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Sammanfattning 
Lagerhantering anses vara en betydelsefull aktivitet som företag måste ta sig an, 

då förbättrade metoder kan ha direkt påverkan på resultatet. Produktallokering 

inom lagret är en av de vitala delarna inom lagerplanering. Detta arbete är en 

fallstudie där fallet är ett lager hos ett producerande företag med det övergripande 

syftet att undersöka hur en optimeringsmodell för lagerhantering kan hjälpa or-

ganisationer med dess lagerhantering genom att studera rådande processer och 

utifrån det skapa en optimeringsmodell för att beräkna optimal lagerallokering. 

Studien har utförts genom en mixad metod, uppdelad i en kvantitativ- och en 

kvalitativ fas, då forskning hävdar att nyckeln till framgång för effektiv lagerhan-

tering är att matcha policyn med lagrets layout och de ordertyper som lagret han-

terar, för att anpassa optimeringsmodellen utifrån det givna fallets policy, lager-

layout och ordertyper. I den första fasen genomfördes en processkartläggning för 

att bygga upp för optimeringens utformning. Den andra fasen gick ut om att ma-

tematiskt beskriva samma problemuppställning och modellera problemet på in-

samlad kvantitativ data. I processkartläggningsfasen identifierades de två diffe-

rentieringskriterierna omsättning i enheten sålda paket och förädling i enheten 

produktionskostnad. Målet med utförd klassificering var att ta fram vilka unika 

produkter som bör behandlas differentierat och erhålla tilldelad lagring, vilket var 

en förbättringsmöjlighet funnen i nulägesbeskrivningen. Totalt togs det fram 93 

produkter att placera ut på någon av de 220 lagringsplatserna med målet att mi-

nimera körsträckan med truck. Jämförelse av målfunktionsvärden mellan opti-

maluppsättning enlig modell och dagens uppsättning, påvisade en teoretisk be-

sparing av antal körda meter på 35 %. Studiens resultat har påvisat att matematisk 

modellering och linjärprogrammering går att använda för lagerallokeringspro-

blem för att optimera produktallokeringen, där den matematiskmodellen baserats 

på fallspecifika egenskaper. Modellens resultat förväntas underlätta ett antal av 

de problem som noterats vid kartläggning av lagerhanteringsprocesserna. 

Nyckelord: Lagerhantering, produktallokering, processkartläggning, artikelklas-

sificering, optimering, linjärprogrammering, LINGO. 
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Abstract 
Inventory management is considered to be an important activity that companies 

need to accomplish as improved methods directly can affect the final result. Prod-

uct allocation within the warehouse is one of the vital parts of inventory manage-

ment. This report is a case study where a warehouse of a manufacturing company 

is considered the case. The overall purpose is to investigate how a optimization 

model can help organizations with their inventory management, by first studying 

existing processes and based on that create the model to calculate optimal inven-

tory allocation. The study has been conducted through a mixed method, divided 

into a quantitative and qualitative phase, as research claims that the key to the 

success of efficient inventory management is to match the layout of the ware-

house case policy, stock layout and order types in order to customize the optimi-

zation model. In the first phase, a process mapping was conducted to build the 

optimization design. The second phase was based on mathematically describing 

the same problem setup, and then to model the problem with collected data. In 

the process-mapping phase, two differentiation criteria were identified as units 

sold packages and the unit production cost. The purpose of the classification was 

to identify which unique products that should be treated differently and receive 

assigned storage, which was an improvement opportunity found in the case de-

scription. A total of 93 products were placed on one of the 220 storage sites, with 

the aim of minimizing the mileage by truck. Comparison of target function values 

between the optimal set-up model and the current set, demonstrated a theoretical 

saving of the number of driven meters of 35%. The study results have shown that 

mathematical modeling and linear programming can be used for inventory allo-

cation problems to optimize product allocation, where the mathematical model is 

based on case-specific properties. The model's results are expected to facilitate a 

number of the problems noted in mapping inventory management processes. 

 

Keywords: Inventory management, warehouse management, product allocation, 

process mapping, article classification, optimization, linear programming, 

LINGO. 
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Förord 
Detta examensarbete avslutar fem års studier på programmet Civilingenjör in-

riktning industriell ekonomi vid Mittuniversitetet Sundsvall. I samband med slut-

förandet av arbetet vill jag tacka organisationen som ställt upp som fall. De har 
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min handledare från universitetet Leif Olsson, som bidragit med stöttning och 

feedback.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Lagerhantering anses vara en av de mest betydelsefulla aktiviteter som företag 

måste ta sig an för att kunna verka framgångsrikt på dagens konkurrensmässiga 

marknad. I synnerhet företag med stora materialflöden så som tillverkande- eller 

återförsäljande företag. (Cárdenas-Barrón, Chung, & Treviño-Garza, 2014) En 

stor del av tillgångarna i sådana företag består av lager, vilket innebär att brister 

i lagerhanteringen kan medföra förluster, bland annat i form av inkurans, 

minskad produktivitet och missnöje hos kunder. Förbättrade metoder för 

hantering av varulager kan således ha direkt påverkan på finansiell styrka och 

konkurrenssituation. (Rajev, 2008) Produktallokering inom lagret är en av de 

vitala delarna inom lagerplaneringen (Guerriero, Musamanno, Piscane, & Rende, 

2013). Det finns flera faktorer som påverkar hur ett lager ska vara uppställt och 

vilka rutiner som ska finnas kring dess hantering, exempelvis lagervärden och 

omsättningshastighet, lagerlayout, orderhanteringsmetod och 

produktegenskaper. Flertalet faktorer kan dessutom vara beroende av varandra 

samt ha påverkan på varandras hanteringsprocesser. Att finna den optimala 

uppsättningen med hänsyn till flertalet faktorer är otroligt svårt för människan. 

(Chan & Chan, 2011) Målet är att minimera det mesta; utrymme, ledtid och 

kostnad (Guerriero et al. 2013). Även om lagerhantering i teorin beskrivs som 

en kritisk process är det inte ovanligt att det inte riktigt är så i praktiken. När 

företags strategier beskrivs och diskuteras är det inte ofta som lagerhanteringen 

kommer upp för diskussion då det inte anses som en strategisk fråga.  (Rajev, 

2008) 

Detta arbete är en fallstudie där fallet är ett lager hos ett producerande företag. 

Företaget försörjer andra bolag och handelsbutiker med egenproducerade 

produkter, samt produkter producerade hos lego-producentenheter. Företaget har 

de senaste åren växt och förändrats i avseende på sortiment, tjänster, kundantal, 

personalstyrka och omsättning. Vid företagets uppstart fanns det en tanke bakom 

de lagerprocesser som antogs och produktallokering var en fråga som 

diskuterades. Nu, flera år senare har detta inte reviderats, följts upp eller setts 

över. Kunskap om huruvida det faktiska flödet eller det tänka flödet är optimala 

saknas.  

Det aktuella lagret är placerat utomhus i anslutning till produktionen samt in- 

och utlastningsplats. Några av de så kallade strängarna (rader av lagerplatser) 

ligger under tak och några är placerade direkt under bar himmel. Företagets 

produktsortiment är stort och det finns hundratals specifika produkter, indelat i 

varugrupper. Vissa produkter skall alltid lagerhållas och vissa produkter 

produceras mot beställning. Det finns produkter som måste lagerhållas under tak 

för att inte ta skada under lagringstiden och så finns det produktgrupper som 

klarar av utomhusklimatet utan tak utan att ta skada. Detta krav har påverkan på 
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företagets produktallokering vid lagerhållningen. Önskvärt är att minimera 

förflyttning av truckar, och där med minska hanteringstid i samband med 

lagerhantering.  

1.2 Övergripande syfte  

Syftet med studien är att kartlägga rådande processer inom den interna 

lagerhanteringen och välja ut vilka produkter som bör behandlas optimalt, med 

målet att skapa en optimeringsmodell för att effektivisera lagerhanteringen, 

utefter funna problem i lagerprocesserna. För att undersöka hur och om 

skapandet av en produktallokeringsmodell efter processkartläggning och 

klassificering kan hjälpa organisationer likt fall-organisationen med dess 

lagerhantering.  

1.3 Problemformulering 

Det övergripande syftet konkretiseras ytterligare genom forskningsfrågan:  

 

Hur kan en optimeringsmodell för produktallokering utformas och vilka lagerre-

laterade teorier är lämpliga att använda som inputs i modellen? 

 

För att besvara forskningsfrågan antas följande delfrågor behöva besvaras:  

 Hur ser det faktiska lagerflödet ut i dagsläget och vilka lagerteorier ap-

pliceras?  

 Hur är lagerprocessen uppbyggd och vilka problem bör gå att under-

lätta med hjälp av användning av en produktallokeringsmodell? 

 Hur bör lagerflödet se ut enligt optimeringsmodell?  

Approachen att skapa lagerrelaterade optimeringsmodeller baserat på 

processkartläggning och artikelklassificering har fått lite uppmärksamhet 

inom tidigare forskning, trots att Chan & Chan (2011) hävdar att 

optimeringsmetoder med lagerallokering bör utgå från rådande falls 

processer och policys. 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas genom att endast ta hänsyn till det aktuella lager som fallet 

består av. Det företag som studien tar plats hos innehar flertalet lagringsytor, 

endast ett av dem kommer att undersökas och ligga som underlag för 

optimeringsmodellen. Lagret har ett visst utseende, med ett visst antal 

lagringsplatser. Någon form av framtida renovering eller investering för 

förändring av lagrets layout kommer ej tas i beaktning, förutom eventuell 

takutbyggnad. En takutbyggnad skulle kunna komma att motiveras av denna 

studie.  

Studien omfattar de produkter som normalt finns och avses finnas i lager. Hänsyn 

tas till de produkter som produceras på plats i anslutning till lagret samt de 

produkter som produceras hos lego-producenter och lagras i färdigvarulagret. 

All typ av produktionsplanering exkluderas. Då produktionsplanering är en del 
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av lagerflödet kommer diskussion föras med produktionsplanerare, dock 

kommer studien inte ha ett utfall med förbättringsförslag gällande 

produktionsplanering.   Studien avgränsas även av den tid som är avsatt för 

studien, totalt 20 veckor från uppstart till avslut.  

1.5 Översikt 

I kapitel 2 beskrivs teorier relevanta för studiens områden, i kapitel 3 redovisas 

de metoder som använts för studiens genomförande. Den modell som skapats för 

att uppnå studiens syfte presenteras i kapitel 4. Funna resultat ifrån insamlad data 

och användning av modell redogörs för i kapitel 5. Kapitel 6 innehåller analys 

och diskussion, följt av kapitel 7 där studiens slutsatser redovisas.  
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2 Teori  
2.1 Lagerhantering och logistik 

Logistik kan kort förklaras som konsten att planera för och hantera ett flöde, ofta 

av produkter. Från början var det ett begrepp inom militären för hanteringen av 

dess materiell men har sedan 60-talet haft stor inverkan på företagsverksamheten. 

Logistikhanteringen har idag fått en allt större plats i företagsvärlden och anses 

numera mer som en strategisk fråga än den interna hanteringen av varor. Mycket 

på grund av begreppets breddning att handla om allt från kostnadsbesparingar 

till konkurrenskraft och service. (Sandberg, 2015) 

Lagerhantering är en integrerad och fundamental del av ett logistiksystem. Det 

handlar om att styra lagret. Vilket inkluderar allt från strategisk planering till 

operativ verksamhet i allt som rör lagret, från dess uppsättning till de principer 

och processer som används.  (Hsuan et.al. 2015). Enligt Storhagen (2011) är det 

inte ett självändamål att lagra och att hålla lager är egentligen inte önskvärt. Att 

ha lager medför kapitalbindningskostnader och hanteringskostnader i form av 

driftskostnader och exempelvis löner (Bartholdi & Hackman, 2016). Ett lagers 

största uppgift är dess förmåga att hantera svängningar i efterfrågan och öka 

möjligheterna till att balansera utbud och efterfrågan (Storhagen, 2011). Om 

fullständig kontroll på marknadens behov fanns skulle produktion alltid ske 

direkt mot behov, vilket skulle medföra att lager skulle vara överflödig.  

