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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar ett problem med låg utlastningseffektivitet av transporter på Econovas 

lagerområde för jordprodukter i Åby. Utlastningseffektivitet avser i denna rapport tiden för 

påfyllning från lager till ett fordon. I dagsläget så tar utlastningen av fordon för lång tid. De 

rutiner som används vid utlastningen medför att maskinförarna behöver röra sig onödigt mycket 

när de letar efter material. Dåligt uppmärkta lagerplatser samt en godtycklig placering av 

lagerförda artiklar bidrar till förvirring bland maskinförarna. Detta bidrar till att maskinförarna 

ibland får problem med att hitta de artiklar som skall levereras till kunden. En effekt av detta är 

köbildningar till utlastningsområdet under högsäsongen eftersom utlastningseffektiviteten är 

otillräcklig. 

 

Syftet med arbetet är att ta fram ett förslag på problem förknippat med låg utlastningseffektivitet 

som underlättar utlastningsarbetet och därmed ökar utlastningseffektiviteten. Arbetet är 

avgränsat till att enbart studera utlastningsarbetet för Econovas jordsortiment. 

 

Tre stycken artikelklassificeringar har genomförts, varav en är en klassisk ABC-analys och två 

stycken analyser använder volymvärde med avseende till antal sålda enheter istället för andel av 

artiklar i klassificeringen. Detta för att stärka den praktiska betydelsen av artikelklassificeringen 

då den traditionella metoden ger ett sämre underlag för artikelplaceringar i lagret. Genom att 

tillämpa klassbaserade lagringsrutiner vilka baseras på dessa artikelklassificeringar har två nya 

alternativa artikelplaceringar presenterats. Dessa artikelplaceringar utgör zonuppdelningar av 

lagret baserat på de genomförda artikelklassificeringarna. Artikelklassificeringarna utgår på 

grund av begränsad indata ifrån nettoomsättning och lagervolym som klassificeringskriterier. 

Skulle mer indata vara tillgänglig skulle fler klassificeringskriterier kunna användas, och på så 

sätt också bidra till till andra artikelplaceringar och därmed påverka resultatet av studien. 

 

Ett förslag på artikeluppmärkning utgörs av ett streckkordssystem samt en enkel skylt för 

manuell avläsning har presenterats. Av de två presenterade förslagen på nya artikelplaceringar 

utmärker sig det första förslaget som högst bidragande till en ökad utlastningseffektivitet. Detta 

för att det första förslaget bygger på en artikelklassificering där nettoomsättning används som 

klassificeringskriterie. Detta inkluderar artiklarnas uttagsfrekvens i lagret. Oavsett vilket av 
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förslagen som tillämpas så kommer uppmärkningen av artiklar ha en betydande inverkan på 

utlastningseffektiviteten. 
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Abstract 

This paper addresses a problem with low unloading efficiency of transports on Econova’s 

storage area in Åby. Unloading efficiency refers in this paper to the time required for filling a 

transport with stock kept units. The time required for unloading is at the present day too long. 

The routines used for unloading entails that the vehicle operators need to travel unnecessarily 

much while searching for materials. Poorly marked storage locations as well as a fortuitous 

article placement lead to confusion amongst the vehicle operators. This contributes to problems 

finding stock kept units that are supposed to be delivered to the customers. As a result of this, 

long queues occur during the high-season in in accession to the unloading-area since the 

unloading efficiency is insufficient. 

 

The purpose of the paper is to present a suggestion to the problem associated with low unloading 

efficiency that puts the work with unloading to ease, and thereby increases the unloading 

efficiency. This paper is limited to solely study the work with unloading of Econova’s soil 

products. 

 

Three article classifications, of which one is a classic ABC-analysis and the other two of the 

analyzes uses volume value with regard to the number of sold units instead of the proportion of 

articles has been implemented. This is to strengthen the practical importance of the article 

classifications as the traditional method gives a less favourable basis for the article placement in 

the warehouse. By applying class based storage routines based on the article classifications, two 

new alternative article placements have been presented. These article placements constitute 

zoning of the storage area based on the implemented article classifications. Due to limited data 

input, net sales and volume of stocks are the only classification criterias used. With more input 

available, more classification criterias could be used, and thereby contribute to different article 

placements and thus affect the results of the study.  

 

A suggestion on article marking which partly consists of a bar-code reading system as well as a 

sign for manual reading has been presented. Of the two presented suggestions of article 

placement, the first one differs from the others as it is most contributing to an increased 

unloading efficiency. This is because the first suggestion is based on an article classification 

where net sales and customers have been used as classification criteria. This includes the 
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unloading frequency of the stock kept units. Regardless of what suggestion that will be applied, 

the marking of the articles will have an important role in the unloading efficiency. 
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1. Inledning 

Detta kapitlet innehåller de inledande delarna av rapporten. 

1.1 Teoretisk bakgrund 

Denna rapport behandlar ett problem med låg utlastningseffektivitet av transporter på ett 

lagerområde. Utlastning avser i denna rapport det moment där varor tas ut ur lagret och lastas 

på ett fordon.  Utlastningseffektivitet avser i denna rapport tiden för påfyllning från lager till 

ett fordon. En låg utlastningseffektivitet innebär således en lång påfyllningstid av lagervaror 

till ett fordon. På grund av låg utlastningseffektivitet bildas en flaskhals i företagets 

försörjningskedja. En flaskhals innebär att en viss del i ett logistiksystem har fått ett tillflöde 

som är större än vad den berörda delen kan hantera, varigenom systemets genomloppstid ökar.                                                                                                                             

Flaskhalsar i ett företags försörjningskedja är önskvärda att reducera effekten av då de innebär 

ett ineffektivt materialflöde. Flaskhalsar kan medföra ökade kostnader samt ledtider mot 

kunder och på så vis ett ineffektivt materialflöde. Ett effektivt materialflöde är nödvändigt då 

korta leveranstider bidrar till att konkurrera som ordervinnare på marknaden (Oskarsson et. al, 

2006). En fungerande logistik leder till kortare genomloppstider och därmed en ökad 

leveransservice mot kunder samt lägre kostnader (Jonsson och Mattson, 2011).  I denna 

rapport presenteras hur en ökad utlastningseffektivitet kan leda till en bätte fungerande logistk 

på Econova. 

 

Utlastningseffektivitet har bland annat studerats i hamnar i en studie av Petrovic och Buguaric 

(2007).  I studien så visar det sig att korta utlastningstider bidrar till en minskning av 

väntetider för fartyg som anländer till en hamn. En marginell minskning av utlastningstiden 

kan spara energi samt minska omkostnader relaterade till utlastning samt köbildning. 

Författarna menar på att när utlastningseffektiviteten ökar så höjs utnyttjandegraden medan 

kostnader blir lägre. Ett sätt att minimera kostnader i utlastningsarbetet är att tillämpa 

klassbaserade lagringsrutiner. Genom att placera varor med en hög uttagsfrekvens nära 

varandra kan färdavståndet och därmed tidsåtgången för plock minska  (Berglund och Batta, 

2012). 
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1.2 Företagsbakgrund 

Uppdragsgivaren Econova är ett företag grundat 1959 vars affärsidé är att skapa hållbara 

affärer inom områdena återvinning och trädgård. I sin produktionsanläggning i Norrköping 

tillverkas fröer samt jord. Framställningen av jord sker genom naturbaserade 

återvinningsmetoder i företagets produktionsanläggning. Företaget beskriver konceptet som 

att omvandla problem till möjligheter, och där genom skapa vinster från återvinning, 

förnyelsebar energi samt minskade transporter. Econovas vision är "en grönare värld"1. 

 

Econova äger, producerar samt utvecklar varumärkena Weibulls, Hammenhögs samt Topstar 

vilka riktar in sig på olika kundsegment. Utöver konsumentprodukter framställer Econova 

biobränslen samt erbjuder nyckelfärdiga lösningar inom sluttäckning (Econova, 2015). 

Econova har 165 anställda, varav 23% är kvinnor1. Econova omsatte år 2014 totalt 631 159 

tkr (Retriever, 2015). 

1.3 Problembeskrivning 

I dagsläget så tar utlastningen av fordon för lång tid. De rutiner som används vid utlastningen 

medför att maskinförarna behöver röra sig onödigt mycket när de letar efter material. 

Rutinerna bidrar även till förvirring bland åkeriets chaufförer. Fordon anländer till Econovas 

expedition för att få en plocklista. Chaufförerna åker sedan ut från expeditionen och lastas 

med varor. Efter utlastningen åker chaufförerna tillbaka till expeditionen igen för att ta emot 

en faktura på de varor som de har hämtat på varulagret.  

 

Dåligt uppmärkta lagerplatser samt en godtycklig placering av lagerförda artiklar bidrar till 
                                                 

 

 

 

 

 

 
1 (Lindell, 2015) 
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förvirring bland maskinförarna. Detta bidrar till att maskinförarna ibland får problem med att 

hitta de artiklar som skall levereras till kunden. En effekt av detta är köbildningar till 

utlastningsområdet under högsäsongen eftersom att utlastningseffektiviteten är otillräcklig. 

 

Uppgiften avgränsas av tidsmässiga skäl till att enbart analysera samt behandla de problem 

som förknippas med utlastningen av fordon samt uppmärkning av lagerplatser på 

utlastningsplatsen. Uppgiften avgränsas till att enbart undersöka Econovas jordprodukter. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att ta fram ett förslag på problem förknippat med låg 

utlastningseffektivitet som underlättar utlastningsarbetet och därmed ökar 

utlastningseffektiviteten. 

 

De frågeställningar som arbetet skall besvara är följande: 

1. Hur kan förändringar i artikelplacering och uppmärkning av lagerplatser bidra till en mindre 

tidskrävande utlastning av fordon?  

2. Hur sker arbetet i dagsläget med utlastning av transporter? 

3. Vilka problem kan identifieras som bidrar till en låg utlastningseffektivitet?  
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel innefattar den teoretiska referensram vilken rapporten grundas på. 

2.1 Utlastningseffektivitet 

Utlastningseffektivitet är relevant ur ett teoretiskt perspektiv då detta område utgör rapportens 

problembakgrund. 

 

En ökad utlastningseffektivitet kan medföra att väntetider för ankommande transporter 

minskas. Detta innebär att en kortare utlastningstid kan bidra till minskade omkostnader, 

väntetider och reducera köbildningar. Som en följd av en högre utlastningseffektivitet så ökar 

utnyttjandegraden av t.ex terminalen (Petrovic och Buguaric, 2007). 

 

Ett typexempel då problem i utlastningen uppstår är då omflyttning av material blir 

nödvändigt för att nå vissa artiklar. Vid användning av sist in/först ut-regeln blir 

tillgängligheten för lagerförda föremål lägst för de första lagerförda artiklarna vilka placeras 

längst in i lagret. När utlastning av material sker i en förutbestämd ordning kan antalet 

omflyttningar av material öka. Omflyttning av material kan således bli en onödigt 

tidskrävande aktivitet. (Lehnfeld och Knust, 2014).  

 

Tiden för plock av varor i ett varulager utgör 55% av de operativa lagerkostnaderna (Berglund 

och Batta, 2012). Plockning kan ske på olika sätt. Tillexempel kan material transporteras till 

sorteringsplatser varpå kundordern plockas. Detta medför en minskad rörelse för 

lagerpersonalen och används då stora volymer av få artiklar plockas. Plockning kan också ske 

genom att lagerpersonalen hämtar material från lagerplatserna. Genom att bestämma 

plockordning utifrån artiklarnas plats i lagret kan transporttiden minska. Om ordern är stor 

kan transporttiden reduceras genom att dela upp ordern i mindre delar efter i vilken lagerzon 

artiklarna finns i. Artiklarna kan sedan sorteras innan de lämnar lagret. Detta innebär en 

effektivisering av plockaktiviteten (Jonsson och Mattson, 2011). Minskade transporttider kan 

också uppnås genom att tillämpa klassbaserade lagringsrutiner. Att placera varor som har en 

hög uttagningsfrekvens ur lagret nära varandra bidrar till en minskning av den tidsåtgång som 
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plocket kräver. Detta bidrar till en ökning av utlastningseffektiviteten i lagret (Berglund och 

Batta, 2012). 

