör till fordon främst inriktat mot 
lastbilar och transportbilar. Företaget har omkring 10 000 artiklar som levereras 
direkt till kund från deras leverantörer, samt omkring 1500 lagerförda artiklar. 
Mycket av AB Mahols sortimentet levereras därmed direkt från leverantör till kund. 

AB Mahol har i dagsläget en bred kundkrets. Kunderna är allt från privatpersoner och 
småföretag till stora företag, kommuner, myndigheter och räddningstjänster. 
Fördelningen är uppskattningsvis 60– 65 % privatpersoner, småföretag och 
egenföretagare och 35– 40 % större företag, myndigheter och kommuner. Mahol 
levererar främst nationellt, men även till viss del till Norden. Nya avtal har dock 
tecknats för att leverera till kunder över hela Europa. 

Inleveranser till AB Mahol sker dagligen och det sker i snitt tre per dag. Stora 
inleveranser sker ungefär var tredje vecka och då levereras i snitt 10– 15 pallar med 
gods. Leveransen bör innehålla en följesedel som lagerarbetarna prickar av fysiskt för 
att se om leveransen är komplett. Om en följesedel inte skickats med skrivs istället 
beställningen ut ur affärssystemet för avprickning. När avprickningen är klar skrivs 
artiklarna in i affärssystemet. Därefter kontrolleras artiklarna om de direkt ska 
packas för en order, eller om de ska lagerhållas. I det senare fallet läggs artiklarna på 
deras dedikerade lagringsplats eller så tilldelas de en. När artiklarna fått en plats har 
de vanligtvis kvar de platserna men ingen kontroll av artiklarna sker i efterhand. I det 
nuvarande lagret upplever VD:n problem med trängsel vid större inleveranser då 
inleverans och utleverans sker igenom samma port vilket stoppar upp verksamheten 
vid vissa tillfällen. 

Artiklarna lagras till viss del utifrån deras lagringsegenskaper. För långa produkter 
finns listställ och för långa/ djupa/ breda produkter finns dedikerade djupa hyllor. 
Vidare finns pallställ för skrymmande produkter och dessa skickas vanligtvis på pall 
eller i bur. Produkten Poppy och Poppytillbehör har dedikerade lagringsplatser vid en 
egen packstation då den ofta beställs. Vidare separeras Poppy-order från andra order 
manuellt varje morgon för att plocka dessa för sig. 

I dagsläget plockas order fyra timmar per vardag, medan det är stängt på lördagar 
och söndagar. Generellt är det två lagerarbetare, men på måndagar (eller andra dagar 
när det är högt tryck) är det tre personer, vilket exempelvis beror på att order som 
lagts under helgen plockas på måndagen. De två ordinarie plockarna är 
halvtidsanställda (schemalagda fyra timmar per dag) medan den tredje arbetar när 
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det behövs. Under en dag är antal order i snitt mellan 30 till 35 stycken och varje 
order innehåller i genomsnitt två artiklar. Vidare är det relativt hög orderfrekvens på 
förmiddagen mellan kl. 09:00 och 11:00 och då är avtalskunder de främsta 
orderläggarna, samt är det ofta en topp mellan kl. 21:00 och 23:00 och vid den tiden 
står slutkunder och småföretag för de flesta orderläggningarna. AB Mahol skickar 
order till kunder dagligen och transporterna är en del av en speditörs dagliga 
körrunda.  

Vid plockning tar lagerarbetaren ett par följesedlar och går in i lagret och hämtar en 
order åt gången och lägger artikeln/ artiklarna på en dedikerad plockhylla 
tillsammans med följesedeln. Vilken lagringsplats artikeln som ska plockas ligger på 
står på följesedeln. Plocklistor har använts för att plocka flera order samtidigt, men 
sedan ett år tillbaka har följesedlarna börjat användas igen i och med begränsningar i 
affärssystemet. Ordern plockas sedan från plockhyllan och packas. Packningen utförs 
antingen av samma person som plockade ordern eller av en annan lagerarbetare. 
Vidare sker ingen kontroll om rätt artiklar är plockade. Felplockning är dock inget 
problem enligt VD:n och det sker i nuläget uppskattningsvis ett felplock på 
femhundra order och transportskador är i nuläget ett större problem.  

Tidigare har de ansvariga för inköp av artiklar gått mycket på magkänsla, men i 
nuläget sköter fler anställda inköpen och de inköpen baseras mer på statistik, samt 
vilket märke det är eftersom stora och vanliga bilmärken som exempelvis Volkswagen 
säljer bättre än mindre bilmärken som exempelvis Dacia. Dessutom får AB Mahol 
årlig statistik över nybilsförsäljningen i Sverige som tas hänsyn till när de gör sina 
inköp. När en ny artikel läggs till i sortimentet kontrolleras vilket bilmärke artikeln 
tillhör, samt beställs små kvantiteter som marknadsundersökning för att se om 
artikeln säljer eller inte. Det händer dock att artiklar är slut och att efterfrågan inte 
kan mötas, vilket beror på att beställningspunkter till viss del uppskattas efter 
magkänsla. Detta kan resultera i att kunder vänder sig till konkurrenter, beroende på 
vad det är för produkter. Dock menar VD:n att det inte finns någon konkurrent med 
samma eller liknande sortimentdjup. 

I framtiden förväntar sig VD:n att artikelsortimentet kommer bli både bredare och 
djupare. I dagsläget klarar sig AB Mahol med den nuvarande lagringsytan men 
samtidigt kommer enligt VD:n ett stadie ganska snart där det inte finns 
lagringsplatser nog och verksamheten kommer därmed växa ur sitt befintliga lager. 
Detsamma gäller det nya lagret där fler lagringsplatser finns men på en mindre yta 
och det krävs en tydlig struktur och effektivare lagring för att företaget ska ha 
möjlighet att växa utan att överskrida lagrets kapacitet.  

5.2 Nuvarande lagerlayout 
Det nuvarande lagret har en stor port som används för både in -och utlastning av 
gods. Order som levereras i bur eller på pall och ska hämtas av speditören hamnar 
direkt vid utlastnings-zonen, samt hamnar inlevererat gods till lagret på inlagrings-
zonen (Se Figur 6). 

Plockhyllorna är markerade med bokstäver från A till O (Se Figur 6). O är närmast 
porten och A är längst in i lagret. Dessa hyllor används för de flesta av lagrets artiklar 
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och har samma höjd och bredd för varje plats. För hyllorna O-, K- och J -hyllorna är 
dubbelt så djupa och tar alltså upp båda sidor av hyllan.  

Hylla A har främst avlånga artiklar. Dessa artikelplatser är därmed extra breda och 
används till olika huvskydd till en stor variation av fordon och modeller. Hylla B 
innehåller istället små behållare med olika skruvar och fästen till olika produkter och 
satser. I hylla N finns en dedikerad plats framför packstationen där Poppy och dess 
tillbehör lagras på flera hyllplan.  

Den andra typen av lagringsplats är pallställ och används på olika sätt i lagret. I 
lagringsplatserna i Figur 6 som benämns ”PS” sker lagring av artiklar som får plats 
på pall men som i vissa fall är för tunga och/ eller för stora för att lagras någon 
annanstans, samt används de högre platserna i pallställen som buffert. Vid golv och 
midjehöjd finns även staplade artiklar och dessa kan plockas direkt från pallen. Det 
förekommer även föremål i pallstället som inte har med verksamheten att göra vilket 
tar upp lagringsplatser. I början av lagret vid hyllorna N och M finns ett pallställ där 
långa artiklar placeras på fyra olika plan. Till vänster i Figur 6 vid den stora 
packstationen finns ett pallställ där långa artiklar placeras på tre olika plan ovanför 
en wellpapp tunna som tar upp golvplatsen under, samt finns ett mindre pallställ i 
slutet av hyllorna C och B för långa ljusramper på fyra olika plan. I lagret finns även 
listställ för långa artiklar som inte lagras på pall eller hylla, dessa artiklar placeras på 
de gula platserna (Se Figur 6).  

Förutom lagringsplatser finns även en verkstad i lagret som används för anpassning 
av artiklar, för montering och annat. Intill verkstaden finns en trappa upp till ett 
personalrum med kök och fotostudio, och längst upp ligger kontoret. 

 
Figur 6 –  Författarnas skiss av det nuvarande lagret 

Buffertlagring sker i dagsläget lite överallt då vissa artiklar finns på omarkerade 
platser bland plockhyllorna, samt fanns det även felplacerade produkter. Vidare var 
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det ett antal artiklar som inte existerade i affärssystemet utspridda på olika platser i 
lagret.  

5.3 Artiklar i lager 
I affärssystemet fanns det 1689 artiklar i registret för lagret och av dessa var det 
enligt affärssystemet 1111 fysiskt i lagret, medan resterande var slut. Från de utförda 
observationerna inventerades 950 produkter som hittades både i affärssystemet och 
med en allokerad lagringsplats, av dessa var 170 artiklar slut.  

