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Abstract 
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Abstract 

To be a highly competitive company in today's market, it is important for companies to utilize 
their resources as efficiently as possible. Customers have high demands on price, quality, and 
delivery reliability and in order to meet the customers hard and growing demands, it is 
important for the companies to work with continuous improvements. A process where there 
are great opportunities for improvements is how companies work with their material 
handling. This means everything from storage and transportation to administrative 
operations. 
 
PMC Cylinders is a company located in Vaggeryd, which produces hydraulic cylinders in 
various sizes. In this thesis, a case study is done on one of their material storage to investigate 
whether the material handling in the storage can be more streamlined. 

A lot of resources is also tied up in the warehouse due to low sales of certain pipes. PCM wants 
to utilize the warehouse more effectively and get a better fill rate of essential material. The 
capital that is bound in the stock must be of material that has a high picking frequency. Some 
of the material in the warehouse has been there for so long that they are no longer used in 
their product range. There will be rust on several pipes as the layer is poorly insulated and 
moisture easily absorbs. This can lead to deterioration of quality of the material and disposal. 

To tackle this problem and to get more information, an ABC-analysis is made. 
An ABC-analysis aimed at dividing the material into different classes was conducted to 
investigate which material should be prioritized in the material handling. With the help of the 
ABC-analysis, 3 suggestions were proposed for a new article placement that should reduce 
time for material handling. 
 
It was also investigated if the material in the stock is relevant for PMC Cylinders products. 
This resulted in another suggestion. The suggestion indicated that the company was 
recommended to discard the material considered to be outdated. A calculation was made of 
how the change could affect the storage, it showed that agent stock level will decrease by 2.1% 
and the stock turnover will increase by 2.03% when discarding of the outdated material is 
performed. 

 

 

 



Sammanfattning 

ii 

Sammanfattning 

För att vara ett högt konkurrerande företag i dagens marknad gäller det för företagen att 
utnyttja sina resurser så effektivt som möjligt. Kunderna har stora krav på pris, kvalitet, 
leveranssäkerhet och för att kunna möta kundernas hårda och växande krav gäller det att 
arbeta med ständiga förbättringar. En process där det kan finnas stora möjligheter till 
förbättring, är hur företag arbetar med deras materialhantering. Det innebär allt från 
lagerhållning och transportering till administrativa aktiviteter. 
 
PMC Cylinders är ett företag, lokaliserat i Vaggeryd, som producerar hydraulcylindrar i olika 
storlekar. I det här examensarbetet görs det en fallstudie på ett av deras materiallager för att 
undersöka om materialhanteringen i lagret kan effektiviseras. 
 
I dagsläget binds det även mycket kapital i rörlagret på grund av låg omsättning av vissa rör. 
PCM vill utnyttja lagret mer effektivt och få en bättre fyllnadsgrad av väsentligt material och 
därmed en högre omsättning i lagret, d.v.s. det kapital som binds i lagret ska vara av material 
som har en hög plockfrekvens. En del av materialet i lagret har funnits där så länge att de inte 
längre används i deras produktsortiment. Det uppstår rost på flera rör då lagret är dåligt 
isolerat och fukt tar sig lätt in. Detta kan leda till försämrad kvalitet av materialet och 
kassation.  
 
För att tackla det här problemet och för att få mer informations görs en ABC-analys. 
En ABC-analys som går ut på att dela upp materialet i olika klasser genomfördes för att 
undersöka vilket material som skall prioriteras i materialhanteringen. Med hjälp av ABC-
analysen togs det fram tre åtgärdsförslag om en ny artikelplacering som bör reducera 
ledtiderna för plock av material i lagret. 
 
Det undersöktes även om materialet i lagret är aktuellt för PMC Cylinders produktsortiment. 
Detta resulterade i att ett åtgärdsförslag till togs fram. Åtgärdsförslaget innebar att företaget 
rekommenderades att kassera det material som anses vara inaktuellt. En beräkning gjordes på 
hur förändringen påverkar lagret och det visade att MLN minskar med 2,1% och LOH ökar 
med 2,03% då kassering av inaktuella produkter genomförs. 
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Nyckelord:  
LOH - Lageromsättningshastighet 
MLN - Medellagernivå 
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1 Introduktion 
 
För att kunna vara ett konkurrenskraftigt företag i dagens marknad gäller det att ständigt 
arbeta med att effektivisera företagets olika processer. Det finns flera saker i ett företag som 
man kan arbeta med för att utnyttja företagets resurser bättre. Genom att hitta effektivare 
lösningar på dagliga arbetsmoment, kan man använda de resurser som blir över till att 
utveckla företaget att bli mer lönsamt. Att arbeta och utveckla ett väl fungerande 
logistiksystem kan vara nyckeln för ett företag att bli mer effektivt. För att göra företaget så 
konkurrenskraftigt som möjligt är det viktigt att prioritera rätt saker att arbeta med. Det är 
också viktigt att lyssna på vad kunden vill och fylla deras krav. Detta kan göra att företagets 
produkter och tjänster börjar sälja mer på marknaden. [1, pp. 38-39] 
 
I många företag kan det vara väldigt oorganiserat inne på lagren. Företag väljer att fokusera 
på produktionseffektivitet och glömmer oftast bort lagerhanteringen. Detta bidrar till mindre 
effektiviserade lager och lagerhantering. Konsekvenserna av att ha ett oorganiserat lager kan 
vara många. I dagsläget finns det stora krav på att lagret alltid ska kunna leverera produkter 
till produktionen samtidigt som man inte vill ha en för stor kapitalbindning i lagret. Att hitta 
en bra kombination av detta kan vara svårt. Med ett oorganiserat lager kan det även bli 
onödigt långa ledtider som kan minska effektiviteten i produktionen. Hittar man lösningar på 
detta kommer företagen en bit på vägen till att bli mer lönsamt. 

[1, pp. 13-14] 

1.1 Bakgrund 
 
PMC Cylinders är ett företag som tillverkar hydraulikcylindrar i alla storlekar. Företaget har 
tillverkat cylindrar sedan 50-talet och är nu ett etablerat företag på marknaden. PMC 
Cylinders har ett stort kundsegment inom industrimarknaden, deras produkter används till 
exempel i stålverk, pappersbruk och gruvindustrin.  
 
Idag tillverkar företaget hydraulikcylindrar som har en diameter mellan 20 och 500 
millimeter och är upp till 15 meter långa. Tre av PMC:s fabriker är lokaliserade i Vaggeryd. De 
tre fabrikerna är uppdelade i storleksordning, en Large fabrik där de stora cylindrarna 
tillverkas, Medium fabrik där det medelstora tillverkas och en Small fabrik där det mindre 
cylindrarna tillverkas. I det här examensarbetet kommer en undersökning göras på ett 
materiallager i PMC Cylinders Medium Fabrik. [2] 

1.2 Problembeskrivning 
 
Produktionschefen på PMC Cylinders anser att rörlagret på Medium fabriken inte är 
tillräckligt organiserat och finner behov av förbättring av materialhanteringen. Genom att 
bättre organisera lagret vill han att ledtider för plockning av material ska minska. I dagsläget 
används ingen teoretisk placeringsprincip för de artiklar som är förvarade i materiallagret, 
utan materialet placeras efter mån av plats. Detta kan leda till att artiklar med en hög 
plockfrekvens blir placerade på platser som inte är effektiva för plockningen. 
 
I dagsläget binds det även mycket kapital i rörlagret på grund av låg omsättning av vissa rör. 
PCM vill utnyttja lagret mer effektivt och få en bättre fyllnadsgrad av väsentligt material och 
därmed en högre omsättning i lagret, d.v.s. det kapital som binds i lagret ska vara av material 
som har en hög plockfrekvens. En del av materialet i lagret har funnits där så länge att de inte 
längre används i deras produktsortiment. Det uppstår rost på flera rör då lagret är dåligt 
isolerat och fukt tar sig lätt in. Detta kan leda till försämrad kvalitet av materialet och 
kassation.  
 
En brist som påpekades var att det är svårt att hålla koll på FIFO (first in, first out), vilket 
innebär att material som beställts först ska användas först, så inte material som ligger ytterst 
och är mest tillgängligt endast används. Detta gör så att liggtiden för vissa material blir väldigt 
långa och kan ge ekonomiska konsekvenser för företaget. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur man genom en analys av 
materialhanteringen kan effektivisera ett lager. Undersökningar gjordes på hur 
resursanvändningen i lagret ser ut i dagsläget, om ledtider går att minska vid plock av 
material och hur en förändring av resursanvändning påverkar materiallagret.  

Studien har till avsikt att ge PMC Cylinders förslag på hur ledtider vid plockning av material 
kan minskas och hur man kan öka fyllnadsgraden av material med hög efterfrågan.  

Studiens frågeställningar är: 

[1] Hur ser omsättningen av artiklar ut i materiallagret? 

[2] Kan ledtider vid plockning av material minskas när lagret omorganiseras? 

[3] Hur kan förutsättningarna förändras för att nå ökad omsättningshastighet i 
materiallagret? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

·       Förvaringsmetoder kommer inte hanteras i detta examensarbete. 
·         Inköpsrutiner kommer inte att beröras. 
·         Principer för uppmärkning av artiklar kommer inte att beröras. 
·         Tiden är en begränsning för projektet. 
·         Det är ett rent teoretiskt projekt och inga praktiska ändringar kommer appliceras 
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1.5 Disposition 
 
Innehållet i rapporten är indelade i nio delar. Rapporten börjar med en inledning där 
bakgrunden till varför denna studie görs och vilka frågeställningar som kommer besvaras. 
Rapporten består av följande: 
 
Kapitel 2: Teoretiskt ramverk 
Här redovisas vilken teoretisk grund som har använts under studien där teorierna är 
refererade till aktuell kurslitteratur eller forskningslitteratur. 
 
Kapitel 3: Metod 
Här redovisas vilka metoder som har använts under denna studie. Metoderna kommer vara 
refererade till aktuell kurslitteratur eller forskningslitteratur. 
 
Kapitel 4: Nulägesbeskrivning 
Här redovisas en nulägesbeskrivning på företaget från data insamlad från nulägesanalysen. 
 
Kapitel 5: Analys 
Här redovisas vad resultatet blev på de analyser som gjordes under studien på data insamlad 
från företaget. 
 
Kapitel 6: Åtgärdsförslag och diskussion 
Här redovisas det åtgärdsförslag som har tagits fram med hjälp av den data som har 
införskaffats under de tidigare kapitlen. Det finns även en diskussion kring de åtgärdsförslag 
som har tagits fram. 
 
Kapitel 7: Slutsatser 
Här redovisas slutsatser och det ges även förslag till vidare forskning. 
 
Kapitel 8: Referenser 
Här redovisas referenser till var all fakta är hämtad från. 
 
Kapitel 9: Bilagor 
Här redovisas bilagor till de figurer som används i rapporten. 
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2 Teoretiskt ramverk 
 
Under detta kapitel redovisas vilken teoretisk information som har använts i denna studie.  