 

2.2 Lagerlayout 

Valet av lagerlayout påverkar hur lagerarbetet kommer att fungera i praktiken och på så vis 

utlastningeseffektiviteten. Eftersom Econovas lagerytor har olika layouter är lagerlayout ett 

väsentligt teoretiskt område. 

 

Olika utformningar av lager medför olika typer av varuflöden. I ett lager med ett linjärt flöde 

sker godsmottagningen på ena sidan på lagret, och utlastningen på den andra. Detta innebär att 

transportsträckan blir nästan lika lång för alla artiklar. Att använda ett linjärt flöde fungerar 

bra då stora volymer lagerförs, men med en liten artikelbredd. Varuflödet i lagret blir således 

tydligt. Nackdelen med att använda ett linjärt flöde är att lika långa transportsträckor för 

samtliga artiklar medför merkostnader då hanteringsarbetet ökar.  

 

I ett lager med ett U-format varuflöde sker godsmottagningen och utlastningen på samma sida 

av lagret (Jonsson och Mattson, 2011). Detta (till skillnad från ett linjärt flöde) förenklar 

hanteringsarbetet och tillåter differentiering vid artikelplaceringen (Jonsson och Mattson, 

2011) Ett exempel på en differentiering är att placera olika artiklar i partier av varandra. På så 

vis kan arbetsbelastningen i hanteringsarbetet balanseras, vilket medför en ökning i lagrets 

utflöde av varor (Pan et. al, 2015). Ett annat exempel på en sådan differentiering är att i 

hanteringsarbetet samlasta produkter som skall köras till olika kunder (Accorsi et. al, 2015). 

Det U-formade varuflödet lämpar sig vid en stor artikelbredd där medelstora volymer 

lagerförs. En annan fördel är att U-formade varuflöden kan medföra en reduktion av 

resesträckan på lagret. Nackdelen är att U-formade varuflöden kräver mer plats än linjära 

varuflöden (Henn et. al, 2012). I bilderna på nästa sida presenteras ett linjärt respektive ett U-

format flöde. 
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2.3 Förvaringssystem 

Valet av lagerlayout påverkar också vilka förfaringssystem som används. Econovas produkter 

medför fysiska krav på förvaringssystemet, vilket innebär att vissa förvaringssystem inte kan 

användas. Således är förvaringssystem ett relevant teoretiskt område för rapporten. 

 

Enligt Jonsson och Mattson (2011) avser förvaringssystem de metoder och utrustning vilka 

används för lagring av artiklar. Några vanliga förvaringssystem är: 

 Djupstapling 

 Fristapling 

 Ställagelagring 

 Automatlagring 

 Hyllfackslagring 

 Paternosterlagring 

 

Varje förvaringssystem har både för- och nackdelar. Genom att använda djupstapling 

(placering av artiklar på djupet av ett lager) i kombination med fristapling (placering av 

artiklar ovanpå varandra) uppnås högst utnyttjandegrad av lagerytan i jämförelse med de 

andra förvaringssystemen. Djup- och fristapling är lämpligt vid stora volymer av en enskild 

lagerförd artikel. Nackdelen med djup- och fristapling är att de artiklar som placeras långt in i 

lagret blir svårtillgängliga (Jonsson och Mattson, 2011). 

Utlastning 

Sorterings & monteringsyta 

Lageryta Lageryta 

Godsmottagning 

LagerytaLageryta Lageryta

Sorterings &  

monteringsyta 

Utlastning Godsmott.

Bild 2 - Lagerlayout med U-

format flöde 

Bild 1 - Lagerlayout med linjärt flöde 
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Ställagelagring innebär att artiklar placeras på ett pallställage. Detta medför att samtliga 

artiklar blir lättillgängliga via transportgångar mellan de olika pallställagen. Fördelen är att 

detta lagringssystem bidrar till en större flexibilitet i lagret än vid användning av djup- och 

fristapling. Dock sker detta på bekostnad av lagerytans utnyttjandegrad då en viss del av 

lagerytan avses för transportgångar (Jonsson och Mattson, 2011). 

 

Hyllfackslagring lämpar sig för lagring av artiklar i t.ex reservdelsförråd eller i plocklager. 

Artiklarna placeras i lådor eller fack på hyllor i lagret och används framst vid små volymer 

(Jonsson och Mattson, 2011). 

 

Paternosterlager är ett delvist automatiserat system vilket används då artiklar från brutna 

förpackningar skall lagras. Flertalet artiklar lagerhålls oåtkommligt för manuell hantering i 

olika fack. När en specifik artikel behövs används en dator för att tillgängliggöra rätt fack. 

Paternosterlager används då ett stort antal artiklar skall plockas till samma order. På så vis 

behöver lagerpersonalen inte leta efter artiklarna på olika hyllor, varav personalens rörelse 

minskar i lagret (Jonsson och Mattson, 2011). 

 

När varor staplas i högar på varandra minskar behovet av golvyta i jämförelse med att placera 

varorna brevid varandra. Däremot ökar antalet omflyttningar för att lyfta ett parti med varor. 

På så vis skiljer sig hanteringskostnaderna beroende på hur artiklarna förvaras. Att placera 

produkter i en pyramidformation bidrar till högst hanteringskostnader, medan att placera varor 

ovanpå varandra bidrar till lägst hanteringskostnad (Park och Kim, 2009). Omflyttningar är 

däremot strategiskt viktigt inom lager där stora volymer varor lagerförs. Omflyttningar bidrar 

till lägre hanteringskostnader då t.ex varor som skall lämna lagret placeras i en speciell zon 

för att sorteras innan de lastas ut. Omflyttningar bidrar således till en ökad plock- och 

utlastningseffektivitet. Kostnaden för omflyttning får dock inte överstiga kostnaden av 

”normal” drift. Detta kan säkerställas genom att reducera den totala tidsåtgången av rörelse 

vid utlastningen (Pazour och Carlo, 2014). 

2.4 Artikelplacering 

Valet av förvaringssystem påverkar i sin tur artikelplaceringen i lagret. Artikelplaceringen i 

denna rapport är en del av det lösningsförslag som presenteras i rapporten. Att undersöka 
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alternativa artikelplaceringar är relevant då maskinförarnas rörelse- och tidsåtgång vid plock 

av artiklarna skall minska. 

 

Plock till order är det mest kostsamma momentet inom lagerhållning på grund av de personal- 

och maskinkostnader som kopplas till plockning. Det första steget med att reducera de 

kostnader som är kopplade till plockning är att skapa riktlinjer för vart artiklar skall placeras i 

lagret. Genom att ha bestämda platser för artiklarna så reduceras sträckan som lagerpersonal 

förflyttar sig för att hämta olika artiklar. Likartade föremål bör således placeras nära varandra 

(Wutthisirisart et. al, 2015). 

 

Godtyckliga artikelplaceringar medför en längre sträcka som lagerpersonal och maskiner 

måste färdas under plock av en order. En godtycklig artikelplacering kan däremot bidra till en 

god utnyttjandegrad av lagerytan då artiklar kan placeras på första lediga plats (Rao och Adil, 

2013). Varje tom lagerplats har vid godtycklig artikelplacering en lika stor chans att bli 

upptagen av inkommande gods (Zaerpour et.al, 2012). 

 

Att ha artiklar med en hög uttagningsfrekvens ur lagret placerade vid en utlastningsplats 

innebär en kortare sträcka som lagerpersonalen behöver röra sig på vid plock av en order. På 

grund av efterfrågevariationer innebär detta att platserna för dessa artiklar kan behöva bytas ut 

ofta (Rao och Adil, 2013). 

 

Genom att dela in lagret i olika delar kan homogena artiklar (dvs. artiklar vilka är 

klassificerade inom samma kategori) placeras i samma del av lagret kan den sträcka som 

lagerpersonalen rör sig på reduceras. Artikelplaceringen kan på så sätt hållas mer konsekvent 

än vid en artikelplacering vilken enbart baseras på uttagningsfrekvensen ur lagret (Rao och 

Adil, 2013).  Genom att placera populära artiklar närmast lagrets utlastningsplatser kan 

tidsvinster uppnås. Klassbaserade lagringsrutiner är ett exempel på detta då t.ex högfrekventa 

artiklar kan placeras närmast utlastningsplatserna. I praktiken är detta önskvärt då det medför 

en låg komplexitet i artikelplaceringen, men möjliggör en väsentlig tidsreduktion för resetider 

inne på lagret (Zaerpour et.al, 2012). 
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2.5 ABC-analys 

Klassbaserad artikelplacering kan uppnås genom att först genomföra en ABC-analys. 

De artikelklassificeringar som har genomförts i detta arbete har använts som underlag för en 

ny artikelplacering i Econovas lager. På så vis är ABC-analys ett betydande teoretiskt område 

för rapporten. 

 

ABC-analys används vid segmentering av det sortiment som ett företag tillhandahåller. 

Sortimentet delas upp i tre olika kategorier; A, B och C. Kategori A är det minsta segmentet. 

Artiklar som klassificeras av A utgör det största volymvärdet av de lagerförda produkterna. 

Kategori B är en större kategori än A, men utgör en mindre del av volymvärdet. Kategori C 

består av flest artiklar, men utgör minst del av volymvärdet (Oskarsson et. al, 2006).  

Vad detta innebär är att ett fåtal produkter står för den största delen av till exempel det totala 

volymvärdet. Till exempel kan ett företag som har 100 olika artiklar i sitt sortiment ha 20 

stycken A-klassificerade artiklar vilka utgör 80% av det totala volymvärdet, medan de B och 

C-klassificerade artiklar (vilka tillsammans är 80 st) utgör restrerande 20% av det totala 

volymvärdet. Oskarsson et. al (2006) beskriver detta fenomen för ”Pareto-principen”, 

alternativt för ”80-20-regeln”. 

 

En ABC-analys kan även utgå från kriterier som till exempel inköpspris, täckningsbidrag (hur 

mycket en produkt bidrar till att kompensera för samkostnader av samtliga produkter) eller 

lagerhållningskostnad (kostnad för att driva ett lager). Det går även att kombinera olika 

kriterier med varandra och därmed utföra en segmentering vilken tar hänsyn till flera kriterier. 

Detta kallas för en flerkriterieanalys.  En flerkriterieanalys är lämpligt då till exempel en A 

och en B artikel alltid säljs tillsammans med varandra eller när en produkts hållbarhet är en 

viktig faktor (Oskarsson et. al, 2006). Ju fler kriterier som väljs, destå mer komplicerad blir 

analysen. När antalet kriterier är få blir det lättare att rangordna artiklarna än när fler kriterier 

används (Wan Lung Ng, 2007). För att en ABC-analys skall lyckas tillämpas är det viktigt att 

de klassificeringar som används är homogena. I praktiken är detta svårt att uppnå med en 

enkriteriumsanalys, varav en flerkriterieanalys är nödvändig (Flores och Whybark, 1988). 
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Oskarsson et. al. (2006) stegen i en ABC-analys: 

1. Välj ett klassificeringskriterium och beräkna artiklarnas volymvärde. 

2. Sortera artiklarna med avseende på volymvärdet. 

3. Beräkna samtliga artiklars procentuella andel av det totala volymvärdet. 

4. Beräkna samtliga artiklars ackumulerande procentuella volymvärde. 

5. Beräkna samtliga artiklars procentuella andel av samtliga artiklar. 

6. Beräkna samtliga artiklars ackumulerande procentuella andel av samtliga artiklar. 

7. Välj en eller flera klassindelningar av artiklarna. 

2.6 Uppmärkning av artiklar 

När artiklarna är placerade på lagret behöver lagerplatserna märkas upp. Uppmärkning av 

artiklar kan reducera tidsåtgången för att leta upp artiklar på lager. Detta påverkar i sin tur 

utlastningseffektiviteten, vilket gör uppmärkning av artiklar till ett betydelsefullt teoretiskt 

område (Gupta och Jain, 2015). 