Bartholdi & Hackman (2016) menar att lagerhantering handlar om att använda 

tid och rum på bästa möjliga vis. Rummet är själva lagringsplatsen som skall 

rymma önskvärda varor och tiden symboliserar den hantering som krävs för att 

hantera de varor som finns där. Både tid och rum är en kostsam affär, det gäller 

att effektivera så mycket som möjligt men samtidigt uppehålla dess 

existensberättigande; att kunna leverera värde (ofta i form av varor) till kunden.  

2.1.1 Lagringsplats 

Varje lagringsplats är en fysisk plats avsedd för förvaring av varor som 

producerats eller köpts in. Det finns två grundstrategier för användning av 

lagerplatser, det finns också blandade system av de två principerna: 

 Tilldelad lagring 

 Delad lagring.  

Tilldelad lagring innebär att varje plats har en och endast en typ av produkt 

tilldelad. En fördel är att de varorna med högre omsättningshastighet kan 

placeras på mer strategiska platser, och en annan är att sannolikheten för att 

lagerarbetare lär sig layouten ökar. Båda dessa nämnda effekter kan bidra till att 

orderplockningsprocessen kan gå lättare. Nackdelen med tilldelade lagerplatser 

blir den medförda rumsineffektiviteten. Då varor kan vara säsongsberoende eller 
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på grund av andra orsaker har svängningar i produktion eller försäljning kan det 

vara platser som inte utnyttjas. 

Delad lagring innebär att en typ av vara kan vara tilldelad flera lagringsplatser, 

och således placeras varan på den plats där det är tomt. På så vis kan en 

lagringsplats under en tid lagra en vara och när denna vara har sålt slut av det 

som lagrats där, fylls platsen upp av en annan vara som behöver lagras. Denna 

strategi anses därför vara mer rumseffektiv och underlätta för FIFO principen 

(First in- Firts out). Eftersom att lagringsplatserna är föränderliga försvårar det 

för arbetare att komma ihåg vad som finns vart och det krävs större tillit till (och 

inte minst högre krav på användning av) systemstöd som håller reda på aktuella 

lager platser. Ett annat fenomen som observerats vid användning av den delade 

strategin är av beteende karaktär; istället för att hämta varor på den plats som är 

bestämt (till exempel den plats som har varor som producerats först) hämtas 

varor från en lager plats som är mer lätt åtkomlig. Denna strategi ger en ständig 

avvägning mellan att jobba för att vara så tidseffektiv eller så rumseffektiv som 

möjligt (Bartholdi & Hackman, 2016, Oskarsson, et al., 2006) 

Enligt Chan och Chan (2011) så är det också vanligt att inte någon strategi för 

lagringsplats används. Vilket resulterar i slumpmässig placering av varorna i 

lagret. När varor inkommer från leverantör eller från produktion placeras de helt 

enkelt där de får plats. Den främsta anledningen till att slumpmässig placering 

sker är för att det är lätt. Detta resulterar i ineffektivitet i form av oordning, 

ogenomtänkt utnyttjande av yta och eventuellt längre transportsträckor.   

De varorna med högre omsättningshastighet bör enligt Bartholdi och Hackman 

(2016) vara lokaliserade på den mest praktiska platsen. Den mest praktiska 

platsen kan beräknas med en kostnadsfunktion: Varje lagringsplats har en 

associerad kostnad i form av körning till och från lagringsplatsen samt antalet 

gånger som lagringsplatsen besöks.  Kostnaden c beräknas genom avstånd 

produktion – lagring – utlastning och antalet gånger denna körning utförs. Om 

lagringsplats 𝑖  beöks 𝑛𝑖  antal gånger under en tidsperiod beräknas den totala 

kostnaden för samma period enligt ekvation 1. Där 𝑑𝑖 är den totala sträckan att 

köra till och från den specifika platsen. Summan förändras genom att antalet 

körningar ändras, om andra produkter placeras på denna plats eller om 

efterfrågan varieras, den kombination som minimerar kostnadsfunktionen bör 

föredras. Värdet på kostnaden c representerar således den totala sträckan i meter 

(eller prefix av meter) som förväntas köras under en viss tidsperiod. För annan 

enhet, i exempelvis kronor måste värdet i kronor per körd meter tilläggas 

ekvationen.  

𝑐 =  ∑ 𝑑𝑖𝑛𝑖

𝑖

 (1) 
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2.1.2 Förvaringssystem 

Lagringsplatsens uppsättning som avgör hur den fysiska lagringen vid varje 

lager plats är möjlig, kallas för förvarningssystem (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Två vanligt förekommande lagringssystem är: 

 Djup- och fristapling 

 Ställagelagring.  

Djup- och fristapling innebär att artiklar eller paket placeras direkt på underlaget 

och staplas sedan på varandra. Denna metod medför bättre utnyttjande av volym 

än den andra metoden, men medför också inlåsningseffekter. Endast de yttersta 

artiklarna blir lättillgängliga. För tillgång till inre artiklar krävs en mer 

omfattande hantering, vilket också medför risk för hanteringsskador. Enligt 

Jonsson & Matsson (2011) är djup- och fristapling rekommenderat vid lagring 

av större volymer, med höga flöden av produkter med lång hållbarhet. Vid 

användning av den andra metoden, ställagelager, placeras artiklar i en 

konstruktion som gör att alla artiklar blir tillgängliga. Konstruktionen liknar ett 

hyllsystem, där vissa konstruktioner är ställbara utefter höjd etc. Ett ställagelager 

möjliggör för ordning, översyn och snabb hantering. Dock är rumsutnyttjandet 

lägre än vid annan metod. Denna typ av förvarningssystem är vanligt 

förekommande i ”tag själv lager” butiker. 

2.1.3 Materialflödesstrukturer 

Beroende på hur lagret är uppbyggt och var lastning- och lossning plats är belä-

get i förhållande till lagret, antas olika strukturer för huruvida materialet flödar 

genom ett lager. De fyra vanligaste materialflödesstrukturerna är linjärt, u-for-

mat, triangulärt och cirkulärt. Dessa fyra strukturer är illustrerade i Figur 1. Samt-

liga strukturer antar både fördelar och nackdelar i form av körsträcka för artikel-

placering, lättåtkomlighet och möjlighet till placering vilket bland annat har på-

verkan på exponering. Bland annat anses det linjära flödesmönstret bra då det 

läggs vikt vid välexponerade produkter (vilket kan underlätta plockning) men 

sämre genom nödvändig transportsträcka. Oavsett lagerplacering måste samtliga 

produkter flöda genom hela lagret. (Lumsden, 2012) (Jonsson & Mattsson, 

2011) 

Vid säsongsvariation, då varuflödet inte följer en likadan trend under hela året, 

är det lämpligt att använda ett säsongslager. Det innebär att uppställning av lager 

ser något annorlunda ut under de olika säsongerna. Alternativt att ett ytterligare 

lager används för uppbyggnad av lagervärden, under den tid som försäljningen 

är mindre än vid högsäsong. (Jonsson & Mattsson, 2011) 
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Figur 1 Exempel materialflödesstrukturer (Lumsden, 2012) 

 

2.1.4 Utplocknings principer 

Processen att plocka varor från lager kan anta olika utseenden, beroende på hur 

plockningen sker fysiskt och vilka metoder som används. Det två vanligaste 

plockningsmetoderna är maskinell och manuell. Maskinell innebär fullständig 

automatisering av plockningsprocessen, exempelvis med hjälp av robotar. Ma-

nuell hantering är den vanligaste formen och innebär att dedikerad personal utför 

plockningen, ofta med hjälp av en truck beroende på varans vikt och placering. 

(Jonsson & Mattsson, 2011) 

Den manuella hanteringen, själva utplockningsaktiviteten kan anta olika princi-

per. Vanligt förekommande är att plockning sker efter enskild order, flertalet 

orders, delar av order eller artikelbehov. Utformningen beror av order utseende, 

produkt egenskaper och lager layout. Enklaste formen är att en order plockas i 

taget. Då finns en plocklista som markerar vilka produkten som skall plockas till 

den aktuella ordern och plockning sker i turordning. Vid många orders innehål-

lande få orderrader kan det vara fördelaktigt att samplocka produkterna i dessa 

orders så att flera orders plockas vid varje plockningstillfälle. Tvärtom, om or-

ders är mycket stora kan plockning ske av delar av orders, till exempel att pro-

dukter nära varandra i lagret hämtas vid en körning och andra produkter som är 

nära varandra på en annan plats hämtas i en annan. Plockordning skall fördelakt-

ige ske så att transporten inom det interna lagret minimeras. Alternativt kan delar 

av orders samplockas med delar av order från annan order. Artikelplockning in-

nebär att ett tidsbehov av en artikel typ plockas fram vid ett tillfälle och sorteras 

sedan ut till respektive order. Fördelar med att anta en utplockningsprincip, givet 

att den är optimal lagret, är minimering av transportsträcka och hanteringstid. En 

nackdel som uppstår om annan princip än order plockning sker är det tillkom-

mande momentet för sortering. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

2.2 Processer och processkartläggning  

En process definieras av Bergman och Klefsjö (2010) som ”a network of 

interrelated activities that are repeated over time, whose objective is to create 

value to external or internal customers”. Det finns flertalet definitioner av detta 

vanligt använda och vitt spridda begrepp. Aguilar-Savén (2004) har undersökt 

begreppet genom att gå igenom flertalet definitioner och beskrivningar, och 

hävdar att den gemensamma essensen är att processer är relationer mellan input 
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och output, där input omvandlas till output genom en rad aktiviteter som adderar 

värde till objektet.  

Karakteristiskt processer är att de: 

 Har en tydlig början och ett tydligt slut. 

 Har en uppdragsgivare (kund) som efterfrågar resultat. 

 Har en uppdragstagare (leverantör) som åtar sig att leverera resultatet. 

 Producerar ett definierbart värdeskapande resultat. 

 Upprepas gång på gång. (Ljungberg & Larsson, 2012) 

Det finns tre olika typer av processer, vilka är huvud-, lednings- och 

stödprocesser. Till den förstnämnda gruppen tillhör de processer som realiserar 

affärsidén. Huvudprocesserna utgör ett system som utgör grundpelare för 

verksamheten och innefattar sådant som skapar värde för verksamhetens externa 

kunder. Exempel på huvudprocesser är produktion och produktutveckling. Med 

ledningsprocesser menas processer som bland annat handlar om beslutsfattande, 

strategisk planering och förbättringsarbete. Ledningsprocesser har interna 

kunder och är till för att styra och koordinera alla företagets processer.  