Utöver detta har även 156 artiklar en allokerad plats i lagret men de existerar inte i 
affärssystemet och av dessa var 95 artiklar slut, medan resterande 61 artiklar var 
fysiskt lagrade. Sju artiklar fanns även fysiskt i lagret på omarkerade platser i 
plockhyllorna och dessa artiklar existerade inte i affärssystemet. Dessa produkter tar 
fysisk plats i lagret men kommer troligen inte lämna lagret genom försäljning då de 
inte existerar i affärssystemet.  

Artiklarnas numrering i systemet följer inget entydigt system. Vissa artiklar följer 
leverantörernas artikelnummer medan andra har fått egna kombinationer. På senare 
tid har ett nytt system börjat användas där artiklarna numreras med ett 1234– 123 
format, men systemet har inte implementerats för tidigare artiklar i sortimentet. De 
tre sista siffrorna är artikeltyp, medan de fyra första säger vilket bilmärke och modell 
artikeltypen tillhör. 

Placeringen av artiklarna i lagret har hamnat i grupperingar beroende på bilmärke 
och typ av produkt, men detta följs inte konsekvent genom hela lagret. Liknande 
artiklar kan ligga på flera olika platser då det i vissa fall följer bilmärke istället för 
artikeltyp, detta gör att det finns flera olika artikelnumreringar på samma plats. 
Vidare planeras det inte vart nya artiklar ska placeras i lagret, vilket leder till att dessa 
artiklar allokeras till en godtycklig tom plats.  

Hyllorna i plocklagret är benämnda A till O (se Figur 6) och har en siffra beroende på 
vilken hylla artikeln står på där jämna nummer står för ena sidan av hyllgången och 
ojämn för motstående sida. 

5.3.1 Artikelvolym  
Vid observationerna inventerades samtliga artiklar i lagret, samt mättes 
dimensionerna på artiklarna i plockhyllorna för att identifiera hur mycket yta 
artiklarna tar i lagret. 

Mätningarna gjordes genom att mäta höjd, längd och djup som multiplicerades för 
att få volymen i kubikcentimeter. Produkter som låg i pall- eller listställ mättes inte 
då de flesta var för långa och otympliga för att mäta. Vidare avser examensarbetet 
endast att utföra studien på artiklar i plockhyllorna. 

5.3.2 Lagernivåer 
Lagernivåerna är beräknade med data som fanns i affärssystemet. Som startvärden i 
databasen användes data från år 2017 av in- och utleveranser för att identifiera 
lagernivåerna. Data från endast 2017 användes för att på bästa sätt spegla 
lagernivåerna i dagsläget. 
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Högsta lagernivån är den högsta lagernivå under året 2017 för en artikel. Det högsta 
lagervärdet har identifierats genom att kontrollera lagernivåerna efter 
inleveranserna.  警欠捲健欠訣結堅券件懸å 噺 月ö訣嫌建欠	健欠訣結堅券件懸å	件	喧結堅件剣穴	 
Lägsta lagernivån är den lägsta lagernivå under året 2017 för en artikel och har 
definierats på samma sätt som vid högsta lagernivån. 警件券健欠訣結堅券件懸å 噺 健ä訣嫌建欠	健欠訣結堅券件懸å	件	喧結堅件剣穴	 
Medellagernivån är framtagen genom att identifiera inlagringstillfällen under 2017 
bortsett från inventeringar för att skapa perioder för påfyllning av lagret. Därefter 
summeras lagernivåerna och divideras sedan med antalet perioder vilket ger 
medellagernivån enligt formeln nedan:  警結穴結健健欠訣結堅券件懸å 噺 ∑ 詣欠訣結堅券件懸å	血ö堅	欠堅建件倦結健	件	喧結堅件剣穴畦券建欠健	喧結堅件剣穴結堅  

5.3.3 Uttagsfrekvens 
Uttagsfrekvensen är beräknat för de artiklarna som hade tillgängliga uttagsdata i 
systemet. Vidare användes endast uttagsdata mellan år 2015– 2017 i beräkningen.  

Uttagsfrekvens för varje artikel beräknades genom att summera antalet uttag och 
sedan dividera med antalet år för att få uttag per år vilket ger ett genomsnittligt antal 
uttag enligt formeln nedan: 罫結券剣兼嫌券件建建健件訣	憲建建欠訣嫌血堅結倦懸結券嫌/å堅 噺 ∑ 欠券建欠健	憲建建欠訣	血ö堅	欠堅建件倦結健畦券建欠健	å堅 	 
5.3.4 Uttagskvantitet 
Uttagskvantiteten är beräknat för de artiklarna som hade tillgängliga uttagsdata i 
systemet. Vidare användes endast uttagsdata mellan åren 2015– 2017 i beräkningen.  

Uttagskvantiteten för varje artikel beräknades genom att summera uttagskvantiteten 
för alla uttag för en artikel och sedan dividera med antalet uttag för att få ett 
genomsnitt av uttagskvantiteten per uttag enligt formeln nedan: 罫結券剣兼嫌券件建建	憲建建欠訣嫌倦懸欠券建件建結建/憲建建欠訣 噺 ∑ 戟建建欠訣嫌倦懸欠券建件建結建	血ö堅	欠堅建件倦結健畦券建欠健	憲建建欠訣	血ö堅	欠堅建件倦結健 		
5.4 Nya lagret 
Det nya lagret planeras vara färdigbyggt i början av år 2019. För att skapa en bild av 
det nya lagret har en ritning i Sketchup studerats. I Figur 7 presenteras en topp-vy av 
de nya portarna. Ankommande gods hamnar i porten längst till höger och utlastning 
sker i porten längst till vänster. Vidare visar Figur 7 att det nya lagret kommer ha 
pallställen mellan portarna, dessutom finns det två längder bland pallställen som 
kommer vara utan hyllplan och vara lagringsyta för de skrymmande långa artiklarna 
(listställ).  
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Figur 7 –  Vy av pallställ och portar i det nya lagret 

På motstående sida av lagret kommer plockhyllorna placeras (se Figur 8). Varje 
längd består av två hyllor placerade rygg mot rygg och vid änden av varje hyllängd 
placeras en hylla med facket utåt mot mittgången. Till höger i bilden är packstationen 
där alla order packas innan de skickas. Vidare ligger godsmottagningen längst till 
vänster nära porten för ankommande gods.  

 
Figur 8 –  vy  av plockhy llorna i det nya lagret 

Genom att studera ritningen i Sketchup har den fysiska layouten och de olika 
områdena i det nya lagret identifieras och detta illustreras tydligare i Figur 9. 
Hyllorna och områdenas placering i förhållande till varandra visar det nya flödet av 
lagret där inkommande och utgående gods inte längre sker i samma port. Förutom 
detta har även verkstaden hamnat i en egen avskild del av lagret. 

 
Figur 9 –  Författarnas skiss över det nya lagret 
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Det nya lagret kommer ha 105 plockhyllor där varje hylla har fem hyllplan och där 
varje hyllplan är en lagringsplats. Hyllängden till vänster om godsmottagningen är 
endast tillgänglig från plockgången då den har en vägg mot godsmottagningen (Se 
Figur 10). Hyllorna vid packstationen med Poppy-hyllan har ett bord framför sig som 
är cirka 80 cm högt och är då ovanför de två hyllplan längst ned på den sidan. 

 
Figur 10 –  Illustration av plockhy llor i det nya lagret 

En hyllgångslängd består av tio hyllor rygg mot rygg och en hylla ut mot mittgången. 
En hyllgångslängd är 5,5 meter. Ena sidan av en gång illustreras i Figur 11 och visar 
att varje sida i en gång benämnt sektion består av 25 hyllplatser med fem olika nivåer. 
Den mörkfärgade hyllan i Figur 11 är den hylla som går ut mot mittgången. Det finns 
uppskattningsvis 495 hyllplatser att placera artiklar inom plockgångarna och 
ytterligare 30 hyllplatser vid godsmottagningen. 

 
Figur 11 –  Illustrering av en plockhy lla 

På motstående sida av lagret står pallställen och listställen. Det finns totalt 156 
pallplatser och dessa har en höjd på cirka 1,4 meter per nivå och det är fyra nivåer. 
Tolv av platserna är placerade vid utlastningszonen (På vänster sida i Figur 9) och 
detta pallställ är tre pallplatser brett, resten av pallställs-gångarna är sex pallplatser 
breda och en sektion av ett pallställ visas i Figur 12. Listställen är uppskattningsvis 
fem pallplatser breda på varje sida i sin gång och har fri lagringshöjd.  
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Figur 12 –  Illustrering av ett pallställ 
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6 Analys 
I detta kapitel utförs en analys på insamlade data för att besvara examensarbetets 
frågeställningar. Analysen utförs med stöd från de valda metoderna, teorin, 
avgränsningarna, samt de antaganden som fastställts. För att besvara första 
frågeställningen krävs det att insamlade data bearbetats, vilket sedan kan användas 
till att besvara den andra frågeställningen genom att en ABC-klassificering utförs. Till 
sist besvaras den sista frågeställningen genom att använda ABC-klassificeringen för 
att skapa olika artikelplaceringsstrategier i lagret. 

