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Sammanfattning 
Delta Terminal AB hyr idag ett lager. Då utgifterna för lagret är högre än 

inkomsterna vill Delta Terminal AB flytta sitt nuvarande lager till en egenägd 
lokal på området. Då det nuvarande lagret är på cirka 7900 m2 och den tilltänkta 

lokalen är 6400 m2 är det viktigt att lagerytorna fylls så mycket som möjligt 
utan att skada produkterna. För att minska körsträckorna i lagret placeras 
produkterna utefter en klassificering där uttagsfrekvensen är den viktigaste 

faktorn. Klassificeringen har gjorts genom en dubbel ABC-analys. För att 
kontrollera om produkterna får plats i lagret gjordes beräkningar på 

fyllnadsgraden samt lokalisering och placering av produkterna. Informationen 
är hämtad genom en litteraturöversikt, tidigare studier, vetenskapliga artiklar, 
diskussioner med personal hos Delta Terminal AB samt data från respektive 

kund som har produkter i lagret. Studien visar att produkterna Delta Terminal 
AB har i lager inte kommer att få plats i den tilltänkta lagerlokalen och att Delta 

Terminal AB behöver minst 48 m2 för att kunna lagra överblivna produkter. 

 

Nyckelord: Dubbel ABC-analys, placering, klassificering, fyllnadsgrad,  

lokalisering. 



Klassificering och lokalisering - En studie om klassificering och lokalisering av 
produkter hos Delta Terminal AB 
Aya Abdulridha, Louice Karlberg 

 2016-11-01 
 

4 

Abstract 
Today Delta Terminal AB rents a warehouse, the expenses of the warehouse are 

much higher than the income and therefore Delta Terminal Ab wants to relocate 
the warehouse to a different building that they own. The current warehouse is 

approximately 7900 𝑚2 and the intended local is 6400𝑚2 . Because of the differ-

ence in size between the two warehouses, it is important that the products are 
placed so that the bearing surface is filled as much as possible without damag-
ing the products. To reduce the driving distance in the warehouse the products 

are placed after a categorization technique called double ABC-analysis, where 
the delivery frequency is the main factor. To verify that the products fit in the 

warehouse calculations were made on the fill rate, a localization and product 
placement were also made based on the categorization. The information is taken 
from a literature review, scientific articles, previous studies, discussions with 

the staff at Delta Terminal AB and from each client who has a product in the 
warehouse. The study shows that the products Delta Terminal AB has in stock 
will not fit in the intended warehouse and that Delta Terminal AB needs at least 

48 m2  to store leftover products.  

 

Keywords: Double ABC-analysis, placement, categorization, fill rate, localiza-
tion. 
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Förord 
Vi vill tacka all personal på Delta Terminal AB samt de kontaktpersoner vi talat 

med hos kunderna som hjälpt oss och gjort detta arbete möjligt. Framförallt vill 
ge ett särskilt stort tack till Diana Forsström som varit vår kontaktperson på Delta 

Terminal AB och hjälpt oss med både handledning och att få kontakt med alla 
inblandade. Vi vill även tacka vår handledare Leif Olsson för all hjälp och väg-
ledning som gjorde denna studie möjlig. 
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Delta Terminal AB är beläget i Söråkers hamn 20 kilometer norr om Sundsvall. 

De erbjuder lager- och transportlösningar inom järnväg, väg och sjöfart till en 
rad olika kunder. De förvarar och hanterar olika typer av gods på 
terminalområdet som är cirka 12.5 hektar. Terminalområdet består av 

kontorslokaler samt produktions- och lagerlokaler på cirka 24 000 m2 både 
inomhus och utomhus. Delta Terminal AB hanterar olika typer av gods såsom 

projektlaster, EUR-pallar, storsäckar, bulkgods samt kemikalier vilka förvaras i 
tankdepåer.  
 

Idag hyr Delta Terminal AB en lagerlokal på cirka 7900 m2 där de förvarar 
bland annat isolering, gips och betong som sedan skickas ut till kunder. 

Transporten sker via sjöfart, lastbilar samt järnväg och det går en järnvägsbana 
in i det nuvarande lagret.  Då Delta Terminal AB äger egna lagerlokaler på 
området är det mest lönsamt att flytta lagret till en egen lokal för att minska 

kostnaderna. Lagerlokalen som Delta Terminal AB vill använda är cirka 6400 
m2. 

1.2 Övergripande syfte 

Syftet med studien är att göra beräkningar angående flytt av lager samt 
klassificering och placering av de byggvaror som ska lagras.   

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen sker hos Delta Terminal AB i Söråker och avser endast att 

beräkna om godset får plats i den tilltänkta lokalen samt hur det ska 
klassificeras och placeras. De typer av gods som flytten innefattar är de 
byggvaror som idag lagras i den nuvarande lagerlokalen.  

1.4 Konkreta och verifierbara mål / Detaljerad 
problemformulering 

Lagerlokalerna har en begränsad area som avgör om Delta Terminal AB 

kommer kunna flytta sitt lager. Då den tilltänkta lokalen är mindre än den 
nuvarande är produktplaceringen viktig och lagerytorna behöver användas så 
effektivt som möjligt. Detta innebär även att produkterna måste placeras på 

sådant sätt att in- och utleveranser kan ske smidigt. 

 Är det möjligt för Delta Terminal AB att byta lokal? 
 Hur ska produkterna placeras utefter klassificeringen? 

 Hur ska produkterna placeras för att utnyttja lagerytorna utan att skada 
produkterna? 

 Hur sker lokalisering beroende på klassificering? 
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1.5 Tidigare studier 

I studien ”Produktionslayout och förbättring av produktionsflöde för Purus AB” 
ska författarna ta fram en layout för utformningen i ett nytt lager för Purus AB. 
För framtagning av layouten använder författarna dubbel ABC-klassificering 

baserat på volymvärde och orderfrekvens för att få en bild om vilka produkter 
som bör ha en fördelaktig placering.  Enligt författarna är fördelaktig placering i 

detta fall på en plockvänlig höjd och även nära lastkajer. De menar även att det 
är viktigt att ha riktlinjer för produktplaceringen. Enligt författarna ska A-
klassade produkter prioriteras och ha den mest fördelaktiga placeringen i lagret 

(Dahl, J. & Thuresson, E. 2011). 
Författaren till studien ”Placering av lönsamma produkter i ett varuhus” har 

tagit fram ett förslag på produktplacering hos Ikea i Esbos textilavdelning. 
Syftet är att placera de mest lönsamma produkterna på bästa försäljningsplats. 
För att få fram vilka produkter som är mest lönsamma har författaren gjort två 

dubbla ABC-analyser utefter produktområde, faktorerna som analysen beror på 
är försäljning och lönsamhet. För att se vilken plats som är bästa 

försäljningsplatsen togs fram genom hot spots där författaren mäter kundrörelse 
och beteenden hos kunderna. På så sätt kunde författaren se vart i lokalen flest 
kunder rörde sig och placerade produkterna utefter detta. De produkter med 

AA- och AB-klass placeras där flest kunder rörde sig och CC-klassificerade 
produkter på sämre försäljningsplatser (Lindberg, T. 2012). 

