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Sammanfattning 

 

Beijer Byggmaterial är ett företag med förbättringspotential angående lagerhantering. 

Eftersom lager och service är centralt i företagets syfte kan lönsamhet uppnås vid 

effektiviserad lagerhantering.  

Syftet med rapporten har varit att minska tiden för plockning av artiklar ur ett 

kundperspektiv på Beijer Byggmaterials lager i Halmstad. Utifrån detta har ett antal 

frågeställningar diskuterats fram som i denna rapport ska svara på ifall det är lönsamt för 

företaget att frekvenslägga sina artiklar. Arbetsgången har skett genom tre olika steg, där 

den första fasen behandlade insamling av data. Detta följdes upp av diverse beräkningar och 

analyser angående artikelplacering i lager. Sista fasen behandlade det lösningsförslag som 

författarna arbetat fram. 

I dagsläget är artiklarna på Beijer placerade i artikelgrupper utan frekvensläggning. I det 

lösningsförslag som arbetets fram i denna rapport visar det sig lönsamt för företaget att 

placera ut artiklarna baserat på dess frekvens. Detta har genomförts genom ett antal olika 

ABC-analyser med ett antal kriterier där de artiklar med högst plockfrekvens klassificeras 

som A-artiklar och har därför placerats på en lämplig plats.  

Genom stöd från teorier har frekvensläggning och artikelplacering resulterat i kortare 

plocktider för både kunder och personal samt en högre kundservice genom hela lagret. 

  



 
 

Abstract 

Beijer Byggmaterial is a company with potential for improvement regarding inventory 

ﾏaﾐageﾏeﾐt. SiﾐIe stoIks aﾐd Iustoﾏer ser┗iIe are Ieﾐtral to the Ioﾏpaﾐy’s purpose, 
profitability can be achieved in more efficient inventory management. 

The purpose of the report has been to reduce the time for picking items from a customer 

perspeIti┗e iﾐ oﾐe of Beijer Byggﾏaterial’s ┘arehouses. On this basis, a number of issues 

disIussed ┘ere that this report ┘ill aﾐs┘er if it’s profitaHle for the Ioﾏpaﾐy to o┗erlook aﾐ 
article placement of its products. The procedure was done through three different stages, 

the first phase dealt with the collection of data. This was followed by various calculations 

and analyzes regarding article placement of stock. The last phase is considered the solution 

proposed by the authors.  

In the current situation, articles at Beijer are placed in different groups without being based 

on frequency. The proposed solutioﾐs iﾐ this report sho┘ that it’s profitaHle for the Ioﾏpaﾐy 
to place articles based on frequency. This has been implemented by a number of ABC-

analyzes with a number of criteria which the articles with the highest frequency being 

classified as A-items and are therefore placed in a suitable location. 

Through the support of theories frequency orientation and article placement have resulted 

in shorter retrieval times for both customers and staff, and a higher customer service 

thought the warehouse.  
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1. Inledning 

Inledningen ger en kort introduktion till examensarbetet angående bakgrund, syfte och mål. 

Detta är följt av avgränsningar samt rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Vad är logistik och varför är det viktigt att ha kunskap om detta område ur ett 

företagsperspektiv? 

Logistik är läran om effektiva materialflöden och är ett samlingsnamn för alla verksamheter 

som har ansvar för att rätt material och produkter finns på rätt plats i rätt kvantitet vid rätt 

tillfälle. Dessutom syftar logistik till att bidra till ökad ekonomisk vinning och lönsamhet 

genom att bidra med minskade kostnader, ökade intäkter och minska arbetat kapital.1 

Det finns många faktorer som påverkar om ett företag är mer logistiskt effektivt än sina 

konkurrenter gentemot sina kunder. Bland dessa faktorer kan kundservice, kostnader, 

flexibilitet, kapitalbindning, tid och miljö nämnas. 2 Logistikens mål är att kunderna ska ha 

möjlighet att få sina produkter till ett bra pris samt att leveransen ska ske enligt kundens 

önskemål.3 

Lagerhantering är en integrerad del av varje logistiksystem, det ligger till grund för att få en 

önskad nivå på kundservice till lägsta möjliga totalkostnad. Lagerhantering kan definieras 

som den del av ett företags logistiksystem som lagrar produkter på och mellan utgångs- och 

konsumtionspunkten.4 Inom detta område fokuserar denna rapport på frekvensstyrning av 

lager. Detta innebär att artiklar delas in i olika grupper med hänsyn till utvalda kriterier och 

sedan placeras i lagret beroende på hur ofta de plockas.5 

För konkurrerande företag krävs det att man kan erbjuda en bra service till kunden. Då 

kundanpassning och flexibilitet ökar kan det bli allt svårare att hålla produkter i lager som 

ska svara mot kundens önskemål. Därför kan t.ex. tiden vara en viktig faktor för många 

företag att konkurrera med. Att korta genomloppstider och ledtider till kunden bidrar till en 

lägre totalkostnad och en högre leveransservice.6 

För att följa med utvecklingen i samhället har logistiken skiftat fokus och den övergripande 

planen har gått från att vara mer producerande företag med fokus på materialflöden och att 

tillfredställa kunder till att vara mer kundcentrerade företag med fokus på informations- och 

                                                             
1
 Jonsson, Patrik – Mattson, Stig-Arne Logistik – Läran om effektiva materialflöden(2010) Studentlitteratur Upplaga 1:8 

2
 Ibid 

3
 Aronsson, Oskarsson, Ekdahl – Modern logistik – för ökad lönsamhet (2009) Liber Upplaga 3 

4
 Ellram, Lisa – Lambert, Douglas- Stock, James – Fundamentals of logistics (1998) Upplaga International Edition 

5
 Jonsson, Patrik – Mattson, Stig-Arne Logistik – Läran om effektiva materialflöden(2010) Studentlitteratur Upplaga 1:8 

6
 Aronsson, Oskarsson, Ekdahl – Modern logistik – för ökad lönsamhet (2009) Liber Upplaga 3 
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materialflöden samt framgångsrika partnerskap.7 Denna rapport behandlar lagerhantering 

vilket berör dessa faktorer.  

1.2 Problembeskrivning 

Beijer Byggmaterial är ett företag där lagret är integrerat med affären. Lagret är en stor del 

av företaget och det finns förbättringspotential gällande lagerhanteringen. Företaget vill se 

över möjligheten av att ta fram ett nytt system för placering av artiklar för att effektivisera 

plockningsarbetet. 

Företaget använder idag samma lagersystem som vid upp starten. Beijer upplever att det 

finns förbättringspotential för plockning av högfrekventa artiklar utifrån ett kundperspektiv. 

Genom att belysa dessa artiklar vill företaget korta ned kundernas tid på lagret. Företagets 

lagerbyggnad anses idag vara för liten vilket skapar problem för kunderna vid lagerpåfyllnad 

samt om många kunder är i lagret samtidigt så kan köbildningar uppstå. Dock finns ingen 

plan för kapacitetsökning i dagsläget. Det finns även önskemål om att minska butikens yta 

för att expandera lagret, detta på grund av att alla artiklar flödas genom lagret oavsett om 

artiklarna ska lagras i butiken eller på lagret. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ur ett kundperspektiv minska tiden för plockning av 

artiklar inom Beijer byggmaterials lager i Halmstad. 

1.4 Mål 

Målet med detta examensarbete är att identifiera de produkter med högst plockfrekvens 

och omplacera dessa produkter på lämpliga platser. Målet ska uppnås genom att utföra en 

ABC-klassificering. 

Följande frågeställningar ska besvaras i rapporten: 

- Hur placeras artiklar på ett bra sätt med hänsyn till plockfrekvens? 

- Vilka andra faktorer behöver man ta hänsyn till utöver plockfrekvensen vid placering 

av artiklar? 

- Hur kan det nuvarande plocksystemet förbättras? 

- Är frekvensläggning lönsamt att implementera för företaget? 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet kommer inte att ta hänsyn till följande punkter: 

 Behandling av lagerplacering i butiken kommer inte behandlas, då företaget inte vill 

utföra några förändringar i butiken. 

 Rapporten kommer inte att behandla kundspecifika artiklar utan omfattar 

standardartiklar. 

                                                             
7
 Mattsson, Stig-Arne, - Logistik – I försörjningskedjor, (2012) Studentlitteratur, Upplaga 2 
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 Rapporten tar inte hänsyn till frekvensen av inleveranser, då företaget har uttryckt 

ett önskemål om att minimera personalens och kundernas plocktider. 

1.6 Disposition 

Denna rapport beskriver först den teoretiska referensramen som examensarbetet bygger på. 

Inom detta kapitel beskrivs lager och hur de borde se ut angående layout, flöden, 

förvaringssystem och plockningsmetoder. Detta följs av principer för artikelplacering samt 

hur en frekvensläggning av artiklar genomförs. 

Nästa del av rapporten är metodkapitlet. Här beskrivs tillvägagångssätt samt valda 

undersökningsmetoder. Kapitlet beskriver även datainsamlingsmetoder och hur dessa har 

behandlats. Kapitlet avslutas med en metodkritik som anser metodernas validitet och 

reliabilitet. 

Följande kapitel beskriver Beijer Byggmaterials nuläge angående hur företaget driver sitt 

lager angående förvaringssystem, artikelplacering och plocksystem. Dessutom hur teorier för 

lagerstyrning används. 

