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Abstract  
Purpose - The purpose of this study is to evaluate the non value creation which can occur 
within smaller maintenance companies’ warehouses. Utilizing a status analysis potential 
solutions as well as deficiencies will be found. Two issues have been created to answer the 
purpose; they are. 

1.   Which parameters are vital for a well-functioning warehouse connected to smaller 
maintenance companies’? 

 
2.   What aspects are important to take into consideration for restructuring of a 

warehouse layout for smaller maintenance companies’? 

Method – A pre-study was conducted at the case company, a smaller maintenance company 
for vehicles, to create a greater understanding of the company's problem area. In order to 
answer the two issues due to the purpose of this study, a case study was conducted. The case 
study consisted of a literature study, an interview, an observation and a document study. Six 
interviews were conducted with seven respondents to study the case companies current and 
preferred state. Two observations were conducted, of which one is the basis for a spaghetti-
diagram the other was used to ascertain the collected data coincided with reality. 

Results – The choice of strategies and principles is of significance for a well-functioning 
storage, a combination of multiple principles is preferred also for smaller maintenance 
warehouse set storage location is preferable since it enables a well-known storage layout for the 
coworkers. This in turn creates non value creation activities can be reduced. This, in 
combination with classifying articles in the shape of an ABC-analysis, family groups, modern 
storage layout, popularity and similarities etc. Furthermore, a correct removal of articles is 
essential for a well-functioning storage. Utilizing a company's work power can result in non 
value creation activities being reduced or be used more efficiently, this being one issue for the 
case company.  

There are multiple aspects to consider during restructuring of a storage layout. Knowledge of 
the product which is being stored and what will potentially be stored is essential for the 
company. By identifying articles, the company will be able to create a new storage layout. A 
maintenance company should to execute an ABC-analysis and a Kraljics matris to create an 
overview of what is being stored. When choosing storage methods, strategies and principles are 
complimentary to each other and the company's internal functions. For smaller maintenance 
companies’ storage has restrictions regarding storage space which in turn necessities thorough 
survey of articles. 

Implications – The case study is based upon well-known theories within the subject of 
logistics and warehousing. New theories are not presented in the study; the authors however 
consider finding a lack of how the existing theories can be linked to warehousing operations for 
a maintenance company. The conducted study can be replicated in terms of work, however, the 
chosen strategies and principles are selected specifically according to the circumstances of the 
case company. Whit theory as a pillar it has justified why the material flow is not optimal and 
which theories are considered to be compatible with the case company. 

Limitations – The study was conducted as a one-case study. If the study had instead involved 
more companies, it had resulted in a multiple-case study which had generated in increased 
generalizability in the case study. The case study is limited to the internal material flow on the 
case companies warehouse. A larger number of interviews and observations could have led to 
increased reliability, as common deficiencies and potential solutions had resulted in greater 
credibility. 

Keywords – ABC-analysis, Material flow, Warehouse layout, Storage methods, Warehouse 
restructuring, Utilization of labor, Article placement, Storage principles, Storage strategies’. 
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Sammanfattning  
Syfte – Studiens syfte är att utvärdera var de icke värdeskapande aktiviteterna uppstår på ett 
mindre underhållsföretags lager. Med hjälp av en nulägesanalys ska brister identifieras och 
potentiella lösningar hittas. Två frågeställningar har skapats för att besvara syftet, de lyder;  
 

1.   Vilka parametrar är kritiska för ett välfungerande lager kopplat till mindre 
underhållsföretag? 

 
2.   Vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till vid omstrukturering av en lagerlayout hos 

mindre underhållsföretag? 
 
Metod – En förstudie utfördes på fallföretaget, ett mindre underhållsföretag för fordon, för att 
skapa en större förståelse av företagets problemområdet. För att besvara frågeställningarna i 
problemformuleringen utfördes en fallstudie. Fallstudien bestod av en litteraturstudie, 
intervju, observation och dokumentstudie. Det genomfördes sex stycken intervjuer med sju 
respondenter för att studera fallföretagets nuläge samt önskat tillstånd. Två stycken 
observationer utfördes där den ena ligger till grund för ett spagettidiagram och den andra för 
att säkerhetsställa att insamlad data stämde överens med verkligheten. 
 
Resultat – Val av strategier och principer är av betydelse för ett välfungerande lager. En 
kombination av flertalet principer är att föredra och för ett mindre underhållslager är fasta 
lagerplatser fördelaktigt eftersom det möjliggör en välkänd lagerlayout för medarbetarna, vilket 
resulterar i icke värdeskapande aktiviteter kan reduceras. Det i kombination med klassificering 
av artiklar i form av en ABC-analys, familjegrupper, modernlagerlayout, popularitet, likheter 
etcetera. Ytterligare är en korrekt utlagring viktig för ett välfungerande lager, det kan 
underlättas med hjälp av scanning där utlagringen sker i realtid. Att utnyttja ett företags 
arbetskrafter kan medföra att icke värdeskapande aktiviteter minskas eller används på rätt sätt 
vilket har varit ett problem inom fallföretaget. 
 
Det finns flera aspekter att ta hänsyn till vid omstrukturering av en lagerlayout. Företaget bör 
veta vad för artiklar som lagerhålls samt vad som ska lagerhållas i framtiden. Identifiering av 
artiklar resulterar i att företag kan strukturera upp en ny lagerlayout. Ett underhållsföretag bör 
utföra en ABC-analys och en Kraljics matris för att införskaffa sig en god överblick över vad som 
lagras. Vid val av lagringsmetoder, strategier och principer är det viktigt att kombinera teorier 
som kompletterar varandra och företagets interna funktioner. För ett mindre 
underhållsföretags lager exciterar restriktioner gällande lageryta vilket medför att noggrann 
kartläggning av artiklar krävs. 
 
Implikationer – Fallstudien är baserad på välanvända teorier inom logistik och lagerhållning. 
Ny teori presenteras inte i studien, däremot anser sig författarna finna en avsaknad i hur de 
befintliga teorierna kan kopplas till lagerverksamheten för ett underhållsföretag. Den utförda 
studien kan replikeras vad gäller arbetsprocessen, dock är de valda strategierna och principerna 
utvalda specifikt efter fallföretagets förutsättningar. Med teorin som grundpelare har det 
motiverat varför materialflödet inte är optimalt samt vilka teorier som anses vara kompatibla 
till fallföretaget.   
 
Begränsningar – Studien utfördes som en enfallstudie, hade studien istället involverat fler 
företag hade det resulterat i en flerfallstudie vilket hade genererat en ökad generaliserbarhet i 
fallstudien. Enfallstudien är begränsad till det interna materialflödet på fallföretagets lager. Ett 
större antal intervjuer och observationer hade lett till en ökad reliabilitet, eftersom 
gemensamma brister och potentiella lösningar hade resulterat i en större trovärdighet.  
 
 
Nyckelord – ABC-analys, Materialflöde, Lagerlayout, Lagermetoder, Omstrukturering av 
lager, Utnyttjande av arbetskraft, Artikelplacering, Lagringsprinciper, Lagringsstrategier. 
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1   Introduktion  
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1   Bakgrund  
Logistik är “läran om effektiva materialflöden” (Jonsson & Mattsson, 2012) och 
påverkar ett företags gynnsamhet som i sin tur påverkar ekonomin. Genom effektiva 
flöden skapas konkurrensfördelar därmed har logistik en stor strategisk betydelse för 
företag (Storhagen, 2018). Hilletofth, Eriksson och Sansone (2017) påpekar att 
flexibilitet och tid är betydande inom logistiken. Att utnyttja tiden ökar lönsamheten i 
företaget eftersom resurser används effektivare (Storhagen, 2018) det möjliggör att 
rätt värdeskapande aktiviteter utförs. 

Lagret ligger delvis till grund för hur materialflödet fungerar inom ett företag eftersom 
ett lager kan utgöra flera olika funktioner; lagerhålla komponenter till produktion, 
färdigvarulager, butikslager, distributionslager, etcetera  (Jonsson & Mattsson, 2012). 
Tidigare ansågs lager vara en fristående lagringspunkt utanför logistikflödet och de 
senaste åren har uppfattningen av lagrets betydelse förändrats. Idag uppmärksammar 
företag vad ett välfungerande lagersystem och logistikflöde kan bidra med, vilket är 
fördelar inom de ekonomiska och sociala aspekterna (Motorola, 2018). 

Att företag erhåller lager beror främst på service- och kostnadsskäl, det minskar 
däribland transport- och inköpskostnader eftersom materialet kan köpas in till större 
volymer och kvantiteter (Aronsson, Ekdahl, & Oskarsson, 2006). Lager medför 
kapitalbindningskostnader, det innebär att de artiklar som ligger i lager är pengar som 
företaget inte kan använda eftersom de är bundna till materialet som lagerhålls 
(Jonsson & Mattsson, 2012).  Av den orsaken anser Aronsson et al. (2006) att det är 
viktigt att inte lagerhålla en för stor mängd artiklar. Emellertid innebär en hög 
kapitalbindning en högre servicenivå, eftersom lagret är större och leveranser kan 
säkerställas till kund (Jonsson & Mattsson, 2012). 

Lagrets funktion kan delas upp i två stycken primära kategorier; temporärlagring och 
skyddande av artiklar, samt värdeskapandelagring i form av service, vilket innebär att 
plocka ihop kundorder samt inspektion av artiklar (Du, Mantel, Schuur, & Heragu, 
2005). Lagerhållning av artiklar innebär en form av säkerhet för företagen, det 
säkerhetsställer att de har nödvändiga artiklar på plats vid variation från produktion 
och kunder (Gamberini, Grassi, Mora, & Rimini, 2008) därmed kan en hög 
kundservicenivå uppnås.   

En grundpelare för ett gynnsamt materialflöde inom lagret är lagerlayouten. För en 
lyckad lagerlayout krävs en nulägesanalys som ligger till grund för den nya designen. 
Nulägesanalysen bör innefatta en uträkning på den frekvensen artiklarna används och 
vad för artiklar som lagerhålls (till exempel storlek, form och speciella egenskaper) 
(Broman, Johansson, Lundström, Olsson, & Petersson, 2015). Icke värdeskapande 
aktiviteter i form av onödiga förflyttningar och ovisshet av placeringen för artiklarna 
kan undvikas med hjälp av en välutformad lagerlayout. Placeringen av artiklarna bör 
vara lättåtkomliga och anpassade efter storlek och form (Jonsson & Mattsson, 2012). 

1.2   Problembeskrivning  
Rupasighe och Dissanayake (2019) beskriver att lagrets layout har en stor inverkan på 
materialflödet och att det är viktigt med en korrekt design. Det finns flera teorier och 
modeller om hur lagret bör vara uppbyggt (Rupasighe & Dissanayake, 2019). Dock är 
det viktigt att anpassa lagerlayouten efter företagets förutsättningar och 
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specifikationer (Lumsden, 2012). Ett lagers layout varierar från företag till företag och 
ingen bestämd metod finns, hur de väljer att uppföra sitt lager beror på de individuella 
och interna förutsättningarna (Lumsden, 2012). Ett plocklager innebär att en eller flera 
artiklar plockas ut från plockplats och skickas vidare till kund eller produktion (Henn, 
Gerking, Koch, & Wäscher, 2013). I händelse av att artikeln inte finns tillgänglig 
innebär det att leveransen inte utförs (Jonsson & Mattsson, 2012). 

Vid utformning av lager är det viktigt att veta vart artiklarna ska placeras och varför. 
Enligt Lumsden (2012) kan de interna transporterna minskas om de strategiska 
artiklarna är fördelaktigt placerade. En dålig placering kan resulterar i att icke 
värdeskapande aktiviteter uppstår i form av onödigt arbete vid plock av artiklar. Detta 
kan undvikas genom att placera artiklarna närmre uttagsområde (Burinskiene, Lorenc, 
& Lerher, 2018).  

En genomtänkt lagerlayout är viktig vid hantering av artiklar eftersom den påverkar 
hur effektiv hanteringen av dem blir. Accorsi, Manzini och Maranesi (2014) beskriver 
att det finns en konflikt mellan en effektiv hantering och effektiv lagring. På grund av 
denna konflikt är det viktigt att effektivitet i lager och hantering balanseras med avsikt 
på både volymutnyttjande och korrekt placering. Genom hänsyn till dessa skapas en 
kostnadseffektivitet, följaktligen ökar hanteringskostnaderna medan det skapas en 
minskning för lagerhållningskostnaderna på grund av en ökad omsättning och 
effektivare lagringsmetoder (Lumsden, 2012).  

