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Abstract 

This examination paper is a lead in the educational program Industrial 
Management at Jönköping University. The paper itself contains an analysis of the 
warehouse organisation and its efficiency at the furniture company Voice AB in 
Torsvik, just south of Jönköping, Sweden. The report also contains propositions 
to raise the level of efficiency in the company warehouse and warehouse 
management.  

In the investigation of the warehouse a number of possible improvements were 
found. Examples are lack of a system for labelling shelves and racks, lack of an 
efficient location system and development possibilities in work routines. For the 
empirical investigation both qualitative and quantitative methods ware used. The 
quantitative methods were used to investigate the physical prerequisites of the 
warehouse layout, and ratios concerning the handling of components and 
products. The qualitative methods have been used to get an overview of the 
handling routines in the warehouse.    

Examples of proposals are among others a system for labelling racks and shelves, 
new routines in warehouse management and location system. The warehouse slots 
should be labelled with a system where department, racks, shelves and height can 
be read from the warehouse slot address. Voice AB should also write a document 
where it is stated which tasks are associated with specific workers in the warehouse. 
They should also have a discussion about the strategic parameters in forming an 
efficient location system for the warehouse.     
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Sammanfattning 

Detta examensarbete är ett led i ingenjörsutbildningen industriell organisation och 
ekonomi med inriktning på logistik och ledning. 

Arbetet är en nulägesanalys och ett förbättringsförslag för lagerorganisationen på 
företaget Voice AB i Jönköping. I nulägesanalysen påträffades en del 
förbättringsmöjligheter som diskuteras i arbetet. Bland annat handlar det om 
avsaknaden av ett system för uppmärkning av lagerplatser, brister i 
lokaliseringssystem för gods samt utvecklingsmöjligheter vad gäller 
hanteringsrutiner vid förflyttning och hantering. Den empiriska undersökningen 
innehåller både kvalitativa och kvantitativa metoder. De kvantitativa metoderna 
har använts för att undersöka detaljer i lagerlayoutens fysiska förutsättningar samt 
olika nyckeltal kring hanteringen. De kvalitativa metoderna har använts för att få 
fram en helhetsbild över de hanteringsrutiner som varit aktuella att undersöka.  

Förbättringsförslagen innehåller bland annat ett förslag till hur lagerplatser skall 
märkas upp, vilka rutiner man bör införa och hur detta bör gå till. Lagerplater bör 
märkas ut så att avdelning, gångar, hyllor och höjd kan utläsas från lageradressen. 
Voice AB bör författa ett dokument där det klart framgår vilka arbetsuppgifter 
som var och en i lagret skall ha. Det är även viktigt att ha en diskussion om den 
strategiska behandlingen av ett lokaliseringssystem för lagret.  

 

Nyckelord 

Voice AB, Lagerlayout, Lageroptimering, Godshantering, Lokaliseringssystem 
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1 Inledning 
Detta examensarbete är ett led i utbildningen ”Högskoleingenjör i Industriell 
organisation och ekonomi” med inriktning ”Logistik och Ledning” vid 
Ingenjörshögskolan i Jönköping. Tonvikten har i utbildningen legat på 
organisatoriska frågor kring framställning och hantering av produkter samt lagring 
och förflyttning av dessa. Termen ”logistik” har kommit att betyda hantering och 
förflyttning av produkter och information mellan och inom företag, samt mellan 
företagets kunder och dess leverantörer. I detta arbete kommer stor vikt att läggas 
på optimering av lagerhanteringen.  

1.1 Bakgrund 
Under åren 2003 och 2004 bedrevs fadderföretagsverksamhet på Voice AB. Syftet 
med verksamheten var att applicera teoretiska kunskaper på ett fysiskt företag samt 
att se vilka problem som kan bli aktuella att lösa för en ingenjör. Det var i 
samband med denna verksamhet som grunden till detta examensarbete uppstod. 
Vid besöken som genomfördes på Voice AB observerades utvecklingsmöjligheter i 
lagerhanteringen. Dessa ansågs ge utrymme för ett examensarbete i 
lageroptimering. En av de största frågorna visade sig vara avsaknaden av ett system 
för hur komponenter och produkter togs emot och placerades i lagret samt hur 
varorna skulle lokaliseras av montörer och lagerpersonal. Närmare diskussioner 
med kontaktpersoner och representanter för Voice AB gav att viss planering redan 
gjorts för att hantera frågan men vid startpunkten för detta examensarbete hade 
inga faktiska arbetsförändringar genomförts. Sålunda fanns motivering för att 
skriva ett examensarbete om detta. Eftersom ett system för produkthantering 
redan utarbetats sedan tidigare återstod frågan om hur den fysiska hanteringen av 
komponenter och produkter skulle organiseras. Sålunda formades löst företagets 
preliminära önskemål som kan sammanfattas: Ett bra resultat från 
undersökningarna och slutsatserna i detta examensarbete utgör ett förslag på hur 
Voice AB skall hantera sina produkter inom lagrets väggar och inom denna fråga. 

1.1.1 Företagsbakgrund 

Företaget Voice AB i Torsvik bildades våren 1997 genom sammanslagningen av 
Franssons i Tenhult AB och Homeflex AB. De två drivande krafterna bakom 
sammanslagningen var de båda ägarna för bolagen. Båda två hade lång erfarenhet 
av möbelbranschen och ansåg att sortimenten och kompetensen på flera plan 
lämpade sig för en sammanslagning. Det nystartade företaget antog en ny strategi 
som ägarna tyckte uppfyllde kraven på effektivitet och lönsamhet, nämligen den 
att inte själva stå för tillverkningen av produkter och komponenter utan istället 
köpa in dessa från olika leverantörer. Endast slutmontering och paketering skulle 
bedrivas som värdeskapande aktiviteter på lagret i Torsvik. 
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År 2001 såldes bolaget till designkoncernen Expanda där Voice AB nu är ett 
enskilt bolag. Båda grundarna är kvar i företaget och driver det vidare. En av dem 
designar själv de möbler som utgör företagets sortiment.  

Voice AB tillhandahåller möbler för privata och offentliga miljöer. De säljer sina 
möbler till möbelhandlare och till större privata kunder såsom hotell och 
restauranger. I vissa fall kan möbler skräddarsys efter kundernas önskemål. 
(Samuelsson & Viktorsson, 2005) 

Aktuella siffror för Voice AB redovisas nedan. 

Voice AB     2001 2002 2003 2004 2005 

Sales, SEK, m  68,4 58,4 53,9 55,1 54,9 

Operating profit, SEK, m 8,6 10,5 6,1 5,3 6,2 

Operating margin, %  12,6 17,9 11,3 9,6 11,3 

Capital employed, SEK, m 39,8 45 40,7 39,5 40,9 

Return on capital employed, % 24,3 25,4 14,6 13,4 15,6 

Investments, SEK, m  9 1,4 0,6 1 0,6 

Average nr of employees 22 20 23 24 25 

Tabell 1a, Fritt ur Expanda Annual Report (2005, sida 31) 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att få fram förbättringsförslag som skall ligga till grund 
för implementeringen av ett nytt och mer effektivt lagersystem på Voice AB. Detta 
uppnås genom att åstadkomma en analys av hur Voice AB utnyttjar sin lageryta, 
samt att sammanställa förslag på förbättringar. Lagerplatser måste märkas ut på ett 
bra sätt och artiklar samt komponenter måste placeras i lagret så att montörer och 
logistikpersonal så enkelt som möjligt kan genomföra sitt arbete. Hänsyn skall tas 
till hur komponenterna hör samman, dess kvantitet och dess användningsområde. 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet kommer endast att behandla själva lagerorganisationen, det vill säga 
driften, operationerna och rutinerna i lagret. Tyngdpunkten kommer att ligga på 
lagerlayouten, ekonomiska nyckeltal knutna till lagerlayouten samt 
hanteringsrutiner för densamma. Frågor som behandlar lagersaldo, lagervärde eller 
ekonomi som på annat sätt är knutna till de specifika produkter som finns i lagret 
kommer inte att hanteras. Inte heller kommer någon form av marknadsanknutna 
frågor såsom diagnoser, prognoser etc. vara med. 
 