 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori  
 

Frågeställning 1: Hur ser omsättningen av artiklar ut i materiallagret? 
 
För att besvara den första frågeställningen undersöktes vilka aktiviteter som sker när material 
hämtas från ett rörlager i PMC cylinders produktion på Medium fabriken. Undersökningen 
gjordes genom en nulägesanalys. Teorier som studerades och användes är kopplade till 
produktionslogistik. Teorin är hämtad från litteratur som Logistik – Läran om effektiva 
materialflöden av Jonsson, P. och Mattsson, S-A och Logistikens grunder av Lumsden, K. 
Teorin täcker områden som materialflöde, flödeslayout, lagerstyrning och ledtider.  
 

Frågeställning 2: Kan ledtider vid plockning av material minskas när lagret omorganiseras? 

 
För att besvara den andra frågeställningen undersöktes om en omorganisering av lagret kan 
minska ledtider vid plock av material. En teori som användes var ABC-analys. Denna teori är 
nämnd i den litteratur som har studerats. Det är en välkänd teori som används för att 
bestämma servicenivå på artiklar genom att dela upp de i olika klasser baserat på olika 
klassificeringskategorier som bestäms efter vad man anser är viktigast. Dessutom har teorier 
för layouts och placeringsprinciper studerats för att kunna besvara frågeställningen. 
 
Frågeställning 3: Hur kan förutsättningarna förändras för att nå ökad             
omsättningshastighet i materiallagret? 
 
För att besvara den tredje frågeställningen så undersöktes om de åtgärdsförslagen som gavs 
påverkade omsättningen av artiklar i lagret. Relevanta teorier för att kunna undersöka detta 
är teorier om resursanvändning för lagerstyrning, detta omfattar medellagernivå, 
lageromsättningshastighet, resursutnyttjande och diverse kostnader för lagerhantering. 
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2.2 Logistik 

 

2.2.1 Begreppet Logistik 
 
Logistik definieras som de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service i 
rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad (de sju 
R:en) [3, p. 17]. 
 
Jonsson & Mattson har ett liknande tankesätt när det gäller logistik, de kallar logistik för läran 
om effektiva materialflöden och beskriver logistikarbetet som: “Logistik = Planering, 
organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från råmaterialanskaffning till 
slutlig konsumtion och returflöden av använd produkt och som syftar till att tillfredsställa 
kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga 
kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser.” [1, p. 20]. 
 
Jonsson & Mattson beskriver också logistik som ett sätt att få en ökad ekonomisk vinning i 
materialflöden för ett företag genom att öka intäkter, minska utgifter och minska bundet 
kapital [1, p. 20]. 
 

2.2.2 Logistikens historia 
 
Logistik har funnits i människans undermedvetna rationella tänkande långt tillbaka i 
historien. Metoden att bestämma hur mycket vete som ska sås, hur stora laster med olja som 
ska skeppas till att förnödenheter måste fram till rätt plats vid rätt tidpunkt så att soldater inte 
ska svälta är inget nytt. Det var först i Frankrike på 1670-talet som dessa aktiviteter skrevs ner 
och bokfördes. Efter andra världskriget uppmärksammades den militära logistiken och 
utvecklades till “business logistics”. Utvecklingen gjordes framförallt i början av 1960-talets 
USA, där forskningen kring logistik gjordes på universiteten Stanford och North Western. 
Intresset för logistik har ökat med åren. På 70-talet blev produktion mer komplex och allt mer 
krävande samtidigt som energikriser kom vilket gjorde det viktigare att effektivisera arbetet. 
På 80-talet blev inflationen hög vilket gjorde att lagervärdena blev högre. på 90-talet och 
2000-talet blev kraven högre från kunderna i och med globaliseringen vilket ökade krav på tid 
och flexibilitet. På 2010-talet har utvecklingen inom IT och tekniken ökat möjligheten till att 
effektivisera logistiken mer och företag väljer olika strategier för att på bästa möjliga sätt bli 
ett vinstdrivande företag. Mycket av dagens logistik är influerat från Japan där tankesätten 
Lean production och de 5S:en härstammar från och där utvecklingen finslipades hos Toyota 
som arbetade mycket med att effektivisera flöden och flexibilitet. [3, pp. 47-48] 
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2.2.3 Produktionslogistik  
 
Grunderna inom logistik är att rätt sak ska vara på rätt plats vid rätt tillfälle i rätt mängd 
vilket är viktigt inom produktionen. I produktionslogistik arbetar man framförallt med att 
effektivisera flödet. Effektiviseringen sker oftast genom att förkorta ledtider och optimera 
takten i produktionen. Logistiken i produktion är essentiell då rätt material måste vara på rätt 
plats, i rätt mängd, av rätt kvalitet, på rätt tid så att det inte blir stopp i produktionen. 
 
Redan i ett tidigt stadium planeras vilken strategi och layout som ska användas när en ny 
produkt designas. När en ny produkt konstrueras lönar det sig att ha framförhållning och 
planera för hur produktionen och logistiken av produkten ska hanteras. Mattsson & Jonsson 
skriver att det som påverkar planeringsarbetet mest är antalet planeringspunkter. En 
planeringspunkt är ett förädlingssteg på en tillverkningsorder. I logistikarbetet måste denna 
aktivitet planeras, beordras, följas upp och avrapporteras. 
Antalet planeringspunkter som finns kan påverkas i ett tidigt stadium. När man designar och 
konstruerar en ny produkt kan man välja att tillverka den på ett visst sätt för att till exempel 
minska antalet steg och sänka kostnaden eller ha fler steg för att säkerställa att kvaliteten på 
produkten bli hög. Ett av dessa stegen kan vara hur material hanteras och styrs i lager. [1, pp. 
20-27] 
 
 
 

2.3 Logistikkostnader 
 
Ett logistiksystem har stor påverkan på flera inkomster och utgiftsposter för ett företag. 
Genom att effektivisera logistiksystemet så vill man åstadkomma ett förbättrat resultat, 
minskas utgifterna för vissa logistikkostnader betyder det inte nödvändigtvis att kostnaderna 
för logistik i sin helhet minskar. Anledningen till detta är att när en förändring görs i 
logistikflödet så påverkas aktiviteter som uppkommer senare i flödet. Därför är det viktigt att 
man bryter ner logistikkostnaderna till olika kostnadstyper för att kunna få en bättre bild över 
hur de påverkas av varandra. 
Jonsson och Mattson skriver att logistikkostnaderna kan brytas ned till dessa punkter: 

 
• Transport och hanteringskostnader 

• Emballeringskostnader 

• Lagerhållningskostnader 

• Administrativa kostnader 

• Orderkostnader 

• Kapacitetsrelaterade kostnader 

• Brist- och förseningskostnader 

• Miljökostnader 
 
En nedbrytning av logistikkostnaderna gör att det blir enklare att få information om vilka 
processer man ska fokusera på och samtidigt få mer detaljerad information om kostnaderna 
för varje delprocess. Dessa delprocesser kan definieras olika beroende på företagets principer. 
[1, pp. 129-140] 
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2.3.1 Transport och hanteringskostnader 
 
I denna process hanteras och redovisas de aktiviteter som sker vid förflyttning av gods inom 
företaget, externa transporterna och de kostnader som uppkommer när gods skadas. Under 
denna process hanteras även den kapitalkostnad som uppkommer vid transportering av 
godset. [1, p. 130] 
 

2.3.2 Emballeringskostnader 

 
Denna process behandlar alla kostnader som uppkommer vid paketering av gods och vid 
märkning av gods [1, p. 131]. 
 

2.3.3 Lagerhållningskostnader 
 
Lagerhållningskostnaderna är uppdelade i tre kostnadskomponenter: kapitalkostnaden, 
förvaringskostnader och osäkerhetskostnaden. Man delar upp kostnaderna i dessa tre 
kostnadskomponenter för att det ska vara enklare att beräkna lagerhållningskostnaden. 
 
Under denna process beräknas kostnaden som uppkommer när material lagerhålls, man 
beräknar inte bara den fysiska kostnaden utan även de finansiella- och 
osäkerhetskostnaderna. Med de finansiella kostnaderna beräknas de avkastningskrav som 
finns och hur det bundna kapitalet som finns i lagret påverkar detta avkastningskrav. I 
osäkerhetskostnaden beräknas den risk företaget tar med att lagerhålla gods, d.v.s. risken för 
defekta produkter, att godset blir inkurant och svinn. [1, p. 131] 
 

2.3.4 Administrativa kostnader 
 
De aktiviteter som hamnar under administrativa kostnader är kostnader för planering och 
styrning av materialflödet. Det innebär kostnader för den personal som behandlar de 
administrativa arbetet, kostnader vid inköp av material och kostnaden för det system som 
används vid materialstyrningen. [1, pp. 137-138] 
 

2.3.5 Orderkostnader 
 
Kostnader som uppkommer vid inköps- och tillverkningsorder hanteras under 
orderkostnader. Denna kostnadstyp används vid redovisning av storleken på det inköpta 
orderkvantiteterna. [1, p. 138] 
 

2.3.6 Kapacitetsrelaterade kostnader  
 
Kapacitetsrelaterade kostnader är kostnader som uppkommer för att kunna uppehålla den 
tillgängliga kapacitet som finns i företaget, det vill säga de årliga kostnaderna för underhåll, 
hyra och kostnader för att använda sig utav anordningar som höjer kapaciteten i processen. [1, 
p. 139] 
 

2.3.7 Brist- och förseningskostnader 
 
Under denna kostnadstyp behandlas de kostnader som uppkommer när leveransen blir 
försenad eller inte uppfyller kundens önskemål. Man räknar på det extra kostnader som kan 
uppkomma när en leverans inte uppnår målet men också de intäkter som kan förloras om 
man har en låg kundservicenivå. [1, p. 139] 
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2.3.8 Miljökostnader 
 
Kostnader som behandlas under miljökostnader är hur transporter av gods har en påverkan 
på miljön, det kan handla om utsläpp av farliga gaser till vilka bullernivåer som 
transportmedlet utger när gods transporteras. Denna kostnadstyp kan vara svår att värdera då 
det finns många variabler som spelar roll om hur stor miljöpåverkan logistiksystemet faktiskt 
har. [1, p. 140] 
 

 

2.4 Lager 
 
I ett materialflöde finns det alltid någon slags diskontinuitet, och för att inte stoppa upp 
försörjningskedjan så använder sig företag av något slags förvaringsyta för material för att 
motverka den diskontinuiteten som finns. Dess främsta funktion är att minska störningar i ett 
flöde och åstadkomma en frikoppling mellan två flöden där försäljningstakten är olika. [1, pp. 
333-335] 
 
Enligt Lumsden är ett lager en punkt i flödet där material, produkter eller råvaror samlas. 
Han beskriver lagret som en funktion som ofta skapas för att framställa någon slags säkerhet 
mot störningar i materialflödet. [4, pp. 309-324] 
 
Det blir många extra kostnader när man lagerhåller mycket material. Eftersom att lagerhålla 
en produkt inte nödvändigtvis ökar värdet på produkterna så har många produktionstekniker 
en negativ syn på lagerhållning. De vill minska lagernivåerna för att få ner kapitalbindningen, 
lagerhållningskostnaderna och de administrativa kostnaderna som uppkommer med stora 
lager. [4, pp. 309-310] Men Jonsson & Mattson har en annan syn på saken, de beskriver att 
man kan tjäna på att ha höga lagernivåer och en hög fyllnadsgrad på grund av att det minskar 
risken för materialbrist i produktionen och kan öka företagets kundservicenivå [1, p. 74]. 
 