Ovan kan de svårigheter ett företag ställs inför ses vid design av en lagerlayout där 
kraven är höga från kunden på leverans samt att en hög flexibilitet inom företaget 
förväntas. Det finns många enskilda teorier och modeller som indikerar hur en 
lagerlayout kan vara uppbyggd och strukturerad. Det är svårt att välja rätt layout för 
ett specifikt företag (Gu, Goetschalckx, & McGinnis, 2007) och det är ännu outforskat 
hur valprocessen av teorier och modeller bör se ut vid en omstrukturering av 
lagerlayout i ett underhållsföretag i mindre skala för fordon. 

1.3   Syfte  och  frågeställningar  
I problembeskrivningen framgår det att stora svårigheter finns för företag vid design 
av en lagerlayout. Det är många variabler som bör tas i beaktning när placering av 
artiklar bestäms och ett nytt materialflöde skapas inom lagret. Därav krävs det en 
nulägesanalys av ett mindre underhållsföretags lager för att utvärdera vart de icke 
värdeskapande aktiviteterna uppstår och hitta potentiella lösningar. Därmed är syftet 
med denna studie: 

Att identifiera brister och icke värdeskapande aktiviteter, i lagerlayouten hos ett 
mindre underhållsföretag. 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Vid en förändring 
av en lagerlayout krävs det kunskap i vilka de icke värdeskapande aktiviteterna är, samt 
vilka parametrar som är kritiska för ett väl fungerande lager och hur de kan anpassas 
till underhåll. När dessa har identifierats kan det som resultat elimineras. Därmed är 
studiens första frågeställning: 

[1]  Vilka parametrar är kritiska för ett välfungerande lager kopplat till 
mindre underhållsföretag? 

Vid omstrukturering av en lagerlayout är det viktigt att ta reda på vilka restriktioner 
företaget står inför. Restriktionerna ligger till grund i hur ett lager kan byggas upp. 
Därmed är studiens andra frågeställning: 
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[2]  Vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till vid omstrukturering av 
en lagerlayout hos mindre underhållsföretag?  

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att 
genomföras på ett mindre underhållsföretag för fordon. 

1.4   Omfång  och  avgränsningar  
Studien omfattar omstrukturering av lagerlayout för att hjälpa fallföretaget skapa en 
effektiv materialhantering med rätt artiklar på rätt plats. Fokus ligger på  att besvara 
de två frågeställningarna presenterade i syfte och frågeställningar. Avgränsningen för 
rapporten är att externa processer inte kommer behandlas (Figur 1). En del interna 
processer kommer bortses, tex beställningspunksystem. Fokus riktas endast på det 
interna materialflödet från lagring till plockning mot underhåll. 

 

Figur 1 Omfång och avgränsningar 

1.5   Disposition    
Studiens disposition delas in i 6 stycken huvudkategorier och kan ses i Figur 2. 

 
Figur 2 Överblick av rapportens disposition 
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2   Teoretiskt  ramverk    
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats.  

2.1   Koppling  mellan  frågeställningar  och  teori  
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Figur 3 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och 
använd teori. 

 

Figur 3 Koppling mellan frågeställningar och teori 

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vilka parametrar är 
kritiska för ett välfungerande lager kopplat till mindre underhållsföretag?” beskrivs 
följande områden i det teoretiska ramverket: lagerlayout, utnyttjande av arbetskraft 
och utlagring. Lagerlayout behandlas därför att avsnittet påvisar hur placeringar av 
artiklar kan effektiviseras och läggas upp utifrån de interna egenskaperna. Utnyttjande 
av arbetskraft behandlas för att utvärdera vart den icke värdeskapande aktiviteten 
uppkommer och varför. Utlagring behandlas för att visa hur uttag av material kan 
utföras effektivt och korrekt.  

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen “Vilka aspekter är viktiga 
att ta hänsyn till vid omstrukturering av en lagerlayout hos mindre 
underhållsföretag?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: 
stratifiering av artiklar, lagerlayout och materialflödes struktur. Stratifiering av 
artiklar behandlas därför att det är viktigt för företag att veta betydelsen olika artiklar 
har för ett företag samt att de kan klassificeras i olika kategorier beroende på dess 
uttagsfrekvens. Lagerlayout behandlas för att utvärdera vad som behövs tas hänsyn till 
utifrån fallföretagets lageryta och egenskaper. Materialflödesstruktur behandlas för att 
utvärdera potentiella lagerlayouter, dess fördelar och nackdelar. 

2.2   Stratifiering  av  artiklar  
Nedan presenteras Kraljics matris och ABC-analys som är två metoder för att 
utvärdera en artikels betydelse för företaget. 
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2.2.1   Kraljic  anskaffningsprincip    

Kraljic (1983) har skapat en matris för vilka olika köpsituationer och 
leverantörssituationer det finns gällande artiklar. Genom att dela in matrisen i fyra 
olika kategorier, icke-kritiska artiklar, flaskhalsartiklar, strategiska artiklar samt 
hävstångsartiklar. I Figur 4 illustreras Kraljics matris.  

Strategiska artiklar: Artiklarna är värdefulla för företaget. Leverantörerna är få och 
finns globalt. Vilket medför att artiklarna är svåra att anskaffa eftersom tillgången är 
begränsad och därför eftersträvas partnerskap med leverantören. Genom bra 
partnerskap kan även ledtiderna pressas ner (Caniëls & Gelderman, 2005). 
Flaskhalsartiklar: Artiklarna är svåra att anskaffa eftersom leverantörerna är globala 
och oftast nystartade vilket innebär att de har ny teknik. Oftast är det specialartiklar 
med begränsade försörjningsmöjligheter som inte har en stor påverkan på ekonomin 
(Storhagen, 2018). 
Hävstångsartiklar: Artiklarna har en stor betydelse för företagets ekonomi. Det finns 
fler lokala leverantörer och utbudet av artiklarna är rikligt och därmed lätta att 
anskaffa. Det leder till att företaget kan förhandla om bästa pris. Däremot kan det 
variera från 12 till 24 månader få artiklarna levererade (Kraljic, 1983). 

Icke kritiska artiklar: Är de artiklar som är standardiserade och efterfrågan av dem är 
liten. Leverantörerna är lokala och även här är utbudet rikligt.  Artiklarna bör köpas in 
efter ekonomisk orderkvantitet för att hålla en god lagernivå och en brist av artikeln 
får inte uppstå (Kraljic, 1983). 

  

Figur 4 Kraljic matris (Kraljic, 1983, s. 111) 

2.2.2     ABC-analys    

För att underlätta hanteringen av artiklarna inom ett lager kan en klassificering utföras 
i form av en ABC-analys. Det innebär att artiklarna klassificeras efter volymvärde, 
efterfrågan eller uttagsfrekvens (Jonsson & Mattsson, 2012). Artiklarna som placeras i 
kategori A är de viktigaste för företaget och om de kategoriseras efter plockfrekvens 
bör de placeras på de mest fördelaktiga lagerplatserna eller nära uttag. 
Kategoriseringen av artiklar följer ingen universell regel, utan bestäms av respektive 
företag. På grund av detta finns det en variation mellan hur olika företag gör. De 
artiklar som hamnar i kategori C är de artiklar som har minst påverkan på företaget 
och resterande artiklar tillhör kategori B (Chen, Hipel, Kilgour, Levy, & Li, 2006). 
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Grunden för ABC-analysen bygger på Paretoprincipen, benämns även 80/20-regeln 
(Sanders, 1987). Utgångspunkten för regeln är att 20% av produkterna står för 80% av 
omsättningen, dock fungerar det även omvänt (Lumsden, 2012; Storhagen, 2018). I 
detta avseende betyder det att en liten del av artiklarna utgör av en stor del av vinsten 
och tvärtom. 

Balajib, Nallusamy och Sundar  (2017) skriver att organisationer använder sig av ABC-
analys för att klassificera värdet på artiklarna i lagret. De artiklar som befinner sig i 
kategori A är enligt Balajib et al. (2017) de som genererar högst vinst och består av 
mindre volymer eller plockas mest frekvent. De står för cirka 70-80% av 
organisationens omsättning och innehåller cirka 10-20% av antalet artiklar. I den 
följande kategorin, B, består omsättningen av cirka 15-25% medan 30% innehåller 
organisationens artiklar. I kategori C är omsättningen cirka 5% och innehåller 50% av 
artiklarna (Balajb et al., 2017). Lumsden (2012) påpekar däremot att kategori B 
innehåller 50% av artiklarna och kategori C 30%.  
 
Eftersom volymvärde inte är av betydelse för studien har ABC-analysens fokus varit på 
plockfrekvensen eftersom det är viktigt för fallföretaget, då fallföretaget har en 
fluktuerande plockfrekvens. 

 

Figur 5 ABC – kurva illustration från (Jonsson & Mattsson, 2012, s. 428) 

2.3   Lagerlayout  
För att ge en grundläggande överblick i hur ett lager kan utformas med hjälp av 
artikelplacering behandlar detta avsnitt lagringmetoder, orderplock och zonindelning, 
placeringsstrategier av artiklar, placeringsprinciper av artiklar och platsbrist. 

2.3.1   Lagringsmetoder  

Den vanligaste lagringsmetoden för artiklar är ställagelagring. Det innebär att den pall 
som godset förvaras på placeras i ett ställ  och kan nås utan att andra pallar behöver 
förflyttas, vilket medför att pallen är direkt åtkomlig för plockaren. Ställagen byggs på 
höjden och kan anpassas efter lagrets fysiska dimensioner. Utöver höjden kan metoden 
anpassas till hanteringsutrustningen 0ch olika enhetslastbärare (Lumsden, 2012). 
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Hyllfackslagring är vanligt vid produktionsförråd där små volymer hanteras till 
exempel verktygs- och reservdelsförråd. Artiklar som förvaras i hyllfacken behöver inte 
hanteras av maskiner och konstruktionen består av sektioner som sitter ihop 
(Lumsden, 2012). För företag som hanterar flera smådetaljer är paternosterlager en 
alternativ lagringsmetod. Vilket innebär att flera hyllor snurrar runt vertikalt och styrs 
av en dator, det resulterar i att plockaren står kvar på den ursprungliga platsen när 
arbete utförs (Lumsden, 2012). 
Artiklar som inte behöver placeras på en hylla ovanför marken benämns som 
djuplagring eller fristapling av gods. Det beror på att artiklarna placeras ovanpå 
varandra på lagergolvet. Problemet med metoden är att först in först ut (FIFO), 
metoden inte används, vilket kan leda till inkurans av artiklarna om hållbarhetstiden 
är kort. Fördelen med metoden är att den utnyttjar volymen bättre om stora volymer 
behöver hanteras av en artikel (Vuljanac, Miloradovic, & Vulovic, 2016). 
2.3.2   Orderplock  och  Zonindelning    

De två faktorerna med störst inverkan på ett plockningssystem är zonindelning 
tillsammans med batchning, samt rutinpolicy och lagringsstrategi. En svårighet vid 
zonindelning är att dela in de större zonerna i mindre områden. Det leder till att den 
som plockar artiklarna behöver färdas inom ett större zonområde för att hämta flera 
nödvändiga artiklar (de Koster & Mengfei, 2018). Detta resulterar i att icke 
värdeskapande tid läggs på att hämta artiklarna. Lagerlayouten berör effektiviteten av 
plockningen eftersom den påverkar tiden det tar att färdas mellan olika områden. Vid 
plockfel av en artikel uppstår icke värdeskapande aktiviteter i form av återlagring av 
den felplockade artikeln samt att en ny plockorder måste utfärdas för att hämta den 
korrekta artikeln (Caron, Marchet & Perego, 2010). 

2.3.3   Placeringsstrategier  av  artiklar    

Enligt de Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) kan valet av placering på artiklar 
delas upp i fem stycken olika strategier, flytande förvaring, öppen förvaring1, fast 
förvaring, full-turnover förvaring och klassbaserad förvaring. En flytande 
förvaringsstrategi utgår från att en artikel inkommer och placeras i lagret på en ledig 
utvald lagerplats. Strategin resulterar i större distanser för plockaren, men medför en 
hög fyllnadsgrad i lagret då de lediga lagerplatserna utnyttjas maximalt. Krav för att 
strategin ska fungera korrekt är att inlagringsmetoden sker via ett datasystem. Till 
skillnad från en öppen förvaring där plockarna lagrar artiklarna på valfri ledig plats. 
Metoden resulterar till att lagerplatserna belagda vid uttag är upptagna och de längst 
ifrån är outnyttjade (de Koster et al., 2007). 

En fast förvaringsstrategi bygger på att alla artiklar har en bestämd plats i lagret. 
Nackdelen med strategin är att utnyttjandegraden i lagret minskar, till följd av att 
platser som ej används för tillfället förblir outnyttjade tills rätt artikel lagras in igen. 
En fast placeringsstrategi medför en enklare arbetsprocess för arbetarna, då 
lagerlayouten blir välkänd, vilket kan reducera mängden icke värdeskapande 
aktiviteter i form av oklarheter kring placering av artiklar. Implementering av 
gruppering för artiklar, t.ex. storlek eller funktion, kan underlättas vid denna strategi 
(de Koster et al., 2007). 