6.1 Frågeställning 1: Vilka artiklar finns i lagret och hur stora är deras fysiska 
dimensioner och lagernivåer, samt vad har artiklarna för uttagsfrekvens och 
uttagskvantitet? 
I detta delkapitel besvaras den första frågeställningen. Utifrån insamlade data som 
bearbetats, presenteras och sammanställs artiklarnas fysiska dimensioner, högst och 
lägsta lagernivåer, medellagernivåer, samt uttagsfrekvens och uttagskvantitet. 

6.1.1 Artikelvolym 
I Figur 13 presenteras fördelningen av volymen för de mätta artiklarna i lagret. En 
del av artiklarna med stor volym hade udda former och platsen de tar kan därmed 
vara svår att mäta. 

 
Figur 13 –  Volym fördelning av m ätta artiklar i lagret 

I Tabell 6 listas de tio artiklar som tog upp mest lagringsplats på en plockhylla, vilket 
innebär att den största artikeln får plats på en hylla då en hylla är 150 000 cm3 (se 
Figur 11). Figur 13 visar att det var ett fåtal artiklar som hade stor volym men de 
flesta artiklar var mindre än 40 000 cm3. 
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Tabell 6 –  Artiklarna m ed störst volym  
Artike l-ID  Vo lym  enhet 

3215-58 0  149940 Cm3 

9 0 4 2250 0 2 107909 Cm3 

26 11-19 8  95200 Cm3 

7522-6 54  89088 Cm3 

4 9 0 4 -19 8  88400 Cm3 

26 10 -19 8  86190 Cm3 

50 10 -58 0  83300 Cm3 

50 0 4 -58 0  76800 Cm3 

13FM0 3 76320 Cm3 

13FM0 1 76320 Cm3 

6.1.2 Lagernivåer 
I Figur 14 presenteras de tio högsta lagernivåerna under år 2017 för artiklarna i 
lagret. Många artiklar i lagret hade låga nivåer eller inget lagrat. 105 av de 1183 
artiklar som analyserades hade en högsta lagernivå på noll eller mindre. Förutom 
detta fanns även ett par höga lagernivåer vilket berodde på en väldigt hög inleverans 
av artiklarna. 

 
Figur 14 –  Högsta lagernivå 

I Figur 15 presenteras de tio artiklarna med högst antal artiklar i lager vid sin lägsta 
lagernivå under år 2017. Flertalet artiklar i lagret hade ett lågt eller negativt värde. 83 
av de 1183 artiklar som analyserades hade en lägsta lagernivå på mindre än noll. De 
artiklar med negativt värde har haft en efterfrågan som varit större än det som varit 
tillgängligt vid beställning vilket då leder till brist i lagret. Några produkter hade 
väldigt hög lägsta lagernivå och detta är samma produkter som hade en hög 
engångsleverans som fortfarande fanns i lager (se Figur 14).  
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Figur 15 –  Lägsta lagernivå 

Artikel 901 007 är den artikel med högst negativa lagervärde vid lägsta lagernivå 
under år 2017. En vidare analys av artikel 901 007 visar denna artikel hade hög 
inköpskvantitet några gånger under året med en varierande inköpskvantitet och 
intervall som presenteras i Figur 16. Vidare sjönk lagernivån under noll på hösten 
innan en inleverans skett, vilket är den högsta negativa lagernivån uppmätt under år 
2017.  

 
Figur 16 –  Lagernivåer för artikel 901 007 

I Figur 17 presenteras de högsta medellagernivåerna för artiklarna i lagret. Vid 
beräkning av medellagernivån är en period ett inlagringstillfälle och vid varje 
inlagringstillfälle kontrolleras lagernivån. Summan av lagernivåerna vid varje 
inlagringstillfälle dividerat med antal perioder blir då medellagernivån. Vid 
beräkning av medellagernivån användes endast data från år 2017. 
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Figur 17 –  Medellagernivå 

En undersökning av den höga medellagernivån för ett par artiklar med värden på 
2000 respektive 1000 visade att dessa artiklar registrerats i systemet första gången 
under hösten 2017. Dessa artiklar hade en hög inköpskvantitet och har inte haft något 
mer inköp vilket resulterade i att de inte gått en period för att mäta dess lagernivå. 
Däremot har artiklarna haft några uttag ur lagret men inga stora kvantiteter togs ut. 

6.1.3 Uttagsfrekvens 
Resultatet av artiklarnas uttagsfrekvens visade att en liten del av lagret hade många 
uttag per år medan en större del av artiklarna hade under 100 uttag i genomsnitt per 
år. Figur 18 nedan visar de tio artiklar som har högst uttagsfrekvens.  

 
Figur 18 –  Genom snittlig uttagsfrekvens i lagret 

De artiklarna med flest uttag per år presenteras i Tabell 7. Tabellen visar att det var 
ett fåtal produkter med hög uttagsfrekvens per år.  
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Tabell 7 –  Artiklar m ed högst uttagsfrekvens 
Artike l Mede lu ttags frekvens / år Enhe t 
9 0 1 0 26  458 st 
9 0 1 0 20  381 st 
7520 -6 0 3  303 st 
9 0 1 0 0 2  296 st 
9 0 1 0 0 7 292 st 
9 0 1 0 0 1 223 st 
9 0 1 0 0 8  169 st 
9 0 1 0 27 158 st 
9 0 1 0 11 150 st 
9 0 1 0 0 9  150 st 

6.1.4 Uttagskvantitet 
Resultatet över artiklarnas uttagskvantitet visar att en liten del av lagret hade stor 
uttagskvantitet per uttag medan majoriteten av artiklarna hade under 10 uttag per år. 
Figur 19 nedan visar de tio artiklar som har högst uttagskvantitet.  

 
Figur 19 –  Genom snittlig uttagskvantitet i lagret 

De tio artiklarna med högst uttagskvantitet per uttag visas i Tabell 8. Även här var 
det ett fåtal produkter med hög uttagskvantitet.  

Tabell 8 –  Artiklar m ed högst uttagskvantitet 
Radetike tte r Mede lu ttagskvan tite t/ u ttag Enhe t 

8 110 -10 6  61 st 

8 110 -10 0  52 st 

8 110 -10 7 50 st 

9 0 4 9 320 0 1 40 st 

210 139  15 st 

8 110 -10 2  13 st 

8 0 0 0 4 1 13 st 

8 10 1-213 12 st 

8 10 1-128  10 st 

9 0 25-0 0 1 10 st 



   

38 
 

6.2 Frågeställning 2: Vilka artiklar är viktigast respektive mindre viktiga för AB 
Mahol? 
I detta delkapitel besvaras den andra frågeställningen. Frågeställningen besvarades 
genom att utföra en ABC-klassificering för den delen av AB Mahols artikelsortiment 
som lagras i plockhyllor, men inte för pallställen (Se Delkapitel 1.4). De utförda 
stegen presenteras tillsammans med motiveringar utifrån teorin och 
nulägesbeskrivningen. Klassificeringen utfördes på 1183 artiklar, vilket var alla 
artiklar som rört sig i lagrets plockhyllor mellan år 2015– 2017. 

Det första steget i en ABC-klassificering är enligt Lumsden (2016) att definiera de 
kriterier som ska användas. Målet med fallstudien var att effektivisera flödet i AB 
Mahols lager med hjälp av en ABC-klassificerad placering av lagrets artiklar. De 
kriterier som valdes för att utföra ABC-klassificeringen var därmed uttagsfrekvens 
och uttagskvantitet eftersom artikelplacering utefter dessa kriterier kan minska 
medeldistanser för plockare, samt plocktiden (se Dekker, et al. (2002), Petersen & 
Schmenner (1999)). En bedömning gjordes att uttagsfrekvensen främst speglar hur 
viktig en artikel är och gavs därmed primär prioritet medan uttagskvantitet gavs 
sekundär prioritet. Detta innebar att artiklar med samma uttagsfrekvens men olika 
uttagskvantitet inte gavs samma klassificering. 

Nästa steg i ABC-klassificeringen handlar enligt Lumsden (2016) om att rangordna 
artiklarna utefter de valda kriterierna. I fallstudien rangordnades uttagsfrekvensen 
respektive uttagskvantiteten från störst till minst för att sedan beräkna den 
kumulativa uttagsfrekvensen och uttagskvantiteten. I Figur 20 och Figur 21 
presenteras ett diagram som beskriver den totala uttagsfrekvensen respektive 
uttagskvantiteten i relation till den totala andelen artiklar. 

 
Figur 20 –  Diagram  av andelen uttag i relation till andelen artiklar 

Figur 20 visar att 20 % av artiklarna stod för cirka 75 % av alla uttag. Kurvan liknar 
således kurvan för Paretos lag (se Figur 5) och stämmer överens med Lumsdens 
(2016) påstående om att en liten del av artikelsortimentet står för en stor del av 
mätvärdet (i detta fall uttagsfrekvens). 
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Figur 21 –  Diagram  av andelen av den totala uttagskvantiteten i relation till andelen artiklar 

Figur 21 visar liknande diagram som i Figur 20 fast för uttagskvantiteten. 
Diagrammet visar att 20 % av artiklarna stod för cirka 50 % av den totala 
uttagskvantiteten. Det är tydligt att uttagskvantiteten inte följer Paretos lag vid 
jämförelse med Figur 5 och Lumsdens (2016) påstående. 