Efter detta kommer resultatkapitlet, där beskrivs ett framtidsförslag angående 

artikelplacering utifrån valda metoder och analyser. I detta kapitel visas även ABC-analysen 

med förklaring till hur detta har gått till samt vilka kriterier som har följts.  

Avslutningskapitlet innehåller diskussion och slutsatser. Där resultat, metoder och 

genomförandet av arbetet diskuteras.  
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen förklarar begreppen lager och olika lagerlayouter följt av 

lagrets olika förvaringssystem. Teori delen avslutas med att förklara hur en ABC-analys och 

frekvensläggning går till. Denna teoretiska del ligger till grund för att förstå innebörden med 

arbetet.   

2.1 Lager 

Lager ger en möjlighet att kunna erbjuda snabba leveranser samt möjligheten att kunna 

lagerhålla ett stort antal produkter för att kunna möta kundernas efterfrågan.8  

Att ha lager medför lagerhanteringskostnader, t. ex för hantering vid in- och utplockning från 

lager. Därför är det i fokus att se över sin lagerhantering för att öka sin lönsamhet.9 

Lager har även en skyddande effekt för produkterna då vissa artiklar kan ha olika 

lagringsbehov. Det kan gälla bl. a varor som är känsliga för köld, värme eller fukt.10 

Företagets bransch påverkar effektiviteten av att ha produkter i lager. Lagrets roll i ett 

företag skapar ett antal fördelar och dessa är: 

 Det ger möjlighet till att uppnå ekonomiska skalfördelar. 

 Det balanserar utbud och efterfrågan. 

 Det gör det möjligt för specialisering inom tillverkningen. 

 Skapar skydd mot osäkerhet i efterfrågan och ordercykler. 

 Det fungerar som en buffert mellan kritiska gränssnitt inom distributionskanaler.11 

Vid utformning av lager finns det tre punkter man bör sträva efter och dessa är hög 

fyllnadsgrad, nedbringat transportarbete och att artiklar göra artiklarna lättillgängliga.  

Att uppnå maximal fyllnadsgrad är omöjligt då det måste finnas utrymme för 

hanteringsarbete, t.ex. gångar för truckar, ut- och inlastning etc. Därmed vill man ha så hög 

utnyttjandegrad som möjligt av tillgänglig volym, detta måste sättas i perspektiv gentemot 

hur mycket svårare och dyrare det blir att hantera och flytta godset.  

Att minska transportarbetet är mycket viktigt för att spara in tid, detta innebär att 

arbetsområden i lagret ska placeras på platser där de ansluter till arbetsordningen i lagret 

och därmed minska på onödiga förflyttningar av material och resurser. 

                                                             
8
 Jonsson, Patrik- Mattsson, Stig-Arne, Logistik – Läran om effektiva materialflöden (2010),  Studentlitteratur Upplaga 1:8 

9
 Mattsson, Stig-Arne, - Logistik – I försörjningskedjor, (2012) Studentlitteratur, Upplaga 2 

10
 WBDG – Warehouse (2011) http://www.wbdg.org/design/warehouse.php (Besökt 2012-11-12) 

11
 Ellram, Lisa – Lambert, Douglas- Stock, James – Fundamentals of logistics (1998) Upplaga International Edition 
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Artiklar bör vara lätta att hitta och komma åt annars skapas onödigt hanteringsarbete som 

tar lång tid, och därmed ökar kostnaderna. Detta innebär att personalen inte ska behöva 

flytta på annan utrustning eller pallar för att komma åt sin artikel.12 

2.2 Lagerlayout 

Då man utformar lager är målet att skapa ett så effektivt flöde som möjligt samtidigt som 

utnyttjandegraden blir hög.13 Två huvudsakliga lagerlayouter beskrivs nedan. 

2.2.1 Linjärt flöde 

Lager utformat med linjära flöden innebär att godsmottagning och utleverans sker på 

motsatta sidor av lagret. Detta innebär att artiklarna flödas genom hela lagret vilket i sin tur 

innebär att alla artiklar flödas nästan lika långt. Att ha denna layout medför därför mycket 

hanteringsarbete och höga kostnader.14 

 

En frekvensläggning av artiklarna efter utplockning ger inte så stor betydelse i detta fall  

på grund av artiklarnas flöde. Artiklarna flöde tydliggörs dock vid denna layout och vid 

hantering av stora artikelmängder kan denna layout vara fördelaktig.15 

 

Figur 1- Linjärt lagerlayout 

2.2.2 U-format flöde 

Lager som är utformade så att artiklarna sker i samma ände av anläggningen kallas för U-

formade lager. Godsmottagningen och utlastningen är i samma ände vilket medför möjlighet 

att effektivisera hanteringsarbetet. Att använda sig av en u-formad layout lämpar sig oftast 

bäst ifall lagret är indelat i zoner då artikeln skickas vidare från en zon till en annan, som går 

att se på figur 2. 16 

                                                             
12

 Lumsden, Kenth – Logistikens grunder (2006) Studentlitteratur Upplaga 2 
13

 Jonsson, Patrik- Mattsson, Stig-Arne, Logistik – Läran om effektiva materialflöden (2010),  Studentlitteratur Upplaga 1:8 
14

 Ibid 
15

 Ibid 
16

 Ibid 
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Figur 2 U-format flöde 

2.3 System för lagring 

System för lagring är ett förvaringssystem som syftar till lagring av fysiska artiklar i ett lager. 

Dessa system kan hanteras manuellt eller automatiskt, dvs. ett system som lägger in och tar 

ut beställda varor från lagret utan mänsklig hjälp. Exempel på förvaringssystem är 

ställagelager, fri- och djuplager och hyllager.17 

2.3.1 Ställagelager 

Principen ställagelager syftar till att artiklarna lagras i en lastbärare, vilket normalt är en pall, 

som sedan placeras i ett fack. Dessa fack tillhör pallställaget, att placera pallar på detta vis 

medför att artiklarna blir lättillgängliga. Fördelen är att alla lastbärare är direkt åtkomliga 

från transportgångarna vilket innebär en hög flexibilitet, men samtidigt ger ett lägre 

lagerutnyttjande då transportgångarna tar upp mycket yta i lagret.18 Detta visas i figur 3. 

 

Figur 3: Ställagelager 

 

 

                                                             
17

 Jonsson, Patrik – Mattson, Stig-Arne Logistik – Läran om effektiva materialflöden(2010) Studentlitteratur Upplaga 1:8 
18

 Ibid 
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2.3.2 Fri och djuplagring 

Fri- och djuplagringsprincipen utnyttjar lagret bäst då varorna placeras på djupet direkt på 

golvet samt fritt staplat ovanpå varandra i många nivåer.19 Att lagret utnyttjas väl illustreras i 

figur 4. 

 

Figur 4: Fri & Djuplagring 

Med denna metod är endast de yttersta varorna tillgängliga och kräver mycket 

hanteringsarbete för att nå de varor längre in i lagret. Därmed blir de sist inlagda artiklarna 

plockade först, och de först inlagda artiklarna kan bli liggande mycket länge. På grund av 

detta är denna princip bäst lämpad för stora volymer av samma artikel samt om 

hållbarhetstiden inte är ett problem.20 

2.3.3 Hyllager 

Att lagra artiklar med hyllor innebär att artiklarna lagras i inbyggda fack eller lådor, se figur 5. 

Denna typ av förvaring lämpar sig bra för lagring av material som tillhör produktionen och 

som har låg volym. Därför används denna metod oftast som reservdelsförråd och 

verktygsförråd men även som plocklager med många varianter av artiklar i små volymer.21 

                                                             
19

 Jonsson, Patrik – Mattson, Stig-Arne Logistik – Läran om effektiva materialflöden(2010) Studentlitteratur Upplaga 1:8 
20

 Ibid 
21

 Ibid 
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Figur 5: Hyllager 

2.4 Buffertlager 

Buffert innebär att artiklar lagras med syfte till artikelpåfyllning i lagret och för att säkra upp 

mot svängningar i efterfrågan. Det finns tre olika bufferteringsprinciper som kan appliceras i 

ett plocklager och dessa är: 

 Avsidesliggande buffert 

 Närliggande buffert 

 Plockzonsbuffert 

Avsidesliggande buffert syftar till en buffert som inte ligger i direkt anslutning till plockzonen. 