                                                                    

1 Originalbenämning: closet open location 
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Full-turnover-förvaringsstrategi utgår från artikelns omsättning i lagret. Artiklarna 
med högst omsättning placeras lättillgängligt och de med lägst omsättnings placeras 
på mindre tillgängliga platser. Strategin kombineras kontinuerligt med en fast 
förvaringsstrategi. Att ta i beaktning vid användning av denna kombination är att 
efterfrågan ofta skiftar inom ett företag och leder till att frekventa beräkningar på 
lagrets artiklar bör utföras för att säkerhetsställa valid data. En kombination av tidigare 
nämnda strategier är en klassbaserad förvaringsstrategi. Klasserna kan delas in utefter 
ABC-klassificering av artiklar som bygger på Paretosprincip (de Koster et al., 2007). 
2.3.4   Placeringsprinciper  av  artiklar  

Enligt Lumsden (2012) bör utformning av en lagerlayout utgå från flera olika 
placeringsprinciper. Det finns ingen specifik metod att utgå från. Däremot är ofta en 
kombination av flera olika metoder att föredra för en optimal lagerlayout. Lumsden 
(2012) benämner nio stycken principer; produktorientering, plockposition, 
familjegrupper, popularitet, likheter, storlek, gånglängder, höjd och omstrukturering.  

Produktorientering är en princip som används för lager där det finns ett 
förbrukningsdatum på artiklarna som förvaras, till exempel ett kyllager för 
mejeriprodukter. Principen utgår från en FIFO-värdering vilket innebär att den längst 
lagrade artikeln plockas först och den sist lagrade artikeln plockas sist. Plockposition 
innebär att artiklar som ofta plockas tillsammans placeras i närheten av varandra och 
underlättas med fasta lagringsplatser (Lumsden, 2012). 
Produktfamiljprincipen innebär att artiklar med liknande egenskaper lagras inom 
samma område av lagret (Mantel et al., 2000). Liknande egenskaper innefattar 
produkter med samma storlek, krav på miljö eller på hög säkerhet (Lumsden, 2012). 
Ytterligare en princip är popularitetsprincipen, som förknippas med en klassbaserad 
förvaringsstrategi och har sin utgångspunkt i en klassificeringsmetod, till exempel en 
ABC-klassificering (de Koster, 2007). Likhetsprincipen bygger på att lagra artiklar som 
beställs tillsammans inom ett närliggande område för minskad tidsåtgång vid 
plockning. Principen kräver en omfattande analys i hur köpmönstret för kunderna ser 
ut för att bygga upp en effektiv lagerlayout. Artiklar som är tunga och svårhanterliga 
bör lagras separat nära sitt användningsområde eftersom kostnaden för hanteringen 
överskrider de övriga artiklarna enligt storleksprincipen (Lumsden, 2012). 
Ett lager är i flera fall uppbyggt som en rektangel vilket medför att långa gångar uppstår 
där artiklarna plockas. Gångledsprincipen menar på att gångarnas längd påverkar 
plockarnas effektivitet samt de värdeskapande aktiviteter. Kortare gångar kan 
resultera i mer värdeskapande aktiviteter än vid långa gångar. Hur högt en artikel är 
placerad kan även påverka tiden det tar att plocka artikeln. Att använda sig av en hög 
höjd vid staplingen av artiklar resulterar i att utrymmet på lagret utnyttjas bättre. 
Principen leder däremot till att längre tid går åt vid plockning av artiklar vilket 
diskuteras i höjdledsprincipen. Omstruktureringsprincipen är mest användbar i 
kombination med ett automatiserat lager. Ett lager som använder denna princip 
präglas av att artiklar förflyttas när lagret inte är aktivt. Det är oftast förberedelser inför 
nästkommande dag som sker efter arbetsdagen (Lumsden, 2012). 
2.3.5   Platsbrist    

de Koster et al. (2007) påpekar att det är viktigt att veta vart artiklarna är placerade i 
lagret och hur mycket av varje artikel som ska placeras vid närmsta uttag. Eftersom 
efterfrågan på artiklar har en förmåga att variera kan det vara fördelaktigt att använda 
sig av ett reservområde. Området kan hushålla artiklar som förväntas användas mer 
frekvent i framtiden och därmed kan en intern förflyttning ske närmre uttagsområdet 
vid den tidpunkt artikeln behövs till underhåll (de Koster et al., 2007). ABC-analys är 
en lämplig metod att använda för att bestämma vilka artiklar som ska placeras mest 
fördelaktigt (Storhagen, 2018). 
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2.4   Materialflödes  struktur  
Materialflödet delas upp i två olika grundstrukturer, traditionell lagerstruktur och 
modern lagerstruktur (Henn et al., 2013). Enligt Jonsson och Mattsson (2012) 
anpassas strukturen efter den valda strategin och placerings principen. Nedan 
presenteras först traditionell, följt av modern lagerlayout. 

2.4.1   Traditionell  lagerstruktur  

Den traditionella lagerstrukturen benämns även som linjär lagerlayout vilket innebär 
att materialflödet sker linjärt. Godset levereras in på en sida av lagret och utleverans 
sker på den motsatta sidan. Det resulterar i en god översikt av flödet vilket är 
fördelaktigt vid hantering av stora volymer gods (Jonsson & Mattsson, 2012). Enligt 
Gue, Meller och Öztürkoǧlu (2014) finns tre stycken utformningar av en traditionell 
linjär struktur, vilket kan ses i Figur 6. 

 
Figur 6 Linjeformade lagerlayouter illustration från (Gue et al., 2014) 

Enkelblocklayout, refereras till layout A, är den traditionella utformningen av en linjär 
struktur. En användning av layout A resulterar ofta i långa distanser för de som plockar 
om lagret är stort, därav har layouten vidareutvecklats till vertikal dubbelblocklayout 
(layout B), se Figur 6, och en horisontell dubbelblocklayout (layout C). För layout B har 
en eller flera gångar implementerats horisontellt i de vertikala leden för att minska 
färdvägen vid plockning och i layout C är plockraderna uppförda horisontellt istället 
för vertikalt (Gue et al., 2014). 

Den linjära strukturen går att utföra på ett mindre traditionellt vis. Enligt Gue, 
Ivanović och Russel (2012) kan strukturen flygande-V minska färdtiden för en plockare 
inom lagret med 3–6% och omvänt-V med 2%. Båda strukturerna har sin grund i den 
linjära strukturen. I Figur 7 illustreras en övergripande bild (Gue et al., 2012). 

 
Figur 7 Otraditionell linjeutformning av lagerlayout illustration från (Gue et al., 2012) 
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2.4.2   Modern  lagerstruktur  

Den moderna lagerstrukturen kan jämföras med en U-formad lagerlayout och är 
utformad speciellt för reservdelslager. Layouten är uppbyggd efter ett upp- och 
nedvänt U med två till tre stycken horisontella plockrader och en vertikal, se Figur 8. 
Enligt Henn et al. (2013) skapas en automatisk zonindelning vid användning av en U-
formad lagerlayout. Det bildas fyra stycken större zoner vilket medför att denna 
lagerstruktur är att föredra vid användning av zonindelning. Strukturen resulterar i att 
större yta krävs för att lagra artiklarna och är det mindre känsligt för variation vid 
orderplockning (Henn et al., 2013). 

 
Figur 8 U-formad lagerlayout illustration från (Henn et al., 2013) 

2.5   Utnyttjande  av  arbetskraft  
I verksamheter slösas mycket tid på arbete som inte skapar värde för kund eller 
verksamhet. Lean är en metod som kan användas för att minska fenomenet (Sörqvist, 
2013). Grunden i metoden ligger i att eliminera icke värdeskapande aktiviteter och 
utnyttja de befintliga resurserna i företaget maximalt (Abushaikha, Altarazi, & Salhieh, 
2018). Ursprungligen skapades lean för tillverkningsindustrin, dock kan det 
implementeras inom lager med lite modifieringar (Abushaikha et al., 2018). 

Enligt Liker (2004) har Toyota tagit fram sju stycken kategorier för icke värdeskapande 
aktiviteter, även kallat de sju muda. Utöver de sju muda beskriver flera källor en 
åttonde kategori (Abushaikha et al., 2018; Emiliani, 2003; Liker, 2004; Súarez-
Barraza, Dahlgaard-Park, Rodíguez-González, & Durán-Arechiga, 2016), de åtta 
kategorierna presenteras nedan: 

1.   Överproduktion - avser produktion som överstiger behovet hos företaget. 

2.   Väntan - avser onödig väntan i form av produktionsstopp, väntan på att göra 
nästa moment i en produktion, de efterfrågade artiklarna finns ej i lager etc. 

3.   Onödiga transporter – avser transporter som hade kunnat elimineras med 
hjälp av lager närmre produktion. 

4.   Överarbete – avser onödiga steg i en bearbetningsprocess som sker på grund 
av dåliga verktyg eller produktdesign vilket i sin tur resulterar i nödiga rörelser 
och defekta produkter. Icke värdeskapande aktiviteter sker även när arbetet 
överstiger kundernas förväntan. 
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5.   Lagring - högt inventarier resulterar i längre ledtider, högre procent skadat 
gods, hög lagerkostnad. 

6.   Onödiga rörelser - avser rörelser där personal letar efter artiklar, staplar 
artiklar m.m. Här inkluderas även lagerlayouten eftersom “gå” anses vara en 
icke värdeskapande aktivitet, ifall gångavståndet inom ett lager kan minskas 
resulterar det i en minskning av icke värdeskapande aktiviteter.  

7.   Defekt/felfunktion - avser produktion av defekta produkter eller produkter som 
kräver extra bearbetning. 

8.   Icke utnyttjande av personals kunskap - Denna kategori ingår inte i de sju 
muda, den avser att kunskap och förbättringsmöjligheter går till spillo om 
företagen inte lyssnar på sina anställda (Liker, 2004). 

2.6   Utlagring  
Enligt Mao, Xing och Zhang (2018) sker en ständigt utvecklande informationsteknik 
inom lagerverksamheten. En av dessa tekniker är användningen av scanning. Scanning 
är till störst del relaterat till streckkoder och kräver därmed en sträckkodläsare (Kamat, 
Menassa & Xu, 2017). Kamat et al. (2017) anser att metoden är fördelaktig för lager i 
mindre skala, däremot fallerar den när det kommer till större lager med högre 
plockvolymer. Genom att använda scanning vid utlagring av artiklar kan 
organisationen uppdatera sitt lagersaldo i realtid. Scanning kan bidra till att minska 
fel orsakade av den mänskliga faktorn (Butterfield & Ngondi Ekembe, 2016). 
Användning av scanning kan resultera i en effektivare plockrutin och säkerhetsställa 
en högre kundtillfredsställelse (Mao et al., 2018). 
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3   Metod  och  genomförande  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

3.1   Koppling  mellan  frågeställningar  och  metod  
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för 
att besvara studiens frågeställningar. Figur 9 beskriver kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använda metoder.  

 

Figur 9 Koppling mellan frågeställningar och metod 

3.2   Arbetsprocessen  
Examensarbetet utfördes våren 2019 och arbetsprocessens tidsram illustreras i Figur 
10. En förstudie utfördes på fallföretaget vintern 2018 för att få en större förståelse av 
företagets problemområde. Förstudien gjorde det möjligt att i ett tidigt skede 
utvärdera lämpliga metoder. Detta underlättade valet av lämplig data, samt medförde 
tidsvinster för undersökningen. I samband med att metoder övervägdes kunde 
problemformulering tas fram och litteraturgenomgången påbörjas. 
Problemformulering och syfte definierades utefter problemet på fallföretaget och låg 
till grund för resterande avsnitt i examensarbetet. Litteratur som använts i arbetet 
valdes ut för att besvara forskningsfrågorna i problemformuleringen och presenteras i 
det teoretiska ramverket vilket låg till grund för fallstudiens teoretiska antaganden. 

För att skapa en djupare förståelse för företagets problem och framgångsfaktorer 
utfördes en fallstudie på fallföretaget bestående av intervjuer och observationer av dess 
medarbetare samt en dokumentstudie. I samband med fallstudien analyserades 
insamlad data som grund för analysen av examensarbetet. Under arbetsprocessen 
skedde aktiva förändringar av planeringen vilket resulterar i att den grundläggande 
planeringen fick justeras under arbetsprocessen. 
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Figur 10 Studiens arbetsprocess  

3.3   Ansats  
Författarna har under arbetsprocessens utgått från att samla in data till empiri och 
teorier till det teoretiska ramverket. I samband med arbetsprocessen har teorier och 
datainsamling medfört att författarna har skapat en bild av ett potentiellt utfall. 
Utförandet gjordes på detta sätt då det är viktigt med underbyggande empiri för att 
lösa empiriska problem (Voss, Tsikriktsis, & Frohlich, 2002). Enligt Backman (2008) 
antar examensarbetet därmed en induktiv ansats eftersom arbetet grundar sig i att 
försöka skapa modeller och förklaringar till ett visst fenomen genom undersökning av 
empiri. En induktiv ansats förknippas till stor del med en kvalitativ undersökning men 
kan även relateras till en kvantitativ undersökning (Backman, 2008). 