Det sista steget i ABC-klassificeringen är enligt Lumsden (2016) att gruppera alla 
artiklar i klasser utefter valda brytpunkter. För fallstudien valdes att gruppera i A-, B- 
och C-klasser. I ABC-klassificeringen användes dubbla kriterier och först 
distribuerades klasser ut till var kriterium för sig som sedan slogs ihop. Därmed gav 
klassificeringen nio olika klasser och dessa presenteras i Tabell 9.  

Tabell 9 –  Slutgiltiga klasser för den sam m anslagna ABC-klassificeringen 

 

Artiklar med AA-klassificering ges uppenbarligen högst prioritet, men eftersom 
uttagsfrekvensen bedömdes vara primärt prioriterad jämfört med uttagskvantiteten 
gavs exempelvis en AB-artikel högre prioritet än en BA-artikel. 

Då uttagsfrekvensen och uttagskvantiteten inte hade liknande relation till andelen 
artiklar (se Figur 20 & Figur 21) krävdes olika brytpunkter för klassindelningen. 
Eftersom uttagsfrekvensens kurva var lik kurvan för Paretos lag användes lagen som 
brytpunkter, i kombination med de dubbla brytpunkter Dekker, et al. (2002) 
presenterade som antingen bröt vid en viss andel uttag eller en viss andel artiklar, 
samt egna uppfattade naturliga brytpunkter. I vissa fall följdes inte brytpunkterna 
exakt eftersom vissa artiklar med samma uttagsfrekvens då kunde få olika klasser. 
Därmed om vissa artiklar med samma uttagsfrekvens hamnade i olika klasser 
förbisågs de satta reglerna för att dessa artiklar skulle hamna i samma klass. Tabell 
10 presenterar de reglerna som till största mån följdes. 

Tabell 10 –  Regler för hur klasserna distribuerades m ed uttagsfrekvens som  kriterium  
Klass  To talt an tal Uttag   Ande l artiklar  
A Upp till 80 % Eller = 20 % 

A +  B Upp till 95 % Eller = 55 % 

C Resterande artiklar 

Frekvens/Kvantitet A B C

A

B

C
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Resultatet av ABC-klassificeringen för uttagsfrekvensen presenteras i Tabell 11.  

Tabell 11 –  Resultatet av ABC-klassificeringen m ed uttagsfrekvens som  kriterium 

 

Tabell 11 visar fördelningen av A-, B- och C-artiklar. Det kan påpekas att A-artiklarna 
stod för 20,2 % av totala andelen artiklar och därmed inte följde brytpunktsreglerna 
fullständigt, vilket inte heller B-artiklarna gjorde. Detta berodde på att artiklar med 
samma uttagsfrekvens hamnade i olika klasser. Brytpunkterna flyttades därför för att 
inte dela upp dessa artiklar. De viktigaste artiklarna är som nämnt tidigare A-artiklar, 
medan de minst viktiga är C-artiklar.  

Kurvan för uttagskvantiteten var inte lik kurvan för Paretos lag och därmed krävdes 
andra brytpunkter för klasserna. Efter observation av uttagskvantiteten valdes 
brytpunkter enligt Tabell 12. 

Tabell 12 –  Regler för hur klasserna distribuerades m ed uttagskvantitet som  kriterium  
Klass  Artiklars  u ttagskvan tite t  
A Uttagskvantitet > 1,5 

B 1,5 ≥ Uttagskvantitet > 1 
C Resterande artiklar 

Brytpunkterna valdes eftersom vid sortering från störst till minst uttagskvantitet var 
det 22 artiklar med en medeluttagskvantitet på 1,5 stycken/ uttag, samt var det även 
ungefär 22 % av det totala antalet artiklar i lagret, vilket bedömdes vara en rimlig 
storlek på A-klassen. Vidare valdes brytpunkten för C-artiklar där uttagskvantiteten 
var en stycken/ uttag eftersom det var den lägsta medeluttagskvantiteten för hela 
sortimentet, samtidigt som cirka 53 % av sortimentet hade denna uttagskvantitet. I 
Tabell 13 presenteras resultatet av ABC-klassificeringen för uttagskvantiteten.  

Tabell 13 –  Resultatet av ABC-klassificeringen m ed uttagskvantitet/ uttag som  kriterium  

 

Brytpunktsreglerna följdes här jämfört med ABC-klassificeringen för 
uttagsfrekvensen. Det kan dock påpekas att C-artiklarna stod för en stor del av 
uttagskvantiteten, vilket således berodde på att majoriteten av artikelsortimentet 
endast har en medeluttagskvantitet på en stycken/ uttag.  

Vid analys av sammanslagningen visade det sig att ett problem mellan kriterierna 
uppstod. Problemet var att uttagskvantiteten var låg och jämn för majoriteten av 
artiklarna. Endast 161 av artiklarna har en uttagskvantitet större än två 
stycken/ uttag, alltså hade resterande artiklar en uttagskvantitet mellan ett och två. 
Detta innebar att artiklar med hög uttagsfrekvens kunde få en lägre klassificering än 
en artikel med mycket lägre uttagsfrekvens även fast uttagskvantiteten inte skiljde sig 
mycket (se Tabell 14). 

Frekvens Andel av artiklar Andel av uttagen
A 20,20% 74,23%

B 34,83% 17,89%

C 44,97% 7,88%

Kvantitet Andel av artiklar andel av uttagsQ
A 23,42% 48,65%

B 24,51% 18,42%

C 52,07% 32,93%
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Tabell 14 –  Jäm förelse uttagsfrekvens/ uttagskvantitet 

 

Eftersom båda kriterierna är försäljningsmått innebar det att exempelvis artikel 
1524– 312 fick en högre klassificering än artikel 7520– 603 även fast det säljs ungefär 
300 stycken per år av artikel 7520– 603 och endast ungefär 18 stycken per år av 
artikel 1524– 312. Författarna gjorde därför en bedömning att uttagsfrekvensen 
främst speglade effektiviteten i lagret och valde därför att klassificera endast utefter 
uttagsfrekvensen. 

6.3 Frågeställning 3: Hur bör artiklarna placeras i lagret? 
I detta delkapitel presenteras förutsättningarna och förslagen på artikelplaceringar 
utifrån lagernivåerna, artikelvolymen och ABC-klassificeringen. 

6.3.1 Förutsättningar för artikelplacering 
För att bestämma antal platser vid allokeringen av artikelklasserna i lagret användes 
först statistiken för vilka produkter som rört sig i lagret mellan år 2015– 2017. De 
artiklar som rört sig inom denna period blev de artiklar som tilldelades klassattribut 
och minskade antalet artiklar från 1689 till 1183 st. Dessa artiklar gick sedan igenom 
en andra sortering baserat på storleken på artiklarna för att bestämma hur många 
platser dem tar upp. Utöver det allokerades ingen plats för artiklar som inte hade 
några storleksattribut eller hade en dimension större än 120 cm. Detta ledde till att 
antalet artiklar som allokerades yta i lagret minskade från 1183 artiklar till 589 
artiklar eftersom 115 artiklar var för stora och resterande saknade dimensioner (de 
var slut i lagret vid observationerna) vilket blev en minskning på 594 artiklar. Ett 
alternativ var att anta att alla artiklar som inte hade några storleksattribut får ta en 
hel plats själv i plocklagret men det visade sig inte vara möjligt då det inte fanns 
tillräckligt många platser i lagret. Andra alternativen utöver detta vore att artiklarna i 
viss mån tar upp mindre än en full lagerplats till den gräns att lagrets fylls totalt. Eller 
i annat fall där alla artiklar ska få en egen hyllplats kan antingen en expansion av 
lagret eller en rensning av artikelsortimentet vara ett alternativ. 

Det kan det finnas flera anledningar till att det var en stor andel artiklar som inte 
fanns i lager vid observationerna. En av dessa är att vissa artiklar kan vara 
beställningsvaror då det vid undersökningen visade att vissa artiklar med negativ 
medellagernivå berodde på att inkommande order kom först innan inleverans till 
lager registrerades som nollade saldot. Dessutom hittades inte flera av artiklarna på 
hemsidorna för Mahol AB när en sökning på artikelnumren gjordes även om 
registrerade händelser för artiklarna fanns i systemet. Detta kan bero på ett flertal 

Artikel‐nr Uttagsfrekvens Uttagskvantitet Frekvens‐klass Kvantitet‐klass
1524‐312 9,5 1,894736842 A A

800352 9,333333333 5,928571429 A A

46350273NO 9,333333333 2,928571429 A A

7520‐202 9,333333333 2,035714286 A A

7520‐603 302,6666667 1,160792952 A B

7535‐198 111,3333333 1,19760479 A B

7536‐198 100,6666667 1,304635762 A B

7530‐198 94,66666667 1,35915493 A B
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anledningar, exempelvis produkter som säljs på begäran av kund eller liknande eller 
en missmatchad artikelbenämning mellan systemet och hemsidan.   