Stödprocesser är, precis som namnet antyder, processer vars syfte är att stödja 

verksamheten. Inom kategorin stödprocesser ingår sådana processer som är 

nödvändiga för att huvudprocesserna ska kunna verka, men är inte de vitala 

delarna för verksamhetens existens. Stödprocesser har, precis som 

ledningsprocesser, interna kunder. Exempel på sådana processer är 

administration, fakturering och personalhantering. Figur 2 illustrerar processer i 

organisationer baserat på de olika kategorierna. (Ljungberg & Larsson, 2012) 

(Bergman & Klefsjö, 2010) 

 

Figur 2 - Illustration av processer i organisationer baserat på olika kategorier 

(egen inspirerad av Bergman och Klefsjö, 2010) 
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Att identifiera och modellera processer eller utföra en så kalla 

processkartläggning innebär att en eller flera processer behandlas i syfte att öka 

förståelsen för hur en process går till och ser ut. Det är inte sällan som företag 

analyseras utifrån sina processer, och det är därför viktigt att en 

processkartläggning speglar den vekliga organisationen. Ett företag består i regel 

av flertalet processer och varje process kan i regel delas in i ett antal delprocesser 

(Aguilar-Savén, 2004). Vidare kan delprocesser oftast delas upp i aktiviteter, se 

Figur 3. På vilken nivå en processkartläggning sker beror av kartläggningens 

syfte och vilken nivå som är nödvändig för att bidra med nytta.  

 

Figur 3 - Process och delprocess  

(egen, inspirerad av Ljungberg och Larsson, 2012) 

 

En processkartläggning illustrerar hur processer fungerar, dess syfte och 

uppbyggnad. Det påvisar också hur olika delprocesser är sammanlänkade, 

genom beroenden och samverkan.  En processkartläggning kan medföra ett 

gemensamt helhetsperspektiv för organisationen, vilket skapar förståelse på flera 

plan. Dels en syn om hur hela verksamheter fungerar, dels en förståelse för 

värdeskapande och en förståelse för hur den egna arbetsinsatsen är bidragande i 

det värdeskapande. En processkarta kan också fungera som 

problemlösningsverktyg, då det underlättar för att finna vart i processen problem 

uppstår och varför. (Ljungberg & Larsson, 2012) 

Det finns flera metoder för det praktiska skapandet av en processkartläggning 

och process modellering. Beroende av resurser, önskad abstraktionsnivå och 

ansats antas olika sätt. Endera så startar modelleringen i en organisations syfte, 

mål och affärsstrategier för att bryta ner dem till processer. Ett annat sätt är att 

anordna workshops där både strategiska- och operativa- resurser möts för att 

identifiera processer. Två relativt enkla metoder är process vandring och virtuell 

process vandring. Den förstnämnda innebär att någon bokstavligen följer 

processen(erna) och observerar den för att kunna beskriva den(m). Den virtuella 

innebär att deltagare ur processen beskriver hur processen går till för den person 

som sedan modellerar processen. Fördelarna med dessa två är den knappa resurs 
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upptagningen och den korta tid det tar innan processen återfinns grafisk. 

Nackdelen är dock risken att beskrivningen blir subjektivt vinklad. (Ljungberg 

& Larsson, 2012) 

Ett behjälpligt instrument för att beskriva och förstå en process är visualisering. 

För att visualisera eller modeller processer, med andra ord ta fram 

processmodeller finns det flertalet principer. Den vanligaste, och också första 

modellen, är så kallad flödesschema. (Aguilar-Savén, 2004) Vid skapandet av ett 

flödesschema illustreras de olika delarna med olika symboler, se Figur 4 för 

använda process symboler.  

 

Figur 4 - Process symboler (Egen, symboler enligt ANSI1) 

  

                                                 
1 ANSI är en förkortning för American National Standard Institute. 
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2.3 Klassificering 

Enligt Guerriero, et al. (2013) bör all typ av allokeringsbestämmelser utgå från 

produktklasser. Att skapa produktklasser eller utföra en artikelklassificering 

handlar om att gruppera produkter eller artiklar beroende av vissa valda egen-

skaper. De vanligaste differentieringskriterierna2 är volymsvärde eller omsätt-

ning, men även andra klassificeringskriterium kan vara av intresse beroende av 

typen av verksamhet (Storhagen, 2011). Oskarsson, et al. (2006) hävdar att 

produktklassificering ska ske med syftet att differentiera styrningen av dem. Om 

likartad styrning av alla klasser tillämpas är uppdelningen onödig. Den 

differentierade styrningen kan handla om lagernivåer, lagerhanterng, 

beställningspunkter, produktionsplanering med mera, där styrningen mellan 

klasserna förväntas särsklijas.  

Det finns flertalet modeller för att skapa produktklasser eller differentiera mellan 

produkter. Vanligt förekommande metoder är klassisk ABC-analys, tvådimens-

ionell ABC (presenteras nedan) samt utvecklingar eller kombinationer av dessa, 

exempelvis PRAOFTIN (Douissa och Khaled, 2016) och Analytical Hierarcly 

Process (AHP) (Balaji och Kumar, 2014). 

2.3.1 Klassisk ABC-analys 

ABC-klassificering är den vanligaste uppdelningsmetoden och går ut på att dela 

in produkter i tre klasser; A, B och C (Douissa & Khaled, 2016). Där produkter 

tillhörande klass A anses vara de mest viktiga produkterna, sedan B och minst 

viktiga är produkterna i C klassen. Artikelfördelningen med denna metod sker 

oftast i enlighet med pareto-principen, vilket innebär att cirka 80 % av värdet 

kommer från cirka 20 % av artiklarna och vice versa (Se Figur 5). (Oskarsson, et 

al. 2006) 

A-produkter är i underläge till antalet, men är de som står för den största delen 

av företagets omsättning och är därför viktigast ur leveranssynpunkt. Segmente-

ring på detta vis gör det möjligt att behandla de olika grupperna olika. Bland 

annat så kan klassificering användas vid lagerallokering där olika klasser tillde-

las olika platser på lagret. Se Figur 6, för exempel på hur Lumsden (2011) menar 

att ABC-klassificering kan användas för att dela av ett lager genom dedikerade 

lager platser till specifika klasser. I exemplet är målet att minimera lagerförflytt-

ning. De olika klasserna kan dessutom hanteras olika, Bragg (2004) exemplifie-

rar hantering genom att A klasser tillämpas tilldelad lagring med fasta lager plat-

ser medan de andra klasserna behandlas annorlunda.  

Att klassisk ABC-analys endast differentierar på ett kriterium är en av dess 

största nackdelar. Andra nackdelar som finns med metoden kommer av dess be-

gränsningar i form av att inte kunna ta hänsyn till komplement produkter (två 

kompletterande produkter kan hamna i olika klasser och på så vis behandlas 

                                                 
2 Kriterium definieras som avgörande kännetecken som används för att fastställa samhörighet 

till viss typ av företeelse. (Kristiansson, 2013) 
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olika) och täckningsbidrag (stort volymsvärde är inte alltid ekvivalent med stora 

vinster). (Storhagen, 2011) 

 

Figur 5 - ABC-Klassificering enligt pareto principen (Oscarsson, Aronsson & 

Ekdahl, 2006) 

 

Figur 6 - Hur klassificering kan minimera förflyttning i lager (Lumsden, 2012) 

 

2.3.2 Tvådimensionell ABC-analys 

Flerdimensionell ABC-klassificering möter kritiken mot den klassiska metoden, 

att endast ett kriterium avgör klasstillhörighet. En uppdelning av produkter som 

baseras på fler utvärderingskriterier kan leda till bättre styrning i lagret.  

Vid införandet av ytterligare ett kriterium erhålls en så kallad två dimensionell 

ABC-analys. En fler-kriterieanalys med två kriterier ställs upp i en matris med 3 

klass tillhörigheter vardera. Detta ger en 3x3 matris och således nio olika 

produktklasser, se Figur 7. Produktklass AA bör ges störst uppmärksamhet, hur 

den fallande ordningen sedan sker och vart gränserna går är olika beroende på 

typ av verksamhet.  (Oskarsson et al. 2006) 
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Då denna klassificeringsmetod genererar fler produktklasser innebär det 

ytterligare möjligheter till diversifiering av lagerhantering. Att tillämpa olika 

principer för varje enskild klassificeringsgrupp rekommenderas dock inte, och 

anses nästintill omöjligt. Oskarsson et al. (2006) föreslår ytterligare gruppering 

av de redan befintliga produktgrupperna för att kunna applicera lagerstyrning per 

gruppering. Gruppering bör ske beroende av klassernas karaktäristiska 

samhörighet.   

 

Figur 7 - Flerkriterieanalys, två kriterier (Oskarsson et al. 2006) 

 

2.4 Optimeringslära 

Optimering är en del av den tillämpade matematiken som med hjälp av 

matematiska metoder söker optimala lösningar vid en problemställning. Ofta 

handlar det om ekonomiska eller tekniska beslutssituationer där bästa alternativa 

lösningar söks. Optimeringsprocessen går ut på att identifiera 

optimeringsproblemet, skala ner det och formulera det matematiskt, så kallad 

optimeringsmodell. Problemet eller modellen löses sedan med hjälp av en 

optimeringsmetod. Resultatet måste, innan det kan bekräftas som resultat, 

verifieras och valideras samt omformuleras till ett beslutsunderlag. Se Figur 8, 

för en schematisk bild av optimeringsprocessen.  (Lundgren, Rönnqvist, & 

Värbrand, 2008) 
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Figur 8 - Schematisk bild av optimeringsprocessen (Lundgren et al. 2008) 

Optimeringsmodeller kräver att problemställningen kan kvantifieras och att 

problemformuleringen kan beskrivas med matematisk notation. Då det verkliga 

problemet inte alltid går att beskriva matematiskt krävs förenklingar, dessa måste 

dock göras med rimlighet så att lösningen kan realiseras till problemets 

komplexitet. En allt för stor detaljnivå ökar modellens realism men försvårar 

lösbarheten, då en större modell behöver bearbetas. Däremot gör en allt för 

förenklad modell att modellen tappar realismen och resultat kan behöva 

förkastas.  Modellen löses sedan med hjälp av en optimeringsmetod.  

För matematisk beskrivning krävs att problemställningen innehåller variabla 

värden, vilket definierar ett problems variabler. För att finna bästa möjliga 

lösning (värden på variabler) krävs ett mål, vilket definierar problemets 

målfunktion. Målfunktionen som kan maximeras eller minimeras beror av 

variablerna samt ett antal bivillkor som begränsat variablernas möjliga värden. 

Generellt kan ett optimeringsproblem formuleras enligt ekvation (2) och (3): 

 

min 𝑧 = ∑ 𝑓(𝑥) , 𝑥 ∈ 𝑋 
(2) 

𝑠. 𝑡.   𝑔𝑖(𝑥) ≤  𝑏𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑚 
(3) 

Där 𝑓(𝑥) är målfunktionen som beror av variablerna 𝑥 = (𝑥1, … , 𝑥𝑛). Mängden 

X som definierar tillåtna lösningar till problemet uttrycks i form av bivillkoren 

𝑔𝑖(𝑥), 𝑖 = 1, … , 𝑚  som funktioner av x och 𝑏𝑖, … , 𝑏𝑚 är givna konstanter. 

Exempelekvationerna är ett minimeringsproblem som tilldelar 𝑥 ∈ 𝑋 för minsta 

möjliga 𝑓(𝑥) . Det finns också maximeringsproblem där målfunktionen 

maximeras. (Lundgren et al. 2008) 

Ett optimeringsproblem är ett linjärprogrammeringsproblem (LP-problem) om 

alla funktioner är linjära och alla variabler är kontinuerliga. Om en eller fler av 

funktionerna är icke-linjära bildar det ett icke-linjärt problem.  
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Om minst en av variablerna är definierad som en diskret variabel där endast 

heltaliga värden är rimliga lösningar, eller som binära variabler kallas problemet 

för ett heltalsproblem. Förkortat PILP-problem (Pure Integer Linear Program). 