Patel och Davidson (2011) beskriver att en kvalitativ undersökning utförs genom att 
bearbeta textmaterial i form av nedskrivna intervjuer, vetenskapliga artiklar, böcker 
etcetera. Bearbetningen av materialet sker fortlöpande under arbetsprocessen vilket 
resulterar i att potentiella gap i undersökningen kan täckas snabbt och resulterar i ett 
mer heltäckande resultat (Patel & Davidson, 2011). Till skillnad från en kvantitativ 
undersökningsmetod där fokus ligger på att bearbeta två typer av statistik, deskriptiv- 
och hypotesprövande statistik. Deskriptiv statistik är när siffror beskriver det 
insamlade materialet och hypotesprövande statistik används för att bepröva hypoteser 
(Patel & Davidson, 2011). Utifrån de nämnda punkterna anser författarna att 
examensarbetet antar ett kvalitativt förhållningssätt med inslag av ett kvantitativt 
förhållningssätt. Det på grund av att data samlas in kontinuerligt samt i form av 
etablerade teorier och för att kunna räkna på potentiella förbättringar i flödet krävs 
siffror för att jämföra data. 

3.4   Design  
Författarna har valt att utföra en enfallsdesign med hjälp av kvalitativa och kvantitativa 
undersökningar. En enfallstudie innebär att undersökningen sker på ett specifikt 
företag eller fall för att besvara forskningsfrågorna (Eisenhardt, 1989). Enligt Yin 
(2007) kan flera analysenheter ingå i en enfallsdesign, vilket tillåter författarna att gå 
djupt ner i ämnet. Studiens design gjorde det möjligt för författarna att fördjupa sig i 
fallföretagets problemområde och bortse från yttre faktorer. Fallföretaget har inte 
enbart valts på grund av sin lämplighet för att studera problem med materialflöden. 
Företaget har även varit med i utformningen av problemområdet.  
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3.5   Datainsamling    
Studiens datainsamling bestod av dokumentstudie, observationer och interjuver för att 
införskaffa en bred kunskap av empirisk data. Utöver datainsamlingsmetoderna 
utfördes en litteraturstudie. Enligt Patel och Davidson (2011) skapas ett större djup och 
bredd vid användning av flertalet metodval. Författarna har använt sig av primär- och 
sekundärdata vid insamlandet av data. Primärdata samlades in av författarna till 
skilland från sekundärdata som erhållits från befintliga källor (Patel & Davidson, 
2011).  

3.5.1   Litteraturstudier    

Litteraturstudien genomfördes för att skapa ett teoretiskt ramverk till studien. 
Teorierna kring ämnesområdet är många och för att finna relevanta teorier har 
korsreferenser använts. De teorier som valdes ut ansågs kunna bidra till en effektivare 
lagerhantering för företag där placering av artiklar tidigare inte haft en strategisk 
betydelse.  

Databaser som använts för att finna relevanta artiklar, böcker, journaler, 
konferenspublikationer har gjorts via Scopus som hänvisat vidare till databaserna 
ProQuest, Springer Link, Ebscohost med mera. Referentgranskade källor har 
inkluderats i största möjliga mån, då dessa har genomgått en kvalitetsgranskning, 
vilket borgar för högre trovärdighet.  

3.5.2   Intervjuer  

Intervju är en datainsamlingsmetod där frågor ställs till en respondent, alternativt 
skapa en dialog mellan respondent. Informationen från intervjun benämns som rådata 
och den behöver analyseras och sammanställas efter att intervjun genomförts (Skärvad 
& Lundahl, 2016). 

Det finns två aspekter för att skilja olika former av interjuver från varandra, 
strukturering och standardisering. Vid strukturering behöver beaktning tas angående 
i vilken utsträckning frågorna är fria att tolka samt hur de påverkas av respondentens 
tidigare erfarenheter och inställning. Intervjun kan anta en strukturerad form med ett 
litet svarsutrymme där alternativen för svaren är förutsägbara. Alternativet är att 
intervjun är ostrukturerad, vilket innebär att utrymmet för svaret är mycket stort (Patel 
& Davidson, 2011). Den andra aspekten är standardisering. En hög 
standardiseringsgrad innebär att flera intervjuer sker på samma premisser. De ska 
utföras i liknande miljöer, där frågorna ställs i samma ordning och formulering. 
Respondenterna får inte påverkas av intervjuaren. Om frågorna däremot ställs fritt är 
det en ostandardiserad intervju och den anses mer situationsanpassad och flexibel 
(Skärvad & Lundahl, 2016). 

En intervju som inte är fullständigt standardiserad eller ostandardiserad benämns 
semistandardiserad (Patel & Davidson, 2011). Vilket flertalet intervjuer har utförts 
med i fallstudien. Intervjutypen innebär att intervjufrågorna riktar sig till utvalda 
personer och det är bestämt innan vilka frågor som ska ställas till vem. Frågorna 
behöver inte ställas i en specifik ordning utan de svar som ges följs upp med följdfrågor 
(Skärvad & Lundahl, 2016). Studien är dessutom semistrukturerad vilket innebär att 
författarna valt intervjuernas inriktning. Utrymmet för respondentens svar är stort och 
frågorna ställas i en bestämd eller obestämd ordning samt växlar mellan dem (Patel & 
Davidson, 2011). 

Intervjuernas syfte är att få en inblick i arbetarnas åsikter om hur lagret fungerar i 
dagsläget, vad de anser kan förändras till det bättre i relation till hur lagerlayouten och 
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artikelplaceringen kan förbättras. Sju stycken personer intervjuades varav sex stycken 
på fallföretaget samt en person från företaget på annan ort. Intervjupersonernas roll 
kan ses i Tabell 1. Personerna intervjuades eftersom de har en inblick i verksamheten. 
Valen av respondenter gjordes tillsammans med fallföretagets kontaktperson. Lager-
/logistikarbetaren intervjuades eftersom denne arbetar dagligen i lagret och därför 
ansågs ha god insikt om vad som fungerar bra respektive mindre bra i dagsläget. 
Underhållsplaneraren valdes på grund av sin kunskap om affärssystemen och inblick i 
vilka underhåll som kommer utföras. Personen har dessutom god kontakt med 
serviceteknikerna. Platschefen valdes för att få reda på hur personen anser att lagret 
fungerar i dagsläget, samt hur planen ser ut för lagren framöver. Intervjun med 
fallföretagets platschef genomfördes tillsammans med platschefen från en annan ort 
för att se hur de arbetar med sina lager och lagerstrukturer på respektive ort. 
Ytterligare en intervju utfördes med en respondent från underhållsstöd, för att se 
dennes åsikt om nuvarande lager och vad som behöver förbättras. Intervjun antog en 
ostrukturerad form för att införskaffa en större helhetsbild. Fältingenjören anses ha en 
god överblick av verksamheten och var därmed lämplig att intervjua. Serviceteknikern 
intervjuades i samband med en observation för att komplettera och säkerhetsställa att 
insamlad information stämde överens med övriga intervjuer. Det medför att intervjun 
antog en ostrukturerad form. 

Tabell 1 Genomförda intervjuer  

 
3.5.3   Observationer  

En observation används för att studera skeenden och beteenden i en naturlig situation, 
observationer kan även användas för att komplettera de övriga informationsinsamling 
metoderna (Patel & Davidson, 2011). Observatörens deltagande kan inta två olika 
grader, intensiv interaktion och ingen interaktion enligt Lundhal och Skärvad (2016). 
Utöver det kan observationen ske i det gömda eller öppna. Det innefattar att objektet 
som observeras är medveten eller omedveten om att en observation utförs på individen 
(Skärvad & Lundahl, 2016). Observationer kan delas upp i två grupper, strukturerad 
och ostrukturerad observation. Vid en strukturerad observation är problemet 
väldefinierat och observatören vet vad som ska dokumenteras. Till skillnad från en 
ostrukturerad observation där ett större sammanhang istället dokumenteras, fokus 
ligger på att utforska och få en bredare bild av situationen (Patel & Davidson, 2011). 

Eftersom fokus ligger på att observera vilka aktiviteter som innefattar icke 
värdeskapande aktiviteter på ett lager resulterar det i en strukturerad observation då 
ett specifikt fokusområde existerar. Genom att komplettera med en hög interaktion 
kan det ge en större förståelse till varför objektet utför en viss uppgift och om 
aktiviteten skapar ett värde för kund eller verksamhet. De två individer, lager-
/logistikarbetare och servicetekniker, som observerades valdes ut med hjälp av 
kontaktpersonen på företaget för att hitta de mest kompatibla personerna. I Tabell 2 
redovisas de genomförda observationerna. 

Observationen som utfördes i 2 timmar låg till grund för spagettidiagrammet för att 
kartlägga hur personalen rör sig under ett arbetspass. Observationen på en timme 
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observerade hur de lagrar in artiklarna och hur lagerlayouten var vid studiens 
genomförande. 
 Tabell 2 Genomförd observation 

 
3.5.4   Spagettidiagram    

Spagettidiagram är en observationsmetod för att minska den icke värdeskapande tiden 
och istället skapa ett effektivare arbetsmoment. Spagettidiagrammet benämns även för 
flödesdiagram och används för att studera hur personal rör sig mellan olika 
arbetsstationer. Genom att observera en anställd och rita upp linjer på en ritning över 
arbetsplatsen utefter personens rörelsemönster kan därefter nya förslag och layouter 
formas för att minska den tid det tar att hämta flera artiklar till en arbetsuppgift (Allen, 
2010). 

Ett spagettidiagram skapas genom åtta steg (från Allen, 2010 om inget annat anges). 

Steg 1: Först behövs en befintlig ritning över det område som ska studeras. Om det inte 
finns en ritning över området och dess layout måste det skapas.  

Steg 2: Därefter behövs ett rutt-schema det kan skapas genom att använda ett objekt 
som rör sig genom byggnaden.  

Steg 3: Rita sedan en kontinuerlig kurva, den ska börja vid första platsen på rutt-
schemat och fortsätta över det resterande området.  

Steg 4: I detta steg ska det totala reseavståndet beräknas.  

Steg 5: Resetiden behöver därefter uppskattas.  

Steg 6: Spagettidiagrammet har formats och genom att studera det kan flödet 
identifieras inom lagret. Fokus ligger vid att identifiera de flöden inom lagret som har 
stora reseavstånd, flöden som inte används eller sällan använda flöden. 

 Steg 7: Strukturera om flödet eller flytta enheter närmare varandra för att minska 
avståndet och därmed resetiden.  

Steg 8: Skapa nya layouter om behov finns genom att upprepa steg fyra till sju 
(Gladysz, Lysiak, & Santarek, 2017). 

Spaggetidiagramet ligger till grund för att beräkna den tid de anställda spenderar i 
lagret för att plocka artiklar. Genom att identifiera de de icke värdeskapande 
aktiviteterna kan potentiella förbättringsförslag vad gäller lagerlayout och 
artikelplacering införas för att minska aktiviteterna. 

3.5.5   Dokumentstudie  

Enligt Patel och Davidson (2011) omfattar en dokumentstudie information i form av 
nedteckningar, tryck, filmer, bandupptagning och fotografier. Genom att studera olika 
former av dokument kan det hjälpa att besvara frågeställningar och olika skeenden. 
Det krävs att betraktaren av informationen är starkt källkritisk eftersom informationen 
kan vara utdaterad eller falsk (Patel & Davidson, 2011). Dokument som har studerats 
under examensarbetets gång är planritningar på lagerlayout och artikelsortiment på 
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fallföretaget. Det genomfördes för att skapa en större förståelse kring vilka parametrar 
som är avgörande vid uppbyggnad av en ny lagerlayout. 

3.6   Dataanalys  
Studiens dataanalysprocess inleddes med att författarna utförde en förstudie i form av 
en mindre observation och en litteraturstudie där målet var att ta fram syfte, 
problemområde och frågeställningar. Förstudien låg till grund för insamling av teorier 
till det teoretiska ramverket och metodvalen. Insamlandet av empiri utfördes med 
hjälp av dokumentstudie, intervju, observation och ett spagettidiagram. All insamlad 
empiri och teori ställdes därefter emot varandra för att utgöra analys avsnittet där 
forskningsfrågorna besvarades. För att undvika att tankar gick förlorade har analys av 
det insamlade materialet skett kontinuerligt under arbetsprocessen och sedan 
sammanställts efter empiriavsnittet och det teoretiska avsnittet slutförts. 