1.6 Författarens bidrag 

Författarna har i samma utsträckning bidragit till alla delar av studien, mät-

ningar, resultat, analys och slutsats. 
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2 Teori  
När företag ska besluta om de ska bygga eller flytta till ett nytt lager finns det 

flera krav som företaget bör ta hänsyn till. För att undvika slöseri i olika former 
finns den japanska produktionsfilosofin samt Lean production som företagen 

kan använda sig av. Några sölerier som bör undvikas är för stora lager, onödiga 
transporter och dålig funktionssäkerhet. Lagret måste även vara tillräckligt stort 
för att kunna rymma allt råmaterial, produkter och artiklar (Liker JK, 2004). 

2.1 Klassificering 

Klassificering är ett effektivt, tydligt och lättanvänt verktyg inom lagerstyrning 
som ofta används inom materialhantering. Klassificering utgår från olika krite-
rier t.ex. artiklarnas ekonomiska vikt, volymmängd eller volymvärdet som är en 

bas för klassificeringen för att kunna dela in artiklar i olika grupper och klasser. 
Klassificering är ett strategiskt arbete vad gäller bland annat produktionslayou-

ter, kunder och leverantörer (Muller & Langenwalter, 2004). 

2.1.1 Klassisk ABC-analys 

Klassisk ABC-analys utgår från artiklarnas volymvärde, det vill säga artiklarnas 
volym över en period multiplicerat med deras värde. På detta sätt kan företag 

gruppera och klassificera sina artiklar samt tillämpa olika strategier på de skap-
ade grupperna. I de flesta fall väljer företaget att använda en av tre olika klasser 

inom ABC-klassificering (Lumsden, 2006): 

Klass A: De artiklar som har högst volymvärde och som är viktigast för företa-
gen. Klass A ges till de artiklar som har högst efterfrågan så att de försvinner 

snabbt ur lagret och klassen består ofta av de billigare artiklarna. Ur leverans-
synpunkt innebär det att de artiklarna är speciellt viktiga och bör ha hög lager-
tillgänglighet och kort leveranstid. 

Klass B: De medelhöga artiklarnas volymvärden. Artiklarna är viktiga men 
mindre viktiga än de som tillhör klass A. De har varken hög eller låg efterfrå-

gan. 

Klass C: De artiklar som har lågt volymvärde. Artiklarna har väldigt liten efter-
frågan och de är oftast så dyra så de befinner sig i utkanten av marginalverk-

samheten. De kan lagras i centrallager med lägre lagertillgänglighet och längre 
leveranstider. 
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Figur 1: Klassificering av A-, B- och C-produkter (Lumsden, 1998) 

När ett företag analyserar alla artiklarnas volymvärde visar det sig oftast att runt 
20 % av artiklarna står för 80 % av volymvärdet. Denna princip kallas Pareto-
principen eller 80/20- regeln och formulerades av den schweiziske nationaleko-

nomen Vilfredo Pareto på 1890-talet (Oskarsson et al, 2011). Principen innebär 
att ett litet antal artiklar står för en stor andel av omsättningen, medan en stor 

mängd av artiklarna står för en liten del av omsättningen. Syftet med klassifice-
ringen är att den alltid ger en klar bild av vilka artiklar som är viktiga och såle-
des behöver mer noggrann styrning. Dessutom kan det påvisa hur stora skillna-

derna är mellan de olika artiklarna.  

Klassificering innebär att identifiera likheter mellan olika artiklar genom att 
klassificera och gruppera olika typer av artiklar som gör att det är lätt och möj-

ligt att ställa in lagerstyrningsparametrar så som servicegrad, säkerhetslagar, be-
ställningspunktssystem och orderkvantiteter. ABC-klassificering är inte alltid 
lämpligt att använda för just volymvärde, det finns andra faktorer som kan på-

verka och kan vara mer lämpliga som bas för klassificeringen. ABC-klassifice-
ring som används på volymvärden tar inte hänsyn till produkternas försäljnings-

frekvens eller uttagsfrekvens. Enligt Zhang, Hoop och Suptagiat (2001) så an-
vänder de flesta företag en typ av ABC-analys för att klassificera sina artiklar. 
Guvenir och Erel (1998) visade att det inte är effektivt att basera klassifice-

ringar på endast en faktor när det gäller lagerhantering. ABC-analys baseras en-
bart på volymvärdet som klassificeringsgrund och ignorerar andrar faktorer som 

kan vara relevanta för helheten, till exempel uttagfrekvens och lönsamhet 
(Oskarsson et al, 2011). 
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2.1.2 Dubbel ABC-analys 

Artiklarna som endast klassificeras efter volymvärden kan ge ett felaktigt resul-
tat. För att undvika detta kan företag använda flera faktorer så som uttagsfre-
kvens eller lönsamhet. I dubbel ABC-analys används två faktorer samtidigt, 

detta gör att företaget får nio olika klasser i ABC-analysen (Se figur 3 nedan) 
(Ye Chen 2006). 

 

 

Figur 2: Dubbel ABC-analys (Ye Chem, 2006). 

Den dubbla ABC-analysen utgår generellt från volymvärdet och uttagsfrekven-

sen (Ye Chen, 2006). 

 AA-klassen motsvarar produkter med stora volymvärden (t.ex. omsätt-
ning) som säljs ofta och kontinuerligt. 

 CC-klassen motsvarar produkter som har lågt volymvärde, säljs vid få 
tillfällen och även oregelbundet.  

 AC-klassen är på motsvarande sätt produkter med högt volymvärde men 

med låg försäljningsfrekvens.  

 CA-klassen är produkter med lågt volymvärde men med hög försälj-
ningsfrekvens. 
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Dubbel ABC-analys har också ett antal mjukvaruverktyg, där företag på ett en-
kelt sätt kan hämta data från ett företags planeringssystem för att utföra ana-
lysen i ett ABC-verktyg. Företagen som använder ABC-verktyg har möjlighet 

att följa livscykelmönstret för produkter och kunder. 

2.1.3 Analytisk hierarkisk process (AHP) 

Analytisk hierarkis Process (AHP) är en metod för utvärdering och jämförelse 
mellan olika alternativ. AHP är ett teoretiskt mätinstrument som oftast används 
när ett företag tar komplexa beslut som exempelvis flerkriterieanalys. AHP be-

aktar alla faktorer och när faktorerna är valda ser företagen över de faktorer som 
är beroende av varandra och på vilket sätt det beroendet ser ut. De framtagna 

faktorerna utvärderas och jämförs med varandra så att företaget sedan kan ta ett 
beslut vilket oftast sker i tre steg. I steg ett ställer de upp en hierarkisk modell 
med målet i toppen. Under den ligger de olika kriterierna som har betydelse för 

målet och som kan påverka det. Under dessa kriterier finns förslag eller alterna-
tiv för att nå målet. En värdeskala mellan 1–9 används när modellen är klar för 

att få fram ett gemensamt värde på faktorerna, sedan utgår företaget från den 
skalan för att para ihop de olika faktorerna och alternativen. I steg två används 
en prioriteringsmetod för att få fram lokala prioriteringsmål för varje nivå av 

den hierarkiska modellen. Slutligen i steg tre vill man få en tydligare helhets-
bild av alternativen i den hierarkiska modellen och det uppnås genom att för-

söka sammanfoga de lokala prioriteringarna (Saaty, 1987). Syftet med AHP 
metoden är att ta fram vikter och rangordna vikterna till möjliga alternativ. På 
detta sätt får beslutsfattaren hjälp att göra ett val, en rangordning eller prognos 

(Forman och Gass, 2001). 