Fördelen med känd artikelstorlek som attribut var möjligheten att placera flera 
produkter i samma plockplats och på så sätt nyttja fler artiklar på färre platser. Av de 
589 artiklar behövdes 220 platser allokeras. Eftersom det fanns 525 hyllplatser fanns 
det därmed möjlighet att ha en buffert för samtliga artiklar baserat på deras 
medellagernivå. 

En medellagernivå för samtliga 1183 artiklar beräknades och beräkningen visade att 
den summerade medellagernivån för samtliga artiklar var 14 000 stycken. Samma 
beräkning för de 589 artiklarna som var kvar efter rensning visade att omkring 12 
000 artiklar behövde lagerutrymme. Skillnaden är alltså omkring 2000 artiklar på 
594 unika artiklar vilket innebär att varje artikel av dessa 2000 stycken har en 
medellagernivå på tre till fyra stycken. Hur många platser detta representerar går inte 
att jämföra då antalet platser de artiklarna utan volym motsvarade inte kunde 
bedömas. Däremot uppskattades det vara 152 buffertplatser som behövs för de 589 
artiklarna baserat på den totala volymen. I praktiken tar de troligen fler platser då det 
blir tomrum mellan artiklar och emballage som tar plats samt tas ingen hänsyn till att 
artiklar får egna hyllplatser för bufferten vid denna uppskattning. Detta ger dock en 
bild på hur många platser det minst kan förväntas behövas baserat på 
medellagernivån.re 

Jämförs maxlagernivåerna med medellagernivåerna för de 589 artiklarna skiljer det 
sig omkring 4500 artiklar (se Figur 22).  

 
Figur 22 –  Jäm förelse av lagernivå m ed antal artiklar 
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Antal platser som dessa artiklar behöver blir 220 för maxlagernivån och 152 platser 
för medellagernivån baserat på den totala volymen för artiklarna som ska lagras (se 
Figur 23). Detta innebär att det blir 85 tomma platser om buffertlagret 
dimensioneras efter maxlagernivån, medan det blir 153 tomma platser om 
buffertlagret dimensioneras efter medellagernivån.  

 
Figur 23 –  Jäm förelse av lagerkapacitet 

Figur 23 visar att lagret börjar närma sig maxkapacitet och att lagra samtliga 1183 
artiklar troligen begränsas av lagrets kapacitet. Däremot är det troligt att vissa 
produkter som inkommer till lagret som inte har någon volym är produkter företaget 
beställer och skickar till kund med ompackning i lagret. Det är därför inte möjligt att 
dra någon definitiv slutsats om lagrets kapacitet är nådd utan att vidare 
undersökning av varje artikels rörelse i lagret. 

Vidare då företaget har en dedikerad plats för Poppy-produkterna de säljer allokeras 
dessa platser manuellt och antal hyllplatser dessa behövde beräknades för att få plats 
vid packstationen, totalt allokerades åtta platser åt dessa 20 artiklar då de kunde dela 
platser (10 platser i Strategi 3).  

För att inte skapa trängsel i hyllgångarna bestämdes en maxlängd för artiklarna som 
ska lagras i plockhyllorna. En bedömning gjordes att artiklar inte bör sticka ut från 
hyllorna mer än 10 centimeter på vardera sida, vilket därmed betydde att artiklarna 
inte fick vara längre än 120 centimeter då djupet på två hyllor är 100 centimeter (se 
Figur 11). De artiklar som var längre än 120 centimeter hänvisades till att placeras i 
pall- eller listställ och ingen mer hänsyn togs till dessa i denna studien. Vidare 
sållades de artiklar som vid observation inte fanns i lagret bort ur artikelsortimentet 
för att få möjlighet att utarbeta en artikelplaceringsstrategi där alla artiklar fick plats 
(se Delkapitel 7.3 för vidare diskussion), dessa två sållningar innebär att 
artikelplaceringen gjordes på 589 artiklar istället för 1183 artiklar. 

Ytterligare har en hyllplats ett djup på 50 centimeter. Det står alltid två hyllor rygg 
mot rygg med undantag för hyllorna längst ut vid varje hyllgång (se Figur 9). De 
hyllor rygg mot rygg har därför ett maximalt djup på 100 centimeter. Eftersom 
artiklar maximalt fick sticka ut 10 centimeter från hyllan krävde artiklar med ett djup 
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större än 60 centimeter två hyllplatser som är rygg i rygg med varandra. Medan 
artiklar som hade ett djup på 60 centimeter eller mindre kunde ligga på en hyllplats.  

Vidare eftersom en hyllplats har en bredd på 100 centimeter var det rimligt att två 
eller flera artiklar hade möjlighet att dela på en hyllplats. I studien delade artiklar på 
hyllplatser om de krävde en hyllplats eller två hyllplatser rygg i rygg, samt om de hade 
tilldelats samma klass. Antalet delningar av en hyllplats berodde därmed på 
artiklarnas bredd. Kriterierna för delad plats presenteras i Tabell 15. 

Tabell 15 –  Kriterier för delad hy llplats 
Mått [cm ]  An tal de ln ingar  

Bredd ≤ 48 Dela upp i två platser 
Bredd ≤ 32 Dela upp i tre platser 
Bredd ≤ 23 Dela upp i fyra platser 
Bredd ≤ 18 Dela upp i fem platser 

Artikelplaceringsstrategierna utformades så att varje dedikerad lagringsplats (delad 
eller odelad) fick plats med i alla fall en kopia av artikeln. Resterande lagernivåer 
placerades som buffert i dedikerade buffertplatser. Ytterligare var antal buffertplatser 
definierade utefter medellagrets volym (se Delkapitel 7.3 för vidare diskussion). 

I Figur 24 presenteras en vy ovanifrån över alla plockhyllor i lagret. Varje hyllgång är 
markerad med en bokstav från A till T och varje hylla är benämnd med en siffra från 
ett till 105. Hyllorna kan jämföras med Figur 9, där A-hyllgången är närmast 
packstationen och V är längst bort mot godsmottagningen. 
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Figur 24 –  vy  ovanifrån av plockhy llorna 

Figur 25 visar således en sido-vy av varje plockhylla. Alla markeringar och 
numreringar är detsamma som Figur 24 med tillägg av den lodräta numreringen (ett 
till fem) för varje hyllplan. 

A 1 3 5 7 9

B 2 4 6 8 10

C 13 15 17 19 21

D 12 14 16 18 20

E 23 25 27 29 31

F 24 26 28 30 32

G 35 37 39 41 43

H 34 36 38 40 42

I 45 47 49 51 53

J 46 48 50 52 54

K 55 57 59 61 63

L 56 58 60 62 64

M 67 69 71 73 75

N 68 70 72 74 76

O 79 81 83 85 87

P 78 80 82 84 86

Q 89 91 93 95 97

R 90 92 94 96 98

S 101

T 100

U 103

V 104

7
7

8
8

9
9

1
0
2

1
0
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6



   

46 
 

 

 
Figur 25 –  sido-vy  av alla plockhy llor 

Figur 24 och Figur 25 kommer agera mallar och de kommer användas till att 
illustrera de olika strategierna för artikelplaceringen. 

6.3.2 Strategier för artikelplacering 
Baserat på ABC-Klassificeringen av artiklarna behövde varje klass allokeras ett 
område i lagret. De olika strategierna allokerade plockplatser för att täcka behovet för 
artikelsortimentet. Samt en närliggande buffert för att lagra artiklarna som inte fick 
plats i plockplatserna.  

6.3.2.1 Strategi 1 – Placering med närliggande buffert 
I den första strategin placerades artiklar så nära packstationen som möjligt. Hyllorna 
ett till fyra användes som plockhyllor där artiklar plockas. Hylla fem allokerades 
enligt Lumsden (2016) som närliggande buffert. Sedan användes även de hyllor som 
blev över efter att alla artiklar allokerats en plockplats för att täcka behovet till 
medellagernivån. Detta innebär att det fanns en rad i varje hyllsektion som blev en 
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dedikerad närliggande buffert och ytterligare en buffertzon längst ifrån packstationen 
bredvid plockzonen. 

I Figur 26 presenteras resultatet av Strategi 1 där varje artikelklass allokerats platser 
i plocklagret.  

  
Figur 26 –  Strategi 1 

6.3.2.2 Strategi 2 – Placering med hänsyn till Gyllenezonen 
I den andra strategin placerades artiklarna på samma sätt som i Strategi 1, så nära 
packstationen som möjligt. Hyllorna tre och fyra används som plockhyllor där 
artiklar plockas med hänsyn till Gyllene zonen som beskrivet av Jones och Battieste 
(2004). Detta innebar att A och B klassade artiklar allokerades på hyllplan tre samt 
fyra och C-artiklar placerades ut på hyllplan ett till fyra. C-artiklarna plockas sällan 
jämfört med A- och B-artiklarna och placerades därför inte exklusivt i Gyllene zonen 
då det inte finns platser nog för det. Hylla ett, två och fem allokerades som 
närliggande buffert för A artiklarna medan hyllplan ett och fem användes som buffert 
till B- och C-artiklar. C-artiklarna längst ifrån packstationen fick buffertplatser på 
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hylla fem endast för att frigöra hylla ett till C artiklar. Till skillnad från strategi 1 
behövdes ingen buffert längst bak i lagret då all buffert fick plats vid de närliggande 
hyllplatserna. 