Om inte alla lösningar är heltaliga är problemet istället ett MILP-problem 

(Mixed Integer Linear Program), där alla utryck är linjära, men endast en 

delmängd är heltal. Några exempel på ILP-probelm är kappsäcksproblem, 

anläggningslokaliseringsproblem, tillordningsproblem, ruttplanering och 

nätverksdesign. (Lingo - The Modeling Language and Optimizer. Lindo Systems 

inc., Chicago, Illinois, USA, 2016) 

 

Kappsäcksproblemet handlar om att maximera värdet givet begränsningar av 

dess resursåtgång. Anläggningsallokeringsproblem handlar om att välja ut 

anläggningar att använda givet ett visst behov av till exempel produktion, med 

hänsyn till varje potentiell kunds efterfrågan, anläggningarnas kapacitet och 

kostnader samt transport av varor. Tillordningsproblem beskriver relationer 

mellan mängder, till exempel vilken anläggning som skall producera vilken typ 

av vara givet kapacitet, kostnad, behov och så vidare. Ruttplanering handlar om 

att minimera kostnaden vid transport, givet ett antal transporter eller leveranser 

som skall göras till olika platser med olika behov och transportmöjligheter av 

olika kapacitet, sådant att behovet utfylls med minimalt resursutnyttjande. I 

nätverksdesign ingår att bestämma vilka noder och bågar som skall ingå i 

nätverket, eller hur ett nätverk ska förändras om nya noder tilläggas. Andra 

varianter och kombinationer på de klassiska problemformuleringarna 

förekommer.  

 

Gemensamt för PILP-problem är att den binära variabeln x, i optimering (exem-

pel ekvation 4) uttrycks som 

𝑥𝑖 =  {
1,
0,

𝑂𝑚 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑠/𝑡𝑖𝑙𝑙𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠

𝐴𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
 

max/min 𝑧 = ∑ 𝑐𝑖𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

 (4) 

Givet en uppsättning bivillkor. I ekvationen står 𝑐𝑖 för exempelvis kostnaden i 

modellen som också definieras av bivillkoren. 

ILP-problem kan ofta utryckas i nätverk. Problemen beskrivs då med hjälp av 

noder och bågar, som ett nätverk (Lingo - The Modeling Language and 

Optimizer. Lindo Systems inc., Chicago, Illinois, USA, 2016). Se Figur 9, för 

exempel på en nätverksgraf. I figuren återfinns noder n = n1, n2, …, n5 och bågar 

b = b1, b2, …, b8, som tillsammans bildar ett nätverk. Exempelvis kan det 

representera en situation där varor skickas mellan olika knytpunkter (noderna) 

på möjliga transportsträckor (bågarna).  
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Figur 9 - Exempel på nätverksgraf (egen) 

 

2.5 Tidigare forskning 

Det senaste århundradet, sedan en av grundstenarna inom logistik och 

lagerhanteringsteori anlades genom Harris publikation ”How many parts to 

make at once” (Harris, 1913), har forskningen i området varit stor (Cárdenas-

Barrón et al. 2014). Den logistiska forskningen är bred och är utspridd, och 

många av de logistiska begreppen är välkända och återfinns i flertalet litterära 

verk avsedda för studenter eller verksamma personer i området. Trots att flertalet 

före detta forskningsfrågor blivit helt accepterade och antagna som teorier i 

faktaböcker råder det fortfarande forskning på området (Sandberg, 2015). Någon 

tendens till avmattning på forskningsfronten prognostiseras inte heller, 

Linköpings Universitets logistikforskning hävdar att ”Att logistikens betydelse 

kommer att öka i framtiden står utom allt tvivel och det är tydligt att 

morgondagens vinnare är de som kan hantera förändringarna på marknaden med 

effektiv logistik som grund” (liu, 2014). 

Efter en studie gjord på ett 40 tal små- och medelstora företag där syftet var att 

skapa riktlinjer för införande av lagerstyrning, uppmanar Rajev (2008) till ökad 

prioritet av lagerstyrningsfrågor. Studien påvisade att lagerstyrning är lågt 

prioriterat och att många företag har ostrukturerade eller hel avsaknad av 

formella processer för lagerhantering, även inom företag där 

lageromsättningshastigheten är stor. Låg prioritet av lagerhantering visade sig 

dels genom att den mesta hanteringen och beslutsfattande skedde på operationell 

nivå, vilket författaren konkluderar att om ledningen engagerar sig i frågorna och 

ser dem som strategifrågor skapas en starkare struktur.  (Rajev, 2008) Ovan 

nämnda studie genomfördes i Indien, liknande studier har också genomförts i 

Grekland och i Finland via fallstudier och observationer. Resultaten där påvisade 

att ansvaret för hanteringen av lagret helt låg på den operationella delen av 

företagen med minimalt stöd från ledningen vilket resulterade i bristande 

realtidsinformation. Även denna studies författare uppmanar till ökad prioritet 

av lagerstyrningsfrågor. (Chikan & Whybark, 1990).   
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Guerriero et. al (2013) hävdar efter en studie om lagerhantering att en av de vitala 

delarna inom den logistiska planeringen är produktallokering och menar att 

produktallokeringsmetoder bör utgå från en eller flera eller kombinationer av:  

 Klassificeringsmetoder 

 Matematisk modellering 

 Ruttoptimering  

 Lager-layout 

 Simulering  

Produktklassbaserad allokeringsmetod är den mest effektiva metoden för 

lagerplatstilldelning, det vill säga att varje produkt tillhör en viss klass och varje 

klass har en viss utsatt del i lagret (Guerriero et al. 2013). För 

produktklassificering finns det olika klassificeringskriterier, de vanligaste är 

popularitet, omsättningshastighet, efterfrågevolym samt förhållandet mellan 

popularitet och lagervolym, se till exempel (Schwarz, 1978), (Gibson & Sharp, 

1992), (Hwang, 2003). Den vanligaste analysmetoden för klassificering av 

produkter är ABC-klassificering där produkter i klass A anses vara de viktigaste 

produkterna.  Ett alternativt sätt att skapa klassificering till A, B och C kategorier 

publicerades av Douissa och Khaled (2016), då författarna skapade metoden 

PROAFTIN. Balaji och Kumar (2014) påvisade hur klassificeringsmetod 

Analytical Hierarcly Process (AHP), vilket bygger på multi-kriterieanalys teorier, 

gav ett annat utfall av produkternas placering för effektiv lagerhantering jämfört 

med ABC-klassificering i en studie där de undersökte produktplaceringen i lager 

hos tillverkande företag. En annan studie där forskarna använt ABC-

klassificering av varor för lagerhantering genomfördes genom simulering av 

produkthantering och produktallokering i ett varuhuslager för sportartiklar. Det 

lager som studien haft som fall var uppbyggt i flera lagervåningar, och således 

mättes tid för såväl vertikal som horisontal förflyttning. Resultaten påvisar att 

beroende på mätmetod var olika policys optimala. Därför konkluderar forskarna 

vikten av en tydlig prestationsindikator som ska reflektera aktuella lagrets behov, 

samt att processer och policys ligger till grund för detta, då det inte finns en 

optimal lösning som passar alla lager. Författarna påpekar också att 

produktklassificering är en vital del för att öka effektiviteten vid orderhantering 

i ett lager (Chan & Chan, 2011). 

Matematiska modelleringsmodeller för lagerallokering förekommer i 

forskningsområdet, även om uppmärksamheten i området varit liten. Ett fåtal 

matematiska modeller har föreslagits (Guerriero et al. 2013). Heragu et al. (2005) 

publicerade en matematisk programmeringsmodell för produkttilldelning till 

olika funktionella områden. Muppani & Gajendra (2008) presenterade en icke-

linjär programmeringsmodell för produktklassificering och dess relation till 

lagringsplatser. Önüt et al. (2008)  skapade en matematisk modell för 

lagerallokering, med restriktioner för plats med målet att minimera 

lagerhanteringskostnader. Modellen är anpassad för multi-vånings lager där 

lagerprodukterna klassificeras enligt omsättningshastighet.  
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Guerrierro et.al (2013) utvecklade en linjär modell som matematiskt 

representerar ett produktallokeringsproblem i ett varuhuslager med flertalet 

gångar och våningar med lagringsplatser. Målet med modellen var att minimera 

hanteringskostnaden genom dedikerade lagringsplatser åt olika produktklasser, 

så att produkter som sannolikt kommer att plockas samtidigt ligger i närheten av 

varandra. Den matematiska modellen testades på slumpmässiga scenarion och 

jämfördes mot implementerad allokeringsmetod, vilket påvisades generera 

kvalitativa resultat på mycket kortare tid. 

Likheter mellan tidigare studier och denna uppsats har hittats. Samtliga ovan 

nämnda matematiska modeller är anpassade efter det lager där det undersökta 

problemet ligger, ofta från ett mellanlager med flertalet olika artiklar som väntar 

på att levereras till kund (Balaji & Kumar-Senthil, 2014). Studier har gjorts 

genom simulering som testat olika alternativ till bästa lageruppsättning, de som 

funnits behandlar lager i våningar, inomhus (Chan & Chan, 2011). Studier har 

testat olika klassificeringsmetoder och diskuterat klassificeringens påverkan på 

lageruppsättningar (Douissa & Khaled, 2016). Inga funna studier har dock 

identifierat lagerstyrningsparametrar genom processkartläggning, för att 

använda som inputs i en optimeringsmodell samt skapat modellen, anpassad 

efter ett specifikt fall.   

En studie som tar upp alla tre begreppen processkartläggning, klassificering och 

lagerhantering är ”Inventory System and Functionality Evaluation for 

Production Logistics” (Khabbazi et.al 2013). Studien handlar om modellering av 

processer vid införande av ett logistik- och inventeringssystem och har 

huvudfokus på systemanpassning för datorstöd av processer, i detta fall 

lagerhanteringsprocesser.  

Denna studie är fördelaktig för forskningen genom att påvisa att 

optimeringsmodeller kan skapas utifrån en kombination av processkartläggning 

och artikelklassificering. Approachen har fått lite uppmärksamhet inom tidigare 

forskning, trots att Chan & Chan (2011) hävdar att optimeringsmetoder med 

lagerallokering bör utgå från rådande falls processer och policys. Studien är 

fördelaktigt för fallet genom att processer kartläggs och optimering planeras 

utföras på dess data vilket kan leda till förbättringsmöjligheter inom de interna 

lagerhanteringsprocesserna.  
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3 Metod 
3.1 Vetenskapligt synsätt 

Beroende av existerande kunskapsmängd som existerar inom en studies område 

antas studiens form. Det finns fyra olika grundläggande förfaranden, dessa är 

explorativa, deskriptiva, explanativa och normativa. Dessa väljs i fallande ord-

ning efter mängden befintlig information. Den förstnämnda används då det finns 

lite eller begränsad information om området och målet är att undersöka, den de-

skriptiva studien beskriver, den explanativa förklarar och den normativa studien 

vägleder då kunskap i området är känt. (Björklund & Paulsson, 2012).   

Relationen mellan forskning och teori kan delas upp i två olika ansatser, bero-

ende av hur forskaren avser angripa de teoretiska aspekterna inför aktuell forsk-

ning. Det berör vilka teorier som avses och vilken data som skall insamlas för 

att prova eller generera teorier. Ett deduktivt angreppssätt beskrivs genom att 

forskningen tar avstamp i befintlig teori. Ofta genom att hypoteser deduceras 

från redan känd teori, som sedan genomgår empirisk granskning. Det är teori 

och dess härledda hypoteser som styr den fortsatta forskningsprocessen.  Det 

motsatta, om teori är ett resultat av insamlad fakta är metoden av induktivkarak-

tär. Vid användning av den induktiva metoden är det observationer eller annat 

empiriskt underlag som genererar teorierna. Teori kan ses som resultatet av 

undersökningen. Deduktiva ansatser kan ha inslag av det induktiva, och det om-

vända fallet är också förekommande, vilket benämns abduktion (Björklund & 

Paulsson, 2012).  (Alan, 2007)  

3.1.1 Fallstudier 

En fallstudie kännetecknas genom att forskaren utvecklar en fördjupad analys av 

ett fall; exempelvis en händelse, en aktivitet eller en process (Creswell, 2014). 