Denna buffert kan t.ex. vara lokaliserad i en separat byggnad eller befinna sig i en yta precis 

utanför plockzonen. När brist förekommer i plockzonen sker en transport från 

avsidesbufferten till plockzonen.22 Bufferten befinner sig en bit bort från plockzonen och 

därför krävs en speciell buffertpersonal, då plockaren inte har tid eller möjlighet att hämta 

artiklar från bufferten.23 

Till skillnad från avsidesbuffert, har den lärliggande bufferten placerats i närhet till 

plockzonen, den är dock inte direkt åtkomlig för plockaren. Denna typ av buffert kan vara 

placerad på de högsta pallplatserna i ett pallställ. Vid en eventuell bristsituation måste ett 

speciellt redskap tillkallas för hantering av pallarna, detta redskap används för att placera en 

eller flera pallar i plockzonen.24 Vid högplockning är oftast de lägsta och översta nivåerna 

buffert medan mellanliggande nivåer blir plockplatser. Vid lågplockning är de lägre nivåerna 

plockplatser och de översta nivåerna buffert.25 

Plockzonsbufferten befinner sig i plockzonen, detta gör i normala fall att plockpersonalen 

inte behöver få interna restnoteringar på grund av brist. Skulle brist förekomma vid 

                                                             
22

 Lumsden, Kenth – Logistikens grunder (2006) Studentlitteratur Upplaga 2 
23

 Aronsson, Oskarsson, Ekdahl – Modern logistik – för ökad lönsamhet (2009) Liber Upplaga 3 
24

 Lumsden, Kenth – Logistikens grunder (2006) Studentlitteratur Upplaga 2 
25

 Aronsson, Oskarsson, Ekdahl – Modern logistik – för ökad lönsamhet (2009) Liber Upplaga 3 
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plockplatsen används plockzonsbufferten. Bristen rapporteras sedan efter plockaren plockat 

klart sin order, då transporteras en ny pall antingen från en närliggande eller avsides 

buffert.26 Vid högplockning når plockaren alla pallar i höjdled och vid lågplockning blir de 

lägre nivåerna buffert.27 

2.5 Placeringsprinciper och lagringsplatser 

Placeringen av artiklar i ett lager bör framkomma utifrån ett antal principer samt vilken typ 

av system som lämpar sig bäst. Vanligtvis delas artiklarna upp som plock- och buffertgods 

där artiklarna ofta har olika stora kvantiteter.28 

2.5.1 FIFU 

FIFU är beteckningen för först-in-först-ut och syftar till att de först inlevererade artiklarna 

ska plockas först. Med andra ord kommer nya artiklar placeras längst back och plockas sist.29 

För att använda detta måste det finnas möjlighet att plocka alla artiklar från plockposition 

och därmed måste man ha det i beräkningarna vid lagerlayouten. Det är viktigt att artiklarna 

kan flyttas enkelt och därför lämpar sig detta mest till företag som har lättillgängliga 

förvaringssystem.30 

2.5.2 Likhetsprincipen 

Principen syftar till att artiklar som ofta ingår i samma order bör placeras nära varandra. 

Detta leder till minskade körsträckor för plockarna, dock krävs mycket inledande arbete med 

att analysera vilka artiklar som vanligtvis säljs tillsammans samt att fel artikel kan plockas då 

de liknar varandra.31 

2.5.3 Popularitetsprincipen 

Som namnet innebär, syftar denna princip på att artiklarna delas in i klassificeringar baserat 

på dess plockfrekvens. Detta görs med en ABC-Analys där de mest frekventa artiklarna blir A-

klassade och bör således placeras närmast ut- och inlastningszonen. Fördelen med detta är 

att det minimerar plocksträckor.32 

2.5.4 Höjdledsprincipen 

Principen syftar till att ta fram en lämplig höjd för plockaren som är ergonomisk eftersom 

lagringshöjden påverkar hur lång tid plockaren behöver för att plocka sin artikel. I regel bör 

artiklar med hög vikt placeras lägre.33  

2.5.5 Fast eller flytande lagerplacering 

Fast lagerplacering syftar till att en artikeltyp lagras på en förutbestämd plats i lagret. Den 

främsta fördelen med detta är att de mest högfrekventa artiklarna blir placerade nära in- 

                                                             
26

 Lumsden, Kenth – Logistikens grunder (2006) Studentlitteratur Upplaga 2 
27

 Aronsson, Oskarsson, Ekdahl – Modern logistik – för ökad lönsamhet (2009) Liber Upplaga 3 
28

 Ibid 
29

 Jonsson, Patrik – Mattson, Stig-Arne Logistik – Läran om effektiva materialflöden(2010) Studentlitteratur Upplaga 1:8 
30

 Lumsden, Kenth – Logistikens grunder (2006) Studentlitteratur Upplaga 2 
31

 Ibid 
32

 Ibid 
33

 Ibid 
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och utlastningszonen medan de lågfrekventa blir placerade längre ifrån. Vilket leder till 

mindre hanteringsarbete och att lagerutnyttjandet ökar. Den huvudsakliga nackdelen med 

fast placering är att en större lagrings yta krävs eftersom utrymmet måste dimensioneras till 

maximal lagervolym per artikel. 

Flytande placering innebär att artiklarna placeras där det finns plats i lagret och har därmed 

ingen specifik lagringsplats. Istället används ett administrativt system för att hålla koll på vart 

alla artiklar befinner sig i lagret. Flytande placering kräver ett mindre lagerutrymme jämfört 

med fast placering.34 

2.5.6 Plockplatser 

Vid bestämmelse av plockplatser tas hänsyn till valda kriterier eftersom dessa kan skilja sig åt 

och då bör plockplatserna väljas på olika sätt. Vid placeringsprinciper av artiklar på ett lager 

utgår man i regel från fyra kriterier: 

 Uttagsfrekvens 

 Uttagskvantitet 

 Artikelvolym 

 Artikelvikt 

Uttagningsfrekvensen betyder att man placerar artiklarna beroende på hur ofta de plockas. 

Artiklar med hög plockningsfrekvens bör placeras lättåtkomligt på bekostnad av att 

lågfrekventa artiklar blir mer svårplockade. Då man gör placeringen efter uttagskvantiteten 

tar man hänsyn till att den kan plockas i stora kvantiteter vid varje besök. Köbildningar kan 
uppstå vid artiklar med stora uttagskvantiteter.35 

Placering efter artikelns volym och vikt innebär att man försöker placera tungt skrymmande 

gods i låga ställage och lättare gods högre upp i ställaget. Dock kan man komma att behöva 
placera t. ex tunga varor på en låg nivå trots att de är lågfrekventa.36 

                                                             
34

 Jonsson, Patrik – Mattson, Stig-Arne Logistik – Läran om effektiva materialflöden(2010) Studentlitteratur Upplaga 1:8 
35

 Ibid 
36
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2.5.7 Buffertplatser 

Olika artiklar kommer i olika stora buffertar där buffertplaceringen är beroende av artiklarna 

i sig. Principiellt finns det fyra varianter för placering av buffertar: 

 Närliggande buffert 

 Plockzonsbuffert 

 Avsideslliggande buffert 

 Gemensamma buffert- och plockplatser 

För närliggande buffert gäller det att bufferten lagras i närhet till plockplatserna, men inte 

som direkt åtkomlig för plockaren. Plockzonbufferten är lätt att nå av plockaren. Både vid 

låg- och högplockning når man i regel alla pallar. Avsidesliggande buffert är en svårare 

variant och kräver speciell personal. Det kan vara så att artikeln ligger oåtkomligt eller att 

den finns på flera platser i lagret. Gemensamma buffert- och plockplatser innebär att två 

artiklar får plats vid varje plockplats. Man sparar in tid vid omlagring men lyft- och 
körsträckor kan bli längre.37 

2.6 Plockmetoder 

Vid plockning av artiklar på ett lager finns det två övergripande metoder; manuell plockning 

samt maskinell plockning.38  

Då man utför den manuella plockningen kan detta begrepp brytas ner i två underkategorier, 

ﾐäﾏligeﾐ ”ploIkareﾐ till godset” saﾏt ”godset till ploIkareﾐ”.39 

För plockaren till godset genomförs plockningen i regel med truckar eller med kranar. Olika 

truckar kan då användas beroende på den befintliga produktens höjd samt befintlig plats i 

lagerhyllan.40 

                                                             
37

 Aronsson, Oskarsson, Ekdahl – Modern logistik – för ökad lönsamhet (2009) Liber Upplaga 3 
38

 Ibid. 
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 Ibid. 
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För godset till plockaren genomförs plockningen med hjälp av t. ex automatiska kranar, 

paternosterverk eller andra plockrobotar. Godset transporteras direkt till utförarens 

arbetsstation.41 Denna metod medför i sin tur kortare körsträckor jämfört med plockaren till 

godset, men kräver oftast samtidigt större investeringar samt utvecklade system för dessa. 

Hög automatiseringsgrad medför ofta även monotona arbetsuppgifter.42  

2.6.1 Utplockningsprinciper 

Vid utplockning av order från lagerhyllorna skiljer man principiellt mellan tre metoder; 

orderplockning, zonplockning samt artikelplockning. När man arbetar med orderplockning 

plockar man samman orderraderna till den fullständiga ordern. Vid zonplockning är ordern 

uppdelad på ett flertal plockare i lagret där varje plockare är ansvariga för plockningen i ett 

speciellt område. Ordern är då uppdelad på ett antal olika zoner i lagret och varje plockare 

är ansvariga för sin delorder.43 

 

Plockaren som arbetar inom sitt specifika område ansvarar för den del av ordern som ingår i 

dennes specifika område. Efter detta får nästa person tillgång till ordern och kan fortsätta att 

plocka samman nästa del av ordern.44 

 

Eftersom ordern är uppdelad på olika zoner ökar även arbetet att sammanställa den 

slutgiltiga ordern. Dock minskar risken för köer bland truckar och andra plockdon i gångarna 

i lagret vid zonplockning eftersom orderraderna är utspridda.45 

Genom att ha likvärdiga artiklar indelade i samma zoner finns möjlighet att minimera 

hanteringsarbetet.46 

Vid artikelplockning plockar man ut flera order artikelvis. Denna metod är vanlig vid 

plockning till rullband som för artiklarna till sorteringszoner där ordern sammanställs.47  

En fördel med att använda artikelplockning är att stora volymer och orderstorlekar kan 

hanteras. Ordern kan även slutföras snabbare eftersom flera personer plockar samtidigt. 