 

Material som inte ligger på rätt plats eller som är försvunnet bidrar till ett tidsslöseri då 

personal blir tvungen att leta efter materialet. Genom att tydligt märka upp artiklar och hålla 

ordning och reda på arbetsplatsen kan den tid som går åt att leta efter material reduceras 

(Gupta och Jain, 2015). 

 

Muller (2014) beskriver att blir det lättare att hålla reda på lagerförda genom att: 

 Tydligt markera föremål med ett lagerförings-ID. 

 Tydligt markera föremål med en måttenhet som exempelvis partistorlek 

 Tydligt markera lagerplatser på exemeplvis hyllor, lådor och golvplatser. 

 Knyta artiklarnas lagerförings-ID med lagerplatser. Antingen med ett manuellt kortfilsssystem 

eller i en elektronisk databas. 

 Uppdatera artiklarnas förflyttning i realtid med sträckkorder i kombination med 

radioscanners. 

Muller (2014) exemplifierar hur etiketter som används för uppmärkning kan se ut. I bild 3 

framgår artikelns lagerförings-ID (SKU#), hur många enheter av artikeln (QUANT) som finns 

på vilken plats (LOC). 
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Bild 3 - Exempel på etiketter för uppmärkning av artiklar 
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3. Metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs arbetets genomförande samt de metoder som har används i rapporten. 

3.1 Genomförande 

En flödeskartläggning har genomförts och presenteras grafiskt i rapporten. Detta bidrar till en 

nulägesbeskrivning över hur flödet av transporter och varor ser ut på Econovas 

utlastningsplats, samt visa inom vilka systemgränser som uppgiften utförs inom. 

Flödeskartläggningen svarar på hur företaget arbetar med utlastning i nuläget samt vilka 

arbetsmoment som ingår i utlastningen. Flödeskartläggningen är strukturerad i form av en 

övergripande bild över materialflödet (hur material förflyttas) på företaget samt med 

beskrivningar av de aktiviteter som utförs. Med hjälp av flödeskartläggningen har onödiga 

arbetsmoment identifierats. Flödena kommer att beskrivas enligt den metod som presenteras i 

Oscarsson et. al (2006). 

 

 

 

 

Intervjuer med personal vilka arbetar med utlasting har genomförts för att komplettera 

flödeskartläggningen samt för att få en förståelse för hur och varför utlastningsarbetet 

fungerar på det sätt som det gör. 

 

 

 

Operation/Aktivitet/Avdelning 

Lager 

Beslutspunkt 

Pappersdokument 

Materialflöde 

Informationsflöde 

Datorsystem 

Bild 4 - Symbolförklaring till flödeskartläggning. 
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Tre artikelklassificeringar har genomförts för att tillsammans med flödeskartläggningen 

utvärdera en ny artikelplacering i lagren, vilket har legat som grund till det lösningsförslag 

som presenteras. Med hjälp av data ur Econovas affärssystem har företagets artiklar 

klassificerats och rangordnats. Olika klassificeringskriterier har prövats för att jämföra olika 

artikelklassificeringar med varandra.  

3.2 Metod för analys 

Artikelklassificeringarna består av en traditionell ABC-analys samt två alternativa 

artikelklassificeringar där produkterna klassificeras efter dess volymvärde med avseende till 

antal sålda enheter. De alternativa artikelklassificeringarna används för att stärka den 

praktiska betydelsen då de används för att skapa en artikelplacering. Genom att använda olika 

klassificeringskriterier i artikelklassificeringarna har det bidragit till olika utfall i 

artikelplaceringen. De olika utfallen har jämförts mot varandra. Utfallen har analyserats samt 

värderats efter kriterierna; utfallens praktiska betydelse samt vilka för- och nackdelar som 

finns för respektive utfall . 

De kriterier som kommer att användas är följande: 

 Nettoomsättning 

 Varukostnad 

Analysen är grundad på de kriterier som är listade ovan samt på kundspecifika artiklar och 

egna varumärken. Dessa kriterier används då Econovas data kring de lagerförda artiklarna är 

begränsad. Andra relevanta kriterier skulle tillexempel vara täckningsbidrag och 

uttagsfrekvens. Den begränsade datan innebär också att det inte går att undersöka hur mycket 

av de egna varumärkena som de olika kunderna köper. 

3.3 Metod för datainsamling 

I detta kapitel beskrivs de olika metoder som har använts vid datainsamling. 

3.3.1 Flödeskartläggning 

Datainsamling till flödeskartläggningen har gjorts genom observationer av det verkliga 

systemet och dess beteende. Denna metod är lämplig när en överblick av systemet och dess 

delar önskas. Fördelen med att flödeskartlägga ett logistiksystem är att det bidrar till en 

förståelse hur systemet fungerar samt vilka delar som ingår i systemet. Nackdelen är att det 
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sällan ger en djupare förståelse för hur samtliga delar i logistiksystemet fungerar i detalj 

(Oskarsson et. al, 2006). En felkälla skulle vara om en del av flödet har missats på grund av 

ovarsamhet i datainsamlingen. Flödeskartläggningen har skett tillsammans med personal från 

Econova för att säkerställa att kartläggningen är korrekt. 

 

Det är viktigt att flödeskartläggningen hålls konsekvent och tydlig för att den skall kunna 

utläsas. De symboler som används i flödeskartläggningen bör ha en symbolförklaring 

(Oskarsson et. al, 2006). 

3.3.2 Intervjuer 

Intervjuer med nyckelpersoner i utlastningsmomentet har genomförts. Nyckelpersonerna är 

utvalda av företaget. Detta bidrar till en tydlig beskrivning hur arbetsgången ser ut och varför 

det ser ut som det gör. Att intervjua personer med god kunskap inom det område som 

undersöks kan bidra till ett ökat informationsinnehåll. Intervjuer kan hållas antingen öppna 

eller strukturerade. I en öppen intervju tillåts den intervjuade personen att själv att bidra med 

information såsom känslor samt attityder. I en strukturerad intervju svarar den intervjuade 

personen på frågor (Eklund, 2012). Personerna som intervjuas har fått svara på förbestämda 

frågor om vad de upplever är problematiskt med utlastningen och varför de upplever det som 

problematisk. Personerna som intervjuas har också frågats om vad de tycker om en förändring 

i lagret som innebär uppmärking av artiklar samt andra rutiner för artikelplacering.  

Personerna har också tillåtits komma med egna infallsvinklar under intervjuerna. Således blir 

intervjuerna semistrukturerade. Intervjuerna har delvis att kompletterat den information som 

saknades i flödeskartläggningen.  

 

Fördelen med intervjuer är att informationen kommer från människor som har en god 

kännedom inom området (Eklund, 2012). Nackdelen är att informationen kan vara subjektiv, 

vilket kan vara en felkälla. Intervjuer passar bra när t.ex personalens åsikt är viktig.  

 

Fördelen med att föra en strukturerad intervju är att den som håller intervjun kan få direkta 

svar på frågor som är väsentliga för det arbetet som skall utföras. Nackdelen är att den 

intervjuade personen eventuellt inte kan svara på alla frågor. Fördelen med att föra en öppen 

intervju är att den intervjuade personen tillåts berätta mer fritt kring samtalsämnet. Därmed 
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kan en öppen intervju tillföra information utöver vad som annars skulle ha blivit sagt under en 

strukturerad intervju. Nackdelen är att samtalsämnena kan byta riktning mot vad som först var 

tänkt med intervjun (Eklund, 2012). 

3.3.3 ABC-analys 

Data ur Econovas affärssystem har använts för en ABC-analys. Att hämta data ur ett företags 

affärssystem lämpar sig när intern information behövs. Fördelen är att informationen är 

objektiv. Objektiv information anses bättre än subjektiva yrkanden (Lövås, 2006).  Nackdelen 

är att det finns mycket information som behöver bearbetas och sorteras vilket kan vara 

tidskrävande. En felkälla skulle kunna vara om informationen i affärssystemet har brister i 

datakvalitet.  

3.4 Metod för diskussion 

Resultatet av datainsamlingen kommer att besvara hur Econova arbetar med utlastningen av 

ankommande transporter i dagsläget samt hur de planer där utlastning sker skall kunna 

uppmärkas bättre. 

 

Resultatet av analysen samt datainsamlingen används för att svara på hur den tänkta 

förändringen kommer att förenkla utlastningsarbetet på Econova. Diskussionen svarar på 

varför de tänkta förändringarna kommer att påverkar utlastningsarbetet. 

 

I diskussionen presenteras också skillnaden mellan den traditionella ABC-analysen samt den 

alternativa metoden för artikelklassificering och vilken betydelse användandet av den 

alternativa metoden har för resultatet. 
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4. Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs Econovas arbetssätt med utlastning i dagsläget. 

4.1 Lager 

Econovas lager består av fem lagerytor. Samtliga lagerytor är placerade utomhus i anslutning 

till Econovas expedition samt produktionsanläggning. De fem lagerytorna utgör en area på 

2750m2. Lagerpersonalen har möjlighet att transportera artiklar mellan lagren. I dessa fem 

lager förvaras enbart Econovas jordprodukter. Bild 5 nedanför beskriver de 5 olika 

lagerytorna. De röda strecken visar in/utgångar för respektive lager.  

 

Bild 5 - Överblicksbild av lagerytor 
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4.1.1 Förvaringssystem 

Samtliga artiklar som Econova lagerför ställs på hel- och halvpallar. Pallarna placeras enligt 

djuplagningsprincipen, dvs. att artiklar staplas på djupet. Djupstapling används på grund av att 

de maskinlastare som används för materialhanteringen inte klarar av att lasta på höjden.  

 

På grund av att maskinlastarna är begränsade till att enbart hantera objekt på marknivå kan 

inte lagringssystem som t.ex fristapling, ställagelagring eller hyllfackslagring användas då 

dessa metoder förutsätter att produkter placeras på höjden (Jonsson och Mattson, 2011). 

 

I och med att Econova lagerför många artiklar åt gången samt använder djupstapling av 

produkter behövs stora lagerytor. Detta för att kunna tillgodose kundernas efterfrågan under 

högsäsong2. Djupstaplingsprincipen bidrar till att vissa artiklar kan bli svårtillgängliga3. 

4.1.2 Lagerlayout 

På lageryta 1, 2 och 3 används ett linjärt flöde och på lageryta 4 samt 5 används ett U-format 

flöde. Att olika materialflöden används beror på lagerytornas utformning. På lageryta 1, 2,3 

och 4 finns det en öppning i vardera ände av lagerytan vilket tillåter maskinförarna att färdas 

igenom lagret. Lageryta 5 har däremot endast en öppning, varav ett U-format flöde används 

då maskinförarna tvingas att vända om för att kunna köra ut igen. 

4.2 Artikelplacering  

De olika lagerytorna avses till stor del för kundspecifika produkter. De lagerförda artiklarna 

på de olika lagerytorna sorteras efter hur ordrarna på artiklarna är lagda, och placeras på en 

                                                 

 

 

 

 

 

 
2 (Swartling, 2015) 
3 (Källström, 2015) 
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godtycklig plats på de avsedda lagerytorna4. Produkterna är inte uppmärkta och har ingen fast 

position i lagret2. Tabell 1 nedanför beskriver den nuvarande artikelplaceringen som används i 

Econovas lager.  