Metoden har varit ifrågasatt på grund av svårigheten att generalisera resultaten 

från ett speciellt fall, men är numera erkänd och en vanligt förekommande 

forskningsmetod. Att lära av ett särskilt fall betraktas snarare som en styrka än 

en svaghet (Dubois & Gadde, 2002). En fallstudie kan innehålla såväl 

kvantitativ- som kvalitativ primär- och sekundärdata, ofta förknippas fallstudier 

dock med en kvalitativ ansats. En kvantitativ studie behandlar numeriska värden, 

är mer statistiskt inriktad och söker generaliserbara resultat. En kvalitativ studie 

behandlar i förta hand ord, är mer processinriktade, söker kontextuell förståelse 

och sker ofta i den naturliga miljö där ämnet studeras med involvering i 

undersökningsprocessen (Alan, 2007). Dock hamnar studier ofta inte i någon av 

dessa två ytterligheter, utan snarare tenderar att tillhöra den ena mer än den andra, 

det finns också så kallade mixade metoder som blandar metoder från de båda 

ansatserna (Creswell, 2014).  

För att uppfylla forskningssyften, att skapa ny kunskap till världen (Creswell, 

2014) behöver empiri insamlas. Primärdata är sådant som samlas in i för studien 
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syfte och det data som forskningsanalysen bygger på. Sekundärdata är data fram-

taget i annat syfte än för den aktuella studien, vilket bidrar till djupare förståelse 

för studiens syfte. Hur den praktiska datainsamlingen går till är beroende av stu-

diens metodansats och syfte samt författarens roll i forskningsuppsättningens 

omvärld.  Vid kvalitativa studier består de vanligaste insamlingsmetoderna av 

intervjuer och observationer. (Björklund & Paulsson, 2012) 

3.1.2 Intervjuer och observationer 

Intervjuer kan i sin tur uppdelas beroende av den strukturella nivån. Fullständigt 

strukturerade intervjuer kan nästintill jämföras med en enkätundersökning, då 

intervjun går ut på förbestämda frågor och förfarandet sker utan vidare diskuss-

ion eller möjlighet till följdfrågor. Semistrukturerade intervjuer innebär att un-

derlag till intervjun finns med punkter att ta upp med respondenten. De frågor 

som ställs är öppna och uppmanar respondenten att beskriva. Vid en semistruk-

turerad intervju tillåts följdfrågor och utsvävningar. En ostrukturerad intervju 

sker mer eller mindre utan förberedelse. Det kan beskrivas som spontana fråge-

ställningar med syfte att ge forskaren en djupare förståelse om något, dock finns 

en medvetenhet hos forskaren om vad denne vill ha ut av frågorna.  Intervjuer 

kan ske via direktkontakt, per telefon eller via mail.  

Observationer beror av forskarens inblandning i forskningssituationen, huruvida 

deltagande sker eller inte. Fullständig deltagande innebär att forskaren antar en 

deltagande roll i forskningssituationen och observerar fenomenet, till exempel 

deltar i en arbetsprocess hos ett studerat företag. Det ger möjligheten till forska-

ren att få en fullständig bild av processen och skapar självupplevd empiri hos 

denne. Fullständig observation innebär den andra ytterligheten, att forskaren inte 

deltar överhuvudtaget utan endast står på sidan och observerar ett skeende. Fors-

karen kan också anta en roll där i mellan, att delta delvis i processen och obser-

vera samtidigt. (Björklund & Paulsson, 2012) (Creswell, 2014) 

3.1.3 Reliabilitet och Validitet 

En studies träffsäkerhet och trovärdighet kan mätas genom dess validitet och 

reliabilitet. Dessa två kriterier är viktiga att ta i beaktning för att säkerställa en 

studies kvalitet. 

Reliabilitet är det begrepp som beskriver mätningars pålitlighet. En 

undersökning med god reliabilitet har låg andel felaktigheter. Reliabiliteten 

påverkas av undersökningens stabilitet, att resultatet av undersökningen bör stå 

sig över tid. Vilket innebär att korrelation bör förekomma om samma 

undersökning görs om senare. För att en studie skall kunna vara reproducerbar 

krävs det att den är utförd enligt en strukturerad metod. Validitet handlar om att 

rätt saker mäts, i vilken utsträckning insamlad data representerar det som var 

önskvärt att undersöka. Vikten ligger i att det råder överensstämmelse mellan de 

begrepp som diskuteras teoretiskt och insamlad empiri. Både reliabilitet och 

validitet kan öka genom att undersökning sker från flertalet perspektiv och 

använder kontrollfrågor vid data insamling.  
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Ytterligare en aspekt som har påverkan är en studies objektivitet, det vill säga 

till vilken utsträckning värderingar påverkar studien.  (Björklund & Paulsson, 

2012) 

3.2 Metodansats 

Givet studiens syfte, av vägledande karaktär, går det att placera den inom ra-

marna för en studie av normativt typ. Detta då det finns gott om tidigare forsk-

ning inom området för lagerhantering och lagerprocesser samt optimeringsmo-

deller och till viss del optimeringsmodeller ur ett lagerperspektiv. Redan befint-

lig kunskap studeras och struktureras beroende av dess applicerbarhet i det ak-

tuella fallet. Metodansatsen kan beskrivas som abduktion, då studien tenderar att 

falla mot en deduktivmetod eftersom tidigare studiers resultat styr utformningen 

av genomförandet, och mot en induktiv metod då resultatet förväntas bestå av 

förbättringsteoretiska principer för det specifika fallet och nivåvandring mellan 

teori och empiri sker kontinuerligt genom studien. Dubois & Gadde (2002) ar-

gumenterar för hur forskare som antar sig fallstudier inte skall låsa sig fast vid 

de induktiva eller deduktiva ansatserna utan helt och hållet bidra till ”teoriut-

veckling” istället för att testa eller generera teorier (Dubois & Gadde, 2002).  

Denna studie bygger på så väl kvalitativ- som kvantitativ data. Forskningsansats 

där det sker en mix av kvantitativa och kvalitativa metoder benämns helt enkelt 

mixad-metod. En design för användning av mixade metoder benämns ”Explora-

tory sequential mixed methods”. Se Figur 10 för en illustrativ beskrivning av 

metodansatsen. Metoden går ut på att forskningen delas upp i två faser, och star-

tar i en kvalitativ fas vars resultat bygger upp till en annan kvantitativ fas. 

(Creswell, 2014) 

Metoden rekommenderas bland annat då den kvalitativa fasen används för att 

skapa ett bättre mätinstrument av kvantitativa egenskaper inför den kvalitativa 

fasen (Creswell, 2014). Efter en studie i området menar Chan & Chan (2011) att 

nyckeln till framgång för effektiv lagerhantering är att matcha policyn med 

lagrets layout och de ordertyper som lagret hanterar. Därför antogs metodvalet, 

för att anpassa optimeringsmodellen utifrån det givna fallets policy, lagerlayout 

och ordertyper.  

Den första fasen handlade om insamling av kvalitativ data för att kunna 

identifiera de processer som råder inom lagerverksamheten i nuläget, samt kunna 

bygga upp en passande målbild med styrparametrar anpassade för fallet. Med 

andra ord skapa en processkartläggning samt beskriva målfunktion och bivillkor 

med ord. Den andra fasen gick ut om att matematiskt beskriva samma 

problemuppställning och modellera problemet på insamlad kvantitativ data. 
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Figur 10 - Illustrativ beskrivning av "Exploratory sequential mixed methods" 

(Creswell, 2014) 

 

3.3 Studiens genomförande 

Baserat på de metodteoretiska aspekter som beskrivits, antar denna studie en 

modell enligt Figur 11. Mellan planerings- och slutfas återfinns två uppdelade 

datainsamlings- och analysfaser, som representerar den kvalitativa respektive 

kvantitativa uppdelningen. De delar som genomförandet uppdelats till följer inte 

alltid den kronologiska ordning som beskrivs då iterativa inslag med korrigering 

har vart ofrånkomligt. 

I planeringsfasens delar ingår ”lära känna organisationen”, i datainsamlingsfasen 

ingår observationer, intervjuer och ”nulägesbeskrivning”. Dessa delar kom till 

vis del att samköras i form av ”dagar på fält”. Med andra ord att författaren 

fysiskt befann sig i processen och gick bredvid personal för att med egna ögon 

se hur nuläget var. Kompletterande information införskaffas i efterhand, varav 

vandring skett bakåt i metodkartan. Intervjuer med olika berörda personer, 

beroende av befattning utfördes vid olika tillfällen. Teoretisk faktainsamling 

skedde parallellt med andra faser. 

För att uppfylla studiens syfte behövedes empiri insamlas i form av kvalitativ- 

och kvantitativ data samt sekundär- och primär data. Sekundärdata är bland an-

nat innehållet i den teoretiska referensramen. Primärdata är sådan data som sam-

las in i genomförandefasen inom ramarna för denna studie. Sekundärdata som 

behövs för studien är till största del, om inte helt, av kvalitativ karaktär. Det då 

data är i form av deskriptiva syften och resultat från tidigare studier samt rådande 

teorier inom området. Insamlingen bestog till stor del av en litteraturstudie där 

information hämtats i undervisningsböcker och i publicerade artiklar i forsk-

ningsområdet, använd sökmotor har till stor del varit Google Scholar, med 

sökorden ”Business process modeling”, ”product classification” och ”inventory 

management”. En blandning av tryckt litteratur och akademiska publikationer 

ger en mångsidighet till referensramen.  

Det kvalitativa primärdata som använts, insamlades under den första fasen i stu-

dien.  Insamling skedde i form av observationer på plats hos det undersöka före-

taget. Detta genom deltagande observationer, ostrukturerade intervjuer med be-

rörda personer som jobbar inom lagerprocessen och semistrukturerade intervjuer 

med personer med mer övergripande ansvar. Av intresse var att kartlägga pro-

cessen och att identifiera parametrar att ta hänsyn till vid optimering. Process-

kartläggningen skedde genom en processvandring. Ostrukturerade intervjuer an-

vändes för att få svar på naturliga följdfrågor som uppkom vid processvandring. 
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Frågor var exempelvis ”vad tycker du fungerar bra idag?” och ”hur skulle du 

vilja att det var i stället?”. Semistrukturerade intervjuer hölls för att bringa klar-

het till hur det är tänkt att processen skulle fungera och få mer insikt i de bakom-

liggande processerna.  

Kvantitativ primärdata som insamlats under den andra studie fasen, är hämtat 

ifrån de existerande affärssystem som finns på plats på det undersökta företaget. 

Detta kvantitativa data består bland annat av artikelnummer, lager platser, tidi-

gare försäljningsstatistik, och lagervärden. Data insamlades också om lagrings-

platsernas storlek, paket storlek, avstånd och produktspecifika krav, så som krav 

på placering under tak eller inte. Avstånd mellan olika knytpunkter i lagret har 

mätts av författaren med hjälp av ett mäthjul och med hjälp av planritningar.  

Datat har avbildas i form av sammanställning och strukturering utifrån process-

kartläggning, intervjudata och avbildning av lager efter observationer samt ma-

tematisk notationsbeskrivning av situationen.  