Förhoppningen är att frågor som är knutna till lagerlayout och hanteringsrutiner 
inom lagret i sig är fullt tillräckligt för beräkningar av eventuella besparingar och 
att en enskild effektivisering av lagret har betydelse även om den görs fristående 
från andra processer inom Voice AB.  



 

6 

1.4 Disposition 
Denna rapports disposition sammanfattas följande: Med hjälp av 
bakgrundsdiskussion formulerades målen för arbetet med hänsyn till dess syfte i 
kapitlet Inledning. Avgränsningar begränsade resultatets omfattning till en rimlig 
mängd. I den Teoretiska Bakgrunden sammanfattas relevanta teorier som knyter 
an till de beröringspunkter som behöver undersökas för att nå målet. Valet av en 
metod för insamling och bearbetning av information är viktigt för att kunna få 
fram en aktuell bild av den nuvarande lagersituationen på Voice AB. Metoden 
redovisas i kapitlet Metodval. De sammanställda observationerna redovisas i 
Resultatkapitlet. Sambandet mellan de teoretiska aspekterna och de praktiska 
förhållandena på Voice AB analyseras sedan under rubriken Analys. Slutsatserna 
som dras av analysen redovisas slutligen och diskuteras i kapitlet Slutsatser och 
Avslutande Diskussion. Referenser och Bilagor redovisas i egna kapitel i slutet av 
rapporten.
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2 Teoretisk Bakgrund 

I detta kapitel redovisas bakgrundsteorier till de beröringspunkter som tillsammans 
med resultatet ligger till grund för analyskapitlet. Undersökningarna har 
kategoriserats i tre olika beröringspunkter. Dessa är: lagerlayout, ekonomiska 
nyckeltal samt hanteringsrutiner. Litteraturstudier sammankopplade med de olika 
punkterna finns under enskilda rubriker i detta kapitel. Motivering av detta 
arbetssätt redovisas i metodvalskapitlet. 

2.1 Lagerlayout 

Lagerlayout kan definieras som den fysiska strukturen inom ett lager. Enligt Viale 
(1996) bör följande ytor undersökas och avgränsas för att säkra ett effektivt 
lagerhanteringssystem:  

� Utrymme för förvaring av gods 

� Områden för lossning och lastning 

� Områden för förvaringsställ, plockning, montering och paketering 

� Utrustning 

Hur utrymmet i lagret används beror på vilken typ av produkter och komponenter 
som hanteras. Om det föreligger långa genomloppstider, med långsamgående 
produkter i arbete, läggs tonvikt på att ha så optimala förvaringsmöjligheter som 
möjligt. Om, å andra sidan, genomloppstiderna är korta krävs en mer optimerad 
och effektiviserad struktur för hanteringen av produkterna, det vill säga mer 
resurser måste läggas på utformning av hanteringsorganisationen. 

Att märka ut lagerplatser är absolut nödvändigt för att få en överblick över var i 
lagret de olika komponenterna och produkterna befinner sig. Om en komponent 
eller produkt inte kan lokaliseras kan den inte heller skapa värde för företaget. Det 
finns ett antal olika lokaliseringssystem att välja mellan, mer om dessa under 
rubriken 2.3 Hanteringsrutiner. För att kunna implementera och optimera ett 
lokaliseringssystem måste följande punkter ses över och optimeras: 

� Användande av plats, utrustning och arbetskraft 

� Åtkomst till allt material 

� Skydd mot skador 

� Möjlighet att lokalisera material 

� Flexibilitet 

� Reduktion av administrativa kostnader 



 

8 

Det förefaller mycket svårt att jobba med alla dessa punkter samtidigt, ofta kan de 
till och med ligga i konflikt med varandra på kort sikt. (Muller, 2003) 

Vid uppmärkning av lagerplatser är det viktigt att det finns en underbyggande 
logik som är lätt att förstå och använda för alla som hanterar lagret. Kort men 
informativ uppmärkning av lagerplatser är att föredra. Det finns en mängd olika 
upplägg av hur uppmärkning av lager ter sig beroende på storlek, volym, antal 
lagerplatser, utseende på lagervaror etc. Lagerplatser ges en så kallad adress så att 
produkten, eller godset, med hjälp av ett lagersystem enkelt och snabbt kan 
lokaliseras. Adresserna kan se olika ut. Det är vanligt att siffror och bokstäver i 
olika kombinationer används, men även färgkombinationer och symboler. En 
numerisk enhet ger variationen 10 (0-9), en alfabetisk enhet ger variationen 29 (a-
ö), alternativt 26 (A-Z) med det engelska alfabetet för att internationalisera. En 
internationell användning av enheter är att föredra eftersom det då är möjligt att 
märka upp lagerplatser i hela leverantörskedjan, om detta nu blir aktuellt. Antalet 
variationer för en serie, bokstäver och siffror kan således beräknas 10 x varje siffra 
och 26 x varje bokstav. Antalet variationer och beräkningar finns i tabellen 2a. 

0 ➜ 9 = 10         

00 ➜ 99 = 100   10 × 10=100   

000 ➜ 999 = 1,000 10 × 10 × 10 = 1,000 

A ➜ Z = 26         

AA ➜ ZZ = 676   26 × 26 = 676   

AAA ➜ ZZZ = 17,576 26 × 26 × 26 = 17,576 

Tabell 2a, Alpha-Numeric Variations,  (Muller, 2003, kap 3) 

För att få en så optimal lösning som möjligt bör bokstäver och siffror blandas och 
gärna skiljas åt med någon form av skiljetecken. Om detta inte görs, finns risk för 
förväxlingar, exempelvis kan siffran 0 (noll) feltolkas som bokstaven O. Vidare är 
det ofördelaktigt att endast använda siffror. Visserligen elimineras då risken att 
siffror tolkas som bokstäver eller omvänt, men längre sifferkombinationer är ofta 
svårare att avläsa.  

Precis som i en stad har en adress flera olika beståndsdelar. Där finns gator där det 
ligger hus och i husen finns våningar med lägenheter. En lageradress kan beskrivas 
på liknande sätt med hus, avdelning, gång, hylla, höjdnivå etc. Muller (2003) ger 
exempel på hur en indelning av ett lager kan se ut. Ett system kan bygga på 
gångar, uttryckta i bokstäver samt hyllnummer uttrycka i siffror och vidare höjden 
på hyllan uttryckt i bokstäver. Bilden 2b illustrerar exemplet.  
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Bilden 2b. (fritt efter Muller, 2003, kap 3) 

Enligt Bragg (2004) är utmärkning av lagerplatser den mest centrala åtgärden för att 
få ett lager att fungera. Utan lageradresser kan inte lagret fungera i längden. 

2.2 Ekonomiska nyckeltal 

Detta stycke är en förlängning av resonemanget i stycket ovan. De ekonomiska 
nyckeltalen beror av dels faktiska förhållanden rörande lagerlayouten samt dels av 
kostnadsbilden för resurser som utnyttjas i lagret.  

I förlängningen behandlar stycket de kostnader som enligt Viale (1996) kan 
definieras som ”processing cost”. Till denna kostnadsgrupp hör enligt Viale 
kostnader för lossning, placering i lager, plockning, paketering och lastning. 
Kostnaden för montering räknas också in i den mån sådan företas. Kostnader som 
har att göra med de lagerförda komponenternas värde, det vill säga räntor, PIA etc. 
kommer inte att behandlas i detta kapitel.  

Bland de kostnader som faller under ”processing cost” märks en särskild kostnad 
som utstickande. Detta är kostnaden för personal som plockar varor eller 
komponenter i lagret. Enligt Croucher, Rushton & Oxley (2000) är 
kostnadsfördelningen:  

� Personal 50 %, hälften är sysselsatta med plockning 

� Fastighet 25 %, hyra, amorteringar etc.  

� Drift 15 %, vatten, el, försäkring etc. 

� Utrustning 10- 15 % 
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Utifrån ett kostnadsperspektiv rekommenderas att ledningen lägger stor vikt vid 
att optimera systemen för hur dessa kostnadsställen behandlas. Personalen står för 
den största kostnaden, vilket gör att en effektivisering inom detta område har stor 
effekt som kostnadsreducerande faktor.  