Lageryta Kund Produkter 

1 C Kundspecifik produkt C 

2 Egna varumärken Topstar, Hammenhög, Weibull 

3 Egna varumärken Topstar, Hammenhög, Weibull 

4 B Kundspecifik produkt B, Weibull 

5 A Kundspecifik produkt A 

Tabell 1 - Nuvarande artikelplacering 

 

Fördelen med att ha en flytande artikelplacering är att lagrets funktion blir dynamisk och 

anpassningsbar. Lagret går alltså enkelt att anpassa efter produktionsplaneringen, vilken 

fungerar enligt principen ”make to stock”. Nackdelen är att enstaka pallar riskerar att 

kommbort i lagret vilket går att se i bild 6 nedanför2.

 

 

Bild 6 - Ensam pall i lagret 
                                                 

 

 

 

 

 

 
4 (Källström, 2015) 
2 (Swartling, 2015) 



19 

 

 

 

4.3 Utlastning 

På Econova arbetar det totalt sett 4 st maskinförare med utlastningen under vår och sommaren 

vilket är högsäsong, och 1-2 st under lågsäsong (höst och vinter). Maskinförarna använder s.k 

maskinlastare, vilka har en kapacitet att ta 5 pallar åt gången2. 

 

Till Econovas expedition anländer fordon från olika åkerier vilka skall frakta varor till 

Econovas kunder. När chauffören anländer till expeditionen läser chauffören upp sitt 

ordernummer och ges därefter en plocklista. Chauffören åker sedan till lagret och lämnar 

plocklistan till en maskinförare, för att sedan följa efter maskinföraren. När maskinförarna har 

fått plocklistan av chaufförena börjar de att leta i någon av de fem lagerytorna efter de 

aktuella artiklarna4. I och med att åkeriets chaufförer följer efter maskinförarna till lagerytorna 

så har vardera lageryta en egen utlastningsplats3. När åkeriets fordon är fullastat får 

chauffören en faktura vid expeditionen innan varorna levereras till kund1. 

 

Maskinförarna har en ungefärlig koll på vart artiklarna är placerade. På grund av att 

artikeluppmärkning inte används så tar det lång tid att hitta artiklar som utgör en mindre andel 

av den lagerförda volymen4. 

                                                 

 

 

 

 

 

 
1 (Lindell, 2015) 
2 (Swartling, 2015) 
3 (Källström, 2015) 
4 (Svensson, 2015) 
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4.4 Flödeskartor 

I bild 7 på nästa sida presenteras en övergripande bild av materialflödet för Econovas 

anläggning i Åby. Systemgränsen begränsas till färdigvarulagret (FVL) och 

utlastningsmomentet då dessa delar är de delarna av försörjningskedjan som undersöks i 

rapporten.  

 

 

 

Bild 7 - Flödeskarta över Econovas varuflöde 

 

Econova producerar själva sina produkter i sin fabrik. När varorna är paketerade placeras de i 

färdigvarulagret (FVL) i väntan på utlastning2. Utlastningen påbörjas då leverantörerna skall 

köra ut artiklar till kunderna. Leverantörerna anländer till Econovas reception där de får en 

plocklista. Plocklistan ges sedan till en maskinförare som letar efter de efterfrågade artiklarna 

på lagret och fyller på tills plocklistan är uppfylld4.  Det moment som tar längst tid i 

utlastningen är letandet efter artiklar eftersom att maskinförarna ibland inte hittar de artiklar 

som de letar efter. Detta beror på att artkilarna står i oordning på lagerytorna då rutinerna som 

används för artikelplacering inte är tillräckliga2. När leverantörernas fordon är färdiglastade 

körs artiklarna ut till kund1.  

                                                 

 

 

 

 

 

 

 
1 (Lindell, 2015) 
2 (Swartling, 2015) 

 Fabrik FVL Utlastning Kund 

Systemgräns 

Leverantör 
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5. Analys av nuläget 

I detta kapitel analyseras nuläget med hjälp av den teori som presenteras i rapporten. 

5.1 Lager 

Analys av lagrets utformning samt förvaringssystem presenteras i denna underrubrik. 

5.1.1 Förvaringssystem 

Econova använder djupstapling av produkter i sitt lager. Detta på grund av att Econovas 

produkter medför fysiska krav på förvaringssystemet. I och med att Econova har ett 

utomhuslager samt att jord är en tung produkt så blir djupstapling kombinerat med fristapling 

på hyllor inte aktuellt. De hjullastare som används i lagret får svårt att hantera produkter på 

högre höjder på grund av gafflarnas vinkling. 

 

Djupstapling medför en god utnyttjandegrad av lagerytorna. Däremot finns det risk att artiklar 

som placeras långt inne i lagret blir svårtillgängliga (Jonsson och Mattson, 2011). Detta gäller 

särskillt lageryta 2 där en del av lagret är förhållande vis långt och smalt och har få öppningar. 

Detta framgår i bild 8 där den trånga ytan är rödmarkerad. Omflyttningar av material kan 

alltså bli nödvändiga om flera olika artiklar placeras i denna del av lagret.  

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 
4 (Svensson, 2015) 
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Bild 8 - Trång del av lager 2 

När djupstapling används så är antalet omflyttningar som behövs för att komma åt ett parti 

med varor högre än vid fristapling (Park och Kim, 2009). Pazour och Carlo (2014) beskriver 

att omflyttningar av material är strategiskt viktigt då stora volymer lagerförs. I Econovas fall 

blir det strategiskt viktigt att undvika att produkter muras in i denna del av lager 2 då detta kan 

bidra till höga hanteringskostnader. Pazour och Carlo (2014) menar att kostnaden för 

omflyttning inte får överstiga kostnaden för normal drift, även om strategiska omflyttningar 

kan bidra till en ökad utlastningseffektivitet. I och med att detta lager inte har en in-/utgång 

placerad i den rödmarkerade delen av lagret så medför denna lagerlayout ett omfattande arbete 

om en produkt placeras längst in i lagret omsluten av andra artiklar. 

5.1.2 Lagerlayout 

Econovas lager består av fem stycken olika lagerytor placerade på ett industriområde. Dessa 

ytor är inte direkt sammanhängande, utan är placerade på olika tomter på området vilket 

framgår i bild 5. På grund av detta används olika utformningar av lagerytor. Econova 

använder både linjärt formade varuflöden och U-formade varuflöden i sina lager. Då 

djupstapling användskrävs en stor lageryta i och med att artiklar inte staplas på varandra. I 

kombination med ett U-flöde, vilket kräver mer plats än linjära flöden (Henn et. al, 2012) så 
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blir några av lagerytorna stora. Detta medför i sin tur att lagerpersonalen får en större yta att 

röra sig på vid varuplock. Däremot så underlättar U-formade flöden hanteringsarbetet då flera 

produkter skall köras till olika kunder (Accorsi et. al, 2015). Detta lämpar sig bra i Econovas 

fall där många produkter köps av flera kunder.  

5.2 Utlastning 

Den mest avgörande faktorn för att utlastningseffektiviteten är låg beror på att varuplocket tar 

lång tid. Wutthisirisart et. al (2015) beskriver att plock till order är det kostsammaste 

momentet inom lagerhållning, vilket beror på de personal- och maskinkostnader vilka är 

kopplade till plockning. Berglund och Batta (2012) beskriver att varuplocket ofta  utgör ofta 

55% av de operativa lagerkostnaderna. Den låga utlastningseffektiviteten bidrar till köbildning 

av transporter under högsäsongen. Petrovic och Buguaric (2007) beskriver att en ökad 

utlastningseffektivitet kan bidra till lägre väntetider för ankommande samt reducera 

köbildningar för ankomande fordon. Detta indikerar på att utlastningseffektiviteten i dagsläget 

inte är tillräcklig för att hantera de varuflöden som uppstår under högsäsongen. På så vis utgör 

utlastningsmomentet en flaskhals i Econovas varuflöde. 

 

Econova använder sig i dagsläget av en utlastningsrutin där ankommande transporter följer 

maskinlastarna till vardera lageryta. Detta innebär en minskad transporttid vid varje 

orderplock för lagerpersonalen i jämförelse mot att transporterna står vid en bestämd plats.  

Minskade transporttider bidrar till en effektivisering av plockaktiviteten (Jonsson och 

Mattson, 2011). Den godtyckliga artikelplacering vilken används på Econovas lagerytor 

medför däremot en längre sträcka som lagerpersonalen behöver röra sig under ett orderplock 

(Zaerpour et.al, 2012). 

 

Berglund och Batta (2012) menar att klassbaserade lagringsrutiner medför en tidsreduktion av 

plock i lagret, och därmed en ökad utlastningseffektivitet samt lägre personalkostnad. 

Detta har till viss mån tillämpats hos Econova då lagren är uppdelade efter kundspecifika 

produkter. 
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5.3 Artikelplacering 

En förfining av den redan rådande artikelplaceringen skulle bidra till en ökad 

utlastningseffektivitet. De lagerytor vilka används till kundspecifika artiklar är ett steg i att 

effektivisera utlastningseffektiviteten med hjälp av en strategisk artikelplacering.  Detta på 

grund av att lagret på så vis blir indelat i homogena delar. En godtycklig artikelplacering 

används inne på lagerytorna. På så vis blir utnyttjandegraden på lagerytorna hög (Rao och 

Adil, 2013).  

 

Den rådande artikelplaceringen bidrar till långa plocktider. Skulle de lagerförda artiklarna ha 

bestämda platser skulle sträckan som lagerpersonalen rör sig vid orderplock kunna reduceras, 

varpå tidsvinster kan uppnås (Wutthisirisart et. al, 2015). Lagerpersonalens rörelse kan också 

reduceras genom att införa en zonuppdelning av lagret där homogena artiklar placeras i 

samma zon (Rao och Adil, 2013). Genom att placera artiklar med hög uttagsfrekvens närmast 

lagrens utlastningsplatser skulle tidsåtgången för plock kunna reduceras (Zaerpour et.al, 

2012). Artikelplaceringens komplexitet kan också hållas nere genom att använda få 

kvalificeringskriterier när en ABC-analys används (Wan Lung Ng, 2006).  Flores och 

Whybark (1988) menar däremot att det i praktiken behövs fler kriterier som t.ex 

kunduppdelning.   

5.4 Uppmärkning av artiklar 

I dagsläget används ingen uppmärkning för de lagerförda artiklarna på Econova. Detta medför 

svårigheter för lagerpersonalen att hitta produkter som finns på lagret, vilket är en 

tidskrävande aktivitet5. Gupta och Jain (2015) beskriver att uppmärkning av artiklar på lagret 

medför en ökad utlastningseffektivitet då tidsåtgången för att hitta artiklar minskar.  En snabb 

                                                 

 

 

 

 

 

 
5 (Svensson, 2015). 
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lokalisering av produkter underlättar om utlastning av material sker i en förutbestämd 

ordning, t.ex efter en plocklista (Lehnfeld och Knust, 2014). 

5.5 Artikelklassificering 

I detta kapitel presenteras de olika artikelklassificeringarna. Artikelklassificeringarna är 

baserade på data från perioden september 2014 – september 2015. När ABC-analys används 

för artikelklassificering 1 blir utfallet likt 80-20 regeln, vilket framgår i kaptiel 5.5.1.  För 

ABC-analysen har gränserna mellan klasserna dragits vid intervaller av den procentuella 

ackumulerande andelen av totalt antal artiklar enligt följande: 

A ≤ 20%  

 20%<, B, < 40% 

C ≥ 40% 

Vilket stämmer överrens med Oskarsson et. al (2006) beskrivning där A är den minsta klassen 

sett till antal artiklar som utgör den största delen av volymvärdet följt av klass B och tillsist 

klass C. C-klassen är den största klassen sett till antal artiklar, men som utgör minst del av 

volymvärdet. 