Enligt Saaty (1987) finns det tre principer som används för att lösa problem 
med hjälp av AHP. De är principerna om nedbrytning, jämförande bedömningar 

och hierarkisk sammansättning. 
Den första principen om nedbrytning innebär att den genomförs genom att 
strukturera ett enkelt problem som har element på en oberoende nivå från de 

överliggande nivåerna. Här angrips problemen på högsta möjliga nivå och 
arbetar sedan metodiskt nedåt i hierarkin.   

Den andra principen är jämförande bedömnings-principen. Den används för att 
skapa parvisa jämförelser av de relativa nödvändigheterna hos elementen vid en 
given nivå med hänsyn till deras överordnade element näst längst upp i den 

hierarkiska modellen. Detta ger upphov till en matris, som kan ses i figur 3. 
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Figur 3: Ett exempel hur matrisen kan se ut (Saaty 1987) 

 
Den tredje principen är hierarkisk sammansättning för att samla ihop alla 

resultat på beslutsproblemets olika nivåer i ett resultat som besvarar 
beslutsproblemets frågeställning.  

Varje gruppbeslut tar lång tid. Att tillämpa AHP tar också tid men gör att 
gruppbesluten av komplexa problem kan ske mer effektivt. Det tar till och med 
kortare tid än en ostrukturerad process av diskussioner som pågår hela tiden 

utan ett avslut (Saaty, Thomas L; Peniwati, Kirti, 2008). 

Partovi and Burton (1993) tillämpar den analytiska hierarkiska processen 

(AHP) för lagerklassificering för att den inkluderar både kvantitativa och kvali-
tativa utvärderingskriterier. AHP har varit berömd eftersom den är lätt att an-
vända och den inkluderar gruppens åsikter. Däremot innehåller processen av de 

parvisa subjektiva resultaten inom AHP problem. 

 

2.1.4 Andra klassificeringsmetoder 

Det finns flera olika klassificeringsmetoder som också kan användas. En av 

de metoderna är TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to 
Ideal Solution) som utvecklades av Hwang and Yoon (1981). Tekniken som an-
vänds i TOPSIS är att först granska multi-conflicting criteria (MCDM) och se-

dan rangordna de olika artiklarna efter “hur väl de uppfyller värdena för de ide-
ala lösningarna”. Denna klassificeringsmetod skiljer sig från den traditionella 

ABC-analysen där resultatet blir ett optimalt lager (Arijit Bhattacharya, Bijan 
Sarkar & Sanat K. Mukherjee, 2007). Hwang & Yoon (1981) utvärderar avstån-
det för varje alternativ från både den mest ideala och minst ideala lösningen. 

Alternativen som är närmast den mest ideala situationen, samtidigt som den är 
längst bort från den minst ideala situationen, anses optimal. 

 
En annan klassificeringsmetod är Fuzzy-klassificering som kombineras med en 
ABC-analys. Fuzzy-klassificering används för att bedöma huruvida 

sannolikheterna för de olika faktorerna är sanna eller falska (Chu, Liang och 
Liao, 2008). 
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2.2 Lokalisering av material 

Materiallokaliseringssystem används för att skapa ett värde för företagen samt 
få en överblick över var i lagret de olika komponenterna och produkterna 
befinner sig. Att märka ut lagerplatser är absolut nödvändigt eftersom om en 

produkt eller komponent inte kan lokaliseras blir det svårt att spåra produktens 
rörelse i anläggningen (Muller, 2003). 

Det finns många olika lokaliseringssystem att välja mellan. För att bedöma 
vilket lokaliseringssystem som fungerar bäst vid implementering och 
optimering av ett system måste följande ses över (Muller, 2003): 

 
 Användning av plats  

 Användning av utrustning  
 Användning av arbetskraft 
 Tillgänglighet till alla artiklar 

 Skydd mot skador 
 Förmåga att lokalisera material 

 Minskning av administrativa kostnader  
 Flexibilitet 

Att jobba med alla dessa punkter samtidigt är svårt, om inte omöjligt. Ofta kan 
det till och med skapa en konflikt med en eller flera av de andra punkterna på 

kort sikt. Företaget bör välja det lokaliseringssystem som är den bästa 
kompromisslösningen mellan motstridande mål. Inget av dessa system är ”rätt” 

i alla lägen men alla system fungerar optimalt i en speciell typ av lagermiljö 
(Muller, 2003). 
Varje företag har en begränsad plats för att lagra produkter. Vissa 

lokaliseringssystem använder platser mer effektivt än andra. När ett företag 
väljer sitt lokaliseringssystem måste lagrets förutsättningar granskas noggrant. 

Muller (2003) kallar de fyra systemen minnessystem, fasta lagerplatser 
zonsystem och flytande lokaliseringssystem. I nästa stycke beskrivs de fyra 
systemens styrkor och svagheter (Muller, 2003). 

 

2.2.1 Minnessystem 

Minnessystem är helt beroende av det mänskliga minnet och är ett okomplicerat 

system. Grunderna för detta lokaliseringssystem är enkelhet, relativ frihet från 
pappersarbete och maximalt utnyttjande av allt tillgängligt utrymme. 
Minnessystem är direkt beroende av människor och fungerar bara om flera 

villkor uppfylls. Nedan följer några av villkoren (Muller, 2003): 
 

 Begränsat antal lagringsplatser 
 Begränsad storlek på lagringsplatser  
 Begränsad personalstyrka 

 Liten lageryta, så att alla som jobbar där snabbt kan få en överblick 
 Begränsat antal produkter som lagras på en plats 
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 Lagret består endast av en eller enstaka produkttyper 
 Arbetare inom lagringsutrymmet har arbetsuppgifter som kräver att de 

måste vara på plats 

Några av fördelarna med detta system: 

 Enkelt att förstå 
 Liten eller inget pågående pappers- eller datorarbete 

 Fullt utnyttjande av platser 
 
Några nackdelar med minnessystem: 

 Det grundar sig helt på faktorer som hälsa, tillgänglighet och attityder 
hos enskilda individer 

 Svårt att hålla fullständig kontroll om sortiment ändras 
 Känsligt för förändring 

 

2.2.2 Fasta lagerplatser 

Det vanligaste lokaliseringssystemet är de så kallade fasta lagerplatserna. Detta 

är ett mer komplicerat system än minnessystem. I fasta lagerplatser har varje 
artikel eller produkt en speciell plats och där får ingen annan artikel lagras 
(Muller, 2003). 