2.3 Hanteringsrutiner 

Under denna rubrik presenteras bakgrundsinformation om olika 
hanteringsrutiner. Denna del av den teoretiska bakgrunden är på många sätt mer 
omfattande än de ovanstående delarna. Detta beror på att det finns en mängd 
olika teorier om hur ett lager skall hanteras. För alla typer av lagerlayout finns en 
mängd olika rutiner och praxis att välja mellan. Dessa är tätt knutna till företagets 
särart och beror på många olika parametrar, exempelvis komponenternas och 
produkternas egenskaper, tillgång och efterfrågan, genomloppstid etc. Nedan 
kommer de vanligaste modellerna för olika beröringspunkter i samband med 
upplägget av hanteringsrutiner att beskrivas och gås igenom.  

2.3.1 Lokaliseringssystem 

En av de mest centrala delarna i lagrets organisation är det system eller den rutin 
som ”bestämmer” var i lagret komponenter och produkter skall placeras. Ett 
sådant system kallas Lokaliseringssystem. Företrädelsevis används fyra olika typer 
av system i varierande utsträckning. Dessa system har olika användningsområden 
och egenskaper vilket gör att vid beslut om implementering av ett 
lokaliseringssystem måste lagrets förutsättningar noga beaktas. Muller (2003) 
kallar de fyra systemen: memory system, fixed location system, zoning system och 
random location system. De fyra systemen beskrivs i stora drag med början i nästa 
stycke. Inget av dessa system är ”rätt” i alla lägen men alla system fungerar 
optimalt i en speciell typ av lagermiljö.  

Memory system, minnessystem, är ett mycket okomplicerat system som bygger helt 
på den mänskliga faktorn. Det handlar helt enkelt om att minnas var produkter 
och komponenter placerats. Systemet används när personalstyrkan är begränsad till 
en ringa mängd eller när lagerytan är så liten att alla som jobbar där snabbt kan få 
en överblick. Det används även då lagret består av en eller enstaka produkttyper, 
exempelvis salt, grus, sågspån etc. Fördelarna med detta system är att bara lite eller 
inget pappers- och/eller datorarbete behövs för att hålla reda på gods, det behövs 
inte heller någon utmärkning av lagerplatser samt att det bidrar till fullt 
utnyttjande av de lagerplatser som finns tillgängliga.  

De stora nackdelarna med systemet är att det helt grundar sig på faktorer som 
hälsa, tillgänglighet och attityder hos enskilda individer vilket i sin tur gör systemet 
sårbart. Andra svagheter med ett minnessystem är att det kan bli svårt att hålla 
fullständig kontroll om sortiment ändras eller om till exempel stora omflyttningar 
under kort tid sker. Systemet är helt enkelt sårbart och känsligt för förändring. 
Under vissa bestämda förhållanden kan detta system emellertid vara optimalt.  
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Fixed location system, fasta lagerplatser, är ett av de vanligaste 
lokaliseringssystemen. Denna rutin är ett mer komplicerat system än memory 
system och innebär att alla komponenter och produkter har en speciell plats där 
inget annat får lagras. Metoden är mycket vanlig men kräver mycket plats. Dels för 
att det bildas ”honeycombing” och dels för att platserna måste planeras utifrån den 
maximala mängden produkter som kan finnas i lagret eftersom alla produkter skall 
ha en egen plats. Honeycombing är den engelska termen för att det finns plats i 
lagret som inte kan utnyttjas på grund av att utrymmen avsedda för speciella 
produkter står tomma när dessa produkter inte finns i lager. Fördelarna med detta 
system är att kontrollen över var en viss produkt befinner sig är total, vilket ökar 
effektiviteten oerhört. Vidare medför systemet exempelvis korta inlärningstider för 
ny personal, enkelhet vid lastning och lossning etc. Den absolut största fördelen 
med detta system är emellertid att produkternas lokalisering kan bestämmas 
strategiskt. Mer om detta hittas under rubriken ”strategisk placering av 
lagerplatser” i detta kapitel. 

Nackdelarna med fasta lagerplatser kan anas i texten innan. Den absolut största 
nackdelen är att lösningen kräver mycket plats och att honeycombing genereras. 
Den andra stora nackdelen är att fasta lagerplatser inte är flexibelt när det gäller var 
saker skall placeras. Exempelvis när det tillkommer en komponent som ersätter en 
annan som fortfarande finns kvar i sortimentet. Då måste denna komponent 
placeras på ett annat ställe där det finns plats eller så måste de bestämda 
lagerplatserna förskjutas så att en lucka bildas där den nya komponenten kan 
placeras.  

Zoning systems, zonsystem, innebär att alla komponenter av ett visst slag befinner 
sig inom en viss zon där de kan lagras, plockas, förädlas etc. Produkter med en viss 
egenskap vistas i en zon och precis som i fixed location system kan inga andra 
produkter vistas där. Zonsystem är egentligen en variant av fixed location system, 
men där zoner används istället för lagerplatser. Exempelvis kan det bestämmas att 
en viss typ av produkt alltid placeras på det tredje hyllplanet i gång A.  

Inom zonen placeras gods enligt memory system. Detta gör att zoning system är 
en kompromiss mellan fixed location med dess stora platsbehov och memory 
system som tillåter att gods placeras där det finns plats. Ju fler zoner som finns 
desto mer liknar lösningen fixed location och desto mer plats går åt. Andra 
fördelar med lösningen är att det går att ta hänsyn till produkternas egenskaper 
såsom storlek, färg, vikt, särskilda krav etc. Vidare behövs inte lika lång tid läggas 
på planering som vid fixed location och lösningen blir även flexibel i jämförelse.  

Nackdelarna med systemet är att det är en kompromiss mellan hög åtkomlighet 
och resurssnålt lagerutnyttjande. Om zoning väljs som system kan de stora 
fördelarna inte utnyttjas vare sig när det gäller att spara plats som vid memory 
system eller när effektiviteten skall ökas som vid fixed location. 
Sammanfattningsvis kan sägas att zoning innebär att produkter och komponenter 
kan lagras med tanke på de egenskaper hos dem som lagerledningen anser vara 
viktiga.  
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Random location systems, flytande lokaliseringssystem, är det sista av de fyra 
nämnda systemen. Lösningen går ut på att inga produkter har några 
förutbestämda platser, men allt kan lokaliseras i varje specifikt ögonblick. Detta 
gör att systemet utnyttjar de tillgängliga lagerytorna maximalt. Produkter och 
komponenter placeras helt enkelt där det finns plats för dem och adressen noteras 
sedan i ett datasystem som håller reda på vilket/vilka serienummer som för tillfället 
är knutna till adressen. Denna procedur måste alltid genomföras korrekt så fort 
gods flyttas till, från eller inom lagret. Vid beräkning av vilken lageryta som är 
nödvändig för flytande lokaliseringssystem används ett medelvärde för hur stor 
plats snittmängden av produkterna upptar totalt. Alltså beräknas lagerytan som 
krävs för produkt A såsom A:s bottenarea multiplicerat med den genomsnittliga 
mängd A som kontinuerligt finns i lagret. En liknande beräkning för fixed location 
innebär att A:s bottenarea måste multipliceras med den maximala mängd A som 
kan finnas i lagret. Detta gör att för ett sortiment av produkter kräver random 
location system ungefär hälften av den yta som krävs vid fixed location.  

De största nackdelarna med random location system är att en kontinuerlig och rätt 
utförd uppdatering av systemet är helt nödvändig, samt att effektiviteten hos fixed 
location vid plockning etc. inte kan uppnås, med andra ord kan ingen strategisk 
planering av plockställen genomföras.  

2.3.2 Strategisk placering av lagerplatser 

Av de lagersystem som beskrivs ovan är systemet fixed location det mest 
intressanta ur strategisk synpunkt, eftersom det ger möjlighet att planera för var de 
olika produkterna och komponenterna skall placeras utifrån operativa aspekter. 
Det finns olika upplägg för planering av hur produkter placeras strategiskt i ett 
lager. I nästkommande stycke diskuteras ett urval av de vanligaste 
placeringsstrategierna för fixed location system.  