2.4.1 Kapitalbindning 
 
Kapitalbindning är ett ord som ofta används inom logistiken och handlar om de tillgångar 
som binds i material. Det kan vara materialet som ligger i lager men också produkter i arbete. 
Att ha en hög kapitalbindning i ett lager kan ge en högre säkerhet till produktionen när det 
uppkommer svängningar i marknaden. Dock har kapitalbindningen en stor påverkan på hur 
lönsamheten för ett företag ser ut då resurser är bundet och kan inte användas till andra 
saker. Ofta vill företagsledningen minska på kapitalbindningen så mycket som det går för att 
kunna utnyttja dessa resurser bättre men då ökar risken för eventuella störningar vid 
produktionen eller kundleveranser om det inte finns tillräckligt med material. [4, p. 292] 
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2.4.2 Materialflöde 
 
I en produktion är materialflödet det som håller produktionen igång. Materialflödet 
behandlar vart materialet ska flyttas, lagras och hanteras. Förflyttningarna sker mellan olika 
lager och produktionspunkter. Det är viktigt att materialhantering mellan 
materialförsörjningssystemet och produktionssystemet fungerar bra så att det inte blir några 
störningar i produktionen. För att uppnå ett väl fungerande materialflöde är det viktigt att 
samla in mycket information om hela flödet och att använda sig av kvalitativa verktyg vid 
styrning av materialflödet. [1, p. 51] 
 
 

2.4.3   Lagerstyrning 
 
I lagerstyrning ingår alla aktiviteter som har med hur ett lager utformas, det vill säga hur 
mycket resurser som ska läggas på lagret, hur mycket material som ska placeras i lagret, vilket 
material som ska placeras i lagret etc. Hur man styr ett lager kan variera från företag till 
företag, det beror till en stor del på de förutsättningar och krav som ställs på lagret. 
 
Mattson (2016) beskriver lagerstyrning som “Lagerstyrning handlar principiellt om att uppnå 
en önskad leveransförmåga, låga lagerstyrningkostnader samt låg kapitalbindning i 
materialflöden i försäljningskedjorna från leverantör till kunder.” Arbetar företag med att 
effektivisera sin lagerstyrning blir det inte bara mindre störningsmoment i materialflödet utan 
de kan också få ner onödiga kostnader. [1, p. 325] 
 
Lumsden beskriver att en viktig del i lagerstyrningen är att satsa på att få en så hög 
fyllnadsgrad som möjligt. Detta för att maximera lagringseffektiviteten och få en 
kostnadseffektiv lagerhantering. Ökar fyllnadsgraden i ett lager ökar kapitalbindningen men 
då minskar risken att material inte finns tillgängligt för produktionen. [4, p. 310] 
 

2.4.4 Ledtid 
 
Ledtid är ett begrepp som ofta används inom logistiken. Det används för att beskriva tiden 
mellan två aktiviteter som till exempel den tid det tar att transportera en produkt från punkt A 
till punkt B. Storhagen beskriver att en av de viktigaste ledtiderna att jobba med är den tid det 
tar från att kunden har gjort en beställning på en produkt tills produkten finns hos kunden. 
Denna ledtid kan ha en stor påverkan på hur nöjda kunderna är. Den totala ledtiden kan delas 
upp till flera mindre aktiviteter. Genom att analysera dessa aktiviteter kan man hitta lösningar 
som minskar ledtiderna i en del av dem och därmed minska den totala aktiviteten. 
Det är vanligt att företag arbetar med att minska ledtider i deras processer då det ger en tydlig 
påverkan på företagets resultat. [3, p. 170] 
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2.5 Placerings principer 
 
Det finns olika tekniker att använda sig utav när man skall placera ut artiklarna i lagren. Med 
en bra placering på artiklarna så kan ledtid och inkurans på artiklarna minskas och 
omsättningshastigheten öka. 
 
Lumsden beskriver att om man använder sig utav en placeringsprincip där materialet placeras 
efter plockfrekvens, det vill säga att man lägger artiklarna olika långt in i lagret beroende på 
hur ofta den används, då kan lagrets kapacitet öka och plocktiderna effektiviseras. 
 
Det finns ingen placeringsprincip som är perfekt för alla typer av lager, alla lager har olika 
förutsättningar och bör använda sig av den princip som är bäst anpassad efter lagret. Det 
finns flera olika placeringsprinciper som går att använda för att effektivisera lagerhållningen, 
I sin bok Logistikens Grunder beskriver Lumsden tre utav dess placerings principer. Som 
beskrivs nedanför: [4, pp. 490-493] 

2.5.1 Popularitetsprincipen 
 
Popularitetprincipen går ut på att placera artiklarna i ordning efter plockfrekvens eller 
volymfrekvens, d.v.s. de artiklar som har högst omsättning i lagret placeras mest tillgängligt. 
Det man vill åstadkomma med denna princip är att få högfrekventa artiklar nära 
utleveransavdelningen så att transportarbetet minskar. Denna princip kan vara lönsam att 
använda om det inte finns fler än ett utflöde i lagret och om lagret har ett lågt antal artiklar 
med en hög plockfrekvens. [4, p. 491] 
 

2.5.2 Plockpositionsprincipen 
 
Plockpositionsprincipen är till för att effektivisera utflödet av artiklar i ett lager. Detta görs 
genom att positionera de artiklar som vanligtvis plockas samtidigt nära varandra. Resultatet 
av denna princip är att transportarbetet i utflödet kan minska då plockarbetet effektiviseras. 
[4, p. 493] 
 

2.5.3 Storleksprincipen 
 
Denna metod används om storleken på artiklarna i lagret har en stor variation, tanken är att 
förflyttningen av de största artiklarna skall vara så liten som möjligt så att ledtider och 
hanteringskostnaden kan minskas. Detta görs genom att flytta de stora artiklarna så att 
transportarbetet för dessa artiklar blir så litet som möjligt. [4, p. 491] 
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2.6 Lagernivå 
 

Lagernivå är den kvantitet av material som finns i lagret. Denna siffra är ofta missvisande och 
används sällan när beräkningar på logistikkostnader görs. Det beror på att lagernivån nästan 
aldrig är konstant utan den har en väldigt stor variation. Variation uppstår på grund av att 
varje transaktion i lagret har en påverkan på lagernivån. Nivån ändras också olika mycket då 
det varierar på hur mycket material som tas ut eller fylls på i lagret. Se Figur 1. 
Fördelarna med att ha en hög lagernivå är många, men att alltid ha en hög lagernivå ger också 
högre utgifter. För att hitta en bra balans där lagret alltid har material som kan täcka 
efterfrågan men inte har för mycket material så att kapitalbindningen och lagerförings 
kostnader blir för höga är en utmaning. [4, p. 327] 
 

 
Figur 1 -Ett exempel på hur lagernivån konstant ändras med tiden [5] 

 

 

2.6.1 Medellagernivå 
 
Medellagernivå är en term som ofta används vid beräkningar av logistikkostnader och den 
talar om vad den genomsnittliga lagernivån är. Eftersom att lagernivåerna varierar väldigt 
mycket under en viss tidsperiod så kan beräkningarna på en viss lagernivå bli missvisande. 
Om till exempel en mätning görs precis när lagret har fått en inleverans av material så 
kommer lagernivån vara högre än vad lagernivån vanligtvis kanske ligger på. För att undvika 
att få en missvisande medellagernivå så är det viktigt att man använder sig av många 
mätvärden över en viss tidsperiod. [6, p. 181] 
 

Medellagernivån räknas ut genom denna formel: 

 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å𝑛 𝑀𝐿𝑁 =
𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å 𝑣1+𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å 𝑣𝑥

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟
  

 

I täljaren ingår summan av lagernivåerna under de veckorna som undersöks och i nämnaren 
är det antalet veckor som undersöks. 
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2.6.2 Lageromsättningshastighet 
 

Eftersom att lagernivån konstant ändras i ett lager kan det vara svårt att få absoluta tal för 
kapitalbindningen i lagret. Då kan man istället använda sig utav lageromsättningshastigheten 
eller så kallad LOH, detta görs för att få ett mått på hur ofta artiklarna i lagret omsätts, vilket 
oftast beräknas per år. Jonsson och Mattson skriver i sin bok att ju högre LOH man har desto 
lägre kapitalbindning är det i lagret. [1, p. 144] 
 

Det finns flera sätt att beräkna LOH, en formel är: 
 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝐿𝑂𝐻 =  
Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å𝑛 
 

  
 
 
 
 

2.7 Artikel-klassificering 
 

Artikel-klassificering är ett verktyg som används när artiklar ska delas upp i olika klasser 
beroende på dess egenskaper och vad för kriterier företaget har på artiklarna. För att få ut 
relevant data av analyser som har med lagerstyrning att göra så kan man använda sig av 
artikelklassificering. Jonsson och Mattson beskriver att det går att dela upp artiklarna på flera 
olika sätt beroende på vad man vill få ut av analysen. Vill man få bättre förståelse för vilken 
leveransservice man ska ha på sina produkter använder man täckningsbidrag som 
klassificering. Vill man minska ledtider i ett lager kan man använda plockfrekvens som 
klassificering, genom att göra detta ser man vilka produkter som plockats mest och kan 
därefter ändra på den fysiska placeringen av produkterna för att minska ledtiderna i lagret. 
Det vanligaste kriteriet att klassificera artiklarna efter är volymvärde. [1, p. 510] 
 

2.8 ABC-analys 
 
Det finns olika hjälpmedel för att utveckla logistiken i ett företag. Resurserna som finns i 
företaget ska utnyttjas på ett så bra sätt som möjligt. Kapital som binds i företaget ska ha bra 
täckningsgrad och onödig kapitalbindning tas bort och utnyttjas till bättre saker. 
 