3.7   Trovärdighet    
För att skapa en hög trovärdighet i examensarbetet krävs det att två stycken kriterier 
hanteras korrekt, validitet och reliabilitet. Validitet innefattar att studien undersöker 
det som avses undersökas (Patel & Davidson, 2011). Det finns både intern och extern 
validitet. Intern validitet innebär att de mätinstrument som avses användas mäter 
korrekt data. Insamlad data ska stämma överens med befintliga teorier och innefatta 
en operationell definition (Skärvad & Lundahl, 2016). Extern validitet handlar om 
generaliseringsbarhet av studien. Hög extern validitet innebär att studien kan utföras 
vid ytterligare tillfällen och då nå samma resultat (Yin, 2007).  

Reliabilitet behandlar bland annat tillförlitligheten till det mätinstrument som 
används i studien och hur den motstår mätfel (Patel & Davidson, 2011). Mätningen ska 
inte påverkas av situationer runt omkring eller av personen/personerna som utför 
mätningen(Skärvad & Lundahl, 2016) 

Författarna har utfört alla intervjuer tillsammans vilket resulterar i att reliabiliteten 
stärks. En ljudinspelning av intervjuerna utfördes även för att korrigera och försäkra 
författarna om att rätt data samlats in (Patel & Davidson, 2011). För att stärka 
validiteten i examensarbetet har en triangulering av metoder utförts vid 
datainsamling, vilket innebär att flera olika metoder används för tolkning och 
beskrivning (Skärvad & Lundahl, 2016). Då studien har utförts på ett specifikt företag, 
med specifika förhållanden och unika karaktärsdrag, så påverkas den externa 
validiteten negativt. I Figur 11 illustreras trianguleringen av datainsamlingen.  

 

Figur 11 Triangulering
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4   Empiri  
Kapitlet beskriver verksamheten inom fallstudieobjektet. Vidare beskrivs empirin som 
samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. Empirin är insamlad genom 
observationer, intervjuer samt dokumentstudie, dessa sammanställs i de nedanstående 
punkterna.  

4.1   Verksamhetsbeskrivning  
Fallföretaget i studien verkar i Sverige med fokus på underhåll av fordon. De köper in 
artiklar från leverantörer för att kunna underhålla och reparerar två stycken varianter 
av fordon. Dessa benämns fordon ett och fordon två. Fallföretaget har 32 anställda, av 
dessa är det 22 stycken servicetekniker. Serviceteknikerna är indelade i tre stycken 
arbetslag och arbetar i tvåskift, varav ett nattskift. De ingår i ett tredjepartsavtal där 
underhåll sköts av fallföretaget. De är uppdelat efter lätt och tungt underhåll samt akut 
avhjälpande underhåll. Lätt underhåll innebär förebyggande underhåll medan tungt 
underhåll syftar på högvärdeskomponenter som utförs var sjätte till tolfte år. Det mest 
förekommande underhållet är därav förebyggande som baseras utifrån en besiktning 
av fordonet. Besiktningen utförs ungefär en gång i månaden, därmed kan företaget 
planera in övrigt underhåll på fordonet samtidigt. De parametrar som avgör 
intervallerna för när underhållet ska utföras baseras på fordonets körsträcka i 
kilometer, drifttimmar och dagar. Det är företagets affärssystem som kontrollerar 
samtliga underhållspunkter utifrån de ovannämnda parametrarna.  

Totalt finns det tre stycken lager på fallföretaget och de är utsprida över siteområdet, 
vilket innebär att de inte är placerade i närheten av varandra. Lager 1 är placerad i 
byggnaden där underhållet av fordonen utförs och är ett varmlager. Lager 2 är ett 
kallager i form av en fristående byggnad och Lager 3 är beläget cirka en kilometer från 
byggnaden där underhållet utförs och är ett varmlager. Enligt företagets lagersystem 
finns 1100 stycken artiklar inlagrade för de komponenter som ingår i fordon ett. Medan 
det finns 2688 stycken artiklar inlagrade för de komponenter som ingår i fordon två. 
Det grundläggande förbrukningsmaterialet är inte inräknat i detta. 

Problembeskrivningen hos fallföretaget är att det interna flödet i nuläget fungerar 
ineffektivt. Långa avstånd till de olika lagerplatserna innebär att värdefull tid går till 
spillo. Artiklarna är placerade utefter vart det finns lediga lagerplatser vilket medför 
att samma artikel kan finnas på olika lagerplatser och lager. Ytterligare ett problem är 
att artiklarnas lagerplats inte rapporterats in i affärssystemet och därmed behöver de 
anställda leta efter artiklarna när de senare ska användas. Samtliga anställda på 
företaget hämtar artiklar på de tre olika lagren. Registreringen av de artiklar som 
plockats utförs oftast inom en vecka, dock kan det dröja uppemot en månad efter 
utplock innan artikeln registreras i systemet. De nämnda faktorerna har lett till att 
fallföretaget inte vet vad som finns på lager.  

4.2   Stratifiering  av  artiklar  
Förbrukningsmaterialet fallföretaget använder till underhållet av fordonen köps in 
genom leverantörer som finns i Sverige. Det finns oftast flera leverantörer att välja 
bland för de förbrukningsartiklar som används till det dagliga underhållet av fordon.  

De artiklar som inte används vid det dagliga underhållet har olika långa ledtider och 
leverantörerna kan finnas både globalt och lokalt. Ett antal artiklar används endast var 
sjätte år eftersom underhållet av fordonen inte behöver utföras tidigare. Det gör att 
artiklarna behöver finnas tillgängliga på lagret i specifika perioder, beroende på när 
underhållet behöver utföras på fordonet. Problemet är att en del av de artiklar som 
används var sjätte år är svårtillgängliga samt att de har långa leveranstider. Det medför 
att fallföretaget måste beställa artiklar i god tid samt veta hur mycket som finns 
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tillgängligt i det nuvarande lagret. De vill dessutom inte ha överlager av artiklarna efter 
utfört underhåll.  

Fallföretaget brottas även med artiklar som inte längre finns tillgängliga på 
marknaden, vilket innebär att de måste special beställas. Innan beställning behöver 
ritningen granskas och artikeln behöver uppfylla specifika säkerhetskrav innan den 
monteras på fordonen. Det medför att artiklarna beställas i större kvantiteter vid 
specialbeställning samt om tillgängligheten är begränsad. 

I dagsläget klassificeras artiklarna endast utefter storlek. De små artiklarna lagerhålls 
i Lager 1 och de större artiklarna i Lager 2. Fallföretaget använder inte ABC-analys för 
att kategorisera de olika artiklarna, däremot stödjer affärssystemet funktionen. En 
önskan är att klassificera artiklarna efter plockfrekvens. Frekvensen bör utgå från vilka 
artiklar som används mest frekvent vid underhållet av fordonen. De artiklar som 
plockas mest ska placeras närmst uttaget enligt önskemålet.  

4.3   Lagerlayout     
Plockningen av artiklar utförs manuellt och med truck. I Lager 1 sker all plockning 
manuellt till skillnad från Lager 2 och 3 där det sker med hjälp av truck. I dagsläget 
huserar Lager 1 de mindre artiklarna som lagerhålls och Lager 2 de mellanstora till 
stora artiklarna. I Lager 3 förekommer en stor variation av storlek på artiklarna. Efter 
intervjuer med fallföretagets personal kan det konstateras att zonindelning med fokus 
på plockfrekvens eller artiklar som ingår i samma enhet är något som skulle vara 
önskvärt. De anser även att dagens uppdelning är bra för dem som har arbetat länge 
på företaget, dock fallerar det när ny eller oerfaren personal ska plocka artiklar. 

Vid förfrågan om de anställda föredrar fast eller flytande lagerplatser var fasta 
lagerplatser att föredra. Motiveringen var att det underlättar för personalen att hitta 
rätt artikel snabbt, eftersom de lagerhåller en del artiklar över längre perioder anses 
det skapa mindre förvirring. Dock ser personalen att det möjligtvis finns behov av ett 
mindre område med flytande lagerplatser för artiklar som kommer in mindre frekvent 
eller ska förbrukas inom en snar framtid. 
I dagsläget lagerhålls en del artiklar på samma pall eller i samma låda. 
Tillvägagångssättet medför delade meningar om det är bra eller ej. Motiveringen till 
fördelar med metoden är att utnyttjandegraden för varje lagerplats ökar och därmed 
kan flera artiklar lagerhållas. Nackdelarna enligt de medarbetare som inte uppskattar 
metoden är att det skapar förvirring när artiklarna plockas, eftersom det ibland kan 
vara svårt att identifiera vilken artikel som är rätt. Det medför att felplock sker på 
grund av mänskliga faktorer som hade kunnat undvikas. Utöver påpekas det att den 
för närvarande platsbristen medför att mycket icke värdeskapande aktiviteter utförs i 
form av lång restid till de olika lagerna. 

4.4   Materialflödes  struktur  
I dagsläget är lagerlayouten på de tre lagren olika. Lager 1 (Figur 12) har en U-layout. 
Lagret har för närvarande begränsningar på grund av dess storlek och takhöjden vilket 
resulterar i att truck inte kan användas i området och endast mindre mer lätthanterliga 
artiklar lagras i området. Lagret kommer dubbleras till yta i framtiden därav anser 
lageransvarige att layouten eventuellt skulle kunna utformas till att en mindre truck 
kan användas på området. Det resulterar därmed i att tyngre och större artiklar kan 
placeras i Lager 1. 
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Figur 12 Lager 1 
Lager 2 illustreras i Figur 13 och antar en linjär lagerlayout. Lagret huserar stora och 
breda artiklar vilket kräver en bred mittgång. I området där fönster och 
garantimaterial lagerhålls används ingen form av ställage vilket medför att artiklarna 
står på rad eller ovanpå varandra. Resultatet blir därmed att de artiklar som står 
närmast väggen blir svåråtkomliga och tidskrävande arbete måste läggas på 
framtagningen.  

 
Figur 13 Lager 2 
I Figur 14 illustreras Lager 3. Lagret antar inte en etablerad lagerlayout däremot 
efterliknar den en linjär lagerlayout. Anledningen till att lagret inte kan klassificeras 
som en linjär lagerlayout är att material till stor del ligger utspritt och otillgängligt i de 
blåmarkerade områdena. Här lagras artiklar som kräver truck för att förflyttas vilket 
medför att gångarna är breda. 
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Figur 14 Lager 3 

4.5   Utnyttjande  av  arbetskraft  
På fallföretaget är det endast en person som ska arbeta på lagret. Personen är ansvarig 
för alla uppgifter relaterade till logistik. Uppgifterna gäller inleverans, godsmottag och 
utleverans av artiklar, inköp av specifika artiklar samt regelbunden inventering av 
lagrets befintliga artiklar. Det är meningen att personen även ska kvittera ut artiklar 
från lagret och plocka ihop dessa till kommande underhåll. Fallföretaget fungerar 
dessutom som ett centrallager, vilket innebär att andra företag kontaktar den ansvariga 
logistikern om artiklar de vill ha skickade till sig. Det medför att mycket tid läggs på 
administrativa arbetsuppgifter, vilket innebär att en servicetekniker behöver hjälpa till 
vid godsmottagning och inlagring. Utöver det hämtar alla servicetekniker som arbetar 
med underhåll av fordonen artiklar själva från de tre lagren, eftersom den ansvariga 
lagerpersonalen inte hinner med det.  
 
I samtliga intervjuer framkom det att onödiga rörelser sker eftersom serviceteknikerna 
hämtar artiklar. Det tar dessutom tid att leta efter vart artikeln befinner sig i lagret och 
oftast går personalen utifrån vart de såg artikeln senast. I en del pallar samt lådor är 
flera olika artiklar placerade utan artikelmärkning. Endast lappar sitter utanpå som 
berättar att artikeln finns i lådan. Det innebär att den person som plockar artikeln 
behöver veta form och utseende och det kräver kunskap av personalen. I dagsläget 
finns denna kunskap inom företaget enligt de intervjuer som utförts. Dock sker 
mänskliga fel relaterat till felplock vilket leder till att personalen behöver lägga tillbaka 
den fel plockade artikeln.  
 
I två intervjuer framkom det att artiklar köps in trots att behovet inte finns. De 
intervjuade menar på att plockade artiklar inte rapporteras in i tid i affärssystemet, 
samt att det saknas information om vart artiklarna är placerade. De framkom 
dessutom i intervjuerna att det orsakar problem gällande lagervärdet eftersom 
mörkersiffror uppstår. Anledningen till detta enligt intervjuerna är att det saknas 
ordentliga strukturer och rutiner gällande artikelplock och lagerplacering.  