  

                                                             
41

 SSI Shäfer – Gods till plockare http://www.ssi-schaefer.se/logistiksystem/orderplockningssystem/gods-till-plockare.html (Besökt 

2012-09-05) 

42
 Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, Modern Logistik – för ökad lönsamhet, Liber 

43
 Ibid. 

44
 Lumsden, Kent – Logistikens Grunder, (2006), Studentlitteratur, upplaga 2 
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 Ibid. 
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 Jonsson, Patrik- Mattsson, Stig-Arne, Logistik – Läran om effektiva materialflöden (2010),  Studentlitteratur Upplaga 1:8 
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2.7 Plocktekniker 

För plockning av gods förekommer tre huvudtekniker. Dessa är lågplockning, högplockning och 

stationsplockning. 

2.7.1 Lågplockning 

Denna teknik innefattar plockning som kan ske från golvet utan att använda några specifika 

arrangemang.48 Beroende på lagerstorleken används diverse plockvagnar eller plocktruckar 

eftersom plockning med denna teknik medför ett effektivt sätt att kunna plocka ut artiklar 

från de lägre lagerhyllorna.49 

Lager där lågplockning används har oftast meningen att artiklarna ska vara lätt att komma åt 

från golvet för personalen som utför plockningen. Lågplockning ger en relativt snabb 

utplockning vilket gör att den lämpar sig bra vid plockning av stora orderrader eller då 

många enheter finns per orderrad.50 

2.7.2 Högplockning 

Med högplockning utförs utplockning från de högre höjderna i ett lager. Vid denna teknik 

används oftast höglyftande plocktruckar eller staplingskranar.51 

 

Denna teknik används då antalet artiklar är stort i förhållande till buffertbehoven för 

respektive artikel. Dock medför tekniken att plockningsarbetet blir mindre effektivt jämfört 

med lågplockning då man inte kan röra sig lika snabbt bland hyllorna i lagret.52 

2.7.3 Stationsplockning 

Med denna teknik sker utplockning efter efterfrågan via speciella plockstationer. Denna 

metod medför att plocktiderna kan hållas låga och illustreras i figur 6.53 

 

Figur 6 - Stationsplockning 

                                                             
48

 Lumsden, Kent – Logistikens Grunder, (2006), Studentlitteratur, upplaga 2 
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Transporten av pallar till plockare sker oftast automatiskt. Plockarna utför därefter manuell 

plockning och pallar med restgods placeras i lagret igen. Denna metod används oftast då 

stora volymer finns men med ett litet antal artiklar.54 

2.8 ABC-analys 

Då ett lager oftast har ett stort antal artiklar kan det vara en bra idé att dela in samtliga 

artiklar efter ett önskat kriterium. En ABC-klassificering på ett lager innebär att artiklarna 

delas upp i ett antal olika grupper, t. ex en liten A-grupp, en lite större B-grupp, en större C-

grupp, o.s.v.55 

Då denna artikelgruppering görs finns olika principer att utgå ifrån, exempelvis att de A-

klassificerade artiklarna ska stå för en stor andel av det totala volymvärdet. Denna princip 

kallas Pareto-kriteriet och innebär mer specifikt att ca 20 % av artiklarna ska stå för ca 80 % 

av volymvärdet och visas i figur 7.56 Denna fördelning är ofta svårt att åstadkomma i 

verkligheten men den ger ofta en bra illustration av sortimentets fördelning.57 

 

Figur 7 - Diagram över fördelning vid ABC-klassificering 

För att utföra en ABC-klassificering behöver man ta fram ett relevant kriterium som underlag 

för att kunna utföra denna. Som kriterium kan man välja exempelvis volymvärde per artikel, 

täckningsbidrag per produkt, antal plock per enhet eller omsättning per kund.58  

Detta kriterium väljs i regel efter målet att man vill använda företagets resurser till ändamål 

som ger så stor effekt som möjligt av insatta resurser.59 
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Tillvägagångssättet för att utföra klassificeringen delas upp i ett antal steg som beskrivs 

nedan. Beskrivningen nedan har utgått från klassificering efter volymvärde, men principen är 

densamma oavsett val av kriterium.60 

1. Först ska en beräkning av årsförbrukning/plockning utföras av samtliga artiklar som 

skall ingå i frekvensläggningen. 

2. Volymvärdet beräknas genom att multiplicera årsförbrukningen med motsvarande 

artikels försäljningspris. 

3. Summera volymvärdet för satliga produkter. 

4. Beräkna den procentuella andelen av varje artikels volymvärde av det sammanlagda 

volymvärdet. 

5. Genomför en rangordning av artiklarna efter volymvärde, högsta värde till lägsta 

värde. 

6. Analysera fördelningen av artiklarna och dela in dem i lämpliga klasser efter 

volymvärdet (A-klass, B-klass, C-klass, etc.) 

7. Låt varje artikel få den ABC-klass som motsvaras av dess volymvärde. 
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3. Metod 

Detta kapitel beskrivs valt tillvägagångssätt för arbetet, följt av olika metoder för 

datainsamling samt hur dessa har bearbetats. Kapitlet avslutas med en metodkritik 

angående reliabilitet och validitet. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Det första momentet i detta arbete var att diskutera fram ett syfte och ett mål för arbetet. 

Genom gruppdiskussion samt kontakt med Beijer Byggmaterial kom ett syfte fram som lades 

som grund för vidare arbete samt ett passande mål som båda parter ville uppfylla. Nästa 

steg var att ta fram ett antal relevanta frågeställningar som skulle resultera i arbetets mål. 

Utifrån dessa frågeställningar utformade författarna till ett antal avgränsningar som 

baserades ifrån diverse faktorer som diskuterats internt samt med examinator.  

Författarna använde relevant litteratur till ämnet och läste genom elektroniska källor för att 

få djupare inblick om det valda ämnet. Teorin användes för att få djupare inblick för den 

praktiska delen av arbetet. 

Vidare har information om företagets problem samlats genom fältstudier på plats. Detta 

moment har varit viktigt då information om hur arbetet på företaget fungerar rent praktiskt 

har erhållits. I detta moment utfördes även intervjuer med anställda på Beijer Byggföretag. 

Här erhölls information och åsikter från anställda som kom att bli stöttande för arbetet och 

som inte framkommits annars. 

Då relevant fakta och förberett arbete var utfört påbörjades arbete med frekvensläggningen. 

Detta steg gav information om hur artiklarna skulle kunna placeras ut i lösningsförslaget. 

Här tog författarna även hänsyn till plats och förmåga att kunna förvara vissa artiklar på vissa 

platser i lagret. 

Avslutningsvis sammanfattades de funderingar och problem som uppstått i en diskussion 

med syfte att hjälpa andra som planerar att genomföra ett liknande arbete. 

3.2 Datainsamling 

Valet av metoder som kommer att användas vid datainssamling utgår från syftet, 

problemformuleringen samt tillgängliga resurser för arbetet.61  

3.2.1 Utfrågningsmetoder 

Utfrågningsmetoderna innebär att man ställer frågor muntligt eller skriftligt för att skaffa 

information. Genom denna insamlingsmetod kan man få information om särskilda ämnen 

som annars kan vara svår att få genom observerande eller genom dokumentstudier.62
 

Ett antal intervjuer genomfördes med författarnas kontaktperson på Beijer Byggmaterial. Vid 
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denna intervju kommer information om bland annat det logistiska nuläget, flödet av 

artiklarna i lagret samt nuvarande plockningsprinciper att diskuteras.  

3.2.2 Observationsstudier 

Observation innebär att man iakttar det sociala agerandet på plats. Det går att samla 

information genom att vara deltagande eller inte deltagande i arbetet vid observationerna.63 

Detta genomfördes genom att vara på plats men utan att delta i det dagliga arbetet. 

 

Observationerna har medfört kunskap om hur lagret ser ut i praktiken. Detta i sig medförde 

en inblick över hur en eventuell frekvensläggning kan se ut i praktiken samt ifall 

lagerlayouten ens tillåter att vissa artiklar kan placeras på ett visst ställe, etc. 

3.2.3 Dokumentstudier 

Dokumentstudierna utgår från att studera handskriven eller tryckt fakta som rör ämnet. 

Studier av dokument, elektroniska och tryckta, kommer att utnyttjas för att skaffa 

information om lager och logistik. Även analysering av historisk statistik ingår i 

dokumentstudier. 

3.3 Bearbetning av data 

Författarna har använt erhållna fakta från Beijer Byggmaterial som avser försäljning under 

en större period av 2012, denna period sträcker sig från januari till september månad. Denna 

statistik avser de artiklar som sedan har använts under arbetets gång. Först började arbetet 

med att sortera fram de fakta som ansets vara relevant för arbetet och irrelevant fakta 

sorterades bort. Då erhållna dokument från Beijer innehåller väldigt mycket information om 

artiklarna har vissa delar valts bort helt då det inte ansågs relevant. 

Dessa data har implementerats i Excel för att på ett smidigt sätt kunna utföra en 

frekvensläggning och på så sätt kunna få fram ett resultat. Excel valdes på grund av 

programmets styrka med att enkelt sammanfatta och beräkna ett stort antal celler. 

Resultatet har sedan kommit att användas som ett lösningsförslag. Utförandet av själva 

frekvensläggningen har skett genom tidigare kunskaper om detta samt genom tryckta och 

elektroniska källor. 