ABC- klassificering är en typ av placeringsstrategi som går ut på att produkter och 
komponenter delas upp i grupper. Dessa grupper representerar hur snabbt godset 
rör sig genom lagret. A- gods rör sig fort genom lagret, B- god rör sig långsamt och 
C- gods står nästintill stilla. Enligt Muller (2003) bygger denna metod löst på 
Paretos Lag om att 20 % av populationen står för 80 % av värdet/försäljningen av 
något. Metoden kan göras mycket komplex så att vilka produkter som utgör A- 
gods räknas ut med stor precision i varje enskilt fall. Det har emellertid 
konstaterats att i ett producerande företag uppgår andelen A- gods till ca 20 % och 
utgör 80 % av värdet, B- gods utgör 30 % av det totala godset och dess värde 
beräknas till ca 15 % medan C- gods utgör 50 % av lagrets yta och dess värde 
uppgår till ca 5 % av det totala värdet. (Muller & Langenwalter 2004). Ändock 
råder en viss oenighet om dessa värden. Bragg (2004) sätter mängden produkter 
mot hur mycket de förflyttas. Enligt honom består lagret av 20 % A- gods, 20 % 
B- gods och 60 % C- gods där A- gods står för 60 % av alla transaktioner och B- 
samt C- gods står för 20 % var. 
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Hur frågan kring klassificering skall angripas är omtvistad. Enligt Mullers (2003) 
system ligger allt klassificerat gods på fasta lagerplatser enligt devisen ”A- gods 
närmast, C- gods längre bort”. Bragg (2004) föreslår att A- gods kan ges fasta 
lagerplatser medan B- och C- gods placeras enligt random location system. Det är 
viktigt att ha en strategi där olika lösningar kan testas.  

Vid sidan av ABC- klassificering kan ytterligare placeringsstrategier användas. Den 
vanligaste orsaken till att ett företag väljer fixed location istället för zoning system 
är för att man önskar en mer optimerad hantering av gods vid plockning. Detta 
fenomen kan sammanfattas som införsel av plockrutter. I en organisation där olika 
komponenter sammanfogas till en bestämd produkt och där komponenternas 
användningsområde är begränsat används ofta plockrutter. Det går till så att 
komponenter som hör ihop grupperas tillsammans för att det skall ta så lite tid 
som möjligt att samla ihop komponenter till en produkt. På detta sätt räcker det 
med att operatören avverkar en förhållandevis liten sträcka när komponenter skall 
hämtas. Problem kan dock uppstå när vissa komponenter kan höra hemma i flera 
komponentgrupper, alltså att samma komponent används i flera olika produkter. 
Vid införsel av plockrutter måste sådana problem beaktas. 

2.3.3 Utbildning 

Vid all form av förändring i lagersystem, lagerlayout och rutiner är det viktigt att 
se till att personalen får lämplig utbildning. Enligt Bragg (2004) är den största 
enskilda orsaken till fel vid lagertransaktioner att personalen inte fått klart för sig 
exakt hur de skall genomföra sina arbetsuppgifter. Kostnader som kan relateras till 
bristande utbildning är efterforskning av felkällor, ökade transportkostnader till 
följd av ökat behov av vitala produkter, svinn etc. Bragg föreslår en manual där alla 
arbetare får sin arbetsuppgift beskriven så att ”visklekseffekter” inte uppstår. Även 
om det inte finns resurser till att samanställa en manual bör arbetsgivaren alltid ha 
betydelsen av god utbildning i åtanke. 
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3 Metodval 

I detta kapitel redovisas hur undersökningarna och faktainsamlingarna på Voice 
AB har genomförts.  

3.1 Inledning 

Tre olika aspekter av lagerorganisationen har belysts. Den första delen är 
lagerlayouten. Att undersöka de fysiska förutsättningarna för lagerföringen av 
produkter och komponenter är central för att kunna föreslå åtgärder. Den andra 
delen är avsnittet ekonomiska nyckeltal där en undersökning gällande kostnad för 
operationer inom lagret skall genomföras. Denna del bidrar till att åskådliggöra 
eventuell ändring i kostnadsbilden. Den tredje delen är kartläggning av 
hanteringsrutiner. Det gäller att ta reda på hur personalen på Voice AB arbetare 
med de lagerförda komponenterna och produkterna. Metodval redovisas separat 
för var och en av de tre punkterna. 

De tre aspekterna har alla central betydelse för lagrets funktion, men de måste 
behandlas separat. Det finns flera skäl till detta. Det starkaste skälet är att 
underlagen för undersökningarna av de olika punkterna är olika, vilket medför att 
olika metoder för faktainsamling måste tillämpas. Ett annat skäl är att det 
analyserbara resultatet ter sig olika i betydelse för helhetsbilden. Det är alltså 
lämpligt att knyta samman särskild litteratur till var och en av punkterna.  

Tonvikten i detta arbete kommer att ligga på undersökningen och analysen av 
hanteringsrutiner. Detta på grund av att faktamängden i detta avseende är mycket 
omfattande. Lagerlayotens utformning bygger i stort sett på valet av 
hanteringsrutiner så att lagrets utformning helt anpassas till det lämpligaste 
arbetssättet. Enligt Holme & Solvang (1997) kan metodvalet delas in i två 
huvudkategorier. Dessa diskuteras nedan under två separata rubriker. 

3.1.1 Kvantitativ metodik 

Den ena kategorin kallas kvantitativ metodik. Denna metodik kan sammanfattas 
så att faktiska mätbara förhållanden undersöks med hjälp av faktainsamling som 
gäller siffror och/eller ritningar samt grafer. Den kvantitativa metoden 
kännetecknas också av att insamlad data kan förstahandsanaylseras. Kvantitativ 
metod präglas av att en mycket stor del av det relevanta underlaget kan 
undersökas. I detta fall gäller det en heltäckande bild av lagerlayouten samt en 
generell kostnadsbild. 
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När det gäller upplägget för den kvantitativa undersökningen präglas denna av 
strukturering. Att i förväg veta vilken information som eftersöks är centralt i denna 
typ av undersökning. Därför finns ingen möjlighet att i efterhand lägga till eller 
dra ifrån förfrågningar eller justeringar i undersökningen. Den kvantitativa 
metodiken kännetecknas av avstånd och urval. Eftersom den eftersökta 
informationen redan på förhand är bestämd kan inte hänsyn tas till informatörens 
åsikt om vad som är viktigt i fråga om informationens särart och därför måste det 
finnas argument som är väl underbyggda av bakgrundsstudier. Nackdelen kan 
emellertid vara att vid en rent kvantitativ undersökning är det svårt att erhålla en 
helhetsbild i resultatet. Därför kompletteras nästan alltid den kvantitativa 
undersökningen med kvalitativa tillägg. 

3.1.2 Kvalitativ metodik 

Den andra kategorin kallas kvalitativ metodik. Den används företrädelsevis när en 
helhetsbild är önskad. Denna metod bygger på analys av data som kommer ur 
undersökningar som beskriver hur saker upplevs. Detta betyder att de källor som 
används redan är vinklade eller färgade av andra människor. Enligt Holme & 
Solvang (1997) är en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod att föredra. 
Den kvalititativa metodiken har sin huvudsakliga styrka i att den till skillnad från 
den kvantitativa metodiken möjliggör en helhetsbild. Detta är möjligt eftersom 
den kvalititativa datainsamlingen bygger på öppna frågor. Här finns det alltså 
möjlighet för de tillfrågade att belysa den information som de finner mest relevant. 
Detta är både den kvalitativa metodikens största fördel och största nackdel. 
Problemet ligger i att undersökningen kan bli starkt färgad av de tillfrågades 
personliga åsikter, känslor och önskemål. Därför väljer man ofta att tillfråga en på 
förhand bestämd målgrupp, ett urval. Detta urval kännetecknas av att de belyser 
olika delar av undersökningen. En annan svaghet kan vara att det föreligger en risk 
för vinkling av informationen. Detta problem kan helt eller delvis överbyggas 
genom att två personer med ungefär samma arbetsuppgifter och ställning inom 
företaget används i undersökningen. I kvalitativa undersökningar finns även 
möjlighet att bygga upp en informationsplattform som man sedan kan använda 
för att samla ytterligare information. Det ter sig så att den information som 
kommer fram i slutskedet av undersökningen kan vara frukten av frågor som ställs 
utifrån tidigare insamlad data. Detta gör att informationens omfattning inte i 
förväg kan bedömas, men att den kan antas växa i mängd allt eftersom 
undersökningen genomförs. 
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3.2 Lagerlayout 

I denna undersökning insamlades fakta om lagrets fysiska layout med hjälp av 
kvantitativ metodik. Detta gjordes för att skapa en förståelse för lagrets 
begränsningar och möjligheter. Sekundära källor såsom ritningar, men även egen 
uppmätning av pallplatser och volymberäkningar användes. Voice AB 
tillhandahöll ritningar som får antas vara sanningsenliga och korrekta i den mån 
de var aktuella. Enligt Ejvegård (2003) kan denna metod klassas som deskription. 
Metoden innebär en översiktlig beskrivning av en företeelse. Ejvegård varnar dock 
för relevansen i de fakta som presenteras, det vill säga inte bara riktigheten utan 
även relevansen i uppgifterna skall värderas.  