 

I artikelklassificeringarna 2 och 3 uppstår inte fenomenet med 80-20 regeln, utan A- och B-

klasserna blir betydligt mindre. Detta syns tydligt i uppdelningen av klasserna vilket framgår i 

bilaga 2. De första två rangordnade artiklarna utgör cirka 11% av volymvärdet vardera, medan 

den tredje artikeln utgör 4.87% av volymvärdet. Detta är på grund då artiklars volymvärde 

används istället för artiklars ackumulerade procentuella andel av totala andelen artiklar vid 

klassindelningarna. Dessa två artikelklassificeringar är inspirerade av en tvådimensionell 

ABC-klassificering och tar hänsyn till de kundspecifika artiklarna samt lagerytornas 

utformning. Genom att ta hänsyn till de kundspecifika artiklarna samt lagerytorna ger dessa 

två artikelklassificeringar i detta fall ett bättre utfall ur ett praktiskt perspektiv än den 

traditionella ABC-analysen, vilken inte tar hänsyn till de kundspecifika artiklarna och 

lagerytorna. Vidare diskussion kring detta finns i kapitel 7.1.1. 

 

För artikelklassificering 2 och 3 har annorlunda gränser mellan klasserna valts. Detta är på 

grund av den naturliga tydliga uppdelning mellan klasserna som uppstår då volymvärde 

används istället för artiklars ackumulerade procentuella andel vid klassindelningarna. Vi får 
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då följande intervall då gränserna dras vid artiklarnas volymvärde (för både 

artikelklassificering 2 och 3): 

A ≥ 5% 

 1%≤, B, < 5% 

C < 1% 

 

För artikelklassificering 2 innebär detta att kategori A består av 1.7% av den totala andelen 

artiklar. Kategori B utgör en större del, 16,9% av den totala andelen artiklar. Kategori C är 

den största kategorin, vilken utgör 81.4% av de totala artiklarna. För artikelklassificering 3 

medför gränserna att kategori A utgör 5.1% av den totala andelen artiklar. Kategori B utgör 

9.3% av den totala andelen artiklar och kategori C utgör 85,6% av den totala andelen artiklar. 

 

Genom att använda volymvärde istället för den procentuella ackumulerande andelen av totalt 

antal artiklar läggs fokuset istället på artiklars popularitet istället för på hur många artiklar 

som utgör en viss del av volymvärdet, vilket är viktigt för att artikelplaceringen skall fungera. 

5.5.1 Artikelklassificering 1: ABC-analys med nettoomsättning som 

klassificeringskriterie 

I denna artikelklassificering har en ABC-analys använts. Nettoomsättning har valts som 

klassificeringskriterie och utfallet av ABC-analysen presenteras i tabell 2 nedanför. 

Klassificering Klass A Klass B Klass C 

Volymvärde 72,971% 15,616% 11,413% 

Andel av artiklar 19,492% 20,339% 60,169% 

Antal kundspecifika artiklar, kund A 5 0 0 

Antal kundspecifika artiklar, kund B 6 8 10 

Antal kundspecifika artiklar, kund C 0 0 1 

Antal egna varumärken 12 16 60 

Summa av antal artiklar (totalt) 23 24 71 

Andel kund A 22% 0% 0% 

Andel kund B 26% 33% 14% 

Andel kund C 0% 0% 1% 
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Andel egna varumärken 52% 67% 85% 

Tabell 2 - Traditionell ABC-analys med nettoomsättning som klassificeringskriterie 

5.5.2 Artikelklassificering 2: nettoomsättning som klassificeringskriterie 

I denna artikelklassificering  har nettoomsättning använts som klassificeringskriterie. Genom 

att rangordna produkterna efter produkternas nettoomsättning så klassificeras produkterna 

efter hur stor del av försäljningsintäkterna som de bidrar med. I tabell 3 nedanför presenteras 

artikelklassificeringen. 

Klassificering Klass A Klass B Klass C 

Volymvärde 21,471% 50,564% 27,965% 

Andel av artiklars försäljning 27,651% 50,050% 22,299% 

Antal kundspecifika artiklar, 

kund A 
2 3 0 

Antal kundspecifika artiklar, 

kund B 0 6 18 

Antal kundspecifika artiklar, 

kund C 0 0 1 

Antal egna varumärken 0 11 77 

Summa av antal artiklar (totalt) 2 20 96 

Andel kund A 100% 15% 0% 

Andel kund B 0% 30% 19% 

Andel kund C 0% 0% 1% 

Andel egna varumärken 0% 55% 80% 

Tabell 3 – Artikelklassificering med nettoomsättning klassificeringskriterie. 

I tabellen framgår det att enbart de kundspecifika artiklarna för kund A är A-klassificerade. 

Kund A är således en viktig kund då dessa två A-klassificerade artiklar utgör 21,5% av 

nettoomsättningen. Kund A har även 3 artiklar i kategori B, men inga C-klassificerade 

artiklar. Inom Klass B återfinns även Kund B samt en del av de egna varumärkerna. Klass B 

är den största av de tre kategorierna där ca 50% av artiklarna utgör ca 50% av 

nettoomsättningen. I Klass C är den största andelen av artiklarna  egna varumärken. Här 
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återfinns även majoriteten av kund Bs artiklar, samt den enda kundspecifika artikeln åt kund 

C. 

5.5.3 Artikelklassificering 3: lagervolym som klassificeringskriterier 

Denna artikelklassificering använder det årliga antalet lagerförda artiklar samt kund som 

klassificeringskriterier. Artiklarna rangordnas efter hur stor del av den totala mängden artiklar 

som varje enskild artikel utgör av den lagerförda mängden. Klassificeringen framgår i tabell 4. 

Klassificering Klass A Klass B Klass C 

Volymvärde 57,236% 25,282% 17,482% 

Andel av artiklars försäljning 45,968% 26,213% 27,819% 

Antal kundspecifika artiklar, 

kund A 3 2 0 

Antal kundspecifika artiklar, 

kund B 2 3 19 

Antal kundspecifika artiklar, 

kund C 0 0 1 

Antal egna varumärken 1 6 81 

Summa av antal artiklar (totalt) 6 11 101 

Andel kund A 50% 18% 0% 

Andel kund B 33% 27% 19% 

Andel kund C 0% 0% 1% 

Andel egna varumärken 17% 55% 80% 

Tabell 4 – Artkielklassificering med lagervolym som klassificeringskriterie. 

När lagervolym används som klassificeringskriterie A-klassificeras fler artiklar än i de övriga 

fallen. Klass A blir således den största kategorin, både med avseende på lagervolym samt 

andel av artiklars försäljning. 
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras rapportens resultat. 

6.1 Uppmärkning av artiklar 

Förslaget på hur uppmärkningen skall fungera består av både en enkel skylt vilken kan avläsas 

manuellt av maskinförarna samt två skyltar med streckkoder för ytterförpackningar samt 

pallar. Streckkoderna kommer att användas för att uppdatera artiklarna och pallarnas position i 

lagret i en databas. På så vis kommer arbetet med att hitta lagerförda produkter att förenklas. I 

bild 9 nedan framgår informationsflödet för artiklarnas position i lagret. 

 

 

  

 

Hjullastarna utrustas med en streckkodsavläsare. Då varje artikel och pall har en streckkod 

kan maskinförarna scanna dessa koder varje gång en artikel flyttas i lagret. Informationen förs 

sedan vidare till en databas där artikel- och pallpositionerna lagras. På så vis uppdateras 

artikelpositionen i realtid.  På bild 10 på nästa sida presenteras exempel på skyltar med 

streckkoder från GS1-systemet för både ytterförpackningar samt pallar. 

 

 

Artikeldatabas 

Maskinförare 
Lager 

Bild 9 - Informationsflöde vid artikeluppmärkning 
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Bild 10 - Märkning för ytterförpackning (t.v.) och märkning för pallar (t.h.) (GS1, 2010) 

 

På bild 11 på nedanför presenteras ett exempel på en skylt för uppmärkning av artiklar. Bilden 

baseras på exemplet från Muller (2014) där artikelnummer, antal artiklar samt lagerplats 

framgår. Skylten klistras fast på artiklarnas emballage. Stora och tydliga bokstäver och siffror 

gör det möjligt för maskinföraren att läsa av skylten ifrån hjullastaren. I och med att skylten är 

en engångsartikel krävs ingen manuell hantering av gamla skyltar. Denna skylt fungerar som 

ett komplement till skyltarna med streckkoder. 

 

Bild 11 - Skylt för uppmärkning av artiklar 
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6.2 Artikelplacering 

Artikelklassificering 2 och 3 som presenterades i föregående kapitel utgör grunden för hur 

artikelplaceringen kommer att se ut. I detta kapitel presenteras två stycken alternativa 

artikelplaceringar i lagret vilka är baserade på dessa artikelklassificeringar. Utfallet av den 

traditionella ABC-analysen  gör det svårt att upprätta en effektiv artikelplacering, vilket beror 

på den befintliga zonuppdelningen och komplexa utformningen av lagret. Detta diskuteras 

vidare i kapitel 7.1.1. 

 

Samtliga alternativ utgår ifrån Rao.S och Adil. G:s (2013) princip: Artiklar som är 

klassificerade inom samma kategori placeras i samma del av lagret där artiklar med hög 

uttagsfrekvens placeras närmast utlastningsplatserna. 

 

Artikelplaceringarna presenteras grafiskt i form av en karta. Olika delar av lagerytorna är  

markerade efter vilken kategori av artiklar som skall placeras i vilken del. Tillexempel innebär 

A(5) att A-klassificerade artiklar är placerade i lageryta 5. Grön makering innebär att området 

har en närliggande utlastningspunkt. Orange markering innebär att området har en delad 

utlastningspunkt. Röd markering innebär att utlastningspunkten är långt bort eller att delar av 

området är svårtillgängligt. På grund av risken för inmurning av artiklar i det rödmarkerade 

området bör enbart en artikel placeras där åt gången. Vilken specifik artikel det är varierar och 

beror på vad som är möjligt att lagerföra i zonen tillfälligt. Således kan det rödmarkerade 

området användas för flera olika artiklar, dock enbart vid olika tillfällen och aldrig samtidigt 

som andra artiklar finns inom zonen. Varje karta har en tillhörande tabell med vilka artiklar 

som ingår i vilket område. 

6.2.1 Alternativ 1 

Detta alternativ bygger på artikelklassificeringen med nettoomsättning som 

klassificeringskriterie. De artiklar som bidrar med störst  av nettoomsättningen placeras i detta 

alternativ närmast utlastningsplatserna. Lagerytornas uppdelning framgår i bild 12. 
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Bild 12- Artikelplacering för alternativ 1 

Tabell 5 nedanför beskriver vilka artiklar som skall placeras på vilken lageryta. 

Artikelnummer Kategori Lagerplats Kund 

24015, 24013 A A(5) A 

21515, 21511, 21590, 21513, 21560, 21546 B B(3) B 

28810, 21110, 720893, 740620, 740625, 701205, 43117, 21135, 

28835, 4388, 28010 

B B(4) Egna 

varumärken 

24037, 24927, 24032 B B(5) A 

21540, 21565, 21520, 21570, 21580, 21505, 21555, 21575, 

21567, 21585, 21551, 21571 , 21566, 21525, 22167, 70040 

C C(1) B 

28825, 720336, 28065, 43116, 43127, 5304, 740646, 4332, 

720335, 4337, 28040, 5219, 21125, 28090, 4312, 21910, 701209, 

26001, 4050, 28080, 26003, 28070, 740630, 26034, 740615, 

28020, 28045, 28060, 21130, 720332, 720349, 28830, 28820, 

21120, 21545, 799611, 720333, 28085, 730400, 730420, 720316, 

4321, 4397, 740645, 720355, 720315, 43126, 25315, 28050, 

5302, 22685, 26033, 4314, 22690, 28049, 4334, 720318, 28015, 

720338, 28056, 720891, 22670, 701213, 21916, 720373, 25310, 

25305, 720816, 720354, 720813, 28055, 5311, 799635, 720353, 

28095, 720823, 5312, 28048, 21530, 21526 

C C(2) Egna 

varumärken 

Tabell 5 - Artikelplaceringar för alternativ 1 
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6.2.2 Alternativ 2 

Det sista alternativet baseras på artikelklassificeringen med lagervolym som 

klassificeringskriterie. Artiklar som utgör en stor del av lagervolymen placeras närmast 

utlastningsplatserna och grupperas med efter kund. Artikelplaceringen framgår i bild 13. 