Arbetet av data behandlar ett stort antal artiklar som de senaste nio månaderna har haft en 

hög plockfrekvens. Dessa artiklar har valts ut efter granskning av alla artiklars antal 

plockningar samt beroende av dess generella värde i de genomförda ABC-analyserna.  

Utifrån dessa kriterier valdes 293 artiklar ut och det är för dessa artiklar som ett förslag ska 

läggas fram angående deras placering i lagret. Specifika plockplatser kommer bestämmas för 

de artiklarna med allra högst frekvens, dessa artiklar motsvarar 129 av de 293 utvalda 

artiklarna. 
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Dessa företagsdata har använts för att nå önskat resultat. Informationen har bearbetats 

genom en ABC-analys och skett i fyra steg. 

1. Bearbetning ett utfördes för att sortera bort ickerelevant data. 

Data som klassificerats som ickerelevant är artiklar som endast lagras i butiken, de artiklar 

som saknade en fast plockplats samt artiklar som beställs på anskaffning.  

2. Bearbetning två utfördes för att visa artiklarnas plockfrekvens i lagret. 

En ABC-analys genomfördes på resterande data i Excel på grund av programvarans 

sorteringsfunktioner. Informationen sorterades efter vilka artiklar som plockats mest under 

tidsperioden. Vid denna punkt i arbetet kunde författarna bestämma antalet artiklar som 

behövdes bearbetas, beslutet togs att cirka 80 % av plocken ska motsvara cirka 20 % av 

artiklarna. Dessa värden baserades på den valda teorin angående ABC-analyser. 

3. Den tredje bearbetningen utfördes för att visa fördelningen av plock, vilka 

plock som endast utfördes av personalen och vilka som plockades av både 

personalen och kunderna. 

Detta genomfördes för att belysa vikten av artiklar som levereras ut till konsumenter och de 

som plockas och säljs på plats i lagret. 

4. Sista bearbetningen visade hur fördelningen såg ut för såld volym, inköpspris 

samt försäljningstillfällen. 

För att få en djupare analys av artiklarna genomfördes dessa tre sorteringar. Mycket av 

informationen från företaget fanns i kolumner, i Excel, däremot har författarna fått beräkna 

inköpspriset själva utifrån styckpriset minus det givna täckningsbidraget. Bearbetningen av 

data resulterade sedan i sex ABC-analyser. 
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3.4 Metodkritik 

Metoden har följts och diverse intervjuer har utförts. Även studier på plats samt 

dokumentstudier har använts under arbetets gång. Skrivandet och utförandet har skett så 

opartiskt som möjligt eftersom författarna vill framföra erhållna fakta efter studierna istället 

för åsikter eftersom dessa kan vinklas efter tycke.  

 

Vid intervjuerna hade ett antal frågor förberedds som skulle vara som en stöttande pelare 

för arbetets fortsatta gång. Dessa frågor hade skickats till berörda personer på företaget en 

tid innan intervjun skulle äga rum. Här hade specifika frågor utformats men även ett antal 

underfrågor som var menade för att de intervjuade personerna skulle kunna prata fritt kring 

ämnet och ge gruppen en bredare inblick av svaren. Författarna tycker att denna typ av 

frågeformulär är ett bra sätt att föra en intervju på men att kritiken ligger till stor del hos de 

intervjuade. För att kunna ge svar på bästa sätt är förberedelse viktigt och insikten kom fram 

att alla intervjuade personer inte hade läst frågeformulären i förväg. 

 

Svaren kan se olika ut beroende på hur många personer man väljer att intervjua. Vissa 

personer kan ha olika åsikter om olika ämnen vilket leder till att svaren blir svårtolkade och 

att uppgifterna kanske inte stämmer. Författarna anser att de fakta som kommit fram vid 

intervjuerna har varit relevant. 

 

Fältstudier har varit ett viktigt moment. Detta är ett tillfälle som bidrar med viktig 

information om hur det ser ut på platsen samt inblick över hur arbetet faktiskt fungerar 

jämfört med teorier. 

 

Vid fältstudier har artiklarnas plats i lagret analyserats och prickats ut på en medhavd karta 

över lagret. Författarna tycker det var svårt att uppskatta personalens rörelsemönster på 

lagret eftersom de rör sig hur de vill. Intervjuerna kunde dock i efterhand anses fungera som 

ett kompletterande moment för det som inte kunde utläsas på observationerna. En händelse 

som ansågs besvärlig var svårigheten att hitta samtliga artiklar på lagret. Detta berodde på 

olika anledningar, bland annat att vissa artiklar låg på en hög höjd eller att vissa artikellappar 

inte fanns. 

 

Ett antal Excel-filer hade erhållits från företaget där statistik över antal sålda produkter fanns 

listade. Dessa filer har varit fundamentala för arbetets gång då klassificeringarna bygger på 

statistik för olika artiklar. Excel-filerna innehåller mycket data med flera olika parametrar, 

såsom antal plock och försäljningstillfällen. När man analyserar ett sådant dokument är det 

viktigt att veta om att man använder sig av rätt siffror. Författarna har tillsammans med 

berörda vid intervjuer, diskuterat betydelsen för vissa parametrar och ansett sig använda 

relevanta tal. 
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4. Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivningen behandlar först lagrets olika benämningar följt av Beijers 

förvaringssystem och layout. Därefter följer en beskrivning av buffertlager och 

artikelplacering. Nulägesbeskrivningen avslutas med att behandla företagets plocksystem. 

4.1 Lager 

Beijer Byggmaterial har delat upp sin verksamhet i fyra olika lagerområden. Lager Hall 1 har 

kundingången och består av trävaror. Utomhuslagret består av impregnerat trä, tegelvaror 

samt lättbetong. Lager Hall 2 ligger i anknytning till utomhuslagret och avslutas med 

kundutgången. Dessa områden illustreras i figur 8. 

 

Denna del av lagret består av gips och skivmaterial samt säckade artiklar. Butiken 

sammanfogar alla delområden och är lokaliserad i mitten av byggnaden. 

 

Figur 8: Lagerlayout 

Kundflödet är i dagsläget U-format eftersom det endast finns en in- och utgång vardera, se 

figur 9. Det finns en port som används för godsmottagning in i lagret och utlastning för 

artiklar i stora kvantiteter som ska levereras vidare till ett annat lager. Det finns mycket 

utrymme runt lastzonen för de artiklar som ska levereras.  
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Figur 9: Nuvarande kund flöde 

Lagerpersonalen har inget specificerat rörelsemönster och är inte stationerade på en viss 

plats i lagret. Majoriteten av lagerpersonalen rör sig mest i Hall 2, detta på grund av att 

kunderna måste ta sig igenom denna hall för att lämna byggnaden. Detta leder till en ökad 

kundservice i Hall 2 men på bekostnad av att kundservicen i Hall 1 blir lägre. Vissa 

småartiklar som väntar på en snart kommande vidareleverans till kunder placeras i en 

mindre hylla som finns närmast utgången i lagerhall 2. 
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4.2 Förvaringssystem 

Figur 10 visar en fågelbild över Beijer Byggmaterial. Man ser hur företaget har valt sin layout 

och hur de olika förvaringssystemen är placerade i lagren. Valet av lagerutformning kommer 

sig dels av att kunder ska kunna transportera sig genom lagret på ett smidigt sätt. Då måste 

man placera förvaringsställena så att de inte är i vägen för kunderna. Figuren är uppskattad 

med stor noggrannhet efter fältstudier på plats.  

 Figur 10: Lageringslayout 
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4.2.1 Ställage 

 

Bild 1: Ställagelagring 

Bild 1 visar ett exempel på hur ställagelagringen på Beijer kan se ut.  Dessa typer av ställage 

kan lämpa sig bra vid exempelvis trånga utrymmen eller för artiklar som kan lastas och 

plockas in och ut på ett smidigt sätt. 

4.2.2 Fri- och Djuplager 

 

Bild 2: Fri- och Djuplagring 
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Fri- och djuplagringen har gruppen markerat som de artiklar som inte är lokaliserade i hyllor 

eller i ställage, som kan ses på bild 2. På Beijer byggföretag kan denna typ av lagring vara 

exempelvis större trä- och gipsskivor eller stora paket med brädor. 

 

Då arbete med truckar utförs ofta kan denna lagring lämpa sig av ergonomiska skäl jämfört 

med att ha artiklarna liggande i hyllor samt att på grund av storleken kanske inte artiklarna 

får plats att ligga på hyllor. 

4.2.3 Hyllager 

 

Bild 3: Hyllagring 

Ett exempel på Beijers hyllagring kan ses på bild 3. Majoriteten av de produkter som finns på 

Beijer Byggmaterial är lagrade på hyllor vilket även kan ses i figur 10. Det kan röra sig om 

brädor och säckade produkter men även små artiklar i hög kvantitet. 

4.3 Buffertlager 

Dagens buffertsystem för hyllor och med fristapling är utformat så att artiklarna lagras i 

samma utrymme som ordinarie plockplats.  Om det inte finns utrymmen för att placera 

buffertpåfyllnaden i närheten placeras godset där det finns plats. Detta förekommer mest i 

utelagret. 

Ett problem med dagens sätt att fylla på plockplatserna är det trånga utrymmet som finns i 

lagerhall 1. Detta skapar restriktioner ifall det finns kunder i hallen samtidigt vilket leder till 

att personalen får vänta tills det finns utrymme. Detta skapar slöseri med tid och resurser för 

Beijer. 