 
Några av fördelarna med detta system: 

 

 Det finns bestämda planer för vilka olika produkter och artiklar som ska 

placeras och hur. 

 Det minskar överdriven oordning. 

 Det minskar utbildningstiden för den nyanställda och ger enkelhet vid 

lastning och lossning med mera. 

 Produkternas lokalisering kan bestämmas strategiskt. 

 Det möjliggör att företaget kan uppfylla och klarera en order snabbt. 

 Det tillåter stark kontroll av individuella lagerplatser, genom att använda 

”First In First Out” (FIFO)-metoden. Att kontrollera lagerplatserna kan 
också användas i ett slumpmässigt lokaliseringssystem. Dock går det en-

klare och företagen får en mer precis kontroll genom en specificerad lo-
kaliseringsmetod. 

 

Några av nackdelarna med detta system: 
 

 Det kräver mycket plats och att ”honeycombing” genereras. 

 Det kräver mycket plats, för att bilda ”honeycombing”  
 Bidrar till ”honeycombing” inom förvaringsutrymmen. 
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”Honeycombing” är den engelska benämningen för att det finns plats i lagret 
som inte utnyttjas. På grund av att utrymmen är avsedda för speciella produkter 

står de utrymmena tomma när dessa produkter inte finns i lager. 
 

 Platserna måste planeras utifrån den maximala mängden produkter som 
kan finnas i lagret eftersom alla produkter ska ha en egen plats. 

 Systemet är inte flexibelt när placering av produkter ska fastställas, till 

exempel när det tillkommer en ny produkt som ska ersätta en annan pro-
dukt som fortfarande finns kvar i sortimentet. Detta medför att den nya 

produkten måste placeras på ett annat ställe där det finns ledig plats, el-
ler så måste de lagerplatser som redan är bestämda i sin placering, för-
skjutas så att en lucka kan bildas. Där placeras då den nya komponenten. 

 

2.2.3 Zonsystem 

Zonsystem är centrerat kring en artikels egenskaper. Endast artiklar med vissa 
egenskaper befinner sig i ett visst område på lagret. Detta innebär att produkter 
av ett visst slag lagras i en zon och precis som i fasta lagerplatser, kan inga 

andra produkter lagras där. Det vill säga att produkter med olika attribut inte 
placeras tillsammans. Zonsystem innebär att produkterna lagras beroende på de 
egenskaper som lagerledningen anser vara viktiga (Muller, 2003). 

 
Några fördelar med dessa system: 

 
 Ju fler zoner som finns desto mer liknar lösningen fasta lagerplatser och 

mer plats går åt. 

 Systemet tar hänsyn till produkters egenskaper. 
 Systemet kräver kortare planeringstid än fasta lagerplatser. 

 Mer flexibilitet än fasta lagerplatser, i fråga om att flytta en produkt från 
en zon till en annan 

 Systemet innebär mer flexibilitet i planering, eftersom produkterna inte har 

en specifik position de måste finnas i. 

Några nackdelar med zonsystem: 
 

 Zonsystem kan leda till ”honeycombing” 
 Zonsystem kräver att företaget uppdaterar lagerinformationsrörelsen. 

 Om zonsystem används kan de stora utrymmena inte utnyttjas för att 
spara plats. 

 

2.2.4 Flytande lokaliseringssystem 

Flytande lokaliseringssystem är ett slumpmässigt system. Ingen produkt har 

någon förutbestämd plats, men personalen vet var allting är. Flytande 
lokaliseringssystem gör det möjligt att maximera ett utrymme och systemet kan 
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utnyttja de lagerytor som finns tillgängliga. Då ingen produkt har en fast plats 
kan den placeras där det finns plats och adressen noteras sedan i ett datasystem 
som håller reda på vilka serienummer som för tillfället är knutet till adressen. 

Det som skiljer denna metod från minnessystem är att flytande 
lokaliseringssystem är flexiblare i fråga om att en produkt kan placeras var som 

helst så länge platsen är noterad i en databas (Muller, 2003). 
 
Några fördelar med detta system: 

 
 Maximering av utrymme 

 Kontroll av position av alla produkter vid varje given tidpunkt. 

Nackdelen med flytande lokaliseringssystem: 
 

 Det kräver att en korrekt utförd uppdatering av systemet sker kontinuer-

ligt.  

 

2.2.5 Alpha-numeric variations 

De flesta företag jobbar ständigt med att minska kostnaderna och att öka pro-
duktiviteten i sina lager. De flesta företag har som mål att utformningen av la-

gerlayouten ska skapa funktionella flöden i lagret samtidigt som det ska ha en 
hög nyttjandegrad (Jonsson & Mattson, 2005). Lagerlayouten är ett beslut på en 

strategisk nivå på samma sätt som andra faktorer. När företag tar beslut om la-
gerlayouten måste designers ta hänsyn till hur den påverkar de andra faktorerna 
eftersom de samverkar med varandra.  

Det är viktigt att det finns en logik som är väl underbyggd vid uppmärkning av 

lagerplatser. Logiken ska vara lätt att förstå och använda för alla som hanterar 
lagret. Det som föredras är en kort men informativ märkning av dessa lagerplat-

ser när det gäller storlek, volym, antal lagerplatser och utseende på lagervaror. 

Med hjälp av lagersystem ges produkterna en så kallad adress för lagerplatsen 
för att det ska bli enklare och gå fortare att lokalisera var produkterna befinner 
sig i lagret. Hur dessa adresser ser ut kan variera, det vanligaste är att använda 

siffer- och bokstavssystem men även färgkombinationer och symboler kan före-
komma. 

Numeriska system kräver tillräckligt antal sifferpositioner för att möjliggöra 

framtida tillväxt. Eftersom varje numerisk enhet ger 10 variationer (0–9) och en 
alfabetisk enhet ger 26 variationer (a-z) kan antalet variationer för siffror beräk-

nas 10 * varje siffra och antalet variationer för bokstäver 26* varje bokstav som 
i figur 4 (Muller, 2003). 
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Figur 4: Alpha-Numeric Variations (Muller, 2003, kap3, sid 80) 

 
 

Bokstäver och siffror blandas och skiljs åt men någon form av skiljetecken för 

att få en optimal lösning. Blir inte detta gjort kan det finnas överhängande risk 
för förväxlingar. Exempelvis kan siffran 0 (”Noll”) feltolkas som bokstaven O 

eller siffran två feltolkas som ett ”z”. Men att använda uteslutande siffror har 
också sina nackdelar. En fördel med att använda sig av enbart siffror är att detta 
minimerar risken för att siffrorna tolkas som bokstäver eller vice versa. Dock är 

den stora nackdelen att långa sifferkombinationer är svåra att hålla i minnet och 
att avläsa. Man kan dra paralleller till adresser i en stad. Adressen innehåller 

olika beståndsdelar, där finns gator där det ligger hus och i husen finns våningar 
med lägenheter. Lageradressen kan beskrivas på ett liknande sätt med exempel-
vis hus, avdelning, gång, hylla och höjdnivå. Muller (2003) ger ett konkret ex-

empel på att ett lagersystem kan bygga på gångar som är uttryckta i bokstäver, 
hyllnumret som är uttryckta i siffror och hyllans höjd som även den uttrycks i 

bokstäver. Figur 5 nedan illustrerar exemplet (Muller, 2003): 
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Figur 5: Bokstav-siffra system för lokalisering av hylla (Muller, 