 

Figur 11 - Studiens genomförande 

3.4 Modelleringsverktyg 

För att modellera optimeringsmodeller finns det programvaror som med hjälp av 

olika algoritmer löser optimeringsproblem. I denna studie används 

programvaran LINGO. LINGO är ett omfattande verktyg och 

programmeringsstöd med ett kraftfullt språk för att bygga och redigera 

optimeringsproblem, och har flertalet inbyggda lösare (mjukvara för att lösa 

optimeringsproblem). LINGO kan hantera bland annat linjära, icke-linjära, och 
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stokastiska optimeringsmodeller, modellering sker effektivt genom dess 

inbyggda algoritmer, vilket är fördelaktigt vid stora modelleringsproblem. 

Programvaran har också anropsfunktioner som gör det möjligt att importera och 

exportera data mellan programmet och bland annat kalkylverktyg, vilket 

underlättar hanteringen vid stora datamängder. (Lingo - The Modeling Language 

and Optimizer. Lindo Systems inc., Chicago, Illinois, USA, 2016) 

3.5 Filosofisk utgångspunkt 

Studien genomförs från ett pragmatiskt förhållningssätt till forskningsmetoder. 

Vid den pragmatiska, filosofiska utgångspunkten ligger fokus på att förstå och 

lösa forskningsproblemet. Istället för att låsa metodval till metoder som 

härstammar från en viss typ av filosofi använder pragmatikern de metoder som 

passar det aktuella problemet. Denna filosofiska utgångspunkt är också den som 

oftast associeras med ett mixat metodval. (Creswell, 2014) 

En forskningskategori som inte binder sig till en specifik forskningsmetod eller 

forskningsstrategi är design science. Design science handlar fundamentalt om 

problemlösning genom att skapa och utvärdera artefakter i syfte att lösa ett känt 

problem, ofta i en organisatorisk kontext. Med målet att skapa värde, det vill 

säga komma till rätta med problemet och underlätta för problemägaren. (Hevner, 

March, Park, & Ram, 2004) En liknande definition presenterades av 

Johannesson och Perjons (2012) som  

”An artifact is an object made by humans with the intention to be used for 

addressing a practical problem”, se illustration i Figur 12. 

 

Figur 12 - Personer, problem och artefakter (Johannesson & Perjons, 2012) 

Artefakter kan framställas på flertalet olika vis, från avancerade matematiska 

teorier, formella logiska utvecklingar och mjukvarusystem till informella 

beskrivningar. Blandningar kan också förekomma, så som kombination av en 

beskrivande ”best practice” med en matematisk modell som stöd. Brett kan de 

delas upp i tre former:  

 Modeller (exempelvis abstraktioner och representationer). 

 Metoder (exempelvis algoritmer).  
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 Implementering (exempelvis av system eller prototyptest). (Hevner et al. 

2004) 

Enligt Hevner et al. (2004) är en av de viktigaste aspekterna inom design science 

och artefaktframställning som en forskare står inför, förståelsen av 

grundproblemet som artefakten är skapad för och artefaktens passform i 

kontexten. En annan viktig aspekt är skillnaden på rutinmässig design och design 

science. Huvudskillnaden ligger i problemets och lösningens natur samt 

huruvida det lämnar ett bidrag till den arkiverade litteratur basen. Den 

förstnämnda handlar om tillämpning av befintlig kunskap för att lösa ett 

organisatoriskt problem, till exempel genom funna ”best practices”. Motsatt 

handlar design science om att lösa olösta problem, eller tidigare lösta problem 

genom mer effektiva lösningar på unika sätt. Design är således både en process 

med ett antal aktiviteter och en produkt, som i detta fall anses vara artefakten. 

För att definiera processen används metoder, där dessa tidigare kända metoder 

används som guide för problemlösning. Vilken typ av metod som används, skall 

anpassas efter rådande situation.  

Samma författarkvartett för liknande resonemang kring användandet av teorier. 

Det viktiga är inte vilka som används, utan att och hur de används samt att de 

fyller ett syfte. Inom design science så används teorier dels för att härleda fram 

artefakter och dels för att förklara möjliga effekter hos en artefakts förväntade 

användningsområde. Det vill säga dess användbarhet och inverkan på en 

organisation eller de människor som kommer i kontakt med artefakten.  

Johannesson och Perjons (2012) presenterar ett ramverk för problemlösning 

innehållande aktiviteter som bör utföras och frågeställningar som bör besvaras 

under skapandet av en artefakt. De olika aktiviteterna är:  

 Problemspecificering. 

 Föreslå artefakt och definiera krav. 

 Design och utveckling av artefakt. 

 Demonstration av artefakt. 

 Utvärdering av artefakt.  

Det handlar således om att identifiera ett specifikt problem och dess kontext, 

samt ett mer allmänt problem som det specifika problemet utgör.  Nästa steg är 

att komma med ett lösningsförslag för problemet (artefakten), realisera 

lösningsförslaget för att sedan se huruvida det löser det praktiska och det 

allmänna problemet. (Johannesson & Perjons, 2012) För att artefakten ska vara 

meningsfull måste den vara värdeskapande i problemsituationen, om ett 

lösningsförslag inte mappar det verkliga problemet, kan det inte skapa värde. 

Inte heller kan den nya artefakten skapa värde om den inte löser problemet, och 

om värde inte kan visas saknas det grund för att påstå att artefakten bidrar till att 
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lösa problemet. (Hevner et al. 2004) 

De delar som ingår i ramverket för artefaktskapande återfinns i denna studies 

tillvägagångssätt. Problemspecificering har skett i processkartläggningen. 

Förslag på artefakt och dess krav återfinns i grundkonstruktionen av 

optimeringsmodellen. Artefakten skapas i samband med optimeringsmodell och 

demonstreras senare som ett resultat av optimeringsmodell och genererat 

förbättringsförslag. 

 

3.6 Etiska och samhälleliga aspekter 

Etiska och samhälleliga aspekter måste enligt Creswell (2014) beaktas under alla 

faser av en studie. Ett utdrag av aspekter att ta hänsyn till innan och under en 

studie samt hur de hanterats i denna studie pressenreas nedan.  

 Identifiera en fördelaktig forskningsfråga. Innan studien kan 

starta skall det vara avtalat med det aktuella företaget att studien 

får ta form där och ta del av dess empiri. Det är önskvärt att före-

taget är införstådda med att de får ta del av resultaten och att en 

förhoppning är att resultaten skall ligga dem till gagn. Under stu-

diens gång är det önskvärt med en öppen dialog och vid slutskedet 

skall det finnas en inplanerat presentation där de skall kunna ta 

del av studiens slutsatser.   

 

 Respekt för normer och respekt för företagets verksamhet. Då 

författaren avser att befinna sig på fallets naturliga plats under stu-

diens gång är det viktigt att försöka anpassa sig till den rådande 

företagskulturen och inte gå emot de normer som existerar där. 

Genom att skapa tillit kan det leda till att mer spontan information 

lämnas ut, inte sådant som de tror eftersöks, utan sådant som fak-

tiskt påvisar hur det är. Det kan också leda till en känsla hos de 

deltagande att författaren inte stör deras dagliga arbete för mycket. 

Även om resultaten kan ha fördelar för den strategiska och för-

hoppningsvis även den operativa delen hos företaget kan de an-

ställa ändå anse att det är viktigast att det dagliga arbetet blir utfört. 

Det är också viktigt att författaren har förståelse för detta fenomen. 

Dock måste författaren också ha den disciplin att själv inte bli fär-

gad av företaget för mycket, då resultaten skall tolkas på ett ob-

jektivt sätt.  

 Respekt för de deltagande. För att visa respekt till de som deltar 

i studiens genomförande avser författaren att alltid informera om 

syftet med studien och deltagarnas bidrag. Informera om anony-

mitet och att subjektiv information från deltagarna ej skall kunna 

härledas till den som delgett det. Ej pressa deltagare om inform-

ation som de inte vill ge ut eller lura dem på något vis. Undvika 

publikation av resultat som skulle kunna skada dem på något vis.  
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 Datahantering. Överenskommet med det studerade företaget om 

vilken typ av data som får användas och inte användas.  

 Analys. Ej manipulera resultat för att framställa studien eller fal-

let på ett missvisande sätt. 

 

 

 

 



Optimeringsmodell för produktallokering  Modell 

Erika Östlund  2017-05-29 

 

  

  28 

4 Modell 
I kapitlet presenteras modellen som skapats för att uppnå studiens syfte. 

4.1 Identifiering 

Modellen är en genomflödesmodell, vilket är en transportmodell (Lundgren, et 

al. 2008). Se Figur 13 för illustration. Produkter flödar genom modellen, från det 

att de produceras tills att de lastas ut från lagret. Det finns tre olika möjligheter 

till att starta flödet, produkter tillkommer från förädling, produktion eller 

inkommer från lego-producenter. Det finns ett visst antal möjliga lagringsplatser. 

Varje lagringsplats har ett korresponderande avstånd, till lagringsplatsen 

beroende av den placerade produktens produktionstyp och till lastningsplats.  

Lastplatsen har en efterfrågan som motsvarar produktionen. Eftersom att 

modellen ska generera vilken unik produkt som skall förvaras på respektive 

lagringsplats, ska modellen avslutas i mittennoderna, vilket gör att 

lastplatsnoden endast blir artificiell. Avståndet från respektive lagringsplats till 

lastplats adderas därför till de andra avstånden, så att de ändå räknas med.  

Egenskaper som påverkar modellen är: 

 Avstånd mellan varje uttagsplats (förädling, produktion och lego) 

och lagringsplatser. 

 Produkt produceras på (och utlastas där med från olika) respektive 

uttagsplats. 

 Produkt plockas ett vist antal gånger från lagringsplats till lastplats 

under ett vist tidsintervall.  

 Takstatus på lagringsplats, det vill säga finns eller finns inte.  

 Takstatus på produkt, det vill säga behöver lagras under tak eller 

inte. 
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Figur 13 - Illustration genomflödesmodell 

 

4.2 Matematisk definition 

4.2.1 Mängder 

 

U = {U1, U2, U3} = {L, F, P} mängden utlastningsplatser (terminaler), in-

dexeras med Ui där 1 ≤ i ≤ 3. 

F = {F1, F2, …, Fn} mängden fack (lagringsplatser), indexeras med Fi där 

1 ≤ j ≤ n. 

FT = { FT1, FT2, …, FTn} mängden fack med tak. Indexeras FTi där 1 ≤ j 

≤ n. FT är en delmängd till F, sådant att FT ⊆ F. 

P = {P1, P2, …, Pn} mängden produkter, indexeras med Pk där 1 ≤ k ≤ n. 

PT = {PT1, PT2, …, PTn} mängden produkter som kräver tak. Indexera-

smed Pk där 1 ≤ k ≤ n. PT är en delmängd till T, sådant att PT ⊆ T. 

A = U x F, mängden möjliga kombinationer av vägar mellan alla utlast-

ningsplatser och fack (varje kombination har ett avstånd), så att (Ti, 

Fi) ∈ A. 