Målet med denna empiriska undersökning är att få fram en så detaljerad bild av 
lagerlayoten som möjligt. De huvudområden som är mest intressanta är de som 
går att referera till i litteraturen. Se exempelvis Viales teorier i kapitlet teoretisk 
bakgrund. 

3.3 Ekonomiska nyckeltal 

För att kunna kartlägga de ekonomiska aspekterna var det helt nödvändigt att 
skapa en uppfattning om kostnader förknippade med tidsåtgången för truckförare 
och montörer i lagret. En eventuell effektivisering av lagret skulle medföra 
konsekvenser för exempelvis upplärningskostnader och förseningskostnader, se 
resonemanget kring Muller i teoretisk bakgrund. Dessa undersökningar präglades 
liksom i fallet lagerlayout av kvantitativ metodik, då de siffror som framkommit 
får antas vara objektiva. I denna fråga var ekonomiavdelningen på Voice AB den 
huvudsakliga uppgiftskällan.  

En annan aspekt som måste falla under denna rubrik är redovisningen av lagrets 
faktiska kapacitet. Undersökning av denna sker genom räkning och uppmätning 
av antalet pallplatser. Denna undersökning utförs fysisk på plats.  

3.4 Hanteringsrutiner 

I den här delen av undersökningen kartläggs den dagliga fysiska hanteringen av 
produkter och komponenter i lagret. Målet med denna undersökning är att få 
fram en helhetsbild av det dagliga arbetet och hur det påverkas av lagerlayouten 
samt komponent- och materialflödet. För detta ändamål används kvalitativ 
metodik. Detta av flera skäl. Primärt är informationen av ett sådant slag att det är 
mycket svårt att göra en kvantitativ undersökning. Informationen kan svårligen 
omvandlas i rena siffror. För det andra gäller undersökningen en helhetsbild där 
den enskilda individens tolkningar och upplevelser i sig är viktiga. 
Tillvägagångssättet beror mycket på lagerlayouten som redan är kvantitativt 
undersökt och till skillnad från ovanstående punkter förväntas undersökningen 
kring hanteringsrutinerna ge en riklig faktamängd.  
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Undersökningen kommer att genomföras med intervjuteknik. Ett urval av 
anställda personer utformas på förhand. Dessa personer representerar olika 
arbetsuppgifter och ställningar inom företaget. Denna typ av urval kallas strategisk 
selektion (Warren 2002). Den kännetecknas företrädelsevis av att respondenter 
väljs utifrån sin förutsättning att bidra med relevant information till 
undersökningen. Urvalet utgörs av:  

� Person 1, lageransvarig 

� Person 2, inköpsansvarig 

� Person 3, montering 

� Person 4, montering 

� Person 5, truckförare 

� Person 6, truckförare 

Denna samling personer anses kunna ge en samlad och korrekt bild av hur 
lagerorganisationen och de dagliga rutinerna gällande densamma ser ut i nuläget.  

Om det framkommer sådan information under intervjuerna att denna passar 
bättre under rubrikerna lagerlayout och ekonomiska nyckeltal än under 
hanteringsrutiner kommer dessa fakta att infogas under den rubrik som passar bäst. 

3.5 Metodkritik 

Metoden som valts är en kompromiss mellan olika metoder. Detta för att ge en så 
heltäckande bild som möjligt. De olika metoderna som används kan anses 
innehålla brister. Intervjuteknik är en omstridd metod för att göra teknologisk 
forskning, eftersom respondenterna har möjlighet att färga informationen efter 
eget tycke (Holme & Solvang 1997). Detta kan teoretiskt leda till att 
informationen blir felaktig eller vinklad. Emellertid har åtgärder vidtagits för att 
minimera denna risk. Exempel på sådana åtgärder är att förklara för respondenten 
att hans ärliga svar kan leda till förbättringar. Ett annat exempel är att fler personer 
har fått samma frågor, vilket gör att om svaren är liknande i flera fall, det vill säga 
om fler än en person svarar samma sak, kan validiteten säkras. Det ansågs uteslutet 
att i fråga om helhetsbilden välja en annan metod. Att enbart diskret iaktta 
personer som arbetar i lagret torde vara allt för tidskrävande samt att risken för att 
inte få fram den information som var relevant betraktades som överhängande. 
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av de undersökningar som genomförts på Voice 
AB. Kapitlet syftar till att tillsammans med den teoretiska bakgrunden ligga till 
grund för analyskapitlet. Indelningen från metodvalskapitlet används även i detta 
kapitel, det vill säga även här kommer underrubrikerna lagerlayout, ekonomiska 
nyckeltal samt hanteringsrutiner att användas.  

4.1 Lagerlayout 

Under denna rubrik beskrivs lagrets fysiska utformning. En respondent 
tillhandahöll ritningar och skisser över lagrets uppdelning och fysiska 
begränsningar. En ritning över lagret utan pallställ finns som bilaga 2. Denna 
ritning visar lagrets faktiska storlek och vilka ytor som är aktuella. Bilaga 3 visar i 
stort hur lagrets uppdelning i avdelningar ser ut. Skissen är ett förslag till en 
lageruppdelning, gjord innan den senaste utbyggnaden, som bara delvis 
implementerades. Skissen visar hur lagret är indelat i till exempel komponentlager 
(B), montering (Y) och färdigvarulager (E). Denna indelning är i dagsläget aktuell, 
emellertid stämmer inte mått, hyllställningar, hyllindelningar etc. Avdelningarna 
är utbyggda och delvis flyttade samt har utökad lagerkapacitet. Trots detta visar 
skissen en rättvis bild av hur lagersituationen ser ut. I nuläget finns ingen 
uppmärkning av pallplatser.  

De intervjuade anställda på Voice AB anser att lagerytan är tillräcklig om åtgärder 
kan vidtas för bättre lagerutnyttjande. De anser inte att det föreligger något behov 
av utbyggnad. Vid intervjuerna noterades även att de anställda är nöjda med det 
nuvarande upplägget, det vill säga indelningen av lagret i olika områden syftande 
på bilaga 3. Alla intervjuade välkomnar en uppmärkning av samtliga lagerplatser 
och någon typ av system för lokalisering av lagrat gods. Det är den allmänna 
uppfattningen på Voice AB att en sådan förändring är central vid en utveckling av 
lagret. 

4.2 Ekonomiska Nyckeltal 

Till denna kategori hör hjälpdata kring kostnader och kapacitet för lagret på Voice 
AB. Ekonomiavdelningen på Voice AB tillhandahöll ett schablonbelopp för 
timkostnad per anställd. Detta belopp var 155,40 kr/h. Antalet anställda som 
arbetar med montering/förflyttning och vars arbetsuppgift delvis består i att leta 
efter komponenter och produkter utgör 17 stycken heltidstjänster. Räkningen av 
lagerplatser resulterade i följande tabell. Beteckningarna Lång och Hög visar att 
den räknade lagerplatsen har större kapacitet i längd respektive höjd än 
standardplatsen. 
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 Komponentlager Färdigvarulager Emballagelager Total 

Standard 1080 559 0  

Lång 353 364 282  

Hög 0 194 360  

Lång/Hög 7 339 0  

Summa 1440 1456 642 3538 

De räknade pallplatserna i tabellen representerar endast pallplatser i pallställ. Ingen 
friliggande golvyta har räknats med, inte heller områden mellan pallställ, vid 
gångändar eller andra pallplatser har räknats med. Denna oräknade yta 
representerar dock en stor del av lagrets layout. Det finns alltså mer plats än den 
som tagits med i tabellen.  