2003, kap 3, sid 83) 

 

2.2.6 Lagerzoner 

Lagerzoner innebär att ett lager delas upp i flera mindre lager och den leder till 
att hanteringsmässigt likvärdiga artiklar placeras i samma zon. Störst effekt ges 

när lagret är U-format till skillnad fån det annars linjära formatet (Jonsson & 
Mattson, 2005). Grundprincipen är att förenkla hanteringsarbetet för de artik-
larna som har högt plockningsantal. Genom att placeras de artiklarna med högt 

plockningsantal nära så går det lätt och snabbt att nå dem.  Däremot placeras de 
artiklar med lågt plockningsantal högre upp och länge bort relativ till frekvens 

(Jonsson & Mattson, 2005). Fördelen med lagerzoner är att lagerarbetarna job-
bar i deras zoner behöver de inte flytta sig genom hela lagret.  

U-format: innebär att mottagningen och avsändningen sker på samma sida och 
den ger möjligheter att minska det totala transportarbetet som i figur 6. 
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Linjära format: innebär att alla varor transporteras i samma sträcka obero-
ende av deras placering. Lagersflödena blir tydliga som förenklar använd-
ningen av automatiska system för hantering som i figur 7. 

 
Figur 6: Lager layout med U-format (Jonsson & Mattson, 200
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Figur 7: Lager layout med linjärt format (Jonsson & Mattson, 2005) 

 

 

2.2.7 Produktroteringsprincipen 

Uttagprincip bestämmer hur den fysiska genomströmningen genom lagret. Det 
finns två olika uttagsprinciper. 

FIFO (First In, First Out): det är en lagervärderingsprincip och innebär att de 
produkter och varor som köpte in till lagret först ska den också säljas först. 

Den används mest när lagret är linjärt.  

LIFO (Last In, First Out): det är en lagervärderingsprincip och innebär att de 
varor och produkter som köptes in sist säljs först. Det är motsatsen till FIFO 

principen och är mycket ovanlig i Sverige. Den används effektivast i U-formade 
lager. 

 

2.2.8 Höjdprincipen 

Från ett ergonomiskt perspektiv samt hur snabbt plockningen ska utföras så är 

artiklarnas placering i höjdled en viktig faktor. Höjden bör vara mellan 75–140 
cm, som anger den rent ergonomiska plockhöjden (Lumsden, 2006).  Lägre höj-
der är mest åtkomliga då uttag kan göras med hjälp av enklare truckar eller ma-
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nuellt. Exempelvis kan artiklar i mindre volymer plockas från golvnivån och ar-
tiklar som plockas i hela pallar på högre höjder. Det som annars är rent logiskt 
riktigt är att placera tunga artiklar på golvet och lättare artiklar på höjden i hyl-

lorna. Den vanligaste metoden är att plocklagret innefattar de lägre nivåerna 
och de övre hyllplanen fungerar som buffertlager. (Jonsson & Mattson, 2005). 
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3 Metod 
3.1 Datainsamling 

Det finns ingen bättre eller sämre metod för att samla in all data men metoden 

för datasamling måste anpassas till den givna situationen. Studien inleddes med 
ett besök på Delta Terminal AB för att få en inblick i hur företaget arbetar och 
fungerar i stort. I samband med besöket förklarade företaget vilka delar exa-

mensarbetet skulle undersöka närmare och fokuseras på. För att få en klar bild 
över nuläget fördes diskussioner med handledaren och projektledaren samt att 

det gjordes observationer av anläggningen. 

För att få en djupare förståelse om lagerhantering och lagerförflyttning genom-
fördes en litteraturöversikt för att samla in relevant information. Den litteratur 

som främst användes hämtades från böcker och rapporter inom ämnet. För att 
hitta litteraturen användes Google Scholar samt Mittuniversitetets sökbas primo 
och Mittuniversitet biblioteket Sökord som användes var bland annat logistik, 

logistic management, lagerflytt, inventory management.  

Med hjälp av lasermätare, måttband och mäthjul kunde vi mäta lagret och kör-
fälten. 

 

3.2 Kvantitativa och kvalitativa metoder 

Kvantitativa metoden innebär enligt Björklund & Paulsson (2003) studier där 
information kan mätas och värderas numeriskt vilket kan leda till problem då all 
information inte kan mätas på detta sätt. Vidare menar de att kvalitativa studier 

används då en djupare förståelse för ett specifikt ämne eller område vill uppnås. 
För att nå resultatet i denna studie används kvantitativa metoder i form av mät-

ningar och beräkningar av lagerlokalerna tillsammans med observationer och en 
litteraturöversikt.  
 

3.3 Klassificeringsmetod 

Klassificeringsmetoden som används är dubbel ABC-analys. Till skillnad från 

vanlig ABC-analys tar dubbel ABC-analys hänsyn till flera faktorer. Metoden 
går att använda inom flera verksamheter och är generellt accepterad på mark-

naden. Då den anses vara generellt accepterad är tillförlitligheten och validite-
ten hög, den bidrar även till en ökad generalisering. Dubbel ABC-analys mins-
kar och undviker felaktiga resultat enligt Ye Chen (2006). Vi valde att använda 

dubbel ABC analys då det enbart var två faktorer, volymvärde och uttagsfre-
kvens, som vi behövde ta hänsyn till när vi klassificerade produkterna. För att 

göra klassificeringen valde vi att göra en dubbel ABC-analys för varje kund för 
sig då det blir enklare att lokalisera produkterna om varje företag har en egen 
sektion i lagret.  

För att göra ABC-analysen samlade vi in information från kunderna som har 
produkter i det nuvarande lagret och utförde analysen i Excel. För att utföra 
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analysen plockade vi data från kunderna och kopiera in i vår Excel-fil, det data 
vi använde var: Artikelnummer, produktnamn, maximala antalet produkter i 
lagret, produktpriset samt uttagsfrekvensen. När all information var samlad i 

Excel beräknade vi volymvärdet för produkterna genom att multiplicera antalet 
produkter med produktpriset. Vi sorterade sedan Excel-filen efter största till 

minsta volymvärde och beräknade den kumulativa summan. Kumulativa sum-
man beräknas genom att första värdet är första produktens volymvärde, andra 
värdet är första produktens volymvärde adderat med andra produktens volym-

värde och fortsätter sedan att addera ovanstående värde med nuvarande volym-
värde. Sista värdet vi beräknade är summan av alla volymvärdena adderat och 

används för att beräkna vilka produkter som är A klass, B klass och C klass. A 
produkterna innefattar 80 % av värdet, B produkterna 15% och C produkterna 
5%. För att kontrollera att vår beräkning stämde gjorde vi även om volymvärdet 

till procent genom att dividera produktens volymvärde med totala volymvärdet 
därefter gjorde vi kumulativa summan av procentarna och fick samma resultat 

och skrev in vilka produkter som var A, B och C. 