T = A x P, mängden möjliga kombinationer av transporttyper, sådant att 

(Ti, Fi, Pk) ∈ T. 
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4.2.2 Parametrar 

Tabell 1 - Parametrar 

Beteckning Beskrivning Enhet Datatyp 

𝑝𝑘
𝑛 Antalet plockningar n av produkt k Styck Heltal 

𝑝𝑡𝑘
𝑛 

Antalet plockningar n av produkt k, 

produkter som kräver tak. 
Styck Heltal 

𝑎𝑖
𝑗
 

Avståndet från utlastningsplats i till 

fack j 
Meter Heltal 

𝑎𝑡𝑖
𝑗
 

Avståndet från utlastningsplats i till 

fack j, fack som har tak. 
Meter Heltal 

4.2.3 Variabler 

Samtliga variabler som används i modellen är binära variabler. Det vill säga antar 

värden 1 eller 0. Variablerna definieras som: 

𝑥𝑗,𝑘 =  {
1,   om produkt 𝑘 från utlastningsplats L lagras på lagringsplats 𝑗

0,                                     annars                                                                  
    

 

(kräver tak) 

𝑦𝑗,𝑘 =  {
1,   om produkt 𝑘 från utlastningsplats F lagras på lagringsplats 𝑗
0,                                     annars                                                                      

 

(kräver tak) 

𝑧𝑗,𝑘 =  {
1,   om produkt 𝑘 från utlastningsplats P lagras på lagringsplats 𝑗
0,                                     annars                                                                      

 

(kräver tak) 

𝑙𝑗,𝑘 =  {
1,   om produkt 𝑘, från utlastningsplats L lagras på lagringsplats 𝑗
0,                                       annars                                                                      

 

𝑚𝑗,𝑘 =  {
1,   om produkt 𝑘, från utlastningsplats F lagras på lagringsplats 𝑗
0,                                       annars                                                                      

 

𝑛𝑗,𝑘 =  {
1,   om produkt 𝑘, från utlastningsplats P lagras på lagringsplats 𝑗
0,                                       annars                                                                      
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4.3 Matematisk formulering 

4.3.1 Målfunktion 

min 𝑍 = ∑ ∑ 𝑝𝑘
𝑛 ∗ 𝑎𝐿

𝑗

𝑘∈𝑃

∗

𝑗∈𝐹

𝑥𝑗,𝑘 + ∑ ∑ 𝑝𝑘
𝑛 ∗ 𝑎𝐹

𝑗

𝑘∈𝑃𝑗∈𝐹

∗ 𝑦𝑗,𝑘

+ ∑ ∑ 𝑝𝑘
𝑛 ∗ 𝑎𝑃

𝑗
∗ 𝑧𝑗,𝑘

𝑘∈𝑃𝑗∈𝐹

+ ∑ ∑ 𝑝𝑡𝑘
𝑛 ∗ 𝑎𝑡𝐿

𝑗

𝑘∈𝑃𝑇

∗

𝑗∈𝐹𝑇

𝑙𝑗,𝑘

+ ∑ ∑ 𝑝𝑡𝑘
𝑛 ∗ 𝑎𝑡𝐹

𝑗
∗ 𝑚𝑗,𝑘

𝑘∈𝑃𝑇𝑗∈𝐹𝑇

+ ∑ ∑ 𝑝𝑡𝑘
𝑛 ∗ 𝑎𝑡𝑃

𝑗
∗ 𝑛𝑗,𝑘

𝑘∈𝑃𝑇𝑗∈𝐹𝑇

 

(4.1) 

4.3.2 Bivillkor 

∑ 𝑝𝑘
𝑛 ∗ 𝑎𝐿

𝑗

𝑘∈𝑃

∗ 𝑥𝑗,𝑘 + ∑ 𝑝𝑘
𝑛 ∗ 𝑎𝐹

𝑗

𝑘∈𝑃

∗ 𝑦𝑗,𝑘

+ ∑ 𝑝𝑘
𝑛 ∗ 𝑎𝑃

𝑗
∗ 𝑧𝑗,𝑘

𝑘∈𝑃

+ ∑ 𝑝𝑡𝑘
𝑛 ∗ 𝑎𝑡𝐿

𝑗

𝑘∈𝑃𝑇

∗ 𝑙𝑗,𝑘 + ∑ 𝑝𝑡𝑘
𝑛 ∗ 𝑎𝑡𝐹

𝑗
∗ 𝑚𝑗,𝑘

𝑘∈𝑃𝑇

+ ∑ 𝑝𝑡𝑘
𝑛 ∗ 𝑎𝑡𝑃

𝑗
∗ 𝑛𝑗,𝑘

𝑘∈𝑃𝑇

≤ 1 för alla 

j∈F.     (4.2) 

∑ 𝑥𝑗,𝑘 = 1

𝑗=𝑛

𝑗=1

 
för alla k 

∈P. 

(4.3) 

∑ 𝑦𝑗,𝑘 = 1

𝑗=𝑛

𝑗=1

 
för alla k 

∈P. 

(4.4) 

∑ 𝑧𝑗,𝑘 = 1

𝑗=𝑛

𝑗=1

 för alla k 

∈P. 

(4.5) 

∑ 𝑙𝑗,𝑘 = 1

𝑗=𝑛

𝑗=𝑚

 
för alla k 

∈ PT. 

m=120 

(4.6) 
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∑ 𝑚𝑗,𝑘 = 1

𝑗=𝑛

𝑗=𝑚

 
för alla k 

∈ PT. 

m=120 

(4.7) 

∑ 𝑛𝑗,𝑘 = 1

𝑗=𝑛

𝑗=𝑚

 
för alla k 

∈ PT. 

m=120 

(4.8) 

𝑥𝑗,𝑘 , 𝑦𝑗,𝑘 , 𝑧𝑗,𝑘 , 𝑙𝑗,𝑘 , 𝑚𝑗,𝑘 , 𝑛𝑗,𝑘  ∈ {0,1}  (4.9) 

 

4.4 Förklaring till matematisk formulering 

4.4.1 Målfunktion 

Modellens målfunktion, ekvation (4.1), minimerar total körsträcka vid placering 

av varor i lager och orderplockning genom multiplikation av förväntat antal 

plockningar av en viss produkt, avstånd mellan utlastningsplats och fack samt 

binärvariabel för aktuell möjlig kombination av produkt och rutt.   

4.4.2 Bivillkor 

Ekvation (4.2) säkerställer att endast en produkt placeras i ett fack så att inga 

delade fack kan förekomma. För alla fack j, varieras produkt k, och endast en 

eller ingen transportkombination är möjlig till ett fack.  

Ekvation (4.3), (4.4), (4.5), (4.6), (4.7) och (4.8) tvingar igenom transporter i 

modellen. Det måste finnas exakt en transporttyp för varje produkt, summan av 

alla möjliga transportkombinationer associerade med en viss produkt måste vara 

lika med ett. Skillnaden mellan de olika ekvationerna är att de behandlar olika 

rutter, exempelvis ekvation (4.3) behandlar transporter för produkter som 

kommer från utlastningsplats lego och ekvation (4.8) transporter för produkter 

som kommer från utlastningsplats produktion och kräver tak. Lagringsplatser 

med index högre än och lika med 120 har tak, i detta fall.  

Ekvation (4.9) gör variablerna binära vilket gör att modellen är ett PILP-problem.  

Figur 14 illustrerar modellen med mängder, parametrar och flöden. Mängden 

produkter P och dess delmängd PT (kräver tak), båda med index k, representeras 

längst till vänster. I figur representerar index kx okänt nummer på index k. Varje 

produkt har parameter (statisk data) 𝑝𝑘
𝑛  eller 𝑝𝑡𝑘

𝑛 . Varje produkt tillhör en 

utlastningsplats U. Varje utlastningsplats F, P och L är representerat nästintill, till 

höger om produkterna.  

Mängden fack F och dess delmängd FT (har tak), båda med index j finns längst 

till höger i bilden. Mellan varje utlastningsplats och fack finns det transportvägar 

med avstånd. Vilket representerar mängden A, varje avstånd med respektive 
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parameter 𝑎𝑖
𝑗

 eller 𝑎𝑡𝑖
𝑗

.  Möjliga kombinationer mellan transportvägar och 

produkter är mängden transporter T, och representeras som sträck mellan 

mängderna U och F. Färgade transporter finns bara mellan delmängderna (de 

fack med tak, och de produkter som kräver tak). Detta gör att produkter som inte 

kräver tak kan placeras i samtliga fack, men de som kräver tak endast kan 

placeras där det finns tak. 

 

Figur 14 - Modellbeskrivning 
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5 Resultat 
5.1 Nulägesbeskrivning 

Organisationens syfte är att försörja handeln med de produkter som företaget 

erbjuder. Organisationen verkar i flera länder, men för den svenska handeln sker 

all distribution från siten lokaliserad i anslutning till det aktuella fallets lagerplats. 

På siten bedrivs arbete med sälj och kundkontakt, produktion och förädling samt 

hantering av lager och distribution. Det övergripande operationella flödet 

återfinns i Figur 15. Flödet startar i ett kundbehov och avslutas i levererad 

produkt med ambitionen att uppfylla kundbehovet och skapa nöjda kunder.  

 

Figur 15 - Övergripande operativt flöde 

Prognostisering av framtida produktbehov grundar sig i kundbehov, kundkontakt, 

produktutveckling och affärsinriktning och görs av ledningsgruppen i samband 

med budgetarbete. Produktionsplanering sker för att produktion och eventuell 

ytterligare förädling ska kunna säkra leverans enligt prognos. Produktion och 

förädling sker dels i egen regi och dels hos lego-producenter. Samtliga 

färdigvaror lagerhålls i färdigvarulagret, tillsammans med varor som lagerhålls 

för vidare förädling innan de återförs till samma färdigvarulager. Kunder 

beställer produkter på daglig basis. Order tas emot av innesäljare som förmedlar 

beställningarna till lagerpersonalen genom ett internt affärssystem. Innesäljare 

bokar också distribution med externa leverantörer.  

Samtliga delar inom det övergripande interna flödet har påverkan på varandra 

och på färdigvarulagrets situation. Sker inte produktion och förädling i takt med 

verkliga beställningar så resulterar det i brister av vissa produkter på lagret. Sker 

inte verklig försäljning i enlighet med prognostisering och produktion resulterar 

det i ett för stort lager med risk för inkurans eller för litet lager med risk för 

brister. För många paket som lagerhålls ökar också antalet hanteringar av varje 

paket innan leverans till kund. Var gång ett paket flyttas i lagret är det en 

hantering, och varje hantering medför risker för skadade paket vilket resulterar i 
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osäljbara produkter eller missnöjda kunder. Sker inte distribution i enlighet med 

vad som avtalats uppkommer störningar i flödet. Endera så får lastbilschauffören 

vänta onödigt länge på lastning och skapar köbildning i uttaget, eller så måste 

ordern stå kvar på utlastningsplats och ta upp plats för andra orders, det senare 

scenariot påverkar också organisationens kunder.  

Försäljning, produktion och distribution sker året runt. Dock är försäljningen 

tydligt förhöjd under sommaren i jämförelse med resterande delar av året, med 

pik strax innan den svenska semesterperioden. Se Figur 16, för år 2016 

försäljningskurva (endast från undersökt sajt). Årets försäljningstrend var inte 

unik, utan representerar försäljningsfördelningen ett normalår. På grund av 

denna försäljningsstruktur ser lagret och dess hantering något annorlunda ut 

beroende av säsong.  Under sommaren är det högt tryck på utlastningsenheten 

och mycket tid går åt att plocka orders och lasta lastbilar. Under den mindre 

intensiva försäljningsperioden är ett stort fokus hos organisationen snarare att 

bygga lager för att kunna säkra leverans vid kommande högtryck. Vid 

lageruppbyggnad påverkas lagerenheten genom utplacering av produkter till 

lager.  

 

Figur 16 - Försäljningskurva 2016 

Att föra lager är för organisationen en vital del. Produktion mot beställning är 

praktiskt omöjligt. Detta på grund av ett stort sortiment sett till antalet unika 

produkter och långa produktionstider i jämförelse med avtalade leveranstider. 