4.3 Hanteringsrutiner 

Under denna rubrik redovisas de fakta som faller under definitionen 
hanteringsrutiner. Anledningen till att faktamängden är större under denna rubrik 
än i de föregående beror på att informationen svårligen kan sammanfattas i siffror, 
tabeller eller med hjälp av andra textsparande metoder.  
 
På Voice AB är komponenter och produkter till viss del upplagda i familjer. 
Genom åren har det blivit förändringar som gjort att olika strukturer råder i olika 
delar av lagret. En uppdelning där komponenter sorteras efter sin struktur finns 
delvis. Exempelvis gavlar för sig, bottnar för sig och skivor för sig och så vidare. 
Det finns även exempel på att komponenter placeras i produktfamiljer. Då har den 
lösningen implementerats i ett mindre område i lagret. Även om en viss struktur 
råder tvingas personalen hela tiden göra undantag och placera komponenter och 
varor utanför strukturen på andra ställen i lagret. Detta beror oftast på att det finns 
för lite plats. Ett exempel på detta kunde observeras då lådsidor fått läggas på 
emballagelagret på motsatta sida om lagret än där de ursprungligen hade sin plats. 
Trenden är att platsbristen blir allt mer överhängande på komponentlagret och i 
takt med att denna ökning flyttas allt mer komponenter över till olika platser i 
färdigvarulagret och emballagelagret. Undantagen från det fasta systemet har så att 
säga blivit norm. 
 
Flera av de anställda uttrycker sin frustration över den rådande situationen. 
Eftersom nödlösningar som med lådsidorna får genomföras blir komponenterna 
allt mer utspridda i lagret. Det gör att mycket av montörernas tid går åt till att leta 
komponenter i stället för att koncentrera sig på montering. Samtidigt säger vissa 
att om systemet fungerade med att olika komponenter placeras efter strukturen 
skulle allt vara mycket bättre. Det vill säga den lösning som fanns tidigare, men 
som sedan genom olika kompromisser satts ur funktion, gillas av de anställda i sin 
naturliga form. Det är just undantagen från strukturen som utgör problemet. 
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Bilden 1 visar följden av platsbristen. Truckförarna tvingas ställa gods mellan hyllorna, i gångarna. 
Detta gör att det gods som ligger på hyllorna inte är tillgängligt för förflyttning. 

 

De dagliga operationerna i lagret blir lidande av den förvirring som råder. 
Montörer tvingas fråga truckförare var olika komponenter finns, efter att först ha 
letat efter de aktuella komponenterna en stund. Tiden som går åt till att leta, både 
efter komponenter och truckförare, blir allt längre. Truckförare i sin tur blir 
naturligtvis fördröjda i sitt arbete eftersom de tvingas svara på frågor och agera 
som problemlösare åt montörerna. Jobbigast är det för nya arbetare som måste lära 
sig strukturen i lagret innan de kan börja fungera effektivt och med en ökande 
komplexitet blir detta allt svårare. Trenden går mot en struktur där endast ett fåtal 
anställda har kontroll på var saker och ting egentligen finns. Enligt uppgift har det 
inträffat att två truckförare sjukskrevs samtidigt. Söktiden efter komponenterna 
ökade då ännu mer. En av de anställda sammanfattar läget som ”har man tur så 
flyter det”. 
 
Undantag från den strukturella uppdelningen där komponenter kategoriseras efter 
sina fysiska förutsättningar (skivor, bottnar etc.) har genomförts genom medveten 
placering efter produkttillhörighet. Ett bra exempel på detta är komponenter ur 
produktserienserien ”Big”. Big är en äldre serie som varit i produktion en längre 
tid, men som numera inte har samma försäljningssiffror som tidigare. En serie är 
ett antal produkter med gemensam design. På grund av Big:s popularitet i början 
fick många komponenter ur serien fasta lagerplatser alldeles bredvid 
monteringslinan. Denna uppdelning gäller fortfarande trots att komponenterna ur 
Big sällan används. Anledningen till att dessa delar ligger kvar på sina lagerplatser 
är att ingen gjort några ansträngningar att flytta serien längre bort för att ge plats 
åt komponenter med lägre genomloppstid. Personalen sammanfattar det som att 
de komponenter som används minst ligger på de bästa lagerplatserna medan de 
produkter som används mest ligger undanstuvade på färdigvarulagret.  
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Bild 2 visar komponenter ur serien Big som ligger i anslutning till monteringen. 

 
Det finns ett system för redovisning av lageradresser på montörernas dagliga 
arbetsinstruktion, se bilaga 4. Den har en egen kolumn, men i dagsläget saknar alla 
listor dessa data. 
 
Ytterligare en faktor som har betydelse är städning. Som läget ser ut idag delar alla 
anställda på uppgiften att städa efter sig på lagret. Saker som kan bli lämnade kvar 
är emballage till pallar med komponenter, täckplast, skadade komponenter etc. 
Dessa blir ofta liggande i anslutning till hyllorna inne på lagret och med tiden blir 
det en hel del skräp. Det finns anvisningar om var allt skall slängas och hur de 
anställda bör sköta detta, men det hjälper inte alltid.  
 
Respondenterna säger att det har förekommit ”högljudda diskussioner” kring 
ämnet städning men att dessa inte hjälper i längden utan endast på kort sikt. De 
tror att ”allas ansvar” även kan tolkas som ”ingens ansvar”. Vem skall till exempel 
plocka upp skräp som påträffas utan att någon annan är i närheten?  
 
Vid sidan av problematiken med att komponenter och produkter med lägre 
omsättningshastighet placeras på fördelaktiga platser finns även ett annat problem 
relaterat till långsamgående gods. De tillfrågade tror att ledningen inte gärna tar 
bort äldre produkter ur sortimentet även om de inte längre är lönsamma, eftersom 
det medför extra arbete. De menar att i takt med att sortimentet utökas med nya 
serier borde äldre serier med låg omsättningshastighet helt tas bort för att spara 
plats i lagret. Huruvida det är ekonomiskt att lagerhålla komponenter som är 
extremt långsamgående är en strategisk fråga för ledningen.  
 
Respondenterna tror egentligen inte att lagret är för litet för alla produkter, men 
att lagerytan skulle kunna utnyttjas mycket bättre. Fasta lagerplatser för 
långsamgående komponenter och produkter samt sortimentprodukter med 
tveksam omsättning är inte det enda som slukar extra plats. Vid undersökning av 
lagret tillsammans med respondenter fanns en del gods som inte hör hemma i 
lagret över huvudtaget, exempel på sådana ting är en båt, en bil, flertalet bildäck, 
vitvaror etc. men även Voicerelaterat gods från förr som har ett visst 
affektionsvärde för ledningen.  



 

22 

 
På senare tid har trenden designmässigt gått mot långa/skrymmande produkter 
som kräver komponenter som inte får plats på vanliga pallar, utan kräver extra 
långa pallformat. Från början är inte alla pallställen anpassade efter långa pallar 
vilket gör att lagerplatserna måste anpassas till detta. Systemet med fasta 
lagerplatser till komponenter med gemensamma karaktärsdrag fungerar i detta 
avseende mycket bra. 
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5 Analys  

I detta kapitel analyseras empirin i genomförandekapitlet med utgångspunkt från 
den sammanfattade litteraturen i teoretisk bakgrund. Den sedan tidigare logiska 
indelningen i lagerlayout, ekonomiska nyckeltal och hanteringsrutiner kommer att 
användas även i detta kapitel.  