I Figur 27 presenteras resultatet av Strategi 2 där varje artikelklass allokerats platser 
i plocklagret.  

 
Figur 27 –  Strategi 2 

6.3.2.3 Strategi 3 – Klassallokerad hylla 
I den tredje strategin placerades artiklar även här så nära packstationen som möjligt. 
Skillnaden var att istället för att ha en närliggande buffert på varje hylla utnyttjades 
samtliga hyllplan till plockzonen. Dessutom allokerades endast hela hyllor efter ABC-
klassificeringen istället för att dela upp varje hyllplats. Detta innebär att fler 
plockplatser allokerades till varje klass även om det inte behövdes fem hyllplan för att 
uppnå behovet för klassen. Detta ledde till en tydligare struktur i vart de olika 
klasszonerna allokerades i lagret. All buffert hamnade i denna strategi längre ifrån 
packstationen och plockzonen hamnade närmare packstationen.  
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I Figur 28 presenteras resultatet av Strategi 3 där varje artikelklass allokerats platser 
i plocklagret.  

 
Figur 28 –  Strategi 3   
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6.4 Analysens sammanfattning 
I detta delkapitel presenteras en kortare sammanfattning av de resultat analysen gav 
upphov till.  

Frågeställning ett besvarades genom datainsamling från observationer och insamling 
av historiska data. Data angående uttagsfrekvensen och uttagskvantiteten användes 
till att utföra ABC-klassificeringen. Lagernivåerna och dimensionerna användes 
sedan tillsammans med ABC-klassificeringen för artikelplaceringen. 

Frågeställning två besvarades genom att utföra en ABC-klassificering. 
Klassificeringen utfördes med uttagsfrekvens som kriterium. Två kriterier hade gett 
en djupare analys, men på grund av brist på kriterium som passade ändamålet att 
effektivisera flödet i lagret, användes endast ett kriterium. Resultatet av ABC-
klassificeringen presenteras i Tabell 16 (tidigare i Tabell 11). Vidare presenteras den 
fullständiga ABC-klassificeringen i Bilaga 2. Den fullständiga klassificeringen kan AB 
Mahol använda för att se vilka artiklar som är viktiga för företaget och eventuellt göra 
en bedömning om några artiklar kan tas bort från sortimentet. 

Tabell 16 –  Resultatet av ABC-klassificeringen (återkoppling) 

 

Den tredje frågeställningen besvarades genom att placera artiklarna i lagret med tre 
olika strategier utifrån de olika klasserna från ABC-klassificeringen. I den första 
strategin användes de hyllplatser närmast packstationen till A-artiklar, medan C-
artiklar hamnade längst ifrån. Hyllplan ett till fyra användes för att lagra artiklar, 
medan hyllplan fem användes som en närliggande buffert till artiklarna i hyllplanen 
under. Resterande platser som blev tomma användes som en avsides buffert för att 
täcka medellagernivåerna.  

I den andra strategin låg fokus på plockergonomi genom att utnyttja den Gyllene 
zonen. Artiklarna placerades så nära packstationen som möjligt, men endast hyllplan 
tre och fyra användes då dessa hyllor ligger i den Gyllene zonen, alltså mellan axel- 
och midjehöjd. Alla artiklar kunde dock inte lagras på detta sätt och C-artiklar 
placerades därmed även på hylla två och vid ett fåtal tillfällen även hylla ett. För A- 
och B-artiklar användes hyllplan ett, två och fem som närliggande buffert, medan för 
C-artiklar användes hyllplan ett och fem som närliggande buffert.  

I den tredje strategin var fokuset att placera alla artiklar så nära packstationen som 
möjligt. Därför placerades artiklar på alla hyllplan (1– 5), men dem hade ingen 
närliggande buffert. Bufferten placerades istället lägst bak i lagret som en avsides 
buffert för att täcka medellagernivåerna. I Tabell 17 presenteras en jämförelse mellan 
de olika strategierna. 

 

 

 

Frekvens Andel av artiklar Andel av uttagen
A 20,20% 74,23%

B 34,83% 17,89%

C 44,97% 7,88%
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Tabell 17 –  Jäm förelse m ellan artikelplaceringsstrategierna 

Strategi 1 Strategi 2  Strategi 3  

Fö rde lar Nackde lar Fö rde lar Nackde lar Fö rde lar Nackde lar 

 Närliggande 
buffert  Avsidesliggande 
buffert  Artiklarna 
ligger nära 
packstationen 

 Alla 
artikelgrupper 
plockas 
utanför den 
Gyllene zonen  Artiklarna 
kunde vara 
närmare 
packstationen 
om hylla 5 
inte var 
buffert 

 

 Närliggande 
buffert  A- och B-
artiklarna 
plockas endast 
från den 
Gyllene zonen 
medan C-
artiklarna 
plockas delvis 
från den 
Gyllene zonen 

 

 Artiklar ligger 
längre ifrån 
packstationen  C-artiklarna 
plockas inte 
endast från 
den Gyllene 
zonen 

 Avsidesliggande 
buffert  Artiklarna 
ligger så nära 
packstationen 
som möjligt 

 
 
 

 Ingen 
närliggande 
buffert  Alla 
artikelgrupper 
plockas 
utanför den 
Gyllene zonen 
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7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras framförallt resultatet av analysen i Kapitel 6, samt de 
använda metoderna och tillvägagångssättet. Vidare diskuteras vidare studier utifrån 
detta examensarbete och hur olika hållbarhetsaspekter tas hänsyn till och hur de 
format och/ eller påverkat resultatet. 

7.1 Frågeställning 1 
I detta delkapitel diskuteras de oklarheter som uppstod när frågeställning 1 
besvarades.  

7.1.1 Artikelvolym 
Som nämnt i analysen hade en del artiklar udda former och detta togs inte hänsyn till 
vid bedömningen hur mycket plats dem tog. Volymen visar visserligen hur stor en 
artikel är, men den tar inte hänsyn till vilken form artikeln har. Då det vore 
tidskrävande att bedöma formen på varje artikel, samt svårt att implementera i 
fallstudien, antogs det istället att alla artiklar som fanns på lagret var dimensionerade 
för att få plats i lagrets hyllor utan åtgärder. 

Vidare var det ett flertal artiklar som lagrades i lådor på hyllorna istället för att stå 
eller ligga fritt och då mättes lådornas volym. Volymen för artiklarna är beräknad 
genom en uppskattning av hur många artiklar som fick plats i lådorna. Volymen för 
dessa artiklar kan därmed skilja sig från dess verkliga storlek. Samtidigt var det ett 
antal artiklar som var slut i lagret, vilket ger dem ett nollvärde. 

7.1.2 Lagernivåer 
Vid beräkning av medellagret användes endast data från 2017, eftersom författarna 
ville att medellagernivåerna skulle beräknas över ett år. Vidare bör år 2017 vara mer 
likt kommande år (2018, 2019) i form av inköpskvantiteter än vad tidigare år är. 
Samtidigt om data från mer än ett år används kan medellagernivåerna påverkas av 
låga eller höga värden från tidigare år. Vidare på grund av den data som fanns till 
förfogande användes en vanlig medelvärdesberäkning. Detta beror på att AB Mahol 
inte har några fasta inköpskvantiteter och därmed kan inte den traditionella formeln 
för medellagernivåer där inköpskvantiteten divideras med två användas.  

De två produkter med högst värde på 2000 och 1000 i medellager var också deras 
högsta lagernivå, samt hade de även hög lägsta nivå (se Figur 14, Figur 15 och Figur 
17). De höga högsta/ lägsta lagernivåerna av dessa artiklar berodde på att de endast 
hade haft en stor inleverans under 2017 och därmed fått en hög högsta/ lägsta 
lagernivå och medellagernivå. Vidare berodde det höga medelvärdet på att 
majoriteten av kvantiteten av dessa artiklar fortfarande fanns i lagret. 

Ett fåtal artiklar hade en medellagernivå mindre än noll, vilket troligtvis berodde på 
att behovet inte täcktes under år 2017. Detta är troligtvis även fallet för de artiklar 
som hade en högsta/ lägsta lagernivå som var mindre än noll. Det går dock inte att 
säga om behovet är täckt överhuvudtaget, då data från tidigare eller senare än 2017 
inte är inkluderat. 

7.2 Frågeställning 2 
ABC-klassificeringen utfördes på alla artiklar som rörde sig i lagret mellan år 2015–
2017.  
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ABC-klassificeringen utfördes med endast uttagsfrekvens som kriterium då det inte 
fungerade att använda både uttagsfrekvens och uttagskvantitet. För att det skulle 
fungera hade det troligtvis behövt vara större uttagskvantitet per artikel generellt, 
samt större skillnader i uttagskvantitet mellan majoriteten av artiklarna. ABC-
klassificeringen skulle kunna utföras med endast uttagskvantitet som kriterium. 
Författarna bedömer dock att uttagsfrekvensen bättre speglar effektiviteten i lagret, 
då kriteriet direkt visar hur ofta en artikel plockas ut eller hur ofta lagringsplatsen 
besöks. Detta eftersom en eller flera artiklar med hög uttagskvantitet som endast 
plockas en gång per år inte skapar ett effektivt flöde om de placeras närmast 
plockstationen. 