ABC-analys är ett sådant verktyg som kan användas för att effektivisera materialhanteringen i 
produktion och lagring. Kent Lumsden beskriver att en ABC-analys används för att skilja på 
de produkter som har störst inverkan på kapitalbindningen för att efteråt kunna optimera 
resursfördelningen. Mattsson & Jonsson beskriver att ABC-analys är ett verktyg för att 
bestämma och hjälpa företag med hur de ska använda företagets resurser så att det ger störst 
effekt i förhållande till resursinsats. [4, pp. 473-477] 
 
En ABC-analys kan användas i en del olika områden. ABC-analys kan göras för att bestämma 
servicegraden på olika artiklar, för att urskilja vilka leverantörer som man ska fokusera på och 
hur man ska placera artiklarna i lagret så att det blir så effektivt som möjligt. Vanligast när en 
ABC-analys görs är att man använder volymvärdet som klassificering när man beräknar. 
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När en ABC-analys görs delas artiklarna upp i olika kategorier: A, B, och C. Mattsson och 
Jonsson skriver att det inte är ovanligt att 20% av artiklarna i ett företag står för 80% av 
täckningsbidraget. Då kan dessa 20% ingå i A kategorin och därefter kan produkternas 
servicenivå prioriteras. Denna regel kallas för Paretos lag och kommer från 80/20 regeln 
vilket säger att det är en liten del av ett företags artiklar som står för en stor del av företagets 
omsättning. Se Figur 2. Det är upp till företagen själva att välja hur de vill dela upp artiklarna i 
klasserna. Det brukar komma ganska naturligt när framtagna data undersöks. [1, p. 476] 
 

 
Figur 2 - Paretos lag: 20% av produkterna består för 80% av volymvärdet [7] 

 

I den vetenskapliga artikeln ABC Analysis in Manufacturing Company skriver författarna att: 
“The analysis shows that the items from the group A should be closest to the place from which 
the items are issued from the warehouse. “I artikeln beskriver de att en omsortering grundad 
på en ABC-analys effektiviserade lagerstyrningen och visar att teorin fungerar i praktiken. [8] 
 

Nedanför beskrivs det i sex steg hur plockfrekvens används som klassificering när en ABC-
analys görs. 

 
1. Ta fram plockfrekvensen för alla artiklar som ska ingå i ABC-analysen. 
2. Summera plockfrekvensen för alla artiklar. 
3. Dividera varje enskild artikels plockfrekvens med totala plockfrekvensen för att få ut 

artikelns procentuella andel av den totala plockfrekvensen. 
4. Rangordna artiklarna i storleksordning efter procentuell plockfrekvens. 
5. Beräkna den ackumulerade procentandelen för artiklarna. 
6. Dela in artiklarna i de tre olika klasserna efter vilken procentuell plockfrekvens de 

har. 
[1, pp. 510-511] 
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Figur 3 är ett exempel på hur det kan se ut när en ABC-analys med plockfrekvens som 
klassificering görs. 
 

Artikel Plockfrekvens (ggr/år) Procentandel Ack. Procentandel 

4 20 000 40% 40% 

6 17 000 34% 75% 

2 4000 8% 83% 

3 3500 7% 90% 

5 2700 5% 95% 

1 800 2% 97% 

8 670 1% 98% 

9 500 1% 99% 

7 480 1% 100% 

Figur 3 – Exempel ABC-Analys 

Exempel på hur artiklar kan delas in är artikel 4 och 6 till Klass A, artikel 2, 3 och 5 till Klass B 
och resterande artiklar till Klass C. 
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2.8.1 Nackdelar med ABC-analys 
 
ABC-analys är en metod som kan vara till hjälp och är användbar när det gäller att minska 
ledtider vid plock. Allting är dock inte perfekt med metoden. Den har begränsningar och 
Storhagen ger olika exempel på vad man måste tänka på när man gör en ABC-analys. 
Metoden räknar inte med och tar inte hänsyn till täckningsbidraget på en artikel om man 
använder sig av till exempel plockfrekvens som klassificeringskriterier. Det kan vara en 
produkt som företaget tjänar mycket pengar på men som hamnar i klass C och därför inte får 
den servicegrad som den borde. Det kan också handla om att man mister möjligheter kring en 
produkt som inte går med så mycket vinst nu men som kan gå med vinst i framtiden, för att 
den inte prioriterades. Detta kan lösas med att göra flera ABC-analyser med olika 
klassificeringskriterier. [3, pp. 181-182]  
 
Kent Lumsden nämner också att även om artiklarna är uppdelade i olika klasser så ska man 
inte bara anta att alla artiklar i klass A ska prioriteras framför artiklar i klass B. Det finns 
andra faktorer som måste kontrolleras. Det viktigaste är att lyssna på vad kunden har för 
behov. En ABC-analys ska inte göras endast en gång utan det är en process som 
rekommenderas att man arbetar med kontinuerligt då marknaden och kundernas behov 
ändras med tiden. [4, p. 477] 
  
I en vetenskaplig artikel undersöktes vad som händer med ett lager som använder sig av ABC-
analys vid beställning av nya artiklar. Det resulterade i att ett av företagen som undersöktes 
fick sämre resultat än innan implementeringen av ABC-analysen. Det visar att det finns 
nackdelar med ABC analys om det används på fel sätt. [9] 

2.9 Servicegrad  
 
Man kan ha olika servicenivå eller servicegrad på olika produkter efter vad företaget 
prioriterar. Kent Lumsden beskriver att servicegraden är den procentuella sannolikheten att 
en produkt kan levereras från ett lager. Det kan både vara internt eller till kunder som hämtar 
från lagret direkt. Servicegraden bestämmer företaget själva efter vilka produkter de vill 
prioritera. Det är vanligt att man sätter en servicegrad på 95% på A klassade artiklar [4, p. 
270]. 
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3 Metod  
 
Under detta kapitel förklaras vilka arbetsmetoder som har använts i studien och hur dessa 
användes för att få svar på frågeställningarna. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 
studiens trovärdighet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 
För att besvara studiens första frågeställning användes metoden datainsamling, med denna 
metod införskaffades information om hur omsättningen av artiklar såg ut i materiallagret. 
Intervjuer med operatörer och produktionsledare och observationer gjordes för att få en 
helhetsbild av materialflödet. För att sammanställa den information som införskaffas och 
kunna göra en lämplig analys så användes metoden triangulering. 
 
För att besvara studiens andra frågeställning gjordes en litteraturfördjupning på relevanta 
teorier och metoder. En fallstudie gjordes på ett lager där det undersöktes ifall en ny 
artikelplacering med hjälp av en ABC-analys kunde förkorta ledtiderna i lagret.  
 
För att besvara studiens tredje frågeställning gjordes beräkningar på hur omsättningen av 
lager är före och efter åtgärdsförslagen. Den information som har införskaffats har analyserats 
och undersökts så att data som används har en hög validitet och reliabilitet i beräkningarna. 

 

3.2 Metodansats  
 
För att kunna besvara studiens tre frågeställningar gjordes en datainsamling. De metoder som 
användes under datainsamlingen var: Litteratur fördjupning, Observation, Intervju, fallstudie 
och databearbetning.  
 

3.2.1 Litteratur fördjupning 

 
När en litteraturfördjupning utförs så är det vanligt att informationen hämtas från tryckta 
källor som till exempel böcker, vetenskapliga artiklar och tidskrifter. I dagens läge är det inte 
svårt att hitta information över internet. Det publiceras nya vetenskapliga artiklar varje dag 
och E-böcker kan man få tag på över internet. Den information som hämtas från denna typ av 
litteratur handlar ofta om tidigare metoder och teorier som har använts i undersökningar och 
resultatet av dessa undersökningar. Med hjälp av kunskapen som har införskaffats under 
litteraturfördjupningen så kan skribenten komma fram till teorier och metoder som är 
relevanta för studien. [10, p. 42] 

3.2.2 Kvalitativa och Kvantitativa undersökningar 
 
Den data som har samlats in kan delas i två olika kategorier, kvalitativ samt kvantitativa data. 
Kvalitativ data är data som har samlats in vid intervjuer och tolkande analyser. Det är 
information som oftast samlas in verbalt och kallas för “mjuk” data. Kvantitativ data är data 
som har samlats in via mätningar och används mer i statistiska analysmetoder. Kvantitativ 
data kallas också för “hård” data. [10, pp. 111-120] 
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3.2.3 Triangulering  
 
Triangulering är ett uttryck som används när man sammanställer information från flera olika 
datainsamlingsmetoder. Det kan vara att man använder sig av observation som metod men 
för att få en fylligare bild av det som undersöks så gör man också en intervju. Triangulering är 
också en metod för att öka validiteten i undersökningen då man får in informationen från 
flera olika källor. [10, p. 107] 
 

3.2.4 Observation 
 
Observation är den metod som är det vanligaste och främsta sättet att införskaffa information 
på denna metod används dagligen. När man använder observation med syfte att undersöka en 
process måste den dock vara systematisk planerad och data som samlas in måste också 
hanteras systematiskt för att man ska kunna använda det som underlag i en undersökning. 
När en observation görs är det viktigt att det som ska undersökas inte påverkas av 
observationen. Till exempel om man observerar en arbetsprocess så är det viktigt att personen 
som utför arbetet inte påverkas och arbetar i högre eller lägre takt än vanligt. Detta kan 
annars ge en fel bild av hur processen egentligen går till. [10, p. 91] 
 

3.2.5 Intervju 
 
Intervjuer är en vanlig teknik som bygger på att man samlar in data och information genom 
att ställa frågor. En intervju kan utföras på många olika sätt, vanligast är att intervjuaren 
träffar personen som ska intervjuas och ställer frågor, men det kan också göras via telefon 
eller videosamtal. En intervju kan utformas på väldigt många olika sätt, det beror väldigt 
mycket på frågorna. Det beror på hur standardiserade och strukturerade frågorna är, vilken 
formulering och i vilken ordning de ställs i och om det är bestämda svarsalternativ eller om 
det är en ren kvalitativ intervju. [10, p. 73] 
 
 
 

3.2.6 Fallstudie 
 
När man ska studera processer och de aktiviteter som sker i en process är fallstudie en bra 
undersökningsmetod. Runa Patel och Bo Davidson skriver i boken Forskningsmetodikens 
grunder att en fallstudie går ut på att man undersöker ett visst “fall” som kan vara en person 
eller en grupp som utför ett arbete. Informationen som man sammanställer från 
undersökningen och dess generaliserbarhet är beroende på hur man väljer att utföra 
undersökningen och vilken individ och grupp som väljs. Informationen kan bestämmas att 
samlas in på många olika sätt och det är vanligt och rekommenderat att använda flera 
metoder att samla in information för att få en så klar och fyllig bild av det som ska undersökas 
som möjligt. Det kan vara så att man väljer att observera en process och sedan intervjua 
personen som utförde processen. [10, p. 56] 
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3.2.7 Validitet och Reliabilitet 
 
När information och data samlas in är det viktigt att den är trovärdig. Validitet betyder att 
man mäter det man faktiskt har för avsikt att mäta från början. Reliabilitet betyder att sättet 
och metoden som används för att samla in informationen och data är pålitlig.  
 