Efter att analysen för volymvärdet var klart gjorde vi samma sak för uttagsfre-
kvensen. Först sorterade vi efter högsta till lägsta uttagsfrekvens, sedan beräk-
nades den kumulativa summan, sedan beräknade vilken klass av A, B och C 

produkten tillhörde och för att kontrollera gjorde vi om uttagsfrekvensen till 
procent och beräknade kumulativa summan för procenten. När båda enskilda 

ABC-analyserna var klara sorterades listorna efter artikelnummer för att göra en 
dubbel ABC-analys och matcha ihop produkternas bokstäver med varandra och 
få ut nio olika klasser som beskrivs i teorikapitlet.  

 

3.4 Lokalisering 

För att beräkna hur stor plats varje produkt behöver mätte vi produktens längd, 
bredd, höjd samt hur många EU-pallar av produkten som det maximalt finns i 
lagret. För att utnyttja ytorna har vi delat in varje plats i olika långa delar där 

den största är 13 meter och den minsta 2,4 meter. Eftersom lagerplatserna är ba-
serade på maximala antalet av en produkt valde vi att använda fasta lagerplat-

ser. Det gör även att lokaliseringen av produkter blir enklare när de alltid står på 
samma plats i lagret. Varje kund kommer få en egen sektion i lagret där deras 
produkter placeras för att förenkla lokaliseringen  

För att förenkla hanteringsarbetet för produkterna använder vi resultatet i ABC-

analysen. Det innebär att de produkter med högst uttagsfrekvens och volym-
värde placeras närmast lastkajerna där in- och utleveranser sker. Den största 

kunden, kund 3, placeras närmast lastkajen och produktplaceringen för denna 
kund börjar med AA i mitten, sen AB på varje sida av AA och sedan fortsätter 
det till CC som hamnar längst ut på varje sida från AA-produkterna. För kund 1 

har placeringen skett på liknande sett men AA placeras närmast lastkajerna, se-
dan AB, AC till CC som hamnar längst bort från lastkajen. Då kund 3 endast 

delats in i 3 grupper placeras A-produkterna först, sedan B-produkterna och C-
produkterna hamnar närmast väggen. Kund 2 har även produkter i stål som 
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måste placeras i värme, dessa produkter har låg uttagsfrekvens och placeras där-
för längst bort från lastkajen. Muller har använts som referens i större delen av-
kapitlet om lokalisering. Någon annan källa har inte använts som referens, då 

information i dessa överensstämmer med den i Mullers litteratur, som också har 
använts som enskild referens när lokalisering har behandlats i tidigare studier. 

 

3.5 Fyllnadsgrad 

För att beräkna om produkterna får plats i den tilltänkta lokalen behöver vi 
räkna ut hur många produkter som får plats i varje lagerplats. Detta gjorde vi 
genom att mäta volymen på varje pall, hur många pallar av varje produkt som 

kan stå på varandra samt maximala antalet pallar som finns av varje produkt. 
Utifrån det beräknades sedan hur många pallar av varje produkt som får plats i 

respektive lagerplats. Vissa produkter så som stål placeras i hyllor/ställningar 
som redan finns i det nuvarande lagret och därför behövde enbart volymen be-
räknas för varje ställning istället för varje produkt.  

V= B*L*H 

 

Area 

Beteckning Beskrivning 

A Arean på lager 

L Djupet på lager 

B Bredden på lager 

Tabell 1: Definition av variabler för beräkning av arean 
𝐴=𝐿∗𝐵 

 
 

Volymen  
 

Beteckning Beskrivning 

Volymen Volymen på alla fack i lager 

𝐿 𝑎 Antalet pallar som får plats på djupet multiplicerat med 
längden på pallen  

𝐵𝑎 Antalet pallar som får plats på bredden multiplicerat med 

längden på pallen 

𝐻𝑎 Antalet pallar som får plats på höjden multiplicerat med 
längden på pallen 

Tabell 2: Definition av variabler för beräkning av den maximala volym som får 

plats i lager 
 

V= 𝐿𝑎 * 𝐵𝑎 *𝐻𝑎 
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Fyllnadsgrad 

 

Beteckning Beskrivning 

F Fyllnadsgraden 

V Volymen på alla fack i lager 

N Antalet pallar i lager 

𝑉𝑎 Volymen för en pall 

𝑉𝑐 Volymen som används i lager 

Tabell 3: Definition av variabler för att beräkna fyllnadsgraden 
 

𝑉𝑐 =  𝑉𝑏 ∗ 𝑁 

 

3.6 Etiska och samhälleliga aspekter 

Denna studie avser att uppfylla de etiska kraven genom att alla metoder och be-

skrivningar inkluderar referenser till en litteraturstudie och tidigare forskning. 
Det material och den känsliga information som har samlats in från de tre företa-

gen tillexempel företagsnamn, produkter, volymvärde och uttagsfrekvens hante-
rades och förvarades på ett sådant sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. 
Detta innebär att det insamlande materialet inte kommer spridas i andra syften 

annat än för denna studie.  
Varje studie måste ta hänsyn till hälsosam miljö, i denna studie försökte vi 

minska utsläppen av avgaser från truckarna genom att ha flera körvägar mellan 
facken och placera de viktiga produkterna som har högt uttagsfrekvens och vo-
lymvärde nära portarna. På detta sätt ska truckarna inte behöva köra runt hela 

lagret för att lasta en produkt. Samtidigt kan detta sätt minska körsträckan och 
utsläppen samt spara tid.  

 

3.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet avser i vilken utsträckning det som ska mätas verkligen mäts, det kan 
även innebära om de slutsatser som gjorts är sammanhängande och relevanta. 

För att öka validiteten kan olika perspektiv granskas, triangulering är ett exem-
pel på detta. Triangulering kan även användas för att öka reliabiliteten. Reliabi-

litet avser mätinstruments tillförlitlighet, detta innebär att om samma undersök-
ning genomförs igen så ska resultatet bli det samma. Reliabilitet används för att 
minska risken för felaktigheter i undersökningen (Björklund & Paulsson, 2003). 

För att öka validiteten har flera källor använts vid insamlingen av information. 

Källorna består av böcker, rapporter, artiklar, tidigare arbeten inom området 
samt information från Delta Terminal. Materialet har sorterats och granskats 

kontinuerligt för att få så trovärdig information som möjligt. Genom att konti-
nuerligt dokumentera data och använda väletablerade metoder har reliabiliteten 
i studien stärkts.  
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All data angående produktvolymer är taget från informationen vi fått av respek-
tive kund, för att stärka reliabiliteten att volymerna stämmer har vi även gjort 
stickprov på ett antal produkter där vi mätt volymerna. Vid stickprovet mättes 

volymen på 45 olika produkter där volymen stämde överens med informationen 
vi fått från varje kund. För beräkning av lagerlokalen användes skisser från 

Delta Terminal Ab samt att vi gjorde mätningar i lagret med hjälp av lasermä-
tare för att kontrollera att siffrorna från skisserna stämde. Då fyllnadsgraden be-
ror på produktvolym, volym för facken samt volymen för lagret är det dessa 

faktorer som är viktiga att beräkna vilket vi även har gjort. Klassificeringen be-
ror på uttagsfrekvens och volymvärde där vi fått uppgifter om detta från varje 

kund för varje enskild produkt.  
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4 Resultat 
4.1 Resultat av dubbel ABC-analys 

Nedan visar tabell 4 hur dubbla ABC-analysen såg ut för kund 1 när den utför-

des i Excel. Vi har tagit bort produktnamn och produktkod för att skydda företa-
gets sekretess.  
Bilden visar en del av Excel filen. 