Ytterligare, att använda en endimensionell klassificering kan göra studien ensidig och 
risken är att viktiga aspekter förbises. I denna fallstudie var effektiviseringen av 
artikelplockningen i fokus, och ekonomiska aspekter togs därmed ingen hänsyn till. 
Vidare påstår Petersen och Schmenner (1999) att uttagskvantitet som kriterium vid 
klasstyrd artikelplacering kan öka effektiviteten i och med minskade distanser och 
plocktider, men strategin kan leda till att lagret blir obalanserat. Enligt författarna i 
denna fallstudie, kan obalansen med uttagskvantitet som kriterium möjligtvis bero på 
att uttagskvantiteten inte tar hänsyn till hur ofta en artikel plockas och artiklar som 
endast plockas en gång per år, men i stora kvantiteter kan då få en hög 
klassificeringen och placeras nära packstationen. Till denna ABC-klassificering 
användes därför uttagsfrekvens då författarna anser att detta kriterium för klasstyrd 
artikelplacering bättre effektiviserar lagret eftersom de platser som faktiskt besöks 
ofta hamnar närmast packstationen, vilket även Dekker, et al. (2002) påstår. Petersen 
och Schmenner (1999) menar även att uttagskvantitet som kriterium kan skapa 
trängsel i lagret, vilket även enligt författarna för denna fallstudie bör vara sant för 
uttagsfrekvensen då de artiklar som besöks ofta placeras nära varandra. Dock 
eftersom lagret har två till tre anställda plockare, samt att antalet order per dag är 
ungefär 30– 35 stycken, bör inte trängsel skapas. 

Vidare var frågeställningen som besvarades ”Vilka artiklar är viktigast respektive 
m indre viktiga för AB Mahol?”. Frågan besvarades men resultatet som ABC-
klassificeringen presenterar är helt beroende på de valda kriterierna och de valda 
brytpunkterna för varje klass och hur många klassar som väljs att dela in sortimentet 
i. Kriteriet som valdes för ABC-klassificeringen grundade sig i teori inom ämnet och 
de valda brytpunkterna för varje klass grundade sig dels i teori, men även utifrån 
undersökning av data och därmed utifrån författarnas åsikter. ABC-klassificeringen 
kan därmed få olika resultat beroende på vem som utför den och vilken litteratur som 
studeras. Där möjlighet fanns grundades dock alltid besluten i vetenskaplig teori, och 
där författarnas egna åsikter användes grundades det i kunskap samlad under tre års 
utbildning inom logistik. 

Resultatet av ABC-klassificeringen beror på valet av kriterium och beroende på vilka 
kriterier som väljs tas olika aspekter hänsyn till. Exempelvis tas ingen hänsyn till 
lagerkostnader och för rena ekonomiska aspekter krävs en annan typ av kriterier vid 
ABC-klassificeringen än de kriterier författarna valde. De kriterierna som författarna 
valde syftade istället till att öka effektiviteten i lagret. Ytterligare finns det även 
möjlighet att skapa en matematisk modell som delar ut klassificering beroende på ett 
antal villkor. För detta skulle mer och annan typ av data krävas. 
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7.3 Frågeställning 3 
Allokeringen av platserna blev A-klassade, B-klassade, C-klassade, Buffert, Poppy och 
tomma platser. Allokeringen i samtliga strategier för Poppy blev i hylla A intill 
packstationen där de är lätt tillgängliga för orderplockaren. Vilka hyllnivåer de är 
placerade på blev olika mellan strategierna då kriterierna skiljde sig. Strategi 2 som 
tog hänsyn till Gyllene zonen gjorde att hyllorna tre och fyra prioriterades, men i 
Strategi 3 kunde högfrekventa varor placeras på samtliga hyllnivåer, samt i Strategi 1 
användes samtliga hyllplan förutom plan fem som användes till buffert.  

Resultatet av dessa strategier visar att A klassade artiklar höll sig inom hyllorna A –  C 
för Strategi 1, hyllorna A –  E för Strategi 2 och A –  B för Strategi 3. Skillnaden i 
avstånd för de mest intensiva produkterna blir alltså en hyllgång då hylla A är i 
packstationen, B –  C är första hyllgången och D –  E är andra (se Figur 29). Därför 
kan Strategi 2 leda till en längre plocksträcka jämfört med de två andra alternativen, 
men Petersen, et al. (2005) påstår att plocktiden kan reduceras och en mer 
ergonomisk plockning erhålls med denna strategi. Lagrets storlek med hänsyn till de 
klarade inte av att placera alla artiklar i Gyllene zonen utan en avvägning där C 
artiklar placerades på hyllplan ett till fyra användes för att få plats. Dessa artiklar 
plockas mer sällan och strategin som helhet minskar antal plock på nivåer utanför 
den Gyllene zonen i jämförelse med dem andra två strategierna.  

 
Figur 29 –  Överblick av plockhy llor 

7.4 Reliabilitet och validitet 
För att säkerställa att fallstudien är reliabel har flera olika metoder för datainsamling 
använts och all insamling av data planerades noga och tydliga riktlinjer användes för 
att veta vad som skulle göras och när. Två intervjuer utfördes, och vid båda var VD:n 
för AB Mahol respondenten. Eftersom endast VD:n intervjuades finns en risk för 
bias. Men, eftersom intervjuerna syftade till att förstå och beskriva företagets struktur 
och inte till att identifiera några mätvärden bedömdes VD:n ha mest kunskap om 
företaget. Om andra arbetare intervjuades hade detaljer eventuellt försvunnit eller 
misstolkats, dock kan även viktig information missats på grund av att inga andra 
arbetare intervjuades. Vidare för att inte information skulle misstolkas eller försvinna 
utfördes intervjuerna av två personer och en av intervjuerna spelades in, samt 
kontrollerades informationen med respondenten i efterhand.  
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De kvantitativa data som erhölls, hämtades endast från observationer och från 
affärssystemet för att dessa data skulle bli så exakta som möjligt. Denna data 
bearbetades och kontrollerades noggrant. Vid observationerna närvarande alltid två 
personer för att minimera risken för misstag. Vid observationerna fanns inte alla de 
artiklar i lagret som fanns enligt affärssystemet och deras dimensioner kunde därmed 
inte mätas, samt kunde inte heller artiklar som var slut mätas. Dessa artiklar sållades 
bort vid artikelplaceringen för att få plats med de artiklar som observerades. Vissa 
artiklar lagrades i specifika lådor och hur många av artiklarna som fick plats i lådorna 
uppskattades av observatörerna. Båda dessa saker påverkar reliabiliteten för 
analysen.  

Då fallstudien utfördes på ett lager som inte är färdigbyggt än, fanns ingen möjlighet 
eller nödvändighet att beräkna eller mäta någon förbättring från det gamla lagret då 
AB Mahol ska flytta oavsett, samt fanns ingen möjlighet att mäta några avstånd eller 
plocktidsskillnader mellan strategierna heller. En bedömning av avstånd för 
plockaren mellan varje strategi utfördes genom att jämföra hur många hyllor som 
plockaren måste förflytta sig vid respektive strategi. Vidare utfördes en 
känslighetsanalys av lagrets maximala lager och medelagret för att föra en diskussion 
om varför medellagernivåerna användes för att bedöma storleken på bufferten.  

Hur författarna har gått tillväga med varje använd metod beskrivs noggrant i Kapitel 
3. Vidare dokumenterades och planerades all datainsamling noga, samt bearbetades 
och kontrollerades alla insamlade data noggrant. På grund av alla de reliabilitetsmått 
som beskrivits, samt då jämförelser mellan strategierna utförts och en 
känslighetsanalys utförts för lagernivåerna bedöms fallstudien ha en hög reliabilitet. 

Examensarbetet utfördes genom en fallstudie. Detta tillsammans med att studien var 
en blandning av kvantitativ- och kvalitativ ansats innebar att flera olika sätt att samla 
in data användes. Till en början utfördes en litteraturstudie för att hitta både 
grundläggande och djupgående information inom området. Intervjuer utfördes för att 
erhålla information om företagets struktur och hur flödet i lagret såg ut, medan 
observationerna och insamlingen av historiska data användes för att samla 
kvantitativa data om artiklarnas fysiska dimensioner, lagernivåer och uttagsfrekvens. 
Ett problem som kan uppstå med flera olika datainsamlingsmetoder är att det kan 
både vara tidskrävande och svårt att veta hur mycket och vad för data som ska samlas 
in. För att erhålla rätt data och minimera tiden som användes planerades all 
datainsamling väl för att inga otydligheter skulle uppstå. Samtidigt dokumenterades 
all insamlade data noggrant för att undvika att behöva gå tillbaka till datainsamlingen 
senare i arbetet. I och med att metoderna har applicerats på det sätt teorin 
förespråkar bedöms examensarbetet ha en hög validitet. 