Runa Patel och Bo Davidson skriver att det finns tre regler för validitet och reliabilitet. 
“ 

1. Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet. 
2. Låg reliabilitet ger låg validitet 
3. Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet” 

“ 
Dessa regler visar sambanden mellan uttrycken. Även om man använder en pålitlig metod att 
mäta data så betyder det inte att data som samlas in kan svara på det som ska undersökas. 
[10, pp. 102-105] 

3.3 Genomförande 
 
Här beskrivs vilka metoder som har använts för att samla in information och för att analysera 
data som har införskaffats. Sedan beskrivs det hur den insamlade informationen användes för 
att ge förändringsförslag och för att besvara frågeställningarna.  
 

3.3.1 Litteraturundersökning  
 
Genom att göra en fördjupning i relevant litteratur så samlades information in för få att en 
teoretisk förståelse och grund, detta görs för att kunna utföra metoder och finna fördelar och 
nackdelar med de teorier som använts under studiens gång. För att hitta relevant litteratur 
användes databasen Diva och JTH:s bibliotek. Det fokuseras framförallt på studentlitteratur 
och vetenskapliga artiklar om lagereffektivisering med fokus på ABC analys, 
resursanvändning samt ledtidsreduktion. Studentlitteratur om forskningsmetoder var också 
en informationskälla som flitigt användes.  
 

3.3.2 Nulägesanalys 
 
För att få en bra grund för studien så gjordes en nulägesanalys på rörlagret i Medium 
fabriken. Detta gjordes genom besök på företaget där relevant information samlades in. En 
fallstudie med metoderna observation och intervju utfördes på plats i rörlagret. Med hjälp av 
produktionschefen på PMC Cylinders införskaffades data om materialet som finns i lagret, det 
vill säga materialets plats, hur materialet används och hur ofta materialet hanteras. En 
rundvandring runt Medium fabriken gjordes så att en helhetsbild över fabriken gavs. 
Ytterligare observationer och intervjuer gjordes på plats för att införskaffa sig mer 
information.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Metod 

20 

3.4 Fallstudie 
 
En fallstudie gjordes på en arbetsprocess där aktiviteterna kring materialhanteringen låg i 
fokus för att få en klarare bild hur det fungerar på företaget. Fallstudien utfördes genom 
observationer och intervjuer. 

3.4.1 Observation  
 
Observationer gjordes på hur materialhanteringen i Medium fabriken utfördes, observationen 
var till en början ostrukturerad för att observatörerna skulle få en bred bild över 
materialhanteringen och få in mycket information på kort tid [10, p. 97]. Observationen 
gjordes på flera deltagare och aktiviteter. Sedan utfördes en strukturerad observation där 
observatörerna skrev ner vilka aktiviteter som ingick i materialhanteringen och tog tid på 
varje aktivitet som utfördes. De aktiviteter som utfördes var att truckchauffören fick en order 
från MPS-systemet där han skulle hämta tre olika artiklar på tre olika lagerplatser. När alla 
artiklarna var upplockade lämnade han av dem vid avlastningszonen bredvid 
kapningsmaskinerna. Därefter hämtade han spillmaterial från föregående order och lämnade 
detta material på respektive plats. De aktiviteter som utfördes var hypotetiska då det är 
väldigt lång tid mellan att samma sorts artiklar plockas. Detta gjordes endast tre gånger på 
grund av tidsbrist. I Figur 4 visas observationsschemat. 
 

 
Figur 4 – Observationsschema 

Anledningen till att observationen genomfördes var för att få en större förståelse för vilka 
aktiviteter som finns och hur materialhanteringen i lagret fungerar.  
 

3.4.2 Intervjuer 
 
Intervjuer gjordes på företaget för att få en fylligare bild om hur det fungerar när material ska 
hämtas. Tre personer intervjuades. Produktionschefen, produktionsledaren och personen som 
är ansvarig för lagret. De fick svara på frågorna från bilaga 1. Frågorna var formulerade för att 
få öppna svar och spontana följdfrågor ställdes också på plats. Svaren antecknades ner på 
dator.  
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3.5 Analys av data 
  

3.5.1 Val av klassificering 
 
För att få ut data som kan ge lämplig information om studiens frågeställningar så valdes två 
tänkbara kategorier som ABC-analysen kunde grundas på. Dessa kategorier var plockfrekvens 
och volymvärde. Båda kategorierna har fördelar och nackdelar. Efter diskussion och 
intervjuer med personalen och produktionschefen på PMC Cylinders bestämdes det att 
klassificeringen som ABC-analysen skulle grundas på blev plockfrekvens. Den klassificeringen 
passar bäst för det som ska undersökas, det vill säga om ledtiderna kan minskas. Genom 
plockfrekvens ser man vilka artiklar som plockas mest och med den kunskapen kan man 
omorganisera lagret så att det blir effektivare. När man vanligtvis räknar på plockfrekvensen 
så räknar man ut antal transaktioner per månad. Det tillvägagångssättet är ej lämpligt att 
använda i detta fall på grund av att ledtiden mellan att företaget beställer material till att 
materialet finns på företaget överstiger åtta månader. För att kunna beräkna plockfrekvensen 
i lagret införskaffades data om alla transaktioner som har utförts under tre års tid. I detta 
dokument fanns det data om uttag av material, påfyllnad av material, saldo av materialet och 
tidpunkt för transaktionen. Det fanns data om över 20 000 transaktioner för tre års tid i 
dokumentet. Anledningen bakom att transaktionsdata hade information om just tre års 
transaktioner är för att om artiklar ligger i lagret längre än tre år anses dem som inaktuella 
och ska kasseras. I Figur 5 visas ett urklipp från transaktionsdatan. 
 

 
Figur 5 - Exempel från dokumentet av transaktioner 
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3.5.2 ABC-analys 
  
Relevant data för att kunna göra en ABC-analys skickades via mail i Excel-filer. I mailet fanns 
det tre Excel-filer med information. Det var information om: 

 
• Materialrörelsen i lagret på ett år 

• Materialrörelsen i lagret på tre år  

• Invertering för dagsläget i lagret  
 
Det bestämdes att ABC-analysen skulle göras på data från materialrörelsen under tre års tid, 
då det är så långa ledtider för PMC cylinders produkter att data för ett år inte ansågs 
tillräcklig. I Excel-filen för materialrörelsen var det över 20 000 transaktioner som skulle 
undersökas. I den data som hade införskaffas så hade det spillmaterial som kom tillbaka från 
kapningen en annan benämning än det ursprungliga artikelnumret. För att få ut 
plockfrekvensen på samma sorts material lades plockfrekvensen för spillmaterialet ihop med 
det ursprungliga artikelnumret. Excel användes för att analysera data. 
 
Den data som var relevant sorterades ut från det dokument med transaktionerna. De 
transaktioner som var relevanta handlade om när material hade plockats från lagret. När 
dokumentet hade sorterats upp fanns det kvar drygt 15 000 transaktioner. Det togs fram hur 
många gånger varje enskild artikel hade plockats. Det värdet delades sen med det totala 
antalet plock som hade skett under de tre åren som undersöktes för att få fram 
procentandelen som artiklarna har plockats med. Efter det sorterades artiklarna efter störst 
procentandel plock till lägst. I nästa steg ackumulerades procentandelarna, detta innebär att 
man adderar och lägger ihop procentandelarna efter varandra så man ser hur stor 
plockfrekvens artiklar har tillsammans. Efter det räknades det ut hur stor procentuell andel 
varje artikel består av. Därefter beräknades den ackumulerade procentandelen av antalet 
artiklar ut. Det gör man för att se hur stor del av antalet artiklar står för hur stor del av antalet 
totala plock. Efter det delades artiklarna in i klass A, B och C.   
 
 
 
 

3.5.3 Medelagernivå 
 
För att kunna räkna ut lageromsättningshastigheten så behöver man först räkna ut 
medellagernivån. Medellagernivån räknades ut för att få reda på hur mycket artiklar det finns 
i genomsnitt i lagret. Detta gjordes genom formeln: 
 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å𝑛 𝑀𝐿𝑁 =
𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å 𝑣1+𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å 𝑣2−16

16 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟
  

 
MLN är lika med summan av lagernivåer under 16 veckors tid delat med 16. Det gjordes 
mätningar i 16 veckor för att få ett rättvisande svar. Om färre mätningar hade gjorts så fanns 
det risk för systematiska fel i mätningarna. 

3.5.4 Lageromsättningshastighet 
 
Genom att analysera Excel-dokumenten som införskaffades från PMC-cylinders så kunde det 
undersökas hur mycket material som finns i lagret i genomsnitt och hur ofta material i lagret 
förbrukas för att räkna ut en lageromsättningshastighet. 
Lageromsättningshastigheten räknades ut genom formeln: 
 

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝐿𝑂𝐻 =  
Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å𝑛 
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3.5.5 Validitet och Reliabilitet i undersökningen 
 
Då mycket information som har använts under denna studie är tagen från studentlitteratur 
och inte är utav den senaste upplagan kan det minska reliabiliteten, detta är på grund av att 
den litteratur som har använts kan sakna ny forskning inom området. Reliabiliteten under 
observationen kan också ifrågasättas då observationen endast gjordes tre gånger vilket kan ge 
varierande resultat, detta gjordes på grund av tidsbrist. Önskvärt hade varit om 
undersökningen hade gjorts minst tio gånger för att få ett någorlunda resultat som motsvarar 
genomsnittet i en verklig process. Det är också oklart ifall truckföraren gjorde den hypotetiska 
arbetsgången i en 100% takt eller inte. Det kan påverka resultatet av undersökningen och 
önskvärt hade varit att undersöka en verklig arbetsprocess i 100% takt.   
 
Innan datainsamlingen på företaget utfördes, gjordes en informationssökning i både 
studentlitteratur och med vetenskapliga artiklar för att få mer information om 
problemområdet. Detta höjer validiteten på metoderna som användes under datainsamlingen 
på företaget. 
 
De metoder som har använts i denna studie är metoder som är välbeprövade och har använts i 
undersökningar av industriföretag under en lång period. De har en bred teoretisk bakgrund 
och har bevisats fungera i ett flertal vetenskapliga studier. Det som kan sänka validiteten i val 
av metoder är att ingen annan form av analys av data än ABC-analys gjordes, jämfört med om 
andra analysmetoder också hade gjorts för att se om liknande resultat hade kommit fram.  
 
Data som undersöktes till ABC-analysen skickades av företaget och eftersom det är de 
anställda som ibland skriver in artiklarna i systemet kan den mänskliga faktorn ha gjort att 
det kan vara fel i data då misstag kan har gjorts. Sen vet man inte om allting registreras eller 
inte och om likadana artiklar registreras under samma artikelnummer eller inte.   
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4 Nulägesbeskrivning 
För att kunna besvara studiens första frågeställning så har information hämtats om företaget 
där undersökningen görs. Denna information är hämtad via intervjuer, observationer och 
informationssökning på internet. 