 

 
  Tabell 5: Dubbel ABC-analys för kund 1 
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För kund 2 använde vi klassisk ABC- analys för att klassificera produkterna 
eftersom de inte ville ge ut uppgifter om volymvärdet. 
Nedan visar tabell 6 hur ABC-analysen såg ut för kund 2 när den utfördes i 

Excel. 

 
Tabell 6: Klassisk ABC-analys för kund 2 
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Nedan visas en tabell 7 på hur dubbel ABC-analys såg ut för kund 3 när den ut-
fördes i Excel.  
 

 
Tabell 7: Dubbel ABC-analys för kund 3 
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4.2 Resultat av lokalisering 

Det tilltänkta lagret är 211 meter långt och 30 meter brett med lutande tak. För 
att använda så stor del av lagret som möjligt till produkterna valde vi att placera 
lagerplatserna i mitten av lokalen med 8,5 meter körväg på varje sida för att 

truckarna ska ha tillräckligt med utrymme att köra obehindrat. Då det finns tak 
balkar med 6 meters mellanrum mellan varje valde vi att dela in utrymmet 

mellan balkarna i två. Således blev varje lagerplats 3 meter bred, detta för att 
undvika att ställa produkter mellan balkarna och på så sätt kunna stapla 
produkter på varandra och använda mer av höjden. 

Figur 8 nedan visar varje kunds sektion och hur deras produkter ska placeras ef-
ter ABC-analys 

 

 
 

Figur 8: Kundssektion i lager 
För varje kund räknade vi hur många pallar de har för varje produkt och även 

volymen för dem. 
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Tabell 8 nedan visar volymen på varje pall och den maximala volymen på alla 
pallar för varje produkt samt att maximala antalet pallar som finns av varje 
produkt för kund 1. 

 
 

Tabell 8: Maximala antalet pallar och maximala volymen för kund 1 
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Tabell 9 nedan visar volymen på varje pall och den maximala volymen på alla 
pallar för varje produkt samt maximala antalet pallar som finns av varje produkt 
för kund 2. 

 
Tabell 9: Maximala antalet pallar och maximala volymen för kund 2 
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Tabell 10 nedan visas volymen på varje pall och den maximala volymen på alla 
pallar för varje produkt för kund 3. 

 

 
Tabell 10: Maximala antalet pallar och maximala volymen för kund 3 
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4.3 Resultat av fyllnadsgrad  

Alla beräkningar står i bilaga A och bilaga B. 

Lager volymen  

 
Kunder 

 

Volym (𝑚3) 
 

Kund 1 2184 

Kund 2 1911 

Kund 3 9282 

Tabell 11: Resultat av volymberäkning i lager för de tre kunderna 

 
Produkt volymen  

 
Kunder 

 

Volym (𝑚3) 
 

Kund 1 424,1256 
Kund 2 615,0404 

Kund 3 4514,000 

Tabell 12: Resultat av volymberäkning till produkterna för de tre kunderna 
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5 Analys 
Perioden som vi beräknade uttagsfrekvensen under varierade mellan de olika 

kunderna då de hade olika information om detta vilket även bidrog till varför vi 
valde att göra separata ABC-analyser.  

Från teorin har vi lärt oss att A-artiklarna är viktigast för företagen, B-artiklarna 
är också viktiga för företaget men mindre viktiga än A-artiklarna och C-artik-
larna är minst viktiga för företaget pga. att de har låga volymvärden eller uttags-

frekvenser. 
 

För kund 1 använde vi dubbel ABC- analys för att klassificera produkterna till 
nio olika klasser och de är AA-, AB-, AC-, BB-, BA-, BC-, CA-, CB-, CC-
produkter. 

 
Produkterna som är klassificerade som AA i dubbla ABC-analysen har höga 

uttagsfrekvenser och högt volymvärde. De är viktigast och mest lönsamma för 
företaget. De bör ha hög lagertillgänglighet och kort leveranstid. 
 

BB- artiklarna har bra volymvärde och bra uttagfrekvens. Dessa ligger oftast i 
medelhöga värden och har varken hög eller låg efterfrågan. 

 
CC-artiklarna har lågt volymvärde och uttagsfrekvens. De produkterna är mest 
olönsamma för företaget. Vi rekommenderar att de produkterna skulle kunna tas 

bort ur sortimentet eller att de kan lagras i centrallager med lägre 
lagertillgänglighet och lägre leveranstider. 

 
AB- och AC-produkterna har höga uttagsfrekvenser men lägre volymvärde. 
AB-produkterna är bättre än AC-produkterna men båda produkterna kan lagras 

på en plats med bra lagertillgänglighet och leveranstid eftersom de har hög 
uttagsfrekvens. 

 
BA- och CA-produkterna har lägre uttagsfrekvens men höga volymvärden. 
BC- och CB-produkterna har lägre volymvärde och uttagsfrekvens  

Dubbla abc-analysen visar vilka produkter som ska stå på vilken plats. De 
produkter som är klassificerade AA står på bästa plats närmast lastkajerna följt 

av AB, AC framtill CC som står på platsen längst ifrån lastkajerna. Produkterna 
placeras på detta sätt för att in- och utleveranser ska ske smidigt. Hade kund 2 
angett priser på sina produkter skulle resultatet av ABC-analysen för det 

företaget kunnat se annorlunda ut då resultatet hade varit baserat på både 
uttagsfrekvens och volymvärde istället för enbart uttagsfrekvens. 

 
Enligt de matematiska beräkningarna på volymen för lagret så ska alla 
produkter få plats i teorin se bilaga C. Men på grund av truckar samt att endast 

tre pallar får staplas på varandra för att inte skada produkterna så kan inte varje 
fack fyllas till 100 %. Detta gäller även för de andra två företagen då vi inte kan 

blanda olika produkter med varandra i de olika facken. Det behövs även extra 
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plats mellan pallarna för att trucken ska kunna komma åt produkterna vid in- 
och utleveranser vilket även bidrar till att facken inte kan fyllas helt. För kund 2  
 

går det dock att stapla upp till sju produkter på höjden dock går det inte heller 
här att blanda olika produkter med varandra samt att truckarna måste komma åt 

varje produkt. Varje produkt har sin specifika plats då de är anpassade efter 
maximala antalet av den produkten, extra utrymme för att truckarna ska kunna 
lasta, storleken på pallarna samt hur många pallar som kan staplas på varandra. 