4.5.1   Spagettidiagram    

Ett spagettidiagram utfördes på fallföretaget och under två timmar observerades en 
servicetekniker. Figur 15 illustrerar hur personen gått för att plocka artiklar. Från 
platsen där underhåll utförs till Lager 1 tar det 1-2 minuter att gå. Till Lager 2 tar det 2 
minut och 40 sekunder att gå enkel väg. Ritningar finns inte över hela siteområdet utan 



Empiri  

 

 

23 

endast över de tre olika lagren. Eftersom artikelplock sker i omgångar under en 
arbetsdag har en komplettering med en intervju utförts under observationens gång. 
Det framkom att artiklar plockas ungefär 25 gånger per dag i Lager 1 och 20 gånger per 
dag i Lager 2. I Lager 3 hämtas artiklar två till tre gånger i veckan enligt intervjun och 
under utförandet av observationen hämtades en artikel i Lager 3. 

 

Figur 15 Spagettidiagram  
4.5.2   Medarbetarnas  idéer  

Medarbetarnas egna förslag på hur arbetskraften borde utnyttjas är att ytterligare en 
person behövs i lagret. Det på grund av att teknikerna inte ska hämta material själva 
och inte hjälpa till vid inlagring och godsmottagning av artiklar. Artiklarna borde 
plockas innan ett underhåll ska utföras, det vill säga att artiklarna kittas utefter den 
fordonstyp underhållet ska utföras på. Ytterligare ett förslag är att en person bör sköta 
påfyllningen från Lager 2 på de artiklar som har en fastplacering där 
fordonsunderhållet sker. Ett önskemål är att förbrukningsmaterial, exempelvis lampor 
ska placeras nära underhållet eftersom det är en artikel som används frekvent samt att 
varje artikel ska ha en specifik lagerplats. Det för att inte behöva gå till olika 
lagerplatser för att se om artikeln finns eller ej.  

4.6   Utlagring    
Idag arbetar inte företaget utefter några metoder vid utlagring. I tidigare avsnitt 
framkommer det att avrapportering av artikelplock kan ske uppemot en månad efter 
plockning. De personer som har tillgång till lagren är alla anställda på företaget. 
Företaget har en anställd lagerpersonal vars uppgift är att sköta utlagring av artiklar, 
individen hinner dock inte alltid med det vilket framkommit tidigare i rapporten.  

Enligt anställda på företaget har tankar funnits på att implementera ett 
scanningssystem, tyvärr stödjer inte systemen det fullt ut. Däremot är det något 
personalen önskar om de ska fortsätta hämta artiklar. I avsnittet Medarbetarnas idéer, 
4.5.2, framgår det att en person bör plocka artiklarna till underhållet och ett förslag är 
att dessa artiklar bör kittas efter det fordon som kommer in för underhåll.  
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5   Analys    
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri med 
teoretiskt ramverk. 

5.1   Vilka  parametrar   är   kritiska   för   ett   välfungerande   lager   kopplat   till  
mindre  underhållsföretag?  
5.1.1   Lagerlayout  

En oklarhet kring placering av artiklar medför icke värdeskapande aktiviteter, därav är 
en fast placeringsstrategi att föredra enligt de Koster och Mengfei (2018). Utöver att 
minska de icke värdeskapande aktiviteterna innebär en fast lagerplacering att 
lagerlayouten blir igenkänd av de som plockar artiklarna på lagret (de Koster et al., 
2007). Fallföretaget använder fasta lagerplatser för flertalet av deras lagerhållna 
artiklar, trots det uppdagas en öppen förvaring vilket medför att personalen som 
plockar artiklar behöver leta på flera olika lagerplatser eftersom ett antal artiklar 
placerats slumpmässigt där det finns ledig plats. Metoden har inte varit fördelaktig för 
företaget. Istället har det medfört att företaget inte vet hur mycket eller vilka artiklar 
som finns lagrade på lagerplatserna.  

Fallföretaget har en utgångspunkt gällande vilket lager komponenterna ska placeras i. 
De har utgått från storleksprincipen, där de tunga samt svårhanterliga artiklarna har 
placerats i Lager 2. Lumsden (2012) påpekar däremot att de svårhanterliga och tunga 
artiklarna bör placeras nära användningsområdet, vilket det inte gör i fallföretaget. Det 
beror på att Lager 1 som ligger närmast den byggnad där underhållet av fordonen sker 
har en begränsad storlek och takhöjd. Trucken som finns att tillgå är därmed för stor 
för Lager 1.  

Enligt Lumsden (2012) skapas en optimal lagerlayout genom kombinationer av olika 
principer. Företaget har valt att placera artiklarna som lagerhålls utefter dess storlek. 
Utöver kan de placeras efter produktfamiljer, likhetsprinciper, plockposition och 
popularitetsprincipen. Artiklar med liknande egenskaper brukar benämnas som 
produktfamiljer och en strategi är att placera dessa bredvid varandra i lagret (Mantel 
et al., 2000). I nuläget används principen till viss del i Lager 1. Där utgångspunkten 
har varit att artiklarna ska vara uppdelade utefter fordonstyp och att de artiklar som 
befinner sig på hylla A1-A6 samt K-1 ska ingår i fordonstyp 1, (se Figur 12). Det har inte 
fungerat fullt ut i lagret eftersom en del artiklar för nuvarande är placerade utefter 
storlek på exempelvis mutter.  

En parameter att utgå från är att placera artiklarna utefter plockposition i lagret. 
Placeringen innebär att olika komponenter som behövs tillsammans eller direkt efter 
varandra bör placeras bredvid varandra för att minska plockavståndet (Lumsden, 
2012). Popularitetsprincipen är ytterligare en parameter att utgå efter vid placering av 
artiklar. Principen har sin utgångspunkt i en förvaringsstrategi som är klassbaserade 
(de Koster et al., 2007). Båda principerna är fördelaktiga för underhållsföretag 
eftersom flera artiklar används frekvent tillsammans samt att en klassbaserad 
indelning skulle medföra en tydligare och mer strukturerad zonindelning.  

För underhållsföretag är det viktigt att välja en eller flera principer att utgå från. Det 
kritiska i valet av principer är att de behöver anpassas efter företagets verksamhet samt 
att verksamheten behöver följa de regler och förhållningsätt som principen medför. En 
kombination av flera olika principer är att föredra enligt (Lumsden, 2012). I samband 
med intervjuer och observationer på fallföretaget framkom det att en tydlig struktur 
krävs gällande artiklarnas placering i lagren. Därmed är en viktig och kritisk parameter 
för underhållsföretag att ha fasta lagerplatser för merparten av artiklarna som 
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lagerhålls. Dock behövs en rutin gällande påfyllning av de artiklar som har fasta 
lagerplatser. Vid höga kvantiteter av artiklar behöver de förvaras på ytterligare en 
lagerplats utöver den fasta lagerplatsen. Plockning bör inte ske från den extra 
lagerplatsen eftersom den ska användas för påfyllning till den fasta lagerplatsen. 
Därmed måste plockning alltid ske från den fasta lagerplatsen för att undvika 
felregistrering av artiklar i lagret och en korrekt utlagring.  

Sammanfattningsvis är viktiga parametrar för ett välfungerande lager kopplat till 
underhåll att använda sig av fasta placeringar för största delen av artiklarna. 
Kombinerat med en flytande förvaring för artiklar som används frekvent under 
specifika perioder. Flytande förvaring måste hanteras av en tilldelad anställd eller 
datasystem. Det får inte placeras ut artiklar slumpmässigt likt en öppen förvaring. 

I Tabell 3 sammanställs de kritiska och icke kritiska parametrarna för ett mindre 
underhållsföretags lager relaterat till lagerlayout. På grund av fallföretagets mindre 
storlek kunde kategorier anses vara icke kritiska.  

Tabell 3 Lagerlayout: kritiska och kritiska parametrar 

 

5.1.2     Utnyttjande  av  arbetskraft  

Utifrån intervjuer och observationer uppdagas det att icke värdeskapande aktiviteter 
sker på fallföretaget. Med hjälp av de sju muda kan dessa aktiviteter minskas och 
eventuellt elimineras (Abushaikha et al., 2018). De icke värdeskapande aktiviteter 
kopplat till arbetskraft berör väntan, lagring, icke utnyttjande av personalens kunskap 
samt onödiga transporter och rörelser.  

Väntan innefattar att underhållet står still på grund av att artiklar inte har anlänt till 
företagets lager. Lager är delvis relaterat till väntan eftersom ledtiderna ökar om det är 
brist på artiklar till det planerade underhållet (Liker, 2004). Det påverkar 
arbetskraften eftersom personalen inte kan utföra sitt arbete om de väntar på artiklar 
till de underhåll som ska utföras på fordonen. Däremot om företaget har höga 
kvantiteter av artiklar i lager resulterar det till högre lagerkostnader samt en högre 
procent skadat gods om en olycka skulle ske (Abushaikha et al., 2018). 
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I fallföretaget sker onödiga transporter och rörelser vilket ingår i de sju muda. 
Transport avser de kör och gå sträckor som sker på verksamheten, medan rörelser 
avser att hämta och leta efter artiklar (Liker, 2004). I empiri avsnittet kan det utläsas 
att det här är två problem som finns inom företaget. Personalen utnyttjas inte 
ordentligt eftersom de letar efter artiklar och kör eller går till de olika lagren. 
Parametern är extra viktig att minska för att få ett effektivt lager.  
Liker (2004), Abushaikha et al. (2018), Súarez et al. (2016) och Emiliani (2003) 
beskriver att det finns en åttonde punkt i muda. Den är “icke utnyttjande av 
personalens kunskap” och de anser att kunskap går till spillo om verksamheten inte 
utnyttjar den kunskap som finns inom företaget. Det är en parameter som fallföretaget 
inte utnyttjar fullt ut i dagsläget. Medarbetarnas kunskap hade kunnat utnyttjas till en 
högre grad för att effektivisera materialhanteringen inom lagret.  
I Tabell 4 sammanställs den kritiska parametern för ett mindre underhållsföretags 
lager relaterat till fallföretagets arbetskraft. 

Tabell 4 Utnyttjande av arbetskraft: kritisk eller icke kritisk parameter 

 
5.1.3   Utlagring  

Utlagring av artiklar kan verka simpelt och mindre viktigt, utifrån empirin kan det 
uppdagas att det är en kritisk parameter för ett välfungerande lager. Ett tydligt 
problemområde relaterat till fallföretaget är att artiklar inte registreras korrekt vid 
utlagring vilket skapar oklarheter kring vad som lagerförs, vilket i sin tur resulterar i 
att lagerplatserna inte utnyttjas till sin fulla kapacitet. Enligt Butterfield och Ngondi 
Ekembe (2016) kan det undvikas genom att använda scanning vid utlagring. Metoden 
innebär att varje utlagrad artikel registreras i realtid (Butterfield & Ngondi Ekembe, 
2016), till skillnad från nuläget i fallföretaget där artiklarna registreras manuellt i 
efterhand av den logistikansvarige. Scanning kan även medföra att ansvaret för 
registreringen av artiklarna vid utlagringen kan förflyttas till serviceteknikerna. 
Dessutom kan mänskliga fel i form av att glömma registrera artiklarna minskas med 
hjälp av scanning (Butterfield & Ngondi Ekembe, 2016). Den nuvarande metoden på 
fallföretaget medför att lagersaldot inte är korrekt uppdaterat eftersom den plockade 
artikeln ibland registreras uppemot en månad efter uttag. 

Nackdelen med scanningsmetoden är att den inte fungerar fullt ut vid användning i 
lager av större skala där artiklar plockas i högre kvantiteter (Kamat et al., 2017). På 
fallföretaget kan denna metod anses vara relevant eftersom artiklarna varken plockas 
högfrekvent eller i höga kvantiteter. I dagsläget stödjer inte fallföretaget system 
scanning fullt ut, en utredning för att lösa det hade varit att föredra. 

I Tabell 5 sammanställs den kritiska parametern för ett mindre underhållsföretags 
lager relaterat till dess hantering av utlagring. 

Tabell 5 Utlagring: kritisk eller icke kritisk parameter 
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5.2   Vilka  aspekter  är  viktiga  att  ta  hänsyn  till  vid  omstrukturering  av  en  
lagerlayout  hos  mindre  underhållsföretag?  
5.2.1   Stratifiering  av  artiklar  

En aspekt att ta hänsyn till vid omstrukturering av lagerlayouten är artiklarnas värde 
för företaget. Är artikeln värdefull för företaget och svår att anskaffa på grund av 
begränsad tillgång anses den vara en strategisk artikel enligt Caniëls et al. (2005). För 
underhållsföretag är det viktigt att ta hänsyn till om artikeln behövs dagligen eller inte, 
eftersom ett antal artiklar behövs till underhåll som utförs var sjätte till tolfte år. Det 
innebär att lagerlayouten behöver anpassas efter hur ofta de används. Artiklar som 
förbrukas var sjätte till tolfte år behöver en fast lagerplats vid specifika perioder. 
Samtidigt behöver det finnas plats för några få artiklar av denna art utifall ett fordon 
skulle gå sönder och ett akut underhåll måste utföras med artikeln. Tillhör artikeln 
kategorin strategiska artiklar finns det endast ett begränsat antal och är därmed svåra 
att få tag på enligt Kraljics matris (Kraljic, 1983). Den dagliga förbrukningen av artiklar 
tillhör enligt Kraljic (1983) kategorin icke kritiska artiklar, det finns lokala leverantörer 
och ett rikligt utbud. Dessa artiklar anses i fallföretaget vara förbrukningsartiklar som 
alltid bör finnas i lager och nära uttag eftersom de används frekvent.  