4.1 PMC Cylinders Medium fabrik 
 
PMC Cylinders Medium fabrik befinner sig i centrala Vaggeryd, i denna fabrik tillverkas 
medelstora hydrauliska cylindrar som primärt används inom produktionsindustrin. PMC 
Cylinders har 70 års erfarenhet inom produktion av hydrauliska cylindrar. Deras produkter 
finns i diverse industrimaskiner såsom containertruckar och tappningsmaskiner.  Det är 
omkring 35 anställda på fabriken och de tillverkar runt 6000 hydrauliska cylindrar per år. De 
har runt 300 olika slutprodukter i sitt produktsortiment. I Medium fabriken utförs aktiviteter 
som kapning, svarvning, svetsning, fräsning och montering.  
Inköp av råmaterial till Medium fabriken har en ledtid på åtta till tolv månader. Detta gör så 
att planeringen av inköp och materialhanteringen blir komplicerad. [2] 
 

4.1.1 Råmateriallager  
 
Det lager som studerats i denna studie är ett rörlager som kan ses som ett råmaterialslager i 
Medium fabriken. I dagsläget förvaras det runt 420 olika artiklar i lagret och under tre år har 
det omsatt runt 500 artiklar. Lagret är på 480 kvm och har en anställd som arbetar heltid med 
lagerhanteringen. Lagret använder sig främst av ställage som förvaringsmetod och varje 
ställage har ett förvaringsnamn så att man lätt ska kunna hitta materialet i lagret. Artiklarna i 
lagret har idag en flytande position på grund av att variationen på artiklarna är väldigt stor 
och att det finns begränsad med yta för materialet. Därför placeras artiklarna efter vart det 
finns plats. Det finns ingen kategorisering av artiklarna och artiklarna är ej placerade efter 
någon planeringsprincip.  Det produktionsområde som rörlagret tillförser material med är två 
kapningsmaskiner som kapar rören i till rätt längd.  
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I Figur 6 och 7 visas det hur lagret ser ut idag. 
 

 
Figur 6 – Bild på lagret 

 
Figur 7 – Bild på lagret 
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4.1.2 Lagerlayout 
 
Figur 8 visar layouten på hur lagret ser ut idag. Lagret är 12x40 meter, det vill säga 480 
kvadratmeter. Hyllorna är markerade med lagerplatser och börjar med platsnummer MK01 
till MK22. På varje lagerplats finns det mellan sex till elva stycken fack/hyllor där artiklarna 
placeras. På vissa lagerplatser ligger det olika sorters artiklar. Det är väldigt trångt i lagret. 
Gångarna mellan hyllorna är cirka tre meter vilket gör att trucken precis får plats med lite 
svängrum. Ifall truckföraren vill vända måste han göra det genom att köra ut från lagret där 
han har plats att göra en U-sväng. Lagret kan ses som ett kallager då det inte är isolerat och 
portarna ut står öppna hela tiden under arbetsdagen. Precis utanför lagret finns det två 
stycken kapmaskiner. Material från detta rörlagret går endast till dessa kapmaskiner och 
levereras till avlastningszonen som ligger vid kapmaskinerna. Lagret fylls på med nytt 
material genom portarna som går ut. 

  

Figur 8 - Lagerlayout 
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4.2 Materialhanteringen 
 
För att hantera all inleverans och utleverans av material så används ett program som heter 
MPS. Detta system skickar ut order till de olika produktionsområdena. Med hjälp av detta 
system får man information om hur mycket som ska tillverkas, vilket material som ska 
användas och vart materialet ligger.  
 
När material ska till kapningen skriver operatörerna vid kapmaskinerna ut en order och 
lägger det i ett fack. Truckchauffören som hanterar lagret går och hämtar ordern som 
operatörerna skrev ut. I ordern finns det information om vilken artikel som ska hämtas, vart 
artikeln ligger och hur mycket som behövs. Sedan hämtar truckchaufförer det material som 
efterfrågades till kapningen och lämnar materialet i en buffert/avlastning-zon bredvid 
kapningsmaskinerna. När kapningen är klar hämtar truckchauffören det material som blev 
över och kör tillbaka det till lagerplatsen där orginalmaterialet hämtades. Materialet som blev 
över kallas för spillmaterial och dokumenteras in i datorsystemet ifall det är över en meter. Är 
spillmaterialet inte över en meter läggs det även tillbaka i lagret men dokumenteras inte och i 
dagsläget är det upp till lageransvarig att hålla reda på materialet.  
 
I Figur 9 visas en bild på avlastningszonen vid kapmaskinerna. 
 

 
Figur 9 – Avlastningszon vid kapmaskin 
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4.3 Artiklar 
 
Det finns över 500 olika artikelnummer som omsätts i lagret. Artiklarna består av rör med 
olika dimensioner och material. En stor skillnad på materialet i artiklarna är att vissa rör är 
kromade. Dessa rör är mer känsliga för skador och förvaras på tre olika sätt för att minska 
skador. Det första är med trälådor, det andra är med plast och det tredje är med plast, 
masonit och papp runt rören. I figur 10 visas ett exempel på hur kromade rör kan förvaras. 
 

 
Figur 10 - Exempel på när kromade rör är förvarade i trälådor.  
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4.4 Medellagernivå 
 
För att ta reda på vad medellagernivån är i genomsnitt togs det fram data från 
inventeringslistorna. Med hjälp av dessa listor togs det fram och beräknades vad lagernivån 
har varit i materiallagret under 16 veckors tid.  
 

I Figur 11 visas ett uttag från vad lagernivån var under 16 veckor. Lagernivån är räknad i 
meter.  
 

 

Figur 11 – Lagernivån under 16 veckors tid 

 
 
För att räkna ut medellagernivån så beräknas summan av alla lagernivåerna under dessa 16 
veckor för att sedan divideras med 16. 
 

𝑀𝐿𝑁 =
131415,86 𝑚

16 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟
= 8213,49 𝑚  

MLN blev då 8213,49m.  

4.5 Lageromsättningshastighet 
 
För att se hur ofta lagret omsätter artiklarna togs det fram vad lageromsättningshastigeten är. 
När lageromsättningshastigheten beräknades användes formeln: 
 

  

𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝐿𝑂𝐻 =  
Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑛𝑖𝑣å𝑛 
 

  
 
 

Förbrukade enheter= 33176m 
MLN= 8213,49m 
33176/8 213,49 = 4,0392 ggr/år 
 

𝐿𝑂𝐻 =  
33176 𝑚

8213,49 𝑚
=  4,0392 𝑔𝑔𝑟/å𝑟  

Lageromsättningshastigheten är alltså 4,0392 per år. 
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5 Analys 
 
Den data som har införskaffas under studiens gång genom empiri och teori kommer att 
sammanställas och analyseras under detta kapitel.  

5.1 ABC-analys 
 
ABC-analysen innehåller data för transaktioner som har skett i materiallagret under en tre 
årsperiod. De artiklar som blivit klassade som A-artiklar har en plockningsfrekvens på över 
0,946%, där den artikel som har störst plockningsfrekvens har 4,442% och blivit plockad 695 
gånger på tre år. I Figur 12 visas ett urklipp från ABC-analysen som visar de artiklar som 
hamnade högst upp och hade högst plockfrekvens. De A-klassade artiklarna plockades mellan 
695 och 148 gånger på tre år. 29 artiklar hamnade i klass A. Fullständig ABC-analys finns i 
bilaga 2 
 

 

 
 
Figur 12 – Urklipp från ABC-Analysen 
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Figur 13 är ett urklipp från ABC-analysen som visar några artiklar som bestämdes att vara B-
klassade artiklar. De B-klassade artiklarna har plockats mellan 137 och 31 gånger på tre år. 75 
artiklar hamnade i klass B. 
 

 

 
Figur 13 – Urklipp från ABC-Analysen 

Figur 14 är ett urklipp från ABC-analysen som visar några artiklar som bestämdes att vara C-
klassade artiklar. De C-klassade artiklarna har plockats mellan 29 och en gånger på tre år. 284 
artiklar hamnade i klass C och 64 av dessa artiklar har bara plockats en gång under de tre åren 
som undersöktes.  
 

 

 

 
Figur 14 – Urklipp från ABC-Analysen 
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5.2 ABC-analys sammanställning 
 
I Figur 15 visas en sammanställning på ABC-analysen. 29 artiklar bestämdes att hamna i 
klass-A. De stod för 50% av antalet plock men var bara 7,5% av antalet artiklar. 75 artiklar 
hamnade i klass B. De är runt 19% av antalet artiklar och står för cirka 35% av antalet plock. 
Resterande artiklar, det vill säga 284 stycken består av 73% av antalet artiklar men endast för 
ungefär 14% av antalet plock.  
 

 
Figur 15 – ABC-Analys sammanställning 
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5.3 Artiklar som inte har plockats 
 
När data som införskaffades från företaget undersöktes kom det fram att det finns artiklar i 
lagret som inte har plockats under de tre senaste åren. I Figur 16 visas en sammanställning på 
de artiklarna. Vissa av dessa artiklar är spillmaterial och tecknats med ändelser som till 
exempel 3500147-2000ST. Detta har gjorts för att kunna urskilja dem och ser hur stor 
kvantitet av material artikeln består av.  
 
Till exempel artikel 3500227C har inte plockats på tre år men har inventerats alla tre åren och 
senast 2017-12-08 visar inventeringen att det finns 21,6 meter av det här materialet på lagret.   
 

 
Figur 16 – Artiklar i lagret som inte har plockats 
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6 Åtgärdsförslag och diskussion 
 
Det har tagits fram fyra åtgärdsförslag. Tre av dessa är olika alternativa förslag och handlar 
om en ny artikelplacering. De togs fram för att svara på frågeställning 2: Kan ledtider minskas 
när lagret omorganiseras? Det sista åtgärdsförslaget togs fram för att få svar på den tredje 
frågeställningen: Hur kan förutsättningarna förändras för att nå ökad omsättningshastighet i 
materiallagret?  

6.1 Åtgärdsförslag 1: Layout med popularitetsprincipen 
 
Figur 17 visar ett förändringsförslag på en layout som bygger på popularitetsprincipen. Det 
innebär att lagret har delats in i tre zoner. A-klassade artiklar ska placeras i zonen närmast 
avlastningszonen. B-klassade näst närmast och därefter C-klassade artiklar i nästa zon. Med 
denna princip är det kortast avstånd för de artiklar som har högst plockfrekvens och detta bör 
minska ledtiden när produkter plockas.  
 
Nackdelar är att just nu har de ett rörligt lager och det kan vara svårt att implementera fasta 
positioner. Det beror på att de lägger in nytt material där det finns plats och att de har långa 
ledtider på materialet vilket gör att materialet kan ta upp en lagerplats väldigt länge. För att 
införa detta förslag krävs det en del resurser för att utföra arbetet när lagret ska 
omorganiseras, så i korta lag kan det vara en stor kostnad men som kan ses som en 
investering då ledtiderna för materialhanteringen bör reduceras.  