25 
 

Ett problem ifall bufferten som ska hämtas är lagrade på en höjd som är högre än vad de 

vanliga truckarna kan hantera måste den största varianten av truckar hämtas vilket även blir 

tidskrävande. 

 

4.4 Artikelplacering 

 

Figur 11: Artiklar med högst plockfrekvens 
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Figur 11 visar de A-klassificerade artiklarna ur den sammanslagna uträkningen för antal plock 

per artikel i dagsläget. Artiklarna är utmärkta i figuren på sin befintliga plats på företaget 

med ett nummer som representerar plockfrekvensen. Artikel 1 har högst procentuell 

plockningsandel, artikel 2 har näst högst plockningsandel, o. s. v. 

Denna artikelplacering har utförts efter att fältstudier genomförts på Beijer Byggmaterial och 

prickat ut artiklarnas position. 

4.5 Plocksystem 

Lagerpersonalen på Beijer Byggmaterial anser sig inte ha något specifikt plocksystem. Vid 

observationer och intervjuer har det framkommit att plockningen sker beroende på hur 

ordern ser ut. Vissa order på ett fåtal produkter plockas för sig medan paketen plockas som 

de är. Det sista som plockas på en order är dock de artiklar som finns inne i själva butiken. 
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5. Förslag på artikelplacering 

Detta kapitel presenterar tillvägagångssättet där lösningsmetoden för att kunna ge ett 

förslag på artikelplacering motiveras. Slutligen presenteras resultatet.  

5.1 ABC-analys 

För att erhålla en bättre helhetsbild över artiklarnas betydelse har författarna valt att 

genomföra ett antal ABC-klassificeringar utöver en klassificering för antal plock.  

5.1.1 Såld volym 

Ur ett kundperspektiv finns den största tidsvinsten i att man kan korta ner tiderna för 

plockning. Dock ur ett företagsperspektiv ges en bra bild över artiklarna då man vet vilka 

artiklar som har högst försäljningsmängd. Nedan har en klassificering blivit gjord där samtliga 

produkter frekvensläggs efter artiklarnas omsättning. 

 

Figur 12 - ABC-analys över såld volym 

Då gruppen har utfört klassificeringen över antal sålda produkter kan man se från figur 12 att 

alla A-klassificerade artiklar står för ca 62 % av försäljningen som står för ca 25 % av antalet 

produkter. För B-klassificerade artiklar som utgör ca 34 % av volymvärdet och ca 37 % och 

försäljningsmängden och de C-klassificerade artiklarna står för ca 4 % av volymvärdet vilket 

svarar för ca 38 % av artiklarna. 
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5.1.2 Sålda volymens värde 

För att ta reda på varje artikels inköpspris har gruppen räknat ut priset för antal sålda artiklar 

minus täckningsbidraget för att då fått fram det uppskattade inköpspriset. Därefter har den 

procentuella andelen av varje artikels volymvärde räknats ut och sedan har de procentuella 

andelarna tagits fram som visar vilken klassificering respektive artikel har erhållit. 

 

Figur 13- Sålda volymens värde 

De A- klassificerade artiklarna står för drygt 80 % av den sålda volymens värde, de B-

klassificerade artiklarna står för ca 13 % av volymvärdet och de C- klassificerade artiklarna 

står för ca 7 % av volymvärdet, grafen visas i figur 13. 

För de sålda volymernas värde A-klassificerade artiklar de som har köpts in för ett högt värde 

av Beijer och de C-klassificerade artiklarna de som har köpts in för ett lägre värde. Sett till 

inköpsvärdet för respektive artikel menar gruppen att mycket fokus bör ligga på de C-

klassificerade artiklarna eftersom de är billigast att köpa in. 

5.1.3 Utkört Plock 

De utkörda artiklarna säljs till konsumenter och kunder. Alla utkörda artiklar har Beijer 

plockat. En frekvensläggning har utförts för respektive utkörd produkt. Genom att analysera 

antal plock delat på det totala antalet plock för samtliga artiklar har nedanstående graf 

ritats. Reslutat redovisas i figur 14. 
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Figur 14- Plock för utkört 

De artiklar gruppen har valt att klassificera som A- artiklar står för 78 % för volymvärdet, B-

artiklarna står för närmare 17 % medan C-artiklarna står för 5 % av volymvärdet av alla plock. 

Då Beijer utför alla plock för avhämtat ligger det stor vikt i att man vet vilka artiklar som 

plockas mest och vart dessa artiklar bör vara lokaliserade. 

5.1.4 Avhämtat Plock 

Ur ett kundperspektiv är dessa artiklar viktiga att frekvenslägga då tiden kunden befinner sig 

i lagret ska kortas ner. Grafen för samtliga avhämtade artiklar kan ses i figur 15. 

 

Figur 15- Plock för avhämtat 

Enligt gruppen står de A-klassificerade artiklarna för ca 82 % av volymvärdet, B- artiklarna 

står för ca 13 % och C-artiklarna står för ca 4 % av volymvärdet. 

5.1.5 Sammanslaget Plock 

Den sammanslagna plockningen innebär att utkörda och avhämtade artiklar är hopslagna till 

en gemensam lista av produkter. Innebörden av denna sammanslagning är att gemensamt 

sammanställa samtliga artiklar så att de kan lokaliseras i lagret. Grafen för det 

sammanslagna plocket kan ses i figur 16. 
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Figur 16- Sammanslagen plockning 

A-artiklarna utgör 75 % av volymvärdet, B- artiklarna utgör ca 13 % och C-artiklarna utgör 

närmare 12 % av volymvärdet. 

5.1.6 Antal försäljningstillfällen 

Denna artikelklassificering gick ut på att analysera hur många gånger respektive produkt har 

blivit såld under årets lopp. Utefter detta har gruppen utfört en frekvensläggning där 

volymvärdet för samtliga produkter svarar mot antal produkter som har sålts. Grafen kan ses 

i figur 17. 

 

Figur 17- Antal försäljningstillfällen 

De A-klassificerade artiklarna står för ca 72 % av volymvärdet, B-artiklarna står för ca 15 % 

och C-artiklarna står för drygt 13 % av volymvärdet. 

Författarna satte vissa gränser vid klassificeringen angående hur många försäljningstillfällen 

som skulle betraktas som A-klassificerade artiklar. A-klassificerade artiklar valde gruppen att 

markera som de produkter som har blivit sålda 16 gånger eller fler. Denna gräns togs fram 

med hänsyn till 80-20-regeln, att 20 % av artiklarna ska svara för ca 80 % av volymvärdet. B- 

klassificerade artiklar valdes efter motsvarande kriterium; 30-15-fördelning där 15 % av 

artiklarna står för ca 30 % av volymvärdet. De artiklar som har sålts 7 gånger till och med 15 
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gånger är valda som B-artiklar. Övriga artiklar klassificerades som C-artiklar, detta efter en 

50-5-fördelning där ca 5 % av artiklarna står för ca 50 % av volymvärdet. 

5.2 Resultat 

De klassificeringar som utfördes i kapitel 5.1 har legat till grund för den slutgiltiga ABC-

klassificeringen. Det kriterium som har viktat högst och ansets vara viktigast har varit den 

sammanslagna plockningen därför att man ser då vilka artiklar som har blivit plockade flest 

gånger oavsett om de blivit plockade av kunder eller ifall de ska skickas iväg. 

Plockningen för avhämtade samt utkörda artiklar har viktats högre än de övriga kriterierna. 

Motiveringen till detta beror på att målet är att minska plocktider och inte sett över antal 

försäljningstillfällen.  

Författarna har valt att klassificera de mest högfrekventa artiklarna till A1 och A2 för att 

särskilja på de artiklarna med allra högst plockningsfrekvens (A1) mot de artiklarna med 

något lägre plockningsfrekvens (A2). B-artiklarna är de artiklar som klassificerats som 

medelartiklar, vilket innebär att de har en lägre ansedd försäljningsvolym och har plockats 

färre gånger än A-artiklarna. Till sist blev resterande artiklar som varken har stor försäljning 

eller plockats många gånger valda till C-artiklar. 

De artiklar soﾏ aﾐskaffas saﾏt de artiklar soﾏ Heﾐäﾏﾐs soﾏ ”Trä┗aror” oIh ”Ö┗rigt” har 
valts att ta bort ur klassificeringen. Motiveringen till detta är att dessa kategorier kan 

innebära att en bräda som är trasig eller defekt har sålts under dessa kategorier och är då 

inga specifika artiklar som kan lokaliseras. 

Efter klassificeringen utfördes en beräkning av antal plock per artikel, beräkningen redovisas 

i tabell 1. Detta gjordes genom att summera plockningarna för samtliga artiklar och därefter 

räkna ut hur många plockningar de A, B samt C- klassificerade artiklarna står för. Vidare 

delades antal plock genom det totala antalet för att få fram den procentandel varje artikel 

bär på. Därefter summerades procentandelen för de olika klassificeringarna och då kunde 

det ses att A-artiklarna står för ca 71 % av alla plock, B-artiklarna står för ca 18 % och C-

artiklarna står för närmare 11 % av den totala plockningen. Här har 80-20-regeln även följts i 

högsta mån, vilket innebär att ca 20 % av artiklarna skall svara mot ca 80 % av volymvärdet. 