Detta medför att varje produkt har en fast lagerplats vilken bidrar till att det blir 
lättare för de anställda att veta var varje specifik produkt är placerad istället för 

minnesystem som de använder i nuläget. Det gör det även lättare för eventuella 
vikarier att hitta produkterna om de alltid står på en specifik plats. 
 

Lagerytorna används på så sätt att produkterna placera i mitten av lagret för att 
inte täcka portarna på byggnadens sidor. På detta sätt blir det även lättare för 

truckförarna när de ska köra in varor från järnvägen då lastkajen är kort. De kan 
då backa in i lagret för att där kunna få svängrum till att kunna vända på trucken 
och placera varorna på dras rätta plats. De produkter som det inte är så stort 

antal av har även placerats mellan portarna för att utnyttja de lagerytor som 
finns utan att störa arbetet för truckarna. Varor som levereras i kartong och 

säckar har vi placerat i pallställ för att inte ta för mycket plats från de större 
pallarna som placeras på golvet. Pallställen placeras även de mellan portarna för 
att minska att mindre produkter tar för mycket utrymme av lagerytorna. (se 

figur 10) 
 

 

 
 

Figur 10: Utrymme mellan facken 
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Fyllnadsgraden beräknas både för hela lagret som helhet men även varje kund 
för sig. Beräkningarna gjordes utefter den information vi fått av kunderna angå-
ende produkternas volym. Beräkningarna utfördes i programmet Excel där vi 

summerade volymerna se bilaga B. Beräkningarna för lagret utfördes med hjälp 
av lasermätare, för att göra en korrekt beräkning av utrymmet där facken är pla-

cerade räknade vi bort ytorna som ska vara körvägar se bilaga A.  
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6 Slutsats 
Studien gjordes för att bedöma om Delta Terminal AB har möjlighet att flytta 

sitt nuvarande lager på ca. 7000 kvadratmeter till en annan lokal på ca 6400 
kvadratmeter. Målet med studien är att göra lokalisera produkter baserat på 

klassificering. Vid de matematiska beräkningarna av fyllnadsgraden är inget 
fack fyllt till 100% vilket beror på att produkter inte kan blandas i facken samt 
att produkterna inte kan staplas hur högt som helst då produkterna kan bli 

skadade. I nuläget är det 136 stycken pallar hos företag 3 som inte får plats. Det 
finns även ingen plats för övriga produkter som skickas in och ut ur lagret utan 

att ha en fast lagerplats. Effektiviseringar som skulle kunna lösa problemet med 
att vissa produkter inte får plats är att minska körvägarna, att minska antalet 
produkter av klass CA-CC eller att bygga en mindre lokal att förvara 

produkterna i.  
 

Dubbla ABC-analysen har visat vilka produkter som ska placeras på bästa plats 
baserat på uttagsfrekvens och volymvärde. Metod går att tillämpa på likande 
studier samt lager för att klassificera produkter och utifrån den bestämma var 

produkterna ska placeras. I detta fall ska produkter med högst klassificering 
placeras nära lastkajerna då de har högst uttagsfrekvens.  

 
Mätningarna av båda lagerna gjordes med hjälp av lasermätare, måttband samt 
mät hjul. För att minimera mätosäkerheten vid mätningar med måttband och 

mät hjul kan lasermätaren användas för alla mätningar. Mätosäkerheterna som 
kan ha uppstått anses dock så små att de inte har någon inverkan på resultatet.   

Eftersom det nya lagret är mindre än den nuvarande ville vi fylla ut lagerytorna 
och använda så mycket av utrymmet som möjligt. Därför placerades alla 
produkterna i mitten av lagret, på det här sättet täcker de inte portarna på 

byggnadens sidor. Pallställen och en del av produkterna som det inte är så stort 
antal av placerades i de utrymmena som fanns mellan portarna.  För att inte ta 

för mycket plats av lagerytan staplas tre pallar på varandra samt att mindre 
kartonger och säckar placeras i pallställ. 
 

Denna studie visar att det är viktigt att tänka på klassificering och lokalisering 
innan en flytt sker då det annars kan uppstå problem vid in- och utleveranser 

samt att det finns en risk att alla produkter inte får plats. Genom att använda 
fasta lagerplatser sparar arbetarna tid då produkterna alltid står på samma plats 
och de inte behöver lägga onödig tid på att leta upp dessa. Detta minskar även 

körsträckorna som kan uppstå då personalen vet sedan tidigare vart produkter är 
och ska placeras vid in- och utleveranser.  

 
Beroende på vilken klassificerings- och lokaliseringsmetod som används så kan 
resultatet variera angående produktplaceringen. 
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Bilaga A: Beräkning av volym 
 

Volymen på alla fack för kund 1 

 

𝑉1 = 𝑁1 ∗ 𝐿1 ∗ 𝐵1 ∗ 𝐻1 

𝑉1 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑘 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑛 𝑖 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 
𝑁1 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑘 𝑖 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟  
𝐿1 = 𝐿ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑘 

𝐵1 = 𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑘 

𝐻1 = 𝐻ö𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑘 
𝑁1 = 4 

𝐿1 = 6  

𝐵1 = 13 

𝐻1 = 7 
𝑉1 = 4 ∗ 6 ∗ 13 ∗ 7 = 2184  𝑚3 

 

Volymen på alla fack för kund 2 

𝑉2 = 𝑁2 ∗ 𝐿 2 ∗ 𝐵2 ∗ 𝐻2 

𝑁2 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑓𝑎𝑐𝑘 𝑖 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 
𝐿 2 = 𝐿ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑘 

𝐵2 = 𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑘 

𝐻2 = 𝐻ö𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑘 

𝑁2 = 3,5 
𝐿 2 = 6  

𝐵2 = 13 

𝐻2 = 7 

𝑉2 = 3,5 ∗ 6 ∗ 13 ∗ 7 = 1911 𝑚3Volymen på alla fack för kund 3 

𝑉3 = 𝑁3 ∗ 𝐿 3 ∗ 𝐵3 ∗ 𝐻3 
𝑁3 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑓𝑎𝑐𝑘 𝑖 𝑡𝑟𝑒𝑑𝑗𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 

𝐿 3 = 𝐿ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑘 

𝐵3 = 𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑘 

𝐻3 = 𝐻ö𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑘 
𝑁3 = 17 

𝐿 3 = 6  

𝐵3 = 13 

𝐻3 = 7 
𝑉3 = 17 ∗ 6 ∗ 13 ∗ 7 = 9282 𝑚3 

Total volymen på alla fack i hela lager = 13377  𝑚3 
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Bilaga B: Volymen för alla pallar i 
lager 
𝑉𝑎 =𝐿 𝑎 ∗ 𝐵𝑎 ∗ 𝐻𝑎 

Kund 1 
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Total volym för alla pallar =424,1256  𝑚3 
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Kund 2 

 
Total volym för alla pallar = 615,04038  𝑚3 
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Kund 3 
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Total volym för alla pallar = 4514,8  𝑚3 

Nollorna i tabellen är säckar och kartonger som placeras i pallställ. 
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Produkterna från kund 3 som inte fick plats i lagret.  
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Bilaga C: Skiss av lager 
 

 