 

Figur 17 – Åtgärdsförslag 1 
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6.2 Åtgärdsförslag 2: Layout med tanke på smidighet för 
truck 
 
Genom observation märktes det att det är trångt i lagret och att trucken måste köra ut från 
lagret för att vända. Ett förändringsförslag på layouten har då tagits fram där tanken är att 
trucken ska slippa att vända och därmed spara tid. A-klassade artiklar placeras på lagerplatser 
som är markerade med grön färg. Då kan trucken köra in i lagret från avlastningszonen och är 
rättvänd från början när truckföraren ska hämta artiklar som är A-klassade och har högst 
plockfrekvens.  
 
Detta förslag är möjligtvis enklare att implementera än åtgärdsförslag 1 A-klassade artiklar 
kan placeras inom ett större område och fokus bara läggs på A-klassade artiklar. Reduktionen 
av ledtider för materialhantering bör minska men kanske inte lika mycket som för 
åtgärdsförslag 1 då avstånden som trucken kör är längre. Åtgärdsförslaget visas i Figur 18. 
 

Figur 18 – Åtgärdsförslag 2 

 

 

 

 



Åtgärdsförslag och diskussion 

37 

6.3 Åtgärdsförslag 3: Layout med Fast + Rörliga zoner 
 
Ett förändringsförslag har tagits fram där största fokus ska ligga på de A-klassade artiklarna, 
därför ska de ha en fast position närmast avlastningszonen för att minska ledtiderna när de 
ska plockas. I dagsläget är det rörlig position för alla artiklar, genom att låta det vara kvar för 
B-klassade och C-klassade artiklar kan större fokus läggas på att öka servicenivån för de A-
klassade artiklarna.   
 
Det här åtgärdsförlaget har tagits fram som en kompromiss för åtgärdsförslag 1 och dagens 
system. Detta föreslag anses vara enklare att implementera och kräver inte lika stor 
investering som åtgärdsförslag 1. Det lägger fortfarande fokus på att de A-klassade artiklarna 
och de artiklar som har högst plockfrekvens har kortast avstånd till avlastningszonen vilket 
bör reducera ledtiderna för materialhanteringen. Åtgärdsförslaget visas i Figur 19. 

 

Figur 19 – Åtgärdsförslag 3 
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6.4 Åtgärdsförslag 4: Ta bort inaktuella artiklar 
Det här åtgärdsförslaget togs fram för att få svar på frågeställning 3. 
 
När data undersöktes från företaget togs det fram artiklar som inte har plockats under de tre 
åren som undersöktes. Ett åtgärdsförslag är att företaget rekommenderas att titta över och 
undersöka dessa artiklar för att se om de kan tas bort från lagret eller om det är material som 
ska användas längre fram i tiden. Om det visar sig att en del av dessa artiklar inte längre är 
aktuella för företagets produkter bör de plockas bort för att ge plats till aktuella artiklar. Efter 
djupare analys togs det fram vilka artiklar av de i Figur 20 som inte har plockats på tre år och 
då anses vara inaktuella. Tillsammans motsvarade de artiklarna 163,13 meter material vilket 
motsvara 2,1% av MLN. De artiklar som har varit i lagret i mer än tre år har markerats med 
röd färg. De resterande artiklarna har inte plockats men anses inte vara inaktuella då de inte 
har funnits i lagret i över tre år och antas kommer användas framöver.  
 

 
Figur 20 - Åtgärdsförslag 4 

 
Detta förslag är relativt enkelt att genomföra då det enda som behövs göra är att plocka bort 
de artiklar som är rödmarkerade nedanför. Genomförs det minskas MLN med 2,1% vilket gör 
att mer väsentligt material kan läggas in i lagret och därmed förbättras resursanvändningen i 
lagret. Nedanför visar Figur 21 vad resultaten av förändringen skulle ge.  

 

 
Figur 21 – Resultat av åtgärdsförslag 4 
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6.5 Diskussion 

6.6 ABC-analys 
 
När spillmaterial kommer tillbaka från kapningsmaskinen döper man om material till samma 
artikelnummer men med ett suffix. När ABC-analysen framställdes så lades dessa artiklar 
ihop och hamnade under samma artikelnummer då undersökningen handlar om 
plockfrekvens och inte om mängden material som har plockats. 
 
ABC-analysen är gjord med den information som finns tillgänglig i dagsläget och bör 
uppdateras med jämna mellanrum då förutsättningarna för lagret ständigt ändras. Då den 
data som införskaffades från företaget innehöll historiska data om transaktioner i lagret så 
kan material som kommer få en hög plockfrekvens i framtiden ha prioriterats bort. För att få 
en ABC-analys som berör problemet bättre så kan man ta med data om framtida 
plockbeställningar. I analysen ser man att paretos 20/80 lag i det här fallet stämmer. I det här 
fallet står 20,05% av antalet artiklar för 78,65% av plocken. Kent Lumsden skriver att denna 
princip visar att det är vanligt att en liten del av ett företags produkter står för den större 
delen av inkomsten. [4, p. 476] 

6.6.1 A-klassade artiklar 
 
I ABC-analysen togs det fram vilka artiklar som bör var A-klassade då de har högst 
plockfrekvens. De stod för totalt 50% av plocken under de tre åren som undersökningen 
gjordes och har därmed störst påverkan på ledtiderna i materialhanteringen. Dessa artiklar 
bör det läggas fokus på och de bör ha högre servicenivå än B/C-klassade artiklar.  
 

6.6.2 B-klassade artiklar 
 
De B-klassade artiklarna är fortfarande viktiga. De står för 35% av plocken och ska inte 
glömmas bort. Självklart ska de inte ha lika hög servicenivå som de A-klassade artiklarna men 
bör ändå ha ett visst fokus då de står för en relativt stor del av omsättningen i lagret. 
 

6.6.3 C-klassade artiklar 
 
De C-klassade artiklarna bör undersökas och ses över ifall de är aktuella i företagets 
produktflora. Bara för att artiklar hamnar under klass C innebär det inte att de inte är 
lönsamma för företaget. De kan ha hamnat under klass C då de nyligen har lagts in i lagret och 
inte plockats så ofta men som kommer användas i framtiden. Vill man dock effektivisera 
lagret och reducera ledtiderna bör C-klassade artiklar prioriteras bort. I detta fall var det 284 
artiklar som stod för 13,5% av plocken och många av dessa hade bara plockats en gång. Detta 
innebär dock inte att alla dessa artiklar fanns i lagret just då ABC-analysen gjordes då det 
undersöktes på transaktioner under tre år. 
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6.7 Diskussion kring åtgärdsförslagen 
 
De tre första åtgärdsförslagen togs fram för att hitta lösningar där ledtiderna för 
materialhantering ska reduceras. Att placera de artiklar som plockas mest närmast 
avlastningzonen känns naturligt men kan vara svårt att implementera då det som föreslås är 
fasta positioner av A-klassade artiklar i ett system som idag har rörliga positioner. Det gäller 
framförallt det första åtgärdsförslaget där lagret har delats in i tre zoner för de olika klasserna 
för artiklarna. Det man kan tänka på är att de olika klasserna kan ha rörliga positioner inom 
sin bestämda zon vilket då ökar möjligheterna att implementera åtgärdsförslag 1.  
 
Åtgärdsförslag 2 togs fram för att det ska vara smidigt för truckföraren att hämta A-klassade 
artiklar. Genom observation och intervjuer kom det fram att det är väldigt trångt i lagret och 
trucken kan inte vända inuti lagret. I aktivitetsstudien som gjordes behövde truckföraren köra 
ut och vända. Denna tid kan sparas in och då reduceras ledtiden för materialhanteringen av 
A-klassade artiklar. 
 
Det tredje åtgärdsförslaget är en layoutförändring som togs fram för att det skulle vara 
enklare för företaget att implementera det utan att påverka dagens system alltför mycket. 
Genom att bara lägga fokus på de A-klassade artiklarna och placera de närmast 
avlastningzonen bör ledtiderna reduceras, kanske inte i samma omfattning som i 
åtgärdsförslag 1 men tillräckligt för att ha en påverkande effekt. Med detta förslag kan 
majoriteten av artiklarna fortfarande ha en rörlig position i lagret som det är i dagens system. 
Den förändring som blir är att A-artiklarna får en fast position eller zon att lagras på. Detta 
gör så att det inte blir en så stor omorganisering i lagret och att det ej krävs lika mycket 
resurser för att göra denna förändring jämfört med åtgärdsförslag 1. 
 
Inget åtgärdsförslag baserat på storleksprincipen eller plockpostionsprincipen togs fram. 
Förslag för plockpositionsprincipen togs inte fram då det kom fram i intervjuer att det var 
ovanligt att samma sorts artiklar plockas tillsammans regelbundet. Det togs heller inte fram 
ett förslag för storleksprincipen på grund av att det inte alltid är en viss sort av artiklar som 
alltid är större än andra. Det ansågs heller inte att storleken på materialet var ett problem. 
 
Åtgärdsförslag 4 gjordes när det kom fram genom intervju att de inte hade fullständig 
information om vad som fanns i lagret och om allt material fortfarande var aktuellt i deras 
produktsortiment. Den standard som finns på företaget är att material som inte har använts 
på tre år inte längre är aktuellt. Genom att undersöka den data som införskaffades av 
företaget togs det fram material som inte har använts på tre år. Åtgärdsförlaget är då att 
plocka bort dessa artiklar. Allt material som finns i lagret registreras inte då det är under en 
viss längd och det kan ha missats under inventeringen. Detta innebär att det kan finnas 
material som ligger och tar plats som inte är registrerat och för att åtgärda det måste det 
undersökas på plats för att verkligen se om allt material har registrerats. Genomförs 
åtgärdsförlag 4 har det beräknats att MLN minskar med 2,1% och LOH ökar med 2,03% vilket 
förbättrar resursanvändningen. Detta kan bli högre om oregistrerat material hittas och 
plockas bort.  
 
Man bör implementera ett standardiserat arbetssätt för att ta bort inaktuella artiklar som har 
legat i lagret i över 3 år utan att användas. Man bör kolla över saldot i lagret under jämna 
mellanrum för att få en klar bild över lagernivåerna och vilka artiklar som finns inne i lagret. 
om man kollar över lagernivåerna med jämna mellanrum så kan företaget löpande tar bort 
artiklar som inte rör sig och få en högre lageromsättningshastighet. 

 
Som nämns i teorin finns det fördelar och nackdelar med ABC-analys. Har man olika 
servicenivåer på artiklarna behandlas de olika och det läggs mindre resurser på artiklar som 
har hamnat i klass C som har i dagsläget dålig omsättning. Då kan man missar möjligheter för 
artikeln om den i framtiden blir populärare. 
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6.8 Generaliserbarhet 
 

Metoden ABC-analys som används i den här studien fungerar i grunden på de flesta lager. Det 
gäller dock att anpassa det efter vilka kriterier som företagen själva vill använda sig av. I den 
här studien passade plockfrekvens bra till det som skulle undersökas men andra företag är 
kanske mer intresserade av hur de ska styra lagret efter vilka produkter som de får störst 
inkomst av och då passar volymvärde bättre som kriterier.  
 