5.1 Lagerlayout 

Empirin gav en god kartläggning över de nuvarande förhållandena i lagret. Bilaga 
2 och 3 ger en bra överblick över hur lagerlayouten ser ut i nuläget och enligt 
personalen är lagerlayouten tillfredställande för driften. Om läget analyseras 
utifrån Viale (1996) kan vi dra följande slutsatser: 

� Utrymmen för förvaring av gods är väl avgränsade i olika lagersektioner, 
emellertid gör den rådande situationen att gränserna får allt mindre 
betydelse på grund av platsbrist i komponentlagret. 

� Områden för lossning och lastning av gods är klart avgränsade. Gods som 
skall lossas kan exempelvis ställas upp på ett avgränsat område (utmärkt 
med ett D i bilaga 3). 

� Övriga avgränsade områden för förvaringsställ, plockning, montering och 
paketering finns och fungerar väl. Plockningen blir emellertid allt mer 
utspridd på grund av lagerorganisationen.  

� Ruljansen på utrustning fungerar bra. Det finns även väl avgränsade 
områden för hantering av skräp. 

Avvägningen ytmässigt när det gäller lageryta kontra operationsyta är väl anpassad 
till verksamheten. Montering/paketering upptar den yta som är nödvändig, 
samtidigt som det är centralt placerat i lagret med lageryta runt omkring. Enligt 
Viale är detta en bra uppdelning.  

 

Bild 3 visar monteringsavdelningen 
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Nästa stora punkt i lagerlayouten är utmärkningen av lagerplatser. I nuläget finns 
som sagt inga fasta lagerplatser i lagret. De lagerplatser som är i det närmaste fasta 
är inte dokumenterade i något datasystem och dessa är få. Empiriundersökningen 
visar att alla tillfrågade välkomnar ett lokaliseringssystem för lagret. Ett sådant 
system är dock inte möjligt utan uppmärkning av lagerplatser. Enligt Muller 
(2003) är det viktigt att det finns ett genomtänkt logiskt system bakom 
uppmärkningen så att alla som arbetar i lagret snabbt kan bilda sig en uppfattning 
om var de olika lageradresserna finns. Exempelvis kan gångar eller rader betecknas 
med bokstäver, bredden med nummer och höjden med bokstäver. Emellertid har 
lagret på Voice AB fler än 26 gångar, men detta skulle kunna lösas genom att varje 
sektion får ett nummer eller en bokstav.  

5.2 Ekonomiska nyckeltal 

De ekonomiska nyckeltalen är intressanta att analysera eftersom de ger en 
fingervisning om vilka faktiska följder en förändring skulle kunna få. I den 
teoretiska bakgrunden redovisades fyra viktiga kostnadsgrupper för lagerföring när 
det gäller operationskostnader. Dessa var: personalkostnader, fastighet, drift samt 
utrustning. Den kostnad som i detta fall är mest intressant är kostnaden för 
personal. Ekonomiavdelningen på Voice AB redovisade beloppet 155,40 kr/h och 
för närvarande arbetar 17 personer i lagret. En förändring som leder till en generell 
effektivisering påverkar alla arbetare i lagret. Detta gör att för varje insparad 
arbetsminut generellt minskar totalkostnaden för Voice AB med 44,03 kr. Detta 
kan förefalla som en ringa kostnad men en generell effektivisering innebär att 
denna besparing upprepas varje timme. Detta gör att på en dag blir denna den 
totala besparingen 352,24 kr. Beräkningar av de tal som redovisas i detta stycke 
samt vissa andra beräkningar kring besparingar och effektiviseringar återfinns i 
Bilaga 5. Av beräkningarna i bilaga 5 framgår klart att Voice AB kan spara 
avsevärda summor på att effektivisera sin lagerhantering. 

5.3 Hanteringsrutiner 

Att jämföra lagerorganisationen på Voice AB med de teoretiska aspekterna i 
litteraturen är en nödvändighet för att försöka ta reda på hur lagret kan utvecklas. 
Lagret har drag av alla Mullers (2003) lokaliseringssystem som presenterats i den 
teoretiska bakgrunden. Lagerorganisationen har drag av fixed location system 
såtillvida att vissa komponenter alltid ligger på samma plats, dock är detta bara en 
norm som vuxit fram. Det finns inget datasystem som definierar sådana platser i 
lagret. Dessutom är det inte möjligt att ha ett fixed location system utan att ha 
uppmärkta lageradresser. Exempel på zoning system har observerats där olika 
produktgrupper lagras tillsammans eller där komponenter med liknande utseende, 
exempelvis längre skivor, lagras ihop. Men inte heller detta system kan sägas vara 
speciellt genomgående om teorin kring zoning system beaktas. På grund av 
platsbristen måste hela tiden undantag göras från rutinen att komponenter med 
liknande utseende eller som används ihop skall lagras tillsammans.  
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Övergripande för hela lagret är att upplägget bygger på principerna kring memory 
system, det vill säga att alla operatörer måste komma ihåg var olika saker ligger eller 
borde ligga. Om lagret hade innehållit mindre gods och om färre operatörer hade 
arbetat där kunde lagerorganisationen beskrivas som memory system. På grund av 
de förutsättningar som råder kan inte ett memory system fungera tillfredställande.  

Random location system bygger på att gods placeras där det får plats. Muller 
åsyftade ett system där en dator räknar ut var utrymme finns. På Voice AB saknas 
ett sådant system. Emellertid fungerar det ofta så i praktiken att truckförare ställer 
gods där det finns plats och försöker komma ihåg denna placering. 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att inget av Mullers lokaliseringssystem är 
i drift. Det rör sig snarare om en blandning av de ovanstående systemen. I sig är 
detta ingen brist om systemet fungerar tillfredsställande, utan tveklöst är det 
avsaknaden av samordning som är det verkliga problemet. 

Hur skulle då ett bra upplägg för Voice AB se ut för att fungera bättre? Att 
bestämma sig för hur hanteringen skulle se ut är en individuell fråga för ansvarig 
lagerledning. I kapitlet ”slutsatser och avslutande diskussion” läggs ett antal förslag 
fram som kan vara aktuella att beakta. En bedömning med stöd i litteraturen är 
dock att införande av ett adressystem för lagret är helt nödvändigt. Bragg (2004) 
lämnar ett förslag som bygger på att ABC- klassificera komponenter och produkter 
för att sedan använda fixed location system för A- klassade produkter samtidigt 
som B- och C- klassade produkter placeras enligt random location system. En 
sådan klassificering skulle i detta fall tveklöst visa på en stor mängd C- klassade 
produkter som har mycket lång genomloppstid. Hur dessa produkter skall 
hanteras är en fråga för ledningen.  

Städningen är ett problem som måste lösas. Att rutiner fungerar som de ska är en 
förutsättning för effektiviseringen som leder till de största besparingarna. Ansvariga 
personer måste utses för att tillse att allt ligger på sin plats och att gods som inte 
går att använda i den värdeskapande processen försvinner från lagret. Om inte 
detta fungerar är det meningslöst att försöka effektivisera lagret i avseende på 
platsbristen. Alla Mullers lokaliseringssystem bygger på tillgänglighet.  

Något som är positivt är att datasystemet som montörerna använder sig av i sitt 
dagliga arbete faktiskt har en kolumn för lagerplats. Serienummer kan därför 
enkelt knytas till lageradresser genom registrering av gods vid förflyttning, till från 
eller inom lagret.  

En fungerande rutin för lagerorganisationen skulle även innebära en besparing när 
det gäller de resurser som läggs ned vid utbildning av ny personal. Besparingen på 
arbetstid följer tabellen i bilaga 5. Enligt Muller är det lättare för operatörer att 
lära sig och komma ihåg ett lokaliseringssystem som är logiskt uppbyggt. Voice AB 
har möjlighet att i samråd med sina anställda komma överens om hur systemet 
skall se ut. Att involvera operatörer i bestämmandet av riktlinjer för operatörernas 
arbete har många fördelar. (Jacobsen och Thorsvik, 2002) 
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6 Slutsatser och Avslutande diskussion 

I den här delen av arbetet får vi som författare möjlighet att framföra vår 
personliga syn på arbetets genomförande. Här kommer vi att diskutera den 
rådande lagersituationen på Voice AB och samt vad vi kommit fram till. Vi 
kommer att sammanställa ett antal förslag riktade till ledningen på Voice AB om 
hur vi tycker att lagret kan effektiviseras.  