Tabell 1 - Klassindelning av klassificeringar 
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För att ta reda på vilka av de A-klassade artiklarna som är mest högfrekventa har författarna 

delat in A-artiklarna i två underkategorier. De artiklar som har klassificerats som A1 har valts 

utefter en riktlinje på 20 plock per vecka eftersom detta motsvarar det lägsta antalet plock 

per vecka för A1-artiklarna. A2-artiklarna har väldigt olika antal plock men har ett högt snitt i 

klassificeringen. 

Denna riktlinje har följts relativt löst eftersom gruppen har tagit högst hänsyn till den 

sammanslagna klassificeringen där interna diskussioner och argument har motiverat varför 

en artikel ska klassas som just A1, A2, B eller C. 

De artiklar som har valts att klassificeras som A1 och A2 kan ses i tabell 2 nedan.  

Tabell 2 - Indelning av A1 och A2 

 

Man ser att A1-artiklarna står för 44 % av det totala antalet A-artiklar, och svarar för ca 65 % 

av volymvärdet. A2- artiklarna står för 56 % av det totala antalet A-artiklar, och svarar för ca 

35 % av volymvärdet. 80-20-regeln blir svårare att följa beroende på hur många indelningar 

man väljer att göra, men den har följts i högsta mån vid klassificering av A1 och A2-

artiklarna. 

5.3 ABC-kurva 

Vid frekvensläggning av artiklar på lager förekommer en riktlinje att 20 % av antalet artiklar 

bör stå för 80 % av det totala volymvärdet.64 På Beijer Byggmaterial visar fördelningen på att 

15,2 % av artiklarna står för 70,9 % av det totala volymvärdet. I praktiken är 80/20-

fördelningen ofta svår att uppnå exakt, men procentuella värden i närheten av dessa siffror 

ger en bra förutsättning för en effektiviserad segmentering. Detta visas grafiskt i figur 18. 

 

Figur 18 Beijers kurva kopplat till frekvensstyrning 

                                                             
64

 Lumsden, Kent – Logistikens Grunder, (2006), Studentlitteratur, upplaga 2 
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5.4 Principer för placering 

Författarnas lösningsförslag omfattar de olika principerna för artikelplacering som beskrivs i 

kapitel 2.5-2.7. Den rekommendation som föreslås är att behålla det nuvarande systemet 

med fast placering av artiklarnas plockplatser och de flytande system som finns för buffert. 

Ett fast lagersystem rekommenderas på grund av att de högfrekventa artiklarna kan placeras 

mest lägligt för kunden. Det finns även möjlighet att spara utrymmen då buffertlagringen är 

flytande. 

Både låg- och högplockning förekommer i lagret på Beijer och kommer att fortsätta finnas i 

författarnas lösningsförslag. De artiklar som är lagrade framför allt på låg- och medelhöjd 

kan plockas manuellt medan de högre nivåerna kräver hjälp från personalen. 

Principen om att placera artiklarna efter dess frekvens har haft den största inverkan på 

artiklarnas placering. De artiklar som har placerats ut är lokaliserade i tre dellager med 

hänsyn till valda kriterier. Detta har gjorts på grund av artiklarnas olika grad av ömtålighet. 

Det valda förslaget på artikelplacering är med hänsyn till de nuvarande plockhöjderna och 

utformning. 

5.5 Placeringskriterier 

Valet av artikelplacering är beroende av ett antal kriterier för att bestämma dess 

klassificering och placering i lagret. Utifrån valda kriterier kan artiklarna sedan placeras ut på 

en lämplig plats. 

5.5.1 Frekvens 

Författarna utförde den huvudsakliga klassificeringen efter artiklarnas plockfrekvens. De 

artiklar som visade på högst antal plock tilldelades de mest lämpade platserna i lagret. 

5.5.2 Analysernas inverkan 

Utöver frekvensen har övriga klassificeringar behandlats. Artiklarnas klassificering för såld 

volym, inköpspris samt försäljningstillfällen har vägts samman till den slutgiltiga 

klassificeringen. 

5.5.3 Typ av artikel 

Författarna ansåg att artiklar av samma typ borde ha samma placering i lagret, detta för att 

artiklar av samma typ, men av olika längder, inte ska vara placerade på olika ställen i lagret. 

Vissa artiklar är tillverkade för att kunna lagras utomhus eller inomhus. Därför har gruppen 

delat upp lagret i tre zoner. En zon är lagerhall 1, en zon är utomhuslagret och en zon är 

lagerhall 2. 

5.5.4 Ergonomi 

Produkter med hög plockfrekvens har vid hyllagring placerats på låg- och medelhöjd för att 

dessa artiklar ska vara mer lättillgängliga och minska användandet av truckar samt att 

minimera kundernas behov av hjälp från personalen. 
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5.6 A1-artiklarnars lagerplacering 

 

 

Figur 19 A1-artiklarnas placering i lagret 
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Figur 19 visar författarnas valde lösningsförslag för artikelplacering, för tydlighetens skull har 

artiklarnas nummer förstoras. Detta innebär att artiklarnas fysiska lagring inte är 

proportionell i figuren, dess aktuella lagringsutrymme visas i figur 19.  

Eftersom artiklar säljs både som avhämtning och utkörning har vissa artiklar blivit A-klassade 

två gånger, dessa artiklar sammanfattas i figur 18. Till exempel är artikel 1 plockad flest 

gånger för utkörning av alla artiklar men även plockad nionde mest av alla artiklar för 

försäljning på plats i lagret.   

5.6.1 A2-artiklarnas placering i lagret 

Totalt finns det 164 stycken A2-klassade artiklar och placeringen av dessa har baserats på 

enklare analyser. Likt A1-artiklarna har A2-artiklarna har placerats ut i zoner baserat på deras 

nuvarande placering och storlek. Skillnaden mot A1-artiklarna är att dessa artiklar inte har 

fått en specifik plockplats utan istället fått en rekommendering till att placera dessa i zoner, 

dessa visas som gröna zoner i figur 20.  

Dessa zoner är inte baserade på A1-klassens kriterier och principer utan de baseras endast 

på dess indelning i lagret samt storlek. Med indelning menas ifall artikeln måste placeras i 

lagerhall 1, utelagret eller i lagerhall 2. Artiklarna i utelagret är gjorda för att vara lagrade 

utomhus och bör därför vara kvar i det området. Lagerhall 1 är byggt för trävaror som är mer 

känsliga för påfrestningar av väder än de artiklar som är lagrade i utelagret. Zonerna i 

lagerhall 2 är till för de artiklar som måste förvaras torrt. 

 

Figur 20 Zonindelning för A1- och A2-artiklar 
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5.7 Plocksystem 

I dagsläget rör sig personalen för det mesta i lagerhall 2. Vid intervju har det kommit fram att 

detta beror på att kunderna måste ta sig genom hall 2 för att komma ut. Detta leder till att 

kundservicen minskar i stora delar av lagret. Detta kan drabba kunderna i lagerhall 1, 

speciellt eftersom de flesta högfrekventa artiklar är lokaliserade i denna del av lagret. 

Det nya förslaget är att Beijer bör ha minst en lagerarbetare stationerad i lagerhall 1, främst 

på grund av den höga koncentrationen av högfrekventa artiklar. Zonen visas i figur 21. För 

att effektivisera kundens tid och plockning i lagret krävs det att varje artikel har noggrann 

information om artikelns specifikationer och pris. Vid intervju har det kommit fram att 

kunderna ofta kommer till personalen och frågar om detta, därför föreslår författarna att det 

förekommer regelbundna kontroller av artikelinformation. 

 

Figur 21 Ny personalzon 
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6. Slutsats och diskussion 

I det här kapitlet kommer diskussioner att redovisas angående de valde frågeställningarna. 

Arbetets frågeställningar bestämdes i samråd med Beijer Byggmaterial för att specificera vad 

som ska hanteras i arbetet. Det framlades att Beijer har en förbättringspotential angående 

placering av lagrets artiklar där de viktigaste faktorerna var artiklarnas plockfrekvens samt 

att underlätta för kunderna som befinner sig i lagret. Genom att artiklarna placeras ut på 

lämpliga platser i lagret medför detta snabbare plock för både kunder och personal.  

Då inget tydligt plocksystem var genomgående i lagret, valde författarna att fokusera på en 

frekvensläggning av lagrets artiklar och ge ett simpelt förslag för plocksystemet.  

Med diskussion angående de fyra frågeställningarna i åtanke har ett antal slutsatser 

framkommit. 

 Hur placeras artiklar på ett bra sätt med hänsyn till plockfrekvens? 

 

Det valda lösningsförslaget visar att de mest frekventa artiklarna blev placerade närmast 

kundingången samt kundutgången, vilket visas i figur 18 och 19. Detta gjordes via Beijers 

önskemål om att korta ned kundernas tid i lagret. Om man jämför detta med den tidigare 

placeringen, se figur 10, kan man se hur artikelplaceringen har effektiviserats. Det går även 

att tolka från denna figur att Beijer idag inte placerat sina artiklar efter dess plockfrekvens.  

 

I dagsläget finns det en stor spridning av de mest frekventa artiklarna utöver de tre 

lagringszonerna och detta har effektiviserats. På grund av artikeltypernas restriktioner om 

ömtålighet och lagringsbehov är placeringen fortfarande utspridd i det framlagda förslaget, 

dock inte till samma nivå samt att placeringen koncentrerats i vissa delar av lagret. Det 

framlagda lösningsförslaget anser författarna resultera i en effektivare artikelhantering för 

de tre dellagren. 