 

Bild 13 - Artikelplacering för alternativ 2 

I tabell 6 presenteras artikelplaceringen för Alternativ 2. 

Artikelnummer Kategori Lagerplats Kund 

21515, 21546 A A(4) B 

24013, 24015, 24037 A A(5) A 

720335, 28010, 701205, 21110, 28825, 701209 B B(1) Egna varumärken 

21513, 21560, 21511 B B(4) B 

24032, 24027 B B(5) A 

22685, 28070, 720332, 28095, 21135, 5312, 

28065, 740620, 720349, 28080, 4337, 28040, 

22670, 21130, 28835, 740625, 43127, 4388, 

28045, 701213, 720353, 70040, 740615, 4332, 

5304, 740645, 43117, 28020, 43126, 43116, 

C C(2) C 
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28830, 740646, 26033, 21120, 5219, 26003, 

28090, 22690, 28056, 28060, 720823, 25310, 

26001, 740630, 28085, 720318, 720338, 26034, 

720355, 720333, 28049, 21910, 28050, 720354, 

720373, 720816, 28055, 4334, 21916, 25315, 

4050, 720316, 730400, 720891, 28048, 720336, 

730420, 28015, 720315, 25305, 799635, 

720893, 21125, 4312, 28820, 799611, 4321, 

4397, 5302, 4314, 720813, 5311 

28810 A C(3) A 

21520, 21575, 21567, 21590, 21505, 21530, 

21565, 21570, 21545, 21525, 21551, 21540, 

21580, 21571, 21585, 21555, 21566, 22167, 

21526 

 

 

C C(4) B 

Tabell 6 – Artikelplaceringar för alternativ 2 
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7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras flera delar av rapporten vilka har haft en väsentlig inverkan på 

resultatet. 

7.1 Diskussion kring artikelklassificeringar 

I denna del av rapporten diskuteras skillnaderna mellan en traditionell ABC-analys och de 

alternativa artikelklassificeringarna samt dess praktiska betydelse vid utformningen av en ny 

artikeplacering. Denna del innehåller också en jämförelse av utfallen av de två alternativa 

artikelklassificeringarna. 

7.1.1 Skillnad mellan metod för artikelklassificeringar 

När ABC-analys används som tillvägagånssätt för artikelklassificering blir utfallet likt 80-20 

regeln. Detta innebär att 23 stycken artiklar blir A-klassificerade, 24 stycken artiklar blir B-

klassificerade och 71 stycken artiklar C-klassificerade.  Detta är betydligt fler än i de 

alternativa artikelklassificeringarna.  

 

Den praktiska betydelsen av detta är att många fler artiklar behöver placeras inom de 

presenterade zonuppdelningarna av lagret. Detta ger två möjliga scenarion: antingen lagerförs 

en väsentligt mindre mängd av samtliga A- och B-klassificerade artiklar på samma yta. Detta 

innebär att artiklarna behöver fyllas på oftare, och bidrar därför till ökade 

omställningskostnader i produktionen samt att lagerpersonalen oftare måste arbeta med 

påfyllnad av artiklarna. Det andra scenariot är att utvigda lagerzonerna och lagerföra samma 

mängd artiklar, vilket då innebär att utfallet av artikelplaceringen blir mycket lik den i 

dagsläget.  

 

I och med att den traditionella ABC-analysen inte ger ett underlag som är tillräckligt bra för 

att använda som verktyg för en ny artikelplacering behövs det ett alternativt sätt att 

klassificera artiklarna.  Genom att låta artiklarnas popularitet avgöra utfallet istället för den 

procentuella andelen av antal artiklar uppnås ett resultat vilket ger en mer rättvisande bild av 

hur artikelplaceringen skall utformas. 
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7.1.2 Jämförelse mellan artikelklassificering 2 och artikelklassificering 3 

När lagervolym används som klassificeringskriterie skiljer sig utfallet ifrån då 

nettoomsättning används. Klass A är betydligt större då kund B ingår i denna klass, samt att 

en egen produkt räknas in i denna klass. Kund A får ytterligare en A-klassificerad artikel i det 

tredje alternativet och utgör därmed den största delen av klass A. 

 

Kund A är i antingen den största eller den enda kunden som har A-klassificerade artiklar då 

den alternativa artikelklassificeringen används. Således är kund A en storkund. Kund C är i 

samtliga utfall av klassificeringsanalyserna den minsta kunden. Den största delen av kund Bs 

artiklar är C-klassificerade i samtliga analyser, men har även flera artiklar i de andra klasserna 

vilket innebär att kund B är en medelstor kund. 

7.2 Diskussion kring artiklar i C-klassen 

I rapporten har både en traditionell artikelklassificering med ABC-analys och två alternativa 

artikelklassificeringar använts. I alla tre fallen så innehåller C-gruppen en stor mängd olika 

artiklar. Econova har i dagsläget ett mycket brett sortiment med olika jordprodukter under 

flera varumärken. Det är troligt att det stora sortimentet av artiklar har en bidragande del i de 

bekymmer som Econova har med artikelplaceringar i lagret.  

 

Den stora artikelbrädden medför att lagersystemet blir mer komplext, och i dagsläget blir 

mindre artiklar svåra att hitta.  Genom att minska andelen artiklar i C-klassen och istället 

erbjuda kunder som handlar C-klassificerade artiklar substitut så är det möjligt att frigöra 

lageryta samt förenkla lagerhanteringsarbetet. Detta skulle i sin tur innebära en ökning av 

utlastningseffektiviteten. Skulle antalet C-klassificerade artiklar reduceras skulle däremot 

artikelklassificeringen- och placeringen behöva göras om för att ta hänsyn till förändringarna i 

Econovas sortiment. 

7.3 Diskussion kring resultat 

I detta kapitel diskuteras de olika artikelplaceringarna praktiska betydelse, vilka för- och 

nackdelar som finns för respektive utfall samt vilken inverkan vardera utfall kommer att för 

Econovas utlastningseffektivitet. I detta kapitel diskuteras även hur den begränsade indatan 

har haft en påverkan på resultatet. 
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7.3.1 Alternativ 1 

Artikelplaceringen för alternativ 1 baseras på artiklarnas nettoomsättning som 

klassificeringskriterie. Detta alternativ påminner om hur artikelplaceringen ser ut i dagsläget, 

med undantag för att de produkter som bidrar till högst intäkt placeras närmast 

utlastningsplatserna. I och med att priserna på jord inte skiljer sig avsevärt mycket från 

varandra innebär detta att de populäraste produkterna är de som bidrar till högst intäkt. 

 

Den praktiska betydelsen som artikelplacering enligt alternativ 1 medför är en enkel 

implementation då den befintliga artikelplaceringen är uppdelad kundvis över lagerytorna på 

samma sätt som i detta alternativ. Med de populäraste artiklarna placerade vid 

utlastningsplatserna kan rörelsen samt tidsåtgången vid artikelplock minska. Detta innebär en 

ökad utlastningseffektivitet i lagret. 

7.3.2 Alternativ 2 

Alternativ 2 baseras på artikelklassificeringen där lagervolym har använts som 

klassificeringskritere. I denna artikelplacering placeras de artiklar som utgör störst mängd av 

den totala lagervolymen närmast utlastningsplatserna. 

 

I praktiken innebär en implementering av detta alternativ fler omflyttningar av de befintliga 

artiklarna för att kunna verkställas. I detta alternativ klassificeras fler produkter inom kategori 

A, varav lagerlayouten skiljer sig från alternativ 1. 

 

Utlastningseffektiviteten ökar om detta alternativ används förutsatt att de mest lagerförda 

produkterna också har högst uttagsfrekvens. En felkälla i detta påstående skulle kunna vara att 

ett större parti av en artikel har lagerförts under en längre tid. En annan felkälla är om artiklar 

har kommit bort på lagret. Detta skulle innebära att det blir ett tröskelvärde för hur låg 

artikelmängd som har lagerförts under den tid som produkten har befunnit sig i lagret. Detta är 

något som isåfall bör undersökas vidare innan alternativet övervägs.  
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7.3.3 Begränsningar i indata 

På grund av begränsad information kring Econovas artiklar har enbart lagervolym och 

nettoomsättning används som klassificeringskriterier. Andra tänkbara kriterier såsom artiklars 

täckningsbidrag samt uttagsfrekvens skulle kunnat möjliggort fler artikelklassificeringar- och 

placeringar. Just uttagsfrekvens som klassificeringskriterium skulle ge en mer rättvisande bild 

över hur artiklar bör placeras i lagren då de mest frekventa artiklarna skulle placeras närmast 

utlastningsplatserna. Således skulle en artikelplacering med avseende på artiklars 

uttagsfrekvens bidra till högre utlastningseffektivitet än i de presenterade alternativen. Mer 

indata skulle också möjliggöra flerkriterieanalyser, vilket i sin del hade påverkat resultatet på 

så sätt att artikelklassificeringarna hade fått en bättre praktisk föranrking. 

 

I kapitel 7.4 diskuteras den ekonomiska påverkan som de presenterade alternativen kommer 

att ha på Econovas verksamhet. På grund av begränsningar i indata så har det inte funnits 

någon möjlighet till att kvantifiera de besparningar i tid och kapital som de presenterade 

alternativen kommer att medföra. Skulle tillräckligt med indata funnits skulle det möjliggöra 

en jämförelse i totalkostnad mellan de presenterade alternativen och hur situationen ser ut i 

dagsläget. Detta skulle ge en tydligare bild över vad alternativen faktiskt medför, men även 

stärka resultatets kredibilitet.  

 

7.4 Diskussion kring ekonomisk påverkan 

Genom att tillämpa klassbaserade lagringsrutiner samt att införa rutiner för uppmärkning av 

aritklar kan flera besparingar uppnås. Dess värre är det svårt att kvantifiera dessa besparingar. 

 

Då klassbaserade lagringsrutiner tillämpas reduceras personalens rörelse på lagerytorna. Detta 

innebär tidsbesparingar, varav personalkostnaden för det operativa arbetet minskar. Kortare 

resesträckor på lagret innebär även en reduktion av bränsleförbrukning (och därmed 

bränslekostnad) för de fordon som används på lagret. 

 

Genom att införa rutiner för uppmärkning av artiklar blir det enklare för lagerpersonalen att 

hitta produkterna på lagret. Detta innebär att lagerpersonalen inte behöver spendera tid på att 

leta efter artiklar, varav tidsbesparingar samt reducerade personalkostnader uppnås. Detta 
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innebär även att personalens rörelse på lagret reduceras, varav bränsleförbrukning- och 

kostnad reduceras. När produkter är tydligt uppmärkta minskar också risken för att fel 

produkter skickas till kunder. Detta innebär att returkostnader vilka uppstår då kunder får fel 

produkter minskar. När kunder får fel produkter ökar dessutom hanteringsarbetet på lagret, 

vilket förknippas med bränsle- och personalkostnader. Att rätta till ett misstag vilket initialt 

kunde ha undvikits är således ett icke-vinstdrivande arbete då kunderna inte kommer att betala 

för de felaktiga produkterna. När de lagerförda artiklarna är ordentligt uppmärkta minskar 

också risken att de kommer bort i lagret, speciellt då ett streckkodssystem används för att 

uppdatera lagerpositionerna. När produkter inte försvinner på lagret minskar 

lagerföringskostnaden. 