ABC-analys har bevisats fungera. I en vetenskaplig artikel av Charles G Peterson var resultatet 
av det han undersökt en ändrad layout av en ändrad layout baserad på ABC-klass. Plocktiden 
minskade mellan 12-26% på ett slumpmässigt lager. [11] I en annan artikel skriven av A.A. 
Syntetos om att implementera scheman för hur man ska styra ett lager med hjälp av ABC 
analys. Av de 13 företag som var med i undersökningen så effektiviserades alla lager förutom 
ett. [9] Det finns alltid undantag men dessa två artiklar visar att ABC analys är ett bra och 
effektivt verktyg att använda sig av när man vill effektivisera materialhanteringen i lager. 
 
Åtgärdsförslagen som togs fram i den här studien fungerar att implementera på lager där man 
vill minska ledtiden för plock av produkter som plockas mest och där det inte finns mycket 
utrymme att förändra den fysiska layouten av hyllor, utan kan flytta artiklarna istället. 
Ledtiden för artiklar med hög plockfrekvens bör minska på de flesta lager om man använder 
sig av åtgärdsförslag 1 och 2. Åtgärdsförslag 2 är i det här fallet väldigt specificerat för 
materiallagret på PMC Cylinders, dock finns det företag som har lager där det är trångt för 
truckar att ta sig fram där tankesättet att göra det smidigt för hur truckarna kan köra istället 
för att placera artiklar med hög plockfrekvens närmast dörren är en metod värt att undersöka 
ifall det går för det lagret.  
 
Åtgärdsförslag 4 är en metod som fungerar på många företag och deras lager. Genom att 
inventera sina lager och titta på vilket material eller artiklar som inte längre är aktuella för att 
sedan plocka bort det, kommer det ge plats för mer aktuella produkter. I denna studie hade 
PMC Cylinders satt som standard att efter tre år anse materialet inte längre som aktuellt. Det 
gäller att anpassa denna metod till vad företag sätter som standard för när material inte anses 
aktuellt längre. Utför företag detta åtgärdsförslag på sina lager kommer de kunna utnyttja sina 
lager bättre.   
 

6.9 Övriga implikationer 
 
Implementerar företaget de åtgärdsförslag som har getts uppstår annan nytta med. Arbetar 
företaget med förslagen och gör det till ett standardiserat arbete kan det ha positiva effekter 
på arbetsmiljön. Ett standardiserat arbetssätt gör att alla parter får bättre kontroll på hur 
processer går till och det märktes att på PMC Cylinders hade olika parter olika uppfattningar. 
Ett standardiserat arbete ökar också flexibiliteten i företaget, istället för att bara en person 
utför ett arbete kan flera utföra det standardiserade arbetet. Det var ett problem som kom 
fram, att om någon var sjuk så uppstod det ganska stora problem för företaget. Genom att 
standardisera arbetet kan man åtgärda dessa problem vid sjukdom då det blir enklare för 
andra anställda att lära sig arbetsgången.   
 
Även om den tid som kommer sparas i materiallagret inte är jättestor och har så stor påverkan 
för ledtiden av produkters produktionstid. Så är det en början för företaget att börja införa 
nya lösningar och standardiserat arbete över flera processer. Utförs detta arbete kommer de 
långa ledtiderna minska vilket gör att PMC Cylinders kommer öka sin konkurrensförmåga då 
de kan erbjuda kortare ledtider för sina produkter. 
 
Ökar omsättningen i lagret så minskar det även risken för rost då artiklar inte ligger lika 
länge. Det kommer spara onödiga kostnader och inkurans av dåligt material.  
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7 Slutsatser 
 
Frågeställning 1: Hur ser omsättningen av artiklar ut i materiallagret? 
 
Idag har artiklarna i materiallagret rörliga positioner efter vart det finns plats att placera dem. 
De använder sig inte av någon placeringsprincip för att effektivisera plockningen av material. 
Det finns ungefär 500 artiklar som har omsatts i lagret under tre år. Idag finns det runt 420 
artiklar i lagret. En del av artiklarna är spillmaterial och det finns artiklar som har funnits i 
lagret i mer än tre år utan att ha använts. Det finns cirka 7900 meter rör i lagret. Det är en 
truckförare som är ansvarig för materialhanteringen i lagret, ibland hoppar en operatör från 
kapningen in och plockar material när truckförarens skift har slutat. I dagsläget omsätts lagret 
4,03 gånger per år och materialet går endast till kapmaskinerna som ligger vid ingången till 
lagret. 7,5% av artiklarna står för cirka 50% av hela lagrets plockfrekvens. 
 

Frågeställning 2: Kan ledtider minskas när lagret omorganiseras? 

Om ett av åtgärdsförslagen ett, två eller tre implementeras bör ledtiderna i lagret minskas. 
Detta är på grund av att det har tagits fram genom en ABC-analys vilket material som har 
högst plockfrekvens och i åtgärdsförslagen rekommenderas det att fysiskt placera dessa 
artiklar närmare avlastningszonen. Detta kommer göra att avståndet som trucken kör är 
kortare och då tar det mindre tid att hämta material med hög plockfrekvens. Med en mer 
standardiserad organisation i lagret så kan materialhanteringen effektiviseras, detta innebär 
mindre spilltid för att hämta och lämna artiklar.  

Frågeställning 3: Hur kan förutsättningarna förändras för att nå ökad 
omsättningshastighet i materiallagret? 

Om åtgärdsförslagen för en ny artikelplacering implementeras bör ledtiderna minska. Detta 
betyder att det tar kortare tid för truckföraren att plocka material i lagret och han kommer att 
få mer tid för andra arbetsuppgifter.  

Implementeras åtgärdsförslag 4  som innebär att material som anses vara inaktuellt tas bort 
kommer MLN att minska 2,1% vilket motsvarar 163 meter rör. Detta gör att LOH ökar med 
2%. Utför företaget åtgärdsförslaget kommer det att finnas mer plats tillgängligt för mer 
aktuellt material. 
 
Om åtgärdsförslagen implementeras bör det öka omsättningen av de artiklar som finns i 
materiallagret. 
 

7.1 Rekommendationer  
Utifrån studierna rekommenderas det att PMC Cylinders håller ett högt fokus på de artiklar 
som blev klassade till A-artiklar, dessa är artiklar som har högst plockfrekvens och har högst 
behov av minskad ledtid. Genom att prioritera A-artiklarna och omorganisera lagret så att A-
artiklarna får en fast position och blir lättåtkomliga bör ledtiden vid plockning minskas. PMC 
Cylinders rekommenderas att undersöka vilken av de tre layoutsförändringsförslagen, det vill 
säga ett, två eller tre som de ska implementera. 
 
En annan rekommendation är att studera de artiklar som finns i lagret men som inte har 
plockats på över tre år. Detta ingår i åtgärdsförslag fyra och rekommenderas att införas som 
en policy på PMC Cylinders. Dessa artiklar ligger i dagsläget och tar plats och genom att ta 
bort dessa artiklar kan en påfyllnad med mer väsentligt material göras och på så sätt bör 
lagret få en ökad lageromsättningshastighet och en lägre lagerhållningskostnad. 
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7.2 Vidare arbete eller forskning 

För att fortsätta arbetet med att effektivisera lagret så kan vidare forskning göras, då studien 
har visat förbättringspotential hos aktiviteter som inte har berörts under åtgärdsförslagen.  
 
Om PMC Cylinder tycker att förslagen på en förbättrad artikelplacering verkar intressanta och 
funderar på att implementera dessa bör en vidare forskning göras på hur en fast positionering 
av vissa artiklar hade påverkat lagret. När ledtiderna för inkommande material är så stora kan 
det vara en utmaning att implementera en fast positionering av artiklar. En ABC-analys kan 
även göras på artiklarnas värdemängd för att kunna undersöka lagerhållningskostnader och 
därmed kunna effektivisera lagret efter vilket material som har störst värde för företaget. 

 
• Hantering av kromat material 

 
Vid förvaring av kromade rör använder sig företaget av tre olika förvaringsmetoder. Dessa tre 
metoder har alla sina fördelar och nackdelar och borde vidare undersökas så att ett 
standardiserat arbetssätt kan uppnås. I intervju med lagerarbetaren kom det fram att han 
ansåg att masonit var bästa metoden för att hantera kromat material då det gav bra skydd och 
var lätt att hantera. Bara plast var inte tillräckligt med skydd och lådorna var otympliga och 
kunde bara innehålla rör med en viss längd. Får det kromade materialet en skada, läcker de 
hydrauliska cylindrarna och det blir en väldigt stor kostnad för företaget. Vidare forskning 
rekommenderas kring detta. 

 
• Lagermiljö  

 
Lagret är i dagsläget ett kallager vilket inte är den bästa miljön för materialet. Portarna är 
öppna hela tiden. Detta gör att lagret är fuktigt och att materialet löper större risk för rost än 
om lagret hade varit isolerat och portarna är stängda tills truckföraren behöver köra in och ut 
från lagret. Detta är något som kan forskas vidare på. 

 
• FIFO   

 
Det framkom i intervjun med produktionschefen att han undrade hur FIFO kunde åtgärdas 
men i intervju med lagerarbetaren var det inte något problem då han sa att allt material tar 
slut och det är snarare ett problem att få tag på nytt material. Det rekommenderas att det 
skapas en dialog mellan lagerarbetaren och produktionschefen för att de ska få bättre kontroll 
på hur det faktiskt ligger till och om det behöver åtgärdas.  
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9 Bilagor 
 
Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

  
1) Vilka aktiviteter görs från att föra ordern är klar tills att material finns på plats vid 
maskin för nya ordern? 
  
2) Plockar ni artiklar annorlunda beroende på känslighet på artikeln och finns det 
behov till det? 
  
3) Varför har ni placerat artiklarna som de är nu? 
  
4) Har samma artikel alltid samma plats? 
  
5) Hämtar operatörer upp samma artiklar varje gång, d.v.s. ett ansvarsområde i 
lagret? 
  
6) Hur funkar det när ni plockar artiklar ur laget, är det t.ex. efter order eller vid 
behov? 
  
7) Har ni någon speciell metod för att hantera FIFO? 
  
8) Vilken klassificeringskriterier är viktiga för er? 
  
9) Plockas det flera artiklar åtgången eller enstaka åt gången? (antal, sortiment) 
  
10) Hur många maskiner/produktionsområden tillförser detta lagret produkter till? 
  
11) Finns det ett buffertlager? 
  
12) Har ni några tankar kring hur man kan förbättra hanteringen av materialet i lagret 
eller bland aktiviteterna före och efter lagret? 
  
13) När har saker legat för länge? 
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Bilaga 2 
 

ABC-analys
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