Ytterligare aspekter att ta hänsyn till är ifall artikeln är en flaskhalsartikel. Storhagen 
(2018) beskriver att flaskhalsartiklar har en begränsad försörjningsmöjlighet och de är 
svåranskaffade specialartiklar från nystartade företag. I underhållsföretagens fall kan 
det vara artiklar som inte längre finns tillgängliga på marknaden. Det innebär att 
underhållsföretagen behöver beställa en specialtillverkad artikel. Artikeln köps in i en 
större kvantitet än vad som behövs vid tillfället för att undvika att vänta på artikeln vid 
behov. Samma principer gäller för de artiklar det finns ett fåtal av eller som kan köpas 
via ett annat underhållsföretag. Viktigt att beakta och ta hänsyn till är var artiklarna 
ska lagerhållas när de inte används. Artiklarna behöver en egen lagerplats för att enkelt 
hittas vid behov samt att de inte får kasseras eftersom att de är svåra att införskaffa 
och har en osäker ledtid. Det innebär att artiklarna kan ligga på lagerplatsen under en 
längre tid. Vid omstrukturering av ett lager behöver flaskhalsartiklarna som redan 
finns på lager identifieras och placeras på en lagerplats där plockning inte sker 
frekvent.  

ABC-analys hjälper till att klassificera artiklar i olika kategorier (Balaji et al., 2017). Det 
kan klassbaseras efter volymvärde, uttagsfrekvens och efterfråga (Jonsson & Mattsson, 
2012). Utefter de intervjuer och observationer som utförts bör en klassificering på 
fallföretaget utgå efter uttagsfrekvens. Artiklarna med högst plockfrekvens bör ingå i 
ABC-analysens kategori A och placeras närmast uttag, vilket Chen et al. (2006) styrker. 
Vid användning av metoden behövs en inventering utföras av samtliga artiklar på 
siteområdet. Inventeringen bör ske innan omstruktureringen av lagerlayouten för att 
undvika merarbete.  

I Tabell 6 sammanställs de aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vad gäller 
stratifiering av artiklar vid omstrukturering av lagerlayout på ett mindre 
underhållsföretag. 

Tabell 6 Kraljics och ABC: Hänsyn krävs eller hänsyn krävs ej 
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5.2.2   Lagerlayout  

Enligt Lumsden (2012) är ställagelagring den vanligaste lagringsmetoden. Metoden är 
flexibel att använda för att maximera användningen av ytor (Lumsden, 2012). 
Hyllfacklagring är fördelaktigt att använda vid hantering av små volymer på artiklar 
medan paternosterlager är fördelaktigt att använda för små artiklar. Utöver dessa är 
även fristapling en metod som kan användas som lagringsmetod. Metoden utgår från 
att artiklar staplas ovanpå varandra på lagergolvet (Vuljanac, Miloradovic, & Vulovic, 
2016). 

Fallföretaget använder för tillfället flera olika lagringsmetoder, ställagelagring, 
hyllfackslagring samt fristapling, vilket är fördelaktigt för att utnyttja stora delar av 
lagret (Lumsden, 2012). Det som uppdagades vid intervjuerna samt observationerna 
är att de områden där fristaplingen används finns ingen korrekt uppmärkning. Viktigt 
att ta hänsyn till vid val av lagringsmetoder är att veta vad för sorters artiklar som ska 
lagras och till vilken utsträckning. Lagras ett stort antal mindre artiklar, t.ex. muttrar, 
bör hyllfackslagring eller paternosterlagring användas. Vid större artiklar är 
ställagelagring och fristapling att föredra. 
de Koster et al. (2007) beskriver fem stycken placeringsstrategier, flytande förvaring, 
öppen förvaring, fast förvaring, full-turnover förvaring och klassbaserad förvaring, de 
fem strategierna har sina fördelar och nackdelar. Vid val av strategi är det kritiskt att 
ta hänsyn till verksamhetens interna funktioner, vad för artiklar som lagras samt vilka 
placeringssprinciper och vilken materialflödes struktur som används. Kriterierna är 
viktiga eftersom fel val av strategi kan medföra att de andra valda kriterierna inte 
utnyttjas maximalt och icke värdeskapande aktiviteter uppstår. Till exempel kan det 
vara svårt att kombinera en full-turnover strategi med fasta lagerplatser eftersom 
strategin kräver kontinuerlig uppdatering av lagerplatser (de Koster et al., 2007). Inom 
fallföretaget där plockvolymerna inte är hög är en fast lagringsstrategi att föredra (de 
Koster et al., 2007). 
Det beskrivs nio placeringsprinciper av Lumsden (2012) de kan användas var för sig 
eller kombineras med varandra. Principerna benämns produktorientering, 
plockposition, familjegrupper, popularitet, likheter, storlek, gånglängder, höjd och 
omstrukturering (Lumsden, 2012). Vid val av princip eller principer bör de vara 
kompatibla till det materialflöde samt lagringsstrategi som valts. Inom ett mindre 
underhållslager vilket fallföretaget innehar är det många aspekter där hänsyn måste 
tas. Under intervjuerna och observationerna uppdagas det att storleken på artiklarna 
är en faktor som måste tas hänsyn till samt den varierande uttagsfrekvensen och 
artiklarnas egenskaper (t.ex. om de innehåller elektronik måste de lagras i varmlager). 
De principer som passar in på denna variation av aspekter är plockposition, 
produktfamilj, popularitetsprincipen, likhetsprincipen och storleksprincipen.  
Sammanfattningsvis är det viktigt att välja metoder, principer och strategier som lyfter 
varandra. Ifall det inte utförs resulterar det i att de positiva egenskaperna hos de valda 
teorierna inte utnyttjas i högsta grad.  
I Tabell 7 sammanställs de aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vad gäller 
lagerlayout vid omstrukturering på ett mindre underhållsföretag. 
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Tabell 7 Lagerlayout: Hänsyn krävs eller hänsyn krävs ej 

 
5.2.3   Materialflödes  struktur  

Grundpelaren för en lagerlayout är materialflödesstrukturen. Den ger upphov till hur 
de övriga aspekterna bör bestämmas. Eftersom variationen är stor på fallföretagets 
artiklar måste flera aspekter räknas in vid valet av struktur. De viktigaste för 
fallföretaget är artiklarnas storlek, egenskaper och hur artiklarna är kategoriserade. 
Enligt Henn et al. (2013) är en modern lagerstruktur att föredra vid lagring av 
reservdelar. Tillskilland från en traditionell lagerstruktur som är att föredra där stora 
volymer plockas (Gue et al., 2014). Den moderna lagerlayouten skapar en naturlig 
zonindelning vilket underlättar vid användning av de nio placeringsprinciperna. Vilket 
sammanfaller med Jonsson och Mattsons (2012) påstående, att strukturen anpassas 
efter den valda strategin och placeringsprincipen. 
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Fallföretagets tre stycken lager innehar olika lagerstrukturer. Det kan relateras till att 
stora skillnader i form av storlek, egenskaper och prisnivå finns på de artiklar som 
lagerhålls. I Lager 1 måste hänsyn tas till de fysiska egenskaperna i lagret. Det är lågt i 
tak och innehar en mindre yta. Därav är det nästintill omöjligt att lagerhålla de största 
artiklarna här. Lager 2 och 3 är större till storlek och höjd, vilket medför att det inte 
finns större restriktioner vad gäller plockning av artiklar. Lager 2 lagerhåller till viss 
del artiklar som är otympliga och svårhanterliga. Det resulterar i att en stor mittgång 
krävs. Den traditionella lagerlayouten är därmed passande för denna variant av lager. 
Lager 3 antar ingen etablerad lagerlayoututformning. I dagsläget har artiklar placerats 
där som ej får plats på andra lager. Lagret huserar en stor varians på storlek av artiklar 
vilket medför att lagerlayouten måste kunna anpassas efter det. En modern lagerlayout 
kan vara ett gynnsamt alternativ för Lager 3 eftersom det medför en naturlig 
zonindelning.  

I Tabell 8 sammanställs de aspekter som är viktiga att ta hänsyn till gällande 
materialflödes strukturen vid omstrukturering av lagerlayouten på ett mindre 
underhållsföretag lager. 

Tabell 8 Materialflödes struktur: Hänsyn krävs eller hänsyn krävs ej 
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6   Slutsats  
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1   Resultatdiskussion  
6.1.1   Vilka   parametrar   är   kritiska   för   ett   välfungerande   lager   kopplat   till   mindre  
underhållsföretag?  

En bidragande orsak till att lagret inte fungerade effektivt på studiens fallföretag anser 
författarna bero på att det saknades fasta lagerplatser till en del artiklar. Det anses vara 
en bidragande faktor till att de anställda hämtade artiklar i det lager de trodde artikeln 
befann sig i. Vilket i sin tur ledde till att artiklar plockades från den första lagerplatsen 
personen hittade. Det här medför att ett flertal anställda plockar samma artikel från 
olika lagerplatser och därmed utnyttjas inte lagrets kapacitet fullt ut. Fasta lagerplatser 
medför att lagerplatsen kan märkas upp med ett specifikt artikelnummer. Vilket bidrar 
till att lagerlayouten blir igenkänd vid artikelplock eftersom artiklarna har sina fasta 
lagerplatser (de Koster et al., 2007). 

Vikten av att ha ett fungerande system vid utlagring syns tydligt på fallföretaget. Att 
inte rapportera vilka artiklar som plockats ut från lagret påverkar kommande 
underhållsarbete. Rapporteras det inte in vilken artikel som plockas ut köps inte heller 
nya artiklar in och därmed kan inte underhållet utföras. Det är därför viktigt att 
registrera uttag snarast. Till hjälpmedel finns scanningsmetoden som registrerar 
artiklarna i företagets lagersystem i realtid (Kamat et al., 2017). Scanning är fördelaktig 
att använda om flertalet anställda behöver plocka artiklar från lagret och om 
plockfrekvensen är låg (Butterfield & Ngondi Ekembe, 2016).  
En kritisk parameter för att ett företags lager ska fungera fullt ut är att de behöver välja 
vilka principer de ska använda sig av. I studiens teoretiska ramverk framkommer det 
att en kombination av olika principer skapar en optimal lagerlayout (Lumsden, 2012). 
Fallföretaget har utgått efter två olika principer, storlek samt produktfamilj efter 
fordonstyp. Fördelaktigt hade varit att använda sig av fler principer eftersom artiklarna 
i nuläget inte plockas effektivt på fallföretaget.  
För att utnyttja arbetskraften i ett lager behöver de icke värdeskapande aktiviteterna 
minska och en del behöver elimineras. Genom att utnyttja arbetskraften på ett korrekt 
sätt kan flera icke värdeskapande aktiviteter minskas (Liker, 2004). På det fallföretag 
studiens utfördes på hittades flertalet aktiviteter som ej skapar värde för företaget. Det 
visar på att det fortfarande finns företag som behöver arbeta med sina lager och att de 
inte hunnit med i utvecklingen av lagrets betydelse. 
6.1.2   Vilka  aspekter  är  viktiga  att  ta  hänsyn  till  vid  omstrukturering  av  en  lagerlayout  
hos  mindre  underhållsföretag?  

Det finns ett flertal aspekter att ta hänsyn till vid omstrukturering av en lagerlayout på 
ett mindre underhållsföretag. Under enfallstudiens genomförande har det uppdagats 
att verksamheten måste veta vad för artiklar som lagerhålls i dagsläget samt vad som 
ska lagerhållas i framtiden. Identifiering av artiklar resulterar i att fallföretaget kan 
strukturera upp en välplanerad lagerlayout. Det är extra viktigt för ett 
underhållsföretag att utföra denna del eftersom de lagerhåller en stor variation av 
artiklar vad gäller storlek, egenskaper samt hur ofta de används. Artiklarna tillhörande 
kategorin flaskhalsartiklar medför att de beställs in i en större kvantitet, än vad behovet 
är, när tillgänglighet finns (Kraljic, 1983). Det medför att en del artiklar lagerhålls i 
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flera år utan att användas för att täcka framtida behov. Eftersom det är en stor variation 
på plockfrekvensen av de lagerhållna artiklarna måste det tas i beaktning. 