 

De faktorer som kan ha en negativ ekonomisk påverkan vid införande av förslaget är 

investeringskostnaden av den utrustning som krävs för att systemet med uppmärkning skall 

fungera. När artiklarna skall flyttas om då zonuppdelningen skall tas i bruk uppstår även 

kostnader förknippade med detta enskilda tillfälle. Dessa två kostnader är engångskostnader 

som uppstår vid tillämpning av förslaget. De rörliga, återkommande kostnaderna är 

materialkostnader för de etiketter som skall placeras på artiklarna samt på pallarna. 
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8. Slutsats och rekommendationer 

Av de två olika alternativen bör alternativ 1 vara det alternativ som tillämpas. Detta för att 

artikelklassificeringen med nettoomsättning som klassificeringskriterie även fångar upp 

uttagsfrekvensen i lagret. Detta då råvarupriset på jord inte skiljer sig mycket från varandra, 

utan de A-klassificerade produkterna är de produkter som står för störst del av försäljningen. 

Således blir det de populäraste produkterna som kommer att placeras närmast lagerytornas 

utlastningsplatser. På så sätt blir alternativ 1 det alternativ som medför den största ökningen 

av utlastningseffektivitet av de två alternativen. 

 

I och med att artiklar Econovas sortiment kan bytas ut eller sluta säljas med tiden 

rekommenderas det att årligen uppdatera artikelklassificeringarna samt artikelplaceringen. 

Detta är också viktigt i och med att t.ex volymvärdet på produkterna kan skilja sig år för år. 

För att förfina artikelplaceringen ytterligare, och öka utlastningseffektiviteten ännu mer bör 

Econova undersöka utifall att det finns artiklar som alltid säljs ihop med varandra. T.ex om en 

B-klassificerad artikel alltid säljs tillsammans med en A-klassificerad artikel så bör den B-

klassificerade artikeln stå bredvid den A-klassificerade artikeln. Econova bör också se över 

om det finns C-klassificerade artiklar som är lika varandra och därmed kan uteslutas ur 

sortimentet. 

 

Oavsett om Econova tillämpar en klassbaserad artikelplacering eller ej rekommenderas att 

införa en artikeluppmärkning då detta skulle förenkla hanteringsarbetet på Econovas lager. 
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Bilaga 1 – Data för ABC-analys med nettoomsättning som 

klassificeringskriterie (september 2014 – september 2015) 

Kund Artikel 

% andel av 

volymvärde 

% andel av 

volymvärde 

(ackumulerande) 

% av total 

försäljning av 

artiklar 

% av total försäljning 

av artiklar 

(ackumulerande) 

A 24015 11% 11% 15% 15% 

A 24013 11% 21% 13% 28% 

B 21515 5% 26% 6% 33% 

Egna 

varumärken 

28810 

5% 31% 5% 38% 

B 21511 4% 35% 5% 44% 

B 21590 4% 39% 1% 44% 

Egna 

varumärken 

21110 

4% 43% 4% 49% 

A 24037 4% 47% 5% 53% 

A 24027 3% 50% 4% 57% 

Egna 

varumärken 

720893 

3% 53% 1% 58% 

A 24032 3% 55% 3% 62% 

B 21513 2% 58% 3% 65% 

Egna 

varumärken 

740620 

2% 60% 1% 66% 

B 21560 2% 61% 3% 69% 

Egna 

varumärken 

740625 

2% 63% 1% 70% 

Egna 

varumärken 

701205 

2% 65% 1% 71% 

B 21546 2% 66% 3% 73% 
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Egna 

varumärken 

43117 

1% 67% 0% 74% 

Egna 

varumärken 

21135 

1% 69% 1% 75% 

Egna 

varumärken 

28835 

1% 70% 1% 76% 

Egna 

varumärken 

4388 

1% 71% 0% 77% 

Egna 

varumärken 

28010 

1% 72% 1% 78% 

Egna 

varumärken 

28825 

1% 73% 1% 79% 

Egna 

varumärken 

720336 

1% 74% 1% 79% 

Egna 

varumärken 

28065 

1% 75% 1% 80% 

Egna 

varumärken 

43116 

1% 76% 0% 80% 

Egna 

varumärken 

43127 

1% 76% 0% 80% 

B 21540 1% 77% 1% 81% 

Egna 

varumärken 

5304 

1% 78% 0% 81% 

B 21565 1% 79% 1% 82% 

Egna 

varumärken 

740646 

1% 79% 1% 83% 

B 21520 1% 80% 1% 84% 

Egna 

varumärken 

4332 

1% 81% 0% 84% 

B 21570 1% 82% 1% 85% 

Egna 720335 1% 82% 1% 86% 
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varumärken 

Egna 

varumärken 

4337 

1% 83% 0% 86% 

B 21580 1% 83% 1% 87% 

Egna 

varumärken 

28040 

1% 84% 0% 87% 

Egna 

varumärken 

5219 

1% 85% 0% 87% 

Egna 

varumärken 

21125 

1% 85% 1% 88% 

B 21505 1% 86% 0% 88% 

Egna 

varumärken 

28090 

1% 86% 0% 88% 

Egna 

varumärken 

4312 

1% 87% 0% 88% 

B 21555 1% 87% 1% 89% 

Egna 

varumärken 

21910 

0% 88% 0% 89% 

Egna 

varumärken 

701209 

0% 88% 0% 89% 

B 21575 0% 89% 1% 90% 

Egna 

varumärken 

26001 

0% 89% 0% 91% 

Egna 

varumärken 

4050 

0% 90% 0% 91% 

B 21567 0% 90% 1% 91% 

Egna 

varumärken 

28080 

0% 90% 0% 92% 

Egna 

varumärken 

26003 

0% 91% 0% 92% 

Egna 28070 0% 91% 0% 92% 
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varumärken 

Egna 

varumärken 

740630 

0% 92% 0% 93% 

B 21585 0% 92% 0% 93% 

Egna 

varumärken 

26034 

0% 92% 0% 93% 

Egna 

varumärken 

740615 

0% 93% 0% 93% 

Egna 

varumärken 

28020 

0% 93% 0% 94% 

Egna 

varumärken 

28045 

0% 93% 0% 94% 

Egna 

varumärken 

28060 

0% 94% 0% 94% 

B 21551 0% 94% 0% 94% 

Egna 

varumärken 

21130 

0% 94% 0% 95% 

Egna 

varumärken 

720332 

0% 94% 0% 95% 

Egna 

varumärken 

720349 

0% 95% 0% 95% 

Egna 

varumärken 

28830 

0% 95% 0% 96% 

Egna 

varumärken 

28820 

0% 95% 0% 96% 

Egna 

varumärken 

21120 

0% 95% 0% 96% 

B 21571 0% 96% 0% 97% 

B 21545 0% 96% 0% 97% 

Egna 

varumärken 

799611 

0% 96% 0% 97% 
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Egna 

varumärken 

720333 

0% 96% 0% 97% 

Egna 

varumärken 

28085 

0% 97% 0% 97% 

Egna 

varumärken 

730400 

0% 97% 0% 97% 

Egna 

varumärken 

730420 

0% 97% 0% 97% 

Egna 

varumärken 

720316 

0% 97% 0% 97% 

Egna 

varumärken 

4321 

0% 97% 0% 97% 

Egna 

varumärken 

4397 

0% 97% 0% 98% 

Egna 

varumärken 

740645 

0% 98% 0% 98% 

Egna 

varumärken 

720355 

0% 98% 0% 98% 

Egna 

varumärken 

720315 

0% 98% 0% 98% 

Egna 

varumärken 

43126 

0% 98% 0% 98% 

Egna 

varumärken 

25315 

0% 98% 0% 98% 

Egna 

varumärken 

28050 

0% 98% 0% 98% 

Egna 

varumärken 

5302 

0% 98% 0% 98% 

Egna 

varumärken 

22685 

0% 98% 0% 99% 

Egna 26033 0% 99% 0% 99% 
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varumärken 

Egna 

varumärken 

4314 

0% 99% 0% 99% 

Egna 

varumärken 

22690 

0% 99% 0% 99% 

Egna 

varumärken 

28049 

0% 99% 0% 99% 

Egna 

varumärken 

4334 

0% 99% 0% 99% 

Egna 

varumärken 

720318 

0% 99% 0% 99% 

Egna 

varumärken 

28015 

0% 99% 0% 99% 

Egna 

varumärken 

720338 

0% 99% 0% 99% 

Egna 

varumärken 

28056 

0% 99% 0% 99% 

B 21566 0% 99% 0% 99% 

Egna 

varumärken 

720891 

0% 100% 0% 99% 

Egna 

varumärken 

22670 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

701213 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

21916 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

720373 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

25310 

0% 100% 0% 100% 

Egna 25305 0% 100% 0% 100% 
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varumärken 

Egna 

varumärken 

720816 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

720354 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

720813 

0% 100% 0% 100% 

B 21525 0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

28055 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

5311 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

799635 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

720353 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

28095 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

720823 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

5312 

0% 100% 0% 100% 

B 22167 0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

28048 

0% 100% 0% 100% 

B 21530 0% 100% 0% 100% 

C 70040 0% 100% 0% 100% 

B 21526 0% 100% 0% 100% 

Bilaga 1 - Data för ABC-analys med nettoomsättning som klassificeringskriterie 
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Bilaga 2 – Data för artikelklassificering med 

nettoomsättning som klassificeringskriterie (september 2014 

– september 2015) 

Kund Artikel 

% andel av 

volymvärde 

% andel av 

volymvärde 

(ackumulerande) 

% av total 

försäljning av 

artiklar 

% av total försäljning 

av artiklar 

(ackumulerande) 

A 24015 11% 11% 15% 15% 

A 24013 11% 21% 13% 28% 

B 21515 5% 26% 6% 33% 

Egna 

varumärken 

28810 

5% 31% 5% 38% 

B 21511 4% 35% 5% 44% 

B 21590 4% 39% 1% 44% 

Egna 

varumärken 

21110 

4% 43% 4% 49% 

A 24037 4% 47% 5% 53% 

A 24027 3% 50% 4% 57% 

Egna 

varumärken 

720893 

3% 53% 1% 58% 

A 24032 3% 55% 3% 62% 

B 21513 2% 58% 3% 65% 

Egna 

varumärken 

740620 

2% 60% 1% 66% 

B 21560 2% 61% 3% 69% 

Egna 

varumärken 

740625 

2% 63% 1% 70% 

Egna 

varumärken 

701205 

2% 65% 1% 71% 

B 21546 2% 66% 3% 73% 
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Egna 

varumärken 

43117 

1% 67% 0% 74% 

Egna 

varumärken 

21135 

1% 69% 1% 75% 

Egna 

varumärken 

28835 

1% 70% 1% 76% 

Egna 

varumärken 

4388 

1% 71% 0% 77% 

Egna 

varumärken 

28010 

1% 72% 1% 78% 

Egna 

varumärken 

28825 

1% 73% 1% 79% 

Egna 

varumärken 

720336 

1% 74% 1% 79% 

Egna 

varumärken 

28065 

1% 75% 1% 80% 

Egna 

varumärken 

43116 

1% 76% 0% 80% 

Egna 

varumärken 

43127 

1% 76% 0% 80% 

B 21540 1% 77% 1% 81% 

Egna 

varumärken 

5304 

1% 78% 0% 81% 

B 21565 1% 79% 1% 82% 

Egna 

varumärken 

740646 

1% 79% 1% 83% 

B 21520 1% 80% 1% 84% 

Egna 

varumärken 

4332 

1% 81% 0% 84% 

B 21570 1% 82% 1% 85% 

Egna 720335 1% 82% 1% 86% 
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varumärken 