7.5 Vidare studier 
För att få mer djup i ABC-klassificeringen kan två kriterier användas. Då det inte 
fanns ett andra kriterium som gav bra resultat valdes att endast använda 
uttagsfrekvens. En vidare studie skulle kunna vara att samla data för ett andra 
kriterium, exempelvis täckningsbidrag eller vikt och sedan utföra ABC-
klassificeringen igen. 
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Den utförda fallstudien ger AB Mahol möjlighet att vidareutveckla lagerstyrningen på 
ett par olika sätt för att ytterligare effektivisera lagret. Till en början bör ytterligare en 
likadan fallstudie utföras för pall- och listställen för de skrymmande artiklarna då 
detta exkluderades i denna fallstudie.  

Med den utförda ABC-klassificeringen vet AB Mahol vilka artiklar som står för högst 
rörelse i lagret. Detta ger AB Mahol möjligheten att bedöma vilka artiklar som ska ges 
mest tid för lagerstyrning och vilka artiklar som kan läggas mindre tid på och vilken 
servicenivå företaget vill att varje klass ska ha. En eller flera vidare studier kan 
därmed vara att beräkna lagernivåer, beställningspunkter, orderkvantiteter och 
säkerhetslager för ett antal eller alla artiklar.  

Då flera olika strategier för artikelplacering har presenterats skulle dessa kunna 
användas till att bestämma optimala eller så effektiva plockrutter som möjligt för en 
eller flera av de framtagna strategierna. Genom att mäta avstånd och identifiera 
plockrutiner kan en matematisk modell byggas och användas till att beräkna 
plockrutterna. 

7.6 Hållbarhetsaspekter 
Författarna anser hållbarhet är viktigt att ta hänsyn till i ett arbete. I detta delkapitel 
presenteras och diskuteras därför hur detta examensarbete påverkar de tre 
hållbarhetsaspekterna (Miljö, Ekonomi och social/ etisk). 

Relaterat till den sociala/ etiska aspekten har analysen över artikelplaceringen i lagret 
tagit hänsyn till plockergonomi, genom den Gyllene zonen. Användningen av den 
Gyllene Zonen bör minska risken för arbetsrelaterade personskador vid plockning 
och inlagring av artiklar. Enligt Jones och Battieste (2004) finns det möjlighet att 
förbättra plockeffektiviteten genom att ta hänsyn till plockergonomi, eftersom det 
kan resultera i att arbetet utförs mer effektivt och säkert. Därför finns det flera 
incentiv för företaget att tillämpa detta då personal blir mer kostnadseffektiva i sitt 
arbete i längden och skaderisken minskar. Även Petersen, et al. (2005) belyste att 
högfrekventa artiklar placerade i gyllenezonen reducerade den totala plocktiden, dock 
med en ökad färdsträcka. Om plockzonen är liten kan detta vara värt då färdsträckan 
blir kort och påverkar mindre medan plockplatsens tillgänglighet för högfrekventa 
artiklar underlättar orderplocken. 

Vidare har inte den ekonomiska aspekten direkt tagits hänsyn till. Dock eftersom 
examensarbetets syfte är att effektivisera logistiken i AB Mahols lager finns det 
möjlighet till att den ökade effektiviteten minskar arbetstimmar vid inlagring och 
plockning. En ekonomisk vinning kan även åstadkommas med den minskade risken 
för personalskador om den Gyllene zonen utnyttjas. Personalskador kan bli kostsamt 
och påverka effektiviteten i lagret då personalen inte kan arbeta lika effektivt eller att 
personalen inte kan arbeta alls och att annan personal behöver hyras in för att täcka 
upp. Samtidigt kan det även krävas mer nedlagd tid för administrativt arbete för att 
behålla den nyvunna effektiviteten, ekonomin kan därför påverkas men på vilket sätt 
är tvetydigt. 

Till sist, är det den interna logistiken som behandlas i examensarbetet och AB Mahol 
använder inte några maskiner i lagret förutom en truck som bedöms användas lika 
mycket som i nuläget. Därmed bör inte miljön påverkas på något märkbart sätt.  
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8 Rekommendationer 
Som avslutning vill författarna erbjuda ett par rekommendationer till AB Mahol som 
ytterligare kan förbättra effektiviteten i lagret. 

Författarna rekommenderar AB Mahol att utnyttja Strategi 2 för artikelplaceringen. 
Anledningen till det är för att strategin ger möjlighet till att utnyttja den Gyllene 
zonen för de artiklar som plockas oftast, utan att avstånden ökar mycket. Detta 
innebär att effektiviteten bör öka jämfört med i nuläget, och att risken för 
arbetsrelaterade skador bland lagerarbetarna bör minska. Enligt Fel! H it t a r  in t e  
r e fer ensk ä lla . har även strategin mera fördelar och mindre nackdelar jämfört med 
Strategi 1 och 3. 

Författarna rekommenderar dock inte att se artikelplaceringen som en 
bruksanvisning på hur AB Mahol bör placera sina artiklar eftersom en stor rensning 
av sortimentet gjordes för att möjliggöra placeringen. Detta är en fallstudie på olika 
artikelplaceringsstrategier som AB Mahol kan använda, men som företaget själva 
måste anpassa till sitt eget lager. 

Enligt den analys författarna har utfört blir det svårt att få plats med alla nuvarande 
artiklar i lagret. Vidare har även analysen visat att flera artiklar har en låg 
uttagsfrekvens (C-artiklar). Detta leder till rekommendationen att AB Mahol bör se 
över sitt artikelsortiment och eventuellt ta bort de artiklar som inte är lönsamma. För 
att bedöma om artiklarna är lönsamma eller inte, krävs ytterligare analys av 
artiklarna för att beräkna exempelvis täckningsbidraget för respektive artikel. Detta 
leder till en ytterligare rekommendation att AB Mahol bör identifiera alla kostnader 
som tillhör C-artiklarna för att kunna beräkna täckningsbidraget för dessa.  

Vidare rekommenderar författarna att AB Mahol också gör en bedömning vilka 
artiklar som behöver lagras och vilka som istället kan vara beställningsvaror. De 
artiklar som inte behövs i lagret skulle kunna rensas ut genom exempelvis en 
försäljningskampanj, för att frigöra yta i lagret. 
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Bilaga 1 – Intervjustruktur, intervju 2 
Företagsbeskrivning 

 Hur många plockare har ni i lagret? 
 Hur många timmar per dag plockas order? 
 Hur ser orderfrekvensen från kund ut idag? 
 Hur ofta får ni leveranser till lagret? 
 Hur ofta skickar ni ut order från lagret? 

Lagerlayouten och artikelinformation 

 Vilka för/ nackdelar ser du med lagerlayouten i dagsläget? 
 Hur har lagerlayouten förändrats med tiden? 
 Hur många artiklar finns det i lagret? (Generellt) 
 Hur ser du att artikelutbudet utvecklas i framtiden? 
 Hur bestämmer ni hur mycket ni ska ha i lager av varje artikel? 
 Har ni fast eller flytande placering av era artiklar? 

Inlagring/ uttag, hantering och artikelplacering 

 Vad gör ni när en leverans kommer till lagret både det fysiska och i 
datorsystem? 

 Vad gör ni när ett uttag från lagret görs både det fysiska och i datorsystem? 
 Hur bestämmer ni vart era artiklar ska placeras i lagret?  
 Finns det artiklar som placeras på särskilda platser i lagret med hänsyn till 

dess egenskaper (fysiska eller annat)? 
o Varför? 

 Tar ni hänsyn till om artiklar ofta/ alltid beställs i en order?  

Kundorderprocess 

 Hur ser plockprocessen ut i dagsläget? 
 Hur många order plockas per dag? 
 Plockas order direkt när de inkommer till lagret eller väntar ni tills det 

inkommit några innan orderplock påbörjas? 
 Använder ni någon särskild plockmetod (artikel/ sam/order/ zonplock eller 

annan)? 
 Skiljer sig order mycket åt i innehåll? 

o Finns det någon likhet i ordrarna? 
 Förekommer det att det blir felplock till ordrarna? 

o Hur säkerställer ni att rätt artiklar plockats? 
 Förekommer det att en artikel inte är placerad på rätt plats? 
 Förekommer det att en efterfrågad artikel inte kan levereras för att den är slut 

i lager? 

Kunder 

 Hur ser eran kundkrets ut? 
 Hur stora andelar är era privata och företagskunder? 



   

62 
 

 Hur skiljer sig beställningar från privata kunder kontra företagskunder? 
 Vart har ni era kunder (nationellt och internationellt)? 

Övrigt 

 Hur långa ledtider har ni från att en order kommer in tills den är färdigpackad 
och klar för leverans?  

 Om produkten inte finns i lager hur gör ni då? 
o Finns det andra som kunden kan vända sig till om ni inte kan leverera? 
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Bilaga 2 – Fullständig ABC-klassificering 
Se bifogat dokument ”Bilaga 2_ ABC-klassificering_ ABMahol_ fullständig.xlsx” 

 