Vid val av lagringmetoder, placeringsstrategi, placeringsprincip och materialflöde är 
det viktigt att kombinera teorier som kompletterar varandra och företagets interna 
funktioner (Lumsden, 2012). För ett mindre underhållsföretag existerar restriktioner 
gällande lageryta vilket medför att en noggrann kartläggning av artiklar krävs. De 
lagringsmetoder som används för närvarande inom företaget är adekvata till behovet, 
dock utnyttjas det inte på korrekt vis och i rätt kombination av placeringsprinciper och 
placeringsstrategier. Därav ligger stor vikt i att ta hänsyn till helhetsperspektivet.  

6.2   Rekommendationer    
Rekommendationer till fallföretaget och övriga underhållsföretag med liknande 
problem gällande lagerlayouten är att de behöver bestämma vilka metoder och 
strategier de ska använda. Författarna föreslår en fast förvaringsstrategi eftersom det 
bidrar till en enklare arbetsprocess enligt de Koster et al. (2007) och anses därmed vara 
en viktig rekommendation till fallföretaget att införa. Strategin behöver även 
kompletteras med en tydlig artikelmärkning för att skapa en struktur och ordning. 
Genom att införa fasta lagerplatser underlättas uttagsprocessen för artiklar och 
hanteringen vid inlagring eftersom artiklarna har en egen specifik plats att förvaras på.  
 
En ABC-analys borde utföras för att beräkna vilka artiklar som har högst 
uttagsfrekvens och därmed bör placeras närmst uttag. Utöver bör det kombineras med 
produkttyp- eller familjekategorisering av artiklarna. Kombinationen medför att 
artiklar som plockas inom samma ram av underhåll kan effektiviseras. De artiklar som 
anses vara förbrukningsmaterial bör placeras på underhållsområdet, där påfyllning 
sker kontinuerligt från en sekundärlagerplats.  
 
Regler  och restriktioner angående uttag från lagren är beslut verksamheten behöver 
ta. Vilka anställda ska hämta artiklar, är det en eller flera personer. Om 
serviceteknikerna på fallföretaget ska fortsätta plocka ut artiklar bör eventuellt en 
investering i ett scanningssystem ske. Det eftersom plockningen blir effektivare och 
inrapportering av uttagen artikel sker i realtid (Mao et al., 2018; Butterfield & Ngondi 
Ekembe, 2016). 
 
Författarna rekommenderar utbildning av personal vars uppgift är att plocka artiklar. 
Syftet med utbildningen är att öka förståelsen om varför det är viktigt att rapportera in 
uttagna artiklar direkt. Därmed kan utbildningen ha en betydande roll utifall en 
scanningsmetod ej går att införa. Ytterligare en rekommendation vid artikelplock är 
att använda en plocklista och artiklarna bör även plockas ihop innan ett fordon 
kommer in för underhåll. Det för att undvika icke värdeskapande aktiviteter i form av 
onödiga rörelser. Eftersom fallföretaget planerar underhållen vet de innan fordonet 
kommer in vad som ska utföras och därmed vad för artiklar som behövs. Om endast 
ett fåtal personer är utsedda att plocka ut artiklar från lagret bör artikelplock ske dagen 
innan underhållet av fordonet. Det för att ha marginal utifall ett hinder uppkommer 
och ett fordon behöver komma in tidigare och de ansvariga för artikelplock ej är på 
plats. 
 
Innan en omstrukturering sker behöver en inventering av samtliga artiklar utföras på 
fallföretaget. Detta för att fastställa vilka artiklar och volymer som finns på de tre 
lagren. Beslut behöver tas angående vilka artiklar som är aktuella och ej.  



Diskussion och slutsatser 

 

 

35 

6.3   Teoretiskt  bidrag  
Fallstudien är baserad på välkända och välanvända teorier inom logistik och 
lagerhållningsområdet. De olika teorierna innefattar relevant information för 
fallstudien och tillsammans med insamlad empiri besvaras forskningsfrågorna i 
analysen. Det tillförs ingen ny teori vilket innebär att fallstudien är deskriptiv enligt 
Patel och Davidson (2011). Eftersom ingen ny teori presenteras visar studien hur 
existerande kunskap inom distributionslager kan användas för att utvärdera kritiska 
parametrar för ett välfungerande underhållslager och vad som krävs för att 
omstrukturera ett lager med dessa egenskaper. Vid sammanställning av det teoretiska 
ramverket anser författarna sig funnit en avsaknad i hur de existerande teorierna kan 
kopplas till mindre underhållsföretags lagerverksamhet. Vilket innefattar hur teorin 
kan kombineras för att skapa ett funktionellt lager samt möta de krav som ställs på ett 
underhållslager. Därav anser författarna att det teoretiska bidraget är hur de 
exciterande teorierna kombineras och anpassas för ett underhållslager. 

6.4   Empiriskt  bidrag  
Under fallstudiens arbetsprocess har stort fokus varit på att identifiera de positiva och 
negativa aktiviteterna relaterat till materialflödet på ett underhållsföretag vid 
insamlandet av empiri. Författarna har därmed iakttagit vilka aktiviteter och 
utformningar av lagret som anses vara korrekt samt inkorrekt. Med teorin som 
grundpelare har de motiverat varför materialflödet inte är optimalt samt vilka teorier 
som anses vara kompatibla till fallföretagets specifika situation. Inga 
rekommendationer har utförts på fallföretaget, om implementering skulle ske kan det 
leda till mer värdeskapande tid för medarbetarna och högre utnyttjande av arbetskraft. 
Utöver det kan överlagring undvikas. Eftersom fallföretaget arbetar inom en unik 
industri kan det finnas svårigheter att applicera samma teorier som använts specifikt 
till studiens fallföretag. Dock kan den använda arbetsprocessen utföras på andra 
underhållsföretag för att identifiera de parametrar som är kritiska för det specifika 
företagets materialflöde och utifrån dem utföra en omstrukturering. 

6.5   Metoddiskussion/kvalitetsbedömning    
En förstudie genomfördes på ett mindre underhållsföretag för att identifiera 
problemområdet, utefter det formades studiens syfte och frågeställningar. Förstudien 
skapade därmed en grund och riktning för vilken arbetsmetod som ansågs lämplig att 
använda för studien. Det medförde att arbetsprocessen underlättades.  

Genom att använda flertalet modeller skapas större bredd och djup enligt Patel och 
Davidson (2011). Datainsamlingen har därför bestått av intervjuer, observationer och 
dokumentstudie. Intervjuer som utfördes spelades in och analyserades efteråt för att 
stärka att rätt data samlats in. Intervjuerna utfördes av båda författarna för att stärka 
reliabiliteten. Av 32 anställda på fallföretaget intervjuades endast sex personer, en 
intervju utfördes med en platschef från en annan ort. Att det endast genomfördes sex 
intervjuer kan ha medfört vissa bristfälligheter i datainsamlingen. Ytterligare 
intervjuer borde ha genomförts med serviceteknikerna för en bredare förståelse. 
Intervjun som utfördes med platscheferna borde delats upp för att kunna lägga ett 
större fokus på vardera person samt undvika att de påverkar varandras svar.  
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Två observationer utfördes i studien för att se plockfrekvensen. Den första 
observationen utfördes med en lager-/logistikarbetare och den andra med en 
servicetekniker. Två observationer ansåg författarna var tillräckligt för studiens syfte 
eftersom fokus låg på att säkerställa att data som samlats in i intervjun stämde överens 
med det verkliga utfallet, fler observationer hade lett till ökad reliabilitet. 
Observationen som utfördes med serviceteknikern ligger även till grund för 
spagettidiagrammet. De dokument som granskats i studien är främst fallföretagets 
lagerlayout. Författarna fick justera dokumenten efter utförd observationen på grund 
av att de inte var uppdaterade. 
Litteraturstudien var en utmaning för författarna eftersom en del information ansågs 
vara grundläggande för lager. Det medförde att ett antal referenser grundar sig i 
studentlitteratur trots grundligt sökande efter fler trovärdiga referenser. Ett flertal 
publikationer hänvisade till samma grundkälla, vilket gjorde att författarna valde att 
använda grundkällan. Det styrker trovärdigheten i grundkällan och dess relevans inom 
ämnet, det speglar sig i att de Koster används i flertalet avsnitt.  

Den interna validiteten anses uppnås genom att författarna hade fokus på nuläget och 
förbättringsåtgärder av lagerverksamheten. Genom att observera hur lagret fungerade 
i dagsläget och intervjua de personer som ansågs lämpliga skapades en god förståelse 
för verksamheten. För att stärka den inre validiteten hade det varit positivt om 
intervjufrågorna skickats ut i förväg till respondenterna, vilket författarna inte gjorde. 
Studiens generaliserbarhet syftar till den externa validiteten enligt Yin (2007) och det 
uppnås genom att arbetsprocessen kan utföras på andra underhållsföretag. Studiens 
syfte och frågeställningarna är därför generaliseringsbara på andra företag. Däremot 
är de använda metoderna riktade mot studiens fallföretag.  

6.6   Vidare  forskning    
Efter fallstudiens genomförande kan det konstateras att området som studerats är en 
viktig aspekt att förvalta inom ett underhållsföretag. Vidare forskning av intresse att 
utforska hade varit hela flödet på underhållsföretaget. Den utförda studien är 
begränsad till de interna funktionerna på fallföretaget. En kartläggning och studie på 
de externa funktionerna hade varit fördelaktigt för en bättre helhetsbild. 

Vidare forskning som hade varit av intresse är att utföra en liknande studie på ett flertal 
underhållsföretag. Syftet hade därmed varit att identifiera om en standard för 
lagerlayout till underhållsföretag hade kunnat skapas. Ytterligare hade en jämförelse 
mellan underhållsföretagslagerlayout och produktionsföretagslagerlayout varit av 
intresse för att kunna hitta likheter och skillnader. Kanske kan de hitta för- och 
nackdelar i varandras organisationer? 
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Bilaga 

 

Bilagor  

Bilaga 1 - Observation 

Utgå från spagettidiagram:  

-   Rita upp varje lager och be om ritningar som vi kan rita markeringar/streck på.  
-   Mät ut hur lång tid det tar att gå från huvudpunkt till varje lager. 
-   Mät även ut hur lång sträckan är från huvudpunkt till varje lager.  

 

•   Hur lång tid tar det att plocka en artikel eller flera artiklar samtidigt?  
•   I vilket lager och vart i lagret plockar de artikeln/artiklarna?  
•   Varför plockar de från det specifika lagret och lagerplatsen?  

  



Bilaga 

 

Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Alla:  

1.   Hur tycker du att nuläget ser ut?  
2.   Vad fungerar bra idag?  
3.   Vad fungerar mindre bra idag?  
4.   Vad tycker du behöver förändras mest inom lagerlayouten och artikelplacering?  
5.   Vad behöver prioriteras enligt dig gällande lagerlayouten och artikelplacering?  
6.   Upplever du att det finns problem i dagens lagerlayout som påverkar effektiviteten av 

artikelplock?  
7.   Tror du att en ombyggnad av lagerlayouten och ABC klassificering (förändring av 

dagens artikelplacering) kommer att påverka effektiviteten av artikelplock? 
o   Om ja, varför?  
o   Om nej, vilka åtgärder tror du behöver göras istället?  

8.   Är det något som vi har missat som du vill att vi ska veta?  
 

Underhållsplanerare: 

1.   Vilka problem ser du idag i den dagliga verksamheten med lager?  
2.   Hur kan ditt arbete underlättas med hjälp av en ny lagerlayout och artikelplacering?  
3.   Skulle ett alternativ vara att ha en flytandelagerplats närmare underhållet?  

Dvs. 6 lampor plockas ut från lager A men endast 3 rapporteras in som använda, dvs 
3st ligger kvar på den flytande lagerplatsen? 

Lager-/logistikarbetare: 

1.   Är det möjligt med flytande lagerplatser?  
o   Om nej, varför inte?  

2.   Skulle det vara aktuellt med flytandelagerplats för mindre artiklar närmare 
underhåll?  

3.   Kan detta även gälla större artiklar?  
4.   Vad har ni gjort för att förbättra lagret?  
5.   När vår ni tillgång till den andra delen av verkstadslagret?  
6.   Vad vill ni se för artiklar i den nya delen av verkstadslagret?  
7.   När ska tältet förlängas och byta ut ställagen ut?  

 
Platschef: 

1.   Hur tycker du dagens arbete med lagret fungerar?  
2.   Vilka potentiella förbättringsmöjligheter ser du i nuläget?  
3.   Varför används ej ABC om det nu finns en funktion för detta i systemet?  
4.   Ur ett ekonomiskt perspektiv  

 
Fältingenjör 

1.   Hur tycker du en möjlig lagerlayout bör vara för detta företag?  
2.   Vad bör fokus ligga på vid ABC-klassificering?  

o   Plockfrekvens, volymvärde?  
 
 