Egna 

varumärken 

4337 

1% 83% 0% 86% 

B 21580 1% 83% 1% 87% 

Egna 

varumärken 

28040 

1% 84% 0% 87% 

Egna 

varumärken 

5219 

1% 85% 0% 87% 

Egna 

varumärken 

21125 

1% 85% 1% 88% 

B 21505 1% 86% 0% 88% 

Egna 

varumärken 

28090 

1% 86% 0% 88% 

Egna 

varumärken 

4312 

1% 87% 0% 88% 

B 21555 1% 87% 1% 89% 

Egna 

varumärken 

21910 

0% 88% 0% 89% 

Egna 

varumärken 

701209 

0% 88% 0% 89% 

B 21575 0% 89% 1% 90% 

Egna 

varumärken 

26001 

0% 89% 0% 91% 

Egna 

varumärken 

4050 

0% 90% 0% 91% 

B 21567 0% 90% 1% 91% 

Egna 

varumärken 

28080 

0% 90% 0% 92% 

Egna 

varumärken 

26003 

0% 91% 0% 92% 

Egna 28070 0% 91% 0% 92% 
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varumärken 

Egna 

varumärken 

740630 

0% 92% 0% 93% 

B 21585 0% 92% 0% 93% 

Egna 

varumärken 

26034 

0% 92% 0% 93% 

Egna 

varumärken 

740615 

0% 93% 0% 93% 

Egna 

varumärken 

28020 

0% 93% 0% 94% 

Egna 

varumärken 

28045 

0% 93% 0% 94% 

Egna 

varumärken 

28060 

0% 94% 0% 94% 

B 21551 0% 94% 0% 94% 

Egna 

varumärken 

21130 

0% 94% 0% 95% 

Egna 

varumärken 

720332 

0% 94% 0% 95% 

Egna 

varumärken 

720349 

0% 95% 0% 95% 

Egna 

varumärken 

28830 

0% 95% 0% 96% 

Egna 

varumärken 

28820 

0% 95% 0% 96% 

Egna 

varumärken 

21120 

0% 95% 0% 96% 

B 21571 0% 96% 0% 97% 

B 21545 0% 96% 0% 97% 

Egna 

varumärken 

799611 

0% 96% 0% 97% 
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Egna 

varumärken 

720333 

0% 96% 0% 97% 

Egna 

varumärken 

28085 

0% 97% 0% 97% 

Egna 

varumärken 

730400 

0% 97% 0% 97% 

Egna 

varumärken 

730420 

0% 97% 0% 97% 

Egna 

varumärken 

720316 

0% 97% 0% 97% 

Egna 

varumärken 

4321 

0% 97% 0% 97% 

Egna 

varumärken 

4397 

0% 97% 0% 98% 

Egna 

varumärken 

740645 

0% 98% 0% 98% 

Egna 

varumärken 

720355 

0% 98% 0% 98% 

Egna 

varumärken 

720315 

0% 98% 0% 98% 

Egna 

varumärken 

43126 

0% 98% 0% 98% 

Egna 

varumärken 

25315 

0% 98% 0% 98% 

Egna 

varumärken 

28050 

0% 98% 0% 98% 

Egna 

varumärken 

5302 

0% 98% 0% 98% 

Egna 

varumärken 

22685 

0% 98% 0% 99% 

Egna 26033 0% 99% 0% 99% 



56 

 

 

 

varumärken 

Egna 

varumärken 

4314 

0% 99% 0% 99% 

Egna 

varumärken 

22690 

0% 99% 0% 99% 

Egna 

varumärken 

28049 

0% 99% 0% 99% 

Egna 

varumärken 

4334 

0% 99% 0% 99% 

Egna 

varumärken 

720318 

0% 99% 0% 99% 

Egna 

varumärken 

28015 

0% 99% 0% 99% 

Egna 

varumärken 

720338 

0% 99% 0% 99% 

Egna 

varumärken 

28056 

0% 99% 0% 99% 

B 21566 0% 99% 0% 99% 

Egna 

varumärken 

720891 

0% 100% 0% 99% 

Egna 

varumärken 

22670 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

701213 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

21916 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

720373 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

25310 

0% 100% 0% 100% 

Egna 25305 0% 100% 0% 100% 
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varumärken 

Egna 

varumärken 

720816 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

720354 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

720813 

0% 100% 0% 100% 

B 21525 0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

28055 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

5311 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

799635 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

720353 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

28095 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

720823 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

5312 

0% 100% 0% 100% 

B 22167 0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

28048 

0% 100% 0% 100% 

B 21530 0% 100% 0% 100% 

C 70040 0% 100% 0% 100% 

B 21526 0% 100% 0% 100% 

Bilaga 2 - Data för artiklars nettoomsättning 
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Bilaga 3 – Data för artikelklassificering med lagervolym 

som klassificeringskriterie (september 2014 – september 

2015) 

Kund Artikel % andel av 

volymvärd

e 

% andel av 

volymvärde 

(ackumulerande) 

% av total 

försäljning av 

artiklar 

% av total försäljning 

av artiklar 

(ackumulerande) 

A 24013 19% 19% 13% 13% 

A 24015 13% 32% 15% 28% 

A 24037 8% 40% 5% 32% 

Egna 

varumärken 

28810 

7% 47% 5% 38% 

B 21515 5% 52% 6% 43% 

B 21546 5% 57% 3% 46% 

B 21513 4% 61% 3% 49% 

A 24032 4% 65% 3% 53% 

B 21560 4% 70% 3% 55% 

B 21511 2% 72% 5% 60% 

A 24027 2% 74% 4% 64% 

Egna 

varumärken 

720335 

2% 76% 1% 65% 

Egna 

varumärken 

28010 

2% 78% 1% 66% 

Egna 

varumärken 

701205 

2% 79% 1% 67% 

Egna 

varumärken 

21110 

1% 80% 4% 71% 

Egna 

varumärken 

28825 

1% 81% 1% 72% 

Egna 701209 1% 83% 0% 72% 
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varumärken 

B 21520 1% 83% 1% 73% 

Egna 

varumärken 

22685 

1% 84% 0% 73% 

Egna 

varumärken 

28070 

1% 85% 0% 73% 

Egna 

varumärken 

720332 

1% 86% 0% 74% 

B 21575 1% 86% 1% 75% 

Egna 

varumärken 

28095 

1% 87% 0% 75% 

Egna 

varumärken 

21135 

1% 88% 1% 76% 

Egna 

varumärken 

5312 

1% 88% 0% 76% 

Egna 

varumärken 

28065 

1% 89% 1% 76% 

B 21567 1% 90% 1% 77% 

Egna 

varumärken 

740620 

1% 90% 1% 78% 

Egna 

varumärken 

720349 

1% 91% 0% 79% 

Egna 

varumärken 

28080 

0% 91% 0% 79% 

Egna 

varumärken 

4337 

0% 92% 0% 79% 

B 21590 0% 92% 1% 80% 

Egna 

varumärken 

28040 

0% 92% 0% 81% 

Egna 

varumärken 

22670 

0% 93% 0% 81% 



60 

 

 

 

Egna 

varumärken 

21130 

0% 93% 0% 81% 

Egna 

varumärken 

28835 

0% 93% 1% 82% 

Egna 

varumärken 

740625 

0% 94% 1% 83% 

B 21505 0% 94% 0% 84% 

Egna 

varumärken 

43127 

0% 94% 0% 84% 

Egna 

varumärken 

4388 

0% 95% 0% 84% 

Egna 

varumärken 

28045 

0% 95% 0% 85% 

Egna 

varumärken 

701213 

0% 95% 0% 85% 

B 21530 0% 95% 0% 85% 

Egna 

varumärken 

720353 

0% 96% 0% 85% 

B 21565 0% 96% 1% 85% 

C 70040 0% 96% 0% 85% 

B 21570 0% 96% 1% 86% 

Egna 

varumärken 

740615 

0% 97% 0% 86% 

Egna 

varumärken 

4332 

0% 97% 0% 87% 

Egna 

varumärken 

5304 

0% 97% 0% 87% 

B 21545 0% 97% 0% 87% 

Egna 

varumärken 

740645 

0% 97% 0% 87% 

Egna 43117 0% 97% 0% 88% 
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varumärken 

Egna 

varumärken 

28020 

0% 98% 0% 88% 

B 21525 0% 98% 0% 88% 

B 21551 0% 98% 0% 89% 

Egna 

varumärken 

43126 

0% 98% 0% 89% 

Egna 

varumärken 

43116 

0% 98% 0% 89% 

Egna 

varumärken 

28830 

0% 98% 0% 89% 

Egna 

varumärken 

740646 

0% 98% 1% 90% 

Egna 

varumärken 

26033 

0% 98% 0% 90% 

Egna 

varumärken 

21120 

0% 99% 0% 91% 

Egna 

varumärken 

5219 

0% 99% 0% 91% 

Egna 

varumärken 

26003 

0% 99% 0% 91% 

B 21540 0% 99% 1% 92% 

B 21580 0% 99% 1% 92% 

Egna 

varumärken 

28090 

0% 99% 0% 92% 

Egna 

varumärken 

22690 

0% 99% 0% 93% 

Egna 

varumärken 

28056 

0% 99% 0% 93% 

Egna 

varumärken 

28060 

0% 99% 0% 93% 
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Egna 

varumärken 

720823 

0% 99% 0% 93% 

Egna 

varumärken 

25310 

0% 99% 0% 93% 

Egna 

varumärken 

26001 

0% 99% 0% 93% 

Egna 

varumärken 

740630 

0% 99% 0% 94% 

Egna 

varumärken 

28085 

0% 99% 0% 94% 

B 21571 0% 99% 0% 94% 

Egna 

varumärken 

720318 

0% 99% 0% 94% 

Egna 

varumärken 

720338 

0% 99% 0% 94% 

Egna 

varumärken 

26034 

0% 99% 0% 95% 

Egna 

varumärken 

720355 

0% 100% 0% 95% 

Egna 

varumärken 

720333 

0% 100% 0% 95% 

Egna 

varumärken 

28049 

0% 100% 0% 95% 

Egna 

varumärken 

21910 

0% 100% 0% 95% 

Egna 

varumärken 

28050 

0% 100% 0% 95% 

Egna 

varumärken 

720354 

0% 100% 0% 95% 

Egna 

varumärken 

720373 

0% 100% 0% 95% 
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Egna 

varumärken 

720816 

0% 100% 0% 95% 

Egna 

varumärken 

28055 

0% 100% 0% 95% 

Egna 

varumärken 

4334 

0% 100% 0% 95% 

B 21585 0% 100% 0% 96% 

Egna 

varumärken 

21916 

0% 100% 0% 96% 

Egna 

varumärken 

25315 

0% 100% 0% 96% 

Egna 

varumärken 

4050 

0% 100% 0% 96% 

Egna 

varumärken 

720316 

0% 100% 0% 96% 

Egna 

varumärken 

730400 

0% 100% 0% 96% 

Egna 

varumärken 

720891 

0% 100% 0% 96% 

Egna 

varumärken 

28048 

0% 100% 0% 96% 

Egna 

varumärken 

720336 

0% 100% 1% 97% 

Egna 

varumärken 

730420 

0% 100% 0% 97% 

Egna 

varumärken 

28015 

0% 100% 0% 97% 

Egna 

varumärken 

720315 

0% 100% 0% 97% 

B 21555 0% 100% 1% 98% 

Egna 25305 0% 100% 0% 98% 
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varumärken 

Egna 

varumärken 

799635 

0% 100% 0% 98% 

Egna 

varumärken 

720893 

0% 100% 1% 99% 

Egna 

varumärken 

21125 

0% 100% 1% 99% 

Egna 

varumärken 

4312 

0% 100% 0% 99% 

Egna 

varumärken 

28820 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

799611 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

4321 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

4397 

0% 100% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

5302 

0% 0% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

4314 

0% 0% 0% 100% 

B 21566 0% 0% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

720813 

0% 0% 0% 100% 

Egna 

varumärken 

5311 

0% 0% 0% 100% 

B 22167 0% 0% 0% 100% 

B 21526 0% 0% 0% 100% 

Bilaga 3 - Data för artiklars lagervolym 