 

 Vilka andra faktorer behöver man ta hänsyn till utöver plockfrekvensen vid 

placering av artiklar? 

 

Utöver plockfrekvensen fanns många andra faktorer att ta med i beräkningen som inte 

belystes i början av arbetet. Detta ledde till att författarna fick omarbeta sitt resultat ett 

antal gånger. Artikeltypernas restriktioner ledde till uppdelningen av lagret i tre zoner, för 

att genomföra en frekvensläggning utan hänsyn till dessa skulle kräva en stor ombyggnad av 

hela lagret och ansågs inte vara lönsamt.  

 

Arbetet till en början fokuserades på att underlätta endast för kunderna i riktlinje med 

syftet, efter diskussion med företaget valdes att även inkludera personalens plocktider dock 

med större fokus på kunden. Detta ledde till en omarbetning och utökning av de valda 

analyserna vilket ökade från tre stycken till sex stycken analyser. 
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De valda kriterierna anser författarna vara väl valda och ledde till ett bra resultat, dock 

ändrades likhetsprincipen något för att passa bättre. Liknande artiklar placerades ut bredvid 

varandra, men beroende på dess plockfrekvens. Detta ledde till att brädor av samma typ 

men av olika längd placerades på samma plats, men att en likande artikeltyp men med olika 

längd och förarbete kan vara placerad långt ifrån i en sämre plats. 

 

 Hur kan det nuvarande plocksystemet förbättras? 

 

Plocksystemet har uppfattats som fungerande utan några allvarliga problem, under de 

utförda intervjuerna och via observationer har det framkommit svårigheter i Hall 1 vid 

artikelpåfyllnad. Om kunder befinner sig i hallen måste personalen vänta tills de är klara 

innan påfyllnaden kan på börjas, detta då att denna hall förvarar långa brädor vilket tar upp 

den fria bil ytan. Lösningen på detta är en utbyggnad av lagret, dock är det något som inte 

finns i Beijers planering. 

 

Förbättringsförslaget är att omplacera en lagerarbetare till lagerhall 1 då det framkommit att 

personalen allt som oftast befinner sig i lagerhall 2, detta anser författarna skapa en ökad 

kundservice genom hela lagret. Speciellt då ABC-analyserna visar att de högst frekventa 

artiklarna befinner sig i lagerhall 1.  

 

Dessutom för att underlätta plockningen för både kunder och personalen föreslås en bättre 

kontroll av artiklarnas information, dessa lappar lossnar och tappar sin tydlighet efter en viss 

tid. Regelbundna kontroller av dessa lappar bör förekomma när personalen utför sina plock, 

detta anser författarna ledda till tidsbesparingar framförallt för kunderna. 

 

 Är frekvensläggning lönsamt att implementera för företaget? 

Resultatet kan kopplas till den valda teorin om att placera artiklar i ett U-format flöde. För 

att minska körsträckorna är det viktigt att placera artiklarna närmast plockningen, detta har 

genomförts av författarna men baserat på kundflödet som är U-format. Till detta har sex 

stycken ABC-analyser beräknats som en grund för artikelplacering samt 

lönsamhetsberäkning. Dessa beräkningar grundas på teorin och gjordes för att besvara 

frågan om det är lönsamt för företaget att implementera en frekvensläggning.  

Dessa anledningar anser författarna göra det presenterade lösningsförslaget lönsamt, 

resultatet leder till minskade plocktider för både kunder och personalen samt ger en ökad 

kundservice. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Frågeformulär 

 

Intervju med: 

Datum: 

1. Namn och befattning? 

2. Erfarenhet inom detta yrke? 

3. Hur länge har du arbetat här på Beijer? 

4. Kan du beskriva en typisk arbetsdag och din huvudsakliga syssla? 

5. Vad anser du fungera bra med dagens lagersystem? 

6. Vad anser du fungera mindre bra med dagens lagersystem? 

7. Vilken ny förändring skulle du vilja se i lagret? 

8. Spontana frågor  

9. Avslutning 

  



 
 

Bilaga 2: Artikelplacering 

Listan är sorterad efter plockfrekvensen av de 129 artiklarna som är A1-artiklar, tabellen visar det 

tidigare numret för varje artikel samt det nya numret som används i vårt lösningsförslag. 

Nummer ArtNr Nuvarande plockplats Ny föreslagen plockplats 

1                  820 302 109 536     28 1 

2                  820 204 509 500     24 2 

3                  820 102 807 036     56 3 

4                  880 402 812 048     29 4 

5                          900 148 977     19 5 

6                          900 022 239     92 6 

7                  810 802 503 800     18 7 

8                  820 102 807 042     42 8 

9                  820 302 109 536     28 1 

10                  880 402 812 042     16 10 

11                  820 102 807 036     56 3 

12                  820 202 109 500     36 12 

13                  880 402 812 048     12 4 

14                  880 402 812 036     9 14 

15                  820 104 507 025     8 15 

16                  880 402 812 042     10 10 

17                  880 402 812 036     65 14 

18                  820 104 509 525     2 18 

19  002459999  74 19 

20                          900 141 692     32 20 

21                  820 104 504 525     50 21 

22                  860 201 205 600     38 22 

23                          900 022 238     61 23 

24                  820 104 507 036     78 24 

25                          900 017 775     59 25 

26                  880 402 209 536     25 26 

27                  820 104 504 536     64 27 

28                  820 302 109 548     58 23 

29                  878 102 812 040     44 29 

30                  831 202 212 048     69 30 

31                  880 704 504 500     39 31 

32                  820 104 504 548     72 32 

33                  810 802 505 000     41 33 

34                  820 104 509 536     86 34 

35                  820 104 504 536     31 27 

36                  830 102 204 500     30 36 

37                  820 104 509 536     27 37 

38                          900 022 238     61 38 

39                  820 302 109 542     75 39 

40                          900 010 317     40 40 



 
 

41                          900 142 411     33 41 

42                  820 102 807 048     48 42 

43                  880 604 504 536     116 43 

44                  820 104 507 036     21 24 

45                          900 148 976     23 45 

46                  881 002 204 500     97 46 

47                  820 301 709 536     43 47 

48                  820 102 807 042     52 8 

49                          900 148 977     19 5 

50                  830 102 209 530     26 50 

51                  820 301 709 542     77 51 

52                  880 402 812 054     98 52 

53                          900 061 104     123 53 

54                  820 104 509 525     82 18 

55                  830 102 204 500     30 36 

56                  830 102 212 036     102 56 

57                  880 402 209 548     70 57 

58                  860 101 205 622     14 58 

59                          900 017 775     59 25 

60                  820 202 109 500     63 12 

61                  820 102 809 536     79 61 

62                          900 022 239     62 6 

63                  820 104 509 530     35 63 

64                  820 104 507 025     1 15 

65                          900 148 976     23 45 

66                  860 201 205 600     6 22 

67                  830 102 214 548     53 67 

68                          900 020 643     93 68 

69                  831 402 204 500     60 69 

70                  830 102 214 536     55 70 

71  004447052  74 71 

72                  831 202 212 036     80 72 

73                          900 142 411     33 41 

74                          900 026 428     17 74 

75                  882 102 812 036     96 75 

76                  820 104 504 530     51 76 

77                  820 104 509 530     35 63 

78                  820 104 507 030     111 78 

79                  830 202 209 548     90 79 

80                  820 102 807 030     46 80 

81                  880 402 209 542     57 81 

82                  830 102 209 548     73 82 

83                  880 604 504 530     76 83 

84                  830 102 207 048     71 84 

85                  820 104 509 548     81 85 



 
 

86             10 222 400 120 021     49 86 

87                          900 119 142     34 87 

88                  880 604 504 542     88 88 

89                          900 006 507     68 89 

90                  830 102 209 536     67 90 

91                  820 104 504 542     121 91 

92                          900 141 689     20 92 

93                  820 104 512 036     113 93 

94                          900 211 463     48 94 

95                  860 101 205 600     45 95 

96                  882 102 812 042     124 96 

97                  831 202 212 042     122 97 

98                  880 402 812 030     83 98 

99                  830 102 209 542     107 99 

100                  820 804 517 036     85 100 

101                  830 102 212 042     89 101 

102                  881 002 212 036     99 102 

103                  820 104 512 036     117 93 

104                  860 300 803 300     95 104 

105                          900 145 530     91 105 

106                  830 102 209 536     67 90 

107                  830 102 212 030     112 107 

108                  820 104 512 025     68 108 

109                          900 119 142     34 87 

110                  830 102 214 530     115 110 

111                  820 104 507 042     108 111 

112                  860 201 206 900     66 112 

113                  820 104 512 042     100 113 

114                          900 136 531     84 114 

115                  830 102 212 036     101 56 

116                  880 604 504 548     4 116 

117                  820 104 512 042     103 113 

118                  860 101 205 622     11 58 

119                          900 026 429     37 119 

120                  830 102 212 048     120 120 

121                  820 104 507 030     111 78 

122                  830 202 209 536     106 122 

123                  878 102 812 039     31 123 

124                  880 504 514 536     128 124 

125  003424642  125 125 

126                          900 119 122     126 126 

127                          900 145 530     91 105 

128                  880 507 007 036     13 128 

129                  830 202 214 548     129 129 

  