6.1 Slutsatser och förslag 

De förslag som presenteras här är avsedda att hjälpa Voice AB att bättre utnyttja 
sitt lager. Det är vår uppfattning att lagerytan i sig är fullt tillräcklig och att om 
ledningen diskuterar dessa förslag så kan en högre effektivitet uppnås. Vi ser inte 
dessa frågor som problem utan som möjligheter till förbättring. Meningen med 
denna diskussion är inte att peka på brister utan att föreslå förbättringar.   

När det gäller den övergripande lagerlayouten tycker vi att situationen på Voice 
AB ser bra ut. Detta med tanke på de avgränsande områden som finns som 
personalen tycker fungerar bra och som finner stöd i litteraturen. Dock måste 
lageradresser upprättas så fort som möjligt. Vårt förslag är att lageradresserna 
består av fyra delar. Först kommer en bokstav som betecknar vilken avdelning som 
avses. Komponentlagret får benämningen K, emballagelagret får beteckningen E 
och färdigvarulagret får benämningen F. Den första bokstaven följs av en 
radbeteckning i form av ännu en bokstav. Dessa beteckningar utgår från origo i 
sydöstra hörnet av lagret, precis i anslutning till kontoret. Raderna betecknas A, B, 
C och så vidare. Varje rad delas sedan in i tiotalssiffror som betecknar hur långt 
från nollpunkten på raden som adressen ligger. Denna numrering utgår alltid från 
den punkt på raden som är närmast origo. En sista bokstav betecknar höjden, det 
vill säga vilken hylla som avses. Exempel på en lageradress blir följande. K-C-04B 
som betecknar område K, rad C, plats 04 och höjden B. Denna indelning är både 
logisk och lätt att förstå. Vid nästa inventering kan gods för första gången knytas 
till en lageradress och när dessa är inskrivna i systemet får montörerna upp 
lagerplatsen bredvid kolumnen för antal på monteringslistan, se bilaga 4.   
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Hur lokaliseringssystemet skall se ut är en strategisk fråga och vi föreslår att 
ledningen tillsammans med några utvalda operatörer tar fram dessa genom att 
diskutera vad som blir bäst. Vi tror att det bästa skulle vara om man gemensamt 
kom överens om vilka produkter som man vill koncentrera sig på (A- klassade 
produkter) i nuläget och ge dessa produkter fasta lagerplatser på de två nedersta 
planen i komponentlagret. Övriga komponenter samt säkerhetslager kan med 
fördel placeras på de två översta planen. Hur man väljer att gruppera 
komponenterna är också något som man måste diskutera. Flera respondenter i vår 
undersökning verkar tycka att en uppdelning där komponenter grupperas efter sin 
särart är att föredra. Man måste också ta hänsyn till vilka hyllor som är lämpliga. 
Långa komponenter bör placeras på de lagerplatser som är anpassade till detta där 
det finns plats bakom och framför. Det viktiga är att det blir en enhetlig lösning 
där inga undantag görs. Börjar man göra undantag från systemet är det risk att 
saker och ting hamnar på fel plats igen med brister i effektiviteten som följd.  

För färdigvarulagret och emballagelagret får man ta beslut på om man vill använda 
fixed eller random location system. Vårt förslag är att lägga de emballage som hör 
till A- klassade produkter närmast monteringen och de emballage som används 
mindre längre bort. I fråga om färdigvarulagret kan man göra så att produkter som 
har låg genomloppstid placeras på de undre planen medan de som skall ligga 
längre placeras på de övre, allt efter random location system.  

Fasta rutiner för vem som ansvarar för att allt flyter är viktigt att delegera. Inget 
slarv får ske vid registrering av inkommande eller lastat gods, vid adressering eller 
när det gäller att flytta och handskas med gods. Det behövs också tydliga rutiner 
kring vem som är ansvarig för städning, hantering av kasserat gods och gods som 
skall gå på retur. Till detta kommer rutiner för att lära upp nya operatörer och 
vilka uppgifter som egentligen tillkommer truckförare, montörer etc. Voice AB 
bör upprätta någon form av dokument som visar vilken arbetsuppgift som hör till 
vem, och hur denna arbetsuppgift skall genomföras.  

En stor fråga som kommit fram vid intervjuer är att många respondenter menar att 
det finns gods i lagret som inte skapar värde för företaget. Sådant gods kunde vi 
själva lokalisera tämligen enkelt när vi vandrade genom lagret. Exempel är sådana 
komponenter och produkter som finns i lagret utan synbar möjlighet till 
försäljning. Detta är produkter som teoretiskt skulle klassas som D- produkter vid 
en A-, B-, C- klassificering. Anledningen till att dessa produkter finns kvar är att 
de betingar ett teoretisk värde, men detta värde går inte att omsätta för Voice AB. 
Avskrivna produkter och personliga ägodelar såsom bildäck, vitvaror, båtar etc. bör 
genast avlägsnas för att skapa plats för värdeskapande gods. Det måste upprättas en 
policy för vad som får finnas i lagret, både vad gäller värdeskapande och icke 
värdeskapande gods. Vidare behövs en dokumentation över exakt vad som finns i 
lagret, var det finns och vilket värde det har. Detta är en förutsättning för att 
analysera produktflödet vid sammanställning av framtida prognoser, utvärderingar 
etc.  
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Vi rekommenderar att ledningen kontinuerligt utvärderar sortimentet så att de 
produkter som säljs mest för tillfället inte behöver trängas med komponenter som 
tillhör gamla serier med låg omsättningshastighet. Exempelvis ligger komponenter 
ur serien Big på en av de hyllor i komponentlagret som är mest tillgängliga för 
montörerna. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

1. Beskriv dina arbetsuppgifter och hur du går till väga för att utföra dem. 

2. Beskriv lagrets uppbyggnad och hur du tycker att det fungerar. 

3. Vad tycker du är viktigt att ta med vid en eventuell förändring av lagrets 
uppbyggnad och organisation. 

4. Ser du några eventuella risker som skulle kunna komma av en förändring. 
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Bilaga 2: Ritning över lagret 
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Bilaga 3: Förslag till lagerlayout, skiss 
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Bilaga 4: Exempelutskrift av monteringsuppdrag 
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Bilaga 5: Besparingsberäkningar 

Besparingarna är beräknade per enskild anställd.

Antal min Besparing per timme dag vecka månad år

1 2,59 kr                     20,72 kr      103,60 kr      427,35 kr      5 128,20 kr      

2 5,18 kr                     41,44 kr      207,20 kr      854,70 kr      10 256,40 kr    

3 7,77 kr                     62,16 kr      310,80 kr      1 282,05 kr   15 384,60 kr    

4 10,36 kr                   82,88 kr      414,40 kr      1 709,40 kr   20 512,80 kr    

5 12,95 kr                   103,60 kr    518,00 kr      2 136,75 kr   25 641,00 kr    

6 15,54 kr                   124,32 kr    621,60 kr      2 564,10 kr   30 769,20 kr    

7 18,13 kr                   145,04 kr    725,20 kr      2 991,45 kr   35 897,40 kr    

Genomsnittslig timlön: 155,4

Genomsnittslig minutlön: 2,59

Antal anställda 17

Total besparing på hela arbetsstyrkan.

Antal min Besparing per timme dag vecka månad år

1 44,03 kr                   352,24 kr    1 761,20 kr   7 264,95 kr   87 179,40 kr    

2 88,06 kr                   704,48 kr    3 522,40 kr   14 529,90 kr 174 358,80 kr  

3 132,09 kr                 1 056,72 kr 5 283,60 kr   21 794,85 kr 261 538,20 kr  

4 176,12 kr                 1 408,96 kr 7 044,80 kr   29 059,80 kr 348 717,60 kr  

5 220,15 kr                 1 761,20 kr 8 806,00 kr   36 324,75 kr 435 897,00 kr  

6 264,18 kr                 2 113,44 kr 10 567,20 kr 43 589,70 kr 523 076,40 kr  

7 308,21 kr                 2 465,68 kr 12 328,40 kr 50 854,65 kr 610 255,80 kr   