Produktionskapaciteten är lägre än försäljningen vid den högre 

försäljningsperioden. Att avtala bort leveranstider med kund, för att kunna 

producera mot beställning istället för mot prognos, antas inte generera 

konkurrensfördelar i branschen. Vidare sett ur ett kundperspektiv, går det inte att 

endast lagerhålla de produkter som säljer mest, totalt till alla kunder. Med 

förhöjd leveranstid av vissa produkter, eller hög frekvens på nekande av vissa 

produkter, finns det andra leverantörer på marknaden som bättre kan matcha 

behov.  

Det finns för tillfället tre stycken tjänster för lagerhantering, vid högre 

belastningsperioder kan det utökas till fyra tjänster. Arbetet sker under skiftgång, 
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med ett förmiddagsskift och ett eftermiddagsskift. De tre tjänsterna har alla 

samma benämning men arbetsuppgifterna skiljer sig något dem emellan. En är 

ansvarig för lagerhantering, en är ansvarig för orderplockning och en är ansvarig 

för lastning/lossning och kommunikation med lego-producenter. 

Huvuduppgiften på eftermiddagspasset är att plocka fram varor och ställa i 

ordning orders som skall gå iväg med lastbil nästkommande dag. Även om 

huvudfördelningen av uppgifter finns så hjälps alla åt vid behov. Om inte alla 

orders har plockats på kvällen, plockas det orders även på morgonen, och om det 

är många lastbilar att lasta eller lossa hjälps de åt även där. Ytterligare en 

befattning påverkar lagrets direkta hantering, det är den truckförare som är 

dedikerad produktionen. Varje produktionsskift har en tillhörande 

produktionstruckarbetare. Dennes huvuduppgift är att tillhandahålla 

produktionen med råvara och skapa ordning i råvarulagret. Så fort ett paket 

producerats och paketerat övergår ansvaret till lagerhanteringspersonalen, dock 

måste paketen flyttas från produktionen, vilket oftast görs av produktionstrucken.  

Övriga uppgifter som lagerhanteringspersonalen ängar sin tid åt är skottning och 

sandning, underhåll av lagringsyta, underhåll av truckar och traktorer, ser till så 

att förädlingsenheten har tillräckligt med råvara, samordnar lastning och 

lossning till anda lagerplatser, inventering, med mera. Fokus i de dokument som 

finns upprättade för överenskommelse mellan truckförare och organisation är 

ansvar för att rätt paket finns där de är facksatta, att skador på paket hanteras på 

en gång samt ordning och reda. Förutom tilldelning av ansvar finns det inga 

dokumenterade rutiner eller arbetsprocesser. Utförandet av all lagerhantering 

sker på rutin eller med utgångspunkt från erfarenhet.  

5.1.1 Processkartläggning – utplacering av varor i lager  

Processen att placera varor i lagret börjar med behovet av att lagra varor, endera 

genom egen produktion eller genom att varor inkommer med lastbil från någon 

av lego-producenterna, se Figur 17 (Större modell återfinns i bilaga A). 

Processen ter sig något annorlunda beroende av varifrån behovet uppstår, även 

om flertalet arbetssteg är delade. Processen är ständigt återkommande och något 

som sker dagligen.  
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Figur 17 - Process "placera varor i lager" 

I det interna systemet står det vilka produkter och vilka mängder som produceras 

för tillfället och hur den kommande planeringen ser ut, i realtid. Det är 

lagerarbetarens uppgift att meddela produktionstrucken vart i lagret dessa paket 

ska placeras. När detta inte meddelats kan producerade varor ställas av där 

produktionen finner plats, vilket inte alltid är vart det var avsett.  

I de fall då behov uppstår på grund av inkommande produkter är det endera redan 

känt eller inte känt. Vid kända inkommande laster kan information som vilken 

tid, vilken dag och vilka produkter de har med sig, vara med. I andra fall kan det 

endera bara vara känt att det kommer ett visst antal lastbilar från en känd 

avsändare under en viss vecka, vad som kommer och vilken dag är okänt, vilket 

leder till att lastbilen ”bara dyker upp”. Oavsett situation, så lastas inkommande 

produkter av från lastbilen när den inkommer till lastning/lossningsplats för 

lastbil. Produkterna placeras på tillfällig lagringsplats i anslutning till 

lastning/lossningsplats för lastbil och lagret.  

När det är bestämt vart produkterna ska placeras, oavsett varifrån de kommer, 

kör truckarna fram och tillbaka från tillfällig lagrings plats eller från 

produktionsuttag till aktuellt lagringsfack. I det interna systemet noteras varje 

paket och fack, så kallad facksättning. Körning och facksättning upprepas tills 

att alla paket är utplacerade och facksatta.  

När det inte finns plats, det vill säga när strängar inte står tomma, skapas det 

plats. Detta gäller oavsett om det handlar om interna eller externa produkter. Att 

skapa plats, frigöra strängar, eller ställa ihop lagret, är en av de mest tidskrävande 

uppgifterna. För att frigöra strängar omplaceras några produkter som redan står 

i lagret, ofta är det produkter som lagerhanteraren vet att det inte går så mycket 

av och som inte har volymer som tar upp en hel sträng som ställs samman. Det 

kan också ske genom omflyttning, en produkt som tidigare ställt ut på olika 

platser, ställs samman.  
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Om jag vet att det ska komma en viss vara, så kollar jag om det står fler av den sorten 

någon annanstans, och om det får plats. Om de är utspridda försöker jag samla ihop det, 

för att få mer struktur. (Lagerarbetare) 

5.1.2 Processkartläggning – Orderplockning  

Processen att plocka orders startar då en inkommen kundorder har behandlats, 

en orderbekräftelse har skickats och en distributör bokats. Processen är ständigt 

återkommande och något som sker dagligen. Se Figur 18 (större figur i bilaga 

B). Processen kan ta olika lång tid, beroende av orderns storlek och produkternas 

placering i lagret. Uppskattad tid är mellan 20 minuter och två timmar per order. 

Orderplockning startar då lagerarbetare uppdaterar system och kollar om 

oplockade orders ligger i systemet, och således inte så fort en order har 

behandlats. Varje truck och traktor är utrustad med en dator som har tillgång till 

organisationens affärssystem. Om inga nya orders finns att plocka vid 

uppdatering av internsystem, är status att alla order som ska gå iväg är plockade 

och placerade på tillfällig utlastningssträng alternativt i status lastad på lastbil. 

Order plockning sker vanligen under eftermiddagsskift, då det finns flera orders 

att hantera.   

När lista med oplockade orders finns väljer lagerarbetaren en order att arbeta 

med. Varje order plockas för sig, där de order som ska skickas iväg på närmaste 

dag plockas först. Vilken order av de som ska gå samma dag som plockas först 

spelar egentligen inte någon roll, men enligt rutin brukar de alltid börja med den 

order som har flest paket eller av annan anledning förväntas ta längst tid. 

Anledningen till att de krångligaste orderna hanteras först är dels för egen 

vinning att ”bli av med dem” och dels för nästkommande skifts skull, om alla 

orders inte är klara är det bättre att lämna kvar de snabbplockade orderna. Sedan 

väljs en tillfällig lastningssträng ut för att placera de plockade varorna på, där de 

får stå i väntan på distribution och sedan är det dags att börja plocka ordern.  I 

systemet framgår det vilka produkter som är beställda och antalet paket av varje, 

för varje order. För att underlätta för nästkommande process, att ställa på order 

på lastbil, plockas de längsta produkterna först, så de hamnar i rätt ordning.  

 

Figur 18 - Orderplockningsprocessen 



Optimeringsmodell för produktallokering  Resultat 

Erika Östlund  2017-05-29 

 

  

   39 

Vald produkt att plocka väljs i systemet, där det framgår på vilken eller på vilka 

lagerplatser paket av denna typ finns placerade. Det finns inga skriftliga 

överenskommelser på hur hanteringen ska vara om det finns paket uppställda på 

flera lager platser. Ofta står de på olika platser på grund av att alla paket inte fått 

plats på samma ställe vid utlastning till lager. En orderplockare konstaterade att: 

Jag brukar ta från den mindre högen först, om jag vet att de står långt ut. Det vill säga om 

jag vet att de placeras där för att de inte fick plats med den större pakethögen, då står de 

lite på sidan eller stänger in andra paket. Då är det också lätt att plocka dem. Men det är 

jag det, alla gör inte så. Och ärligt gör jag inte alltid det heller. (Lagerarbetare) 

Vidare menar samma orderplockare att det är bra att ta från de mindre högarna 

först eftersom det frigör fack, och bidrar till att samla alla paket av en sort till ett 

ställe. Vid de tillfällen då pakettyper delas upp brukar de handskriva lappar som 

de fäster på de större högarna med en uppmaning om att plocka från annan 

lagrings plats. Om något eller några paket ställts för av annan produkt typ, 

samtidigt som de finns mer lättillgängliga på annan plats, då plockas det från den 

lättillgängliga platsen. Att gräva fram ett paket, när det inte behövs, är enligt 

truckföraren endast tidskrävande.  

Om sökt paket står lättillgängligt plockas det - eller flera om det skall vara det 

på ordern, det går att ta upp till fyra paket per körning-, körs till avsedd lastplats 

och facksätts om i systemet. Denna process loopar runt tills det att alla paket för 

en order är plockade, så vida det inte är så att ett paket inte är lättåtkomligt. Då 

krävs det en så kallad gallring, vilket innebär att andra paket måste flyttas om. 

Dessa paket kan endera ställas på annan plats och facksättas där eller ställas 

tillbaka direkt efter att det avsedda paketet plockats fram. Det kan vara så att fler 

paket av samma sort är beställt i annan order (vilket indikeras i datasystemet), 

och istället för att ställa för dem igen plockas även dessa fram, dock står de kvar 

i samma fack tills det att den aktuella orden ska plockas.  

När alla paket på en order är framplockade, skrivs det ut fraktsedlar och en 

handskriven lapp med destination och antal paket sätta på pakethögen för att 

underlätta för nästa process. Nästa steg är att plocka nästa order alternativt utföra 

annan syssla.  

5.1.3 Problemspecificering  

Problemkartläggning utifrån processer ligger till grund för kravframställning av 

artefakt (modell). Problem uppstår i båda processerna på grund av att: 

 Det upplevs trångt på lagret.  

 Inlåsningseffekter, då endast paket som placerats längst ut i facken är lättåt-

komliga.    

 Produkter försvinner på grund av att facksättning inte görs korrekt. 

 Paket som tillfälligt ställts någon annanstans (för att ta fram ett paket som 

vart inlåst) inte ställs tillbaka eller facksätts om. 
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 Utplockning till lager gjorts utan att plats skapats, vilket innebär att flera 

olika produkter ställts tillsammans i samma fack, produkter placerats där de 

egentligen inte får plats.  

Dessa störningar är inte avskilda instanser av ett system utan de har inverkan på 

varandra och i vissa fall föder de även varandra. Det blir problem vid gallring 

för att det är ont om tomma lagringsplatser i närheten. Det går inte att flytta 

undan några paket som står i vägen för att plocka fram det sökta paketet om det 

inte finns någonstans att ställa dessa paket tillfällig. Ibland kan trucken behöva 

köra flera gator på lagret för att hitta en plats att ställa av paketen på. Ju längre 

bort det är, desto mer ökar risken att paketen glöms bort (och desto längre tid tar 

en plockning). Det som händer när ett paket glöms bort på sin tillfälliga 

lagringsplats är att de står på fel plats, och vid nästa plockning så kommer endast 

paket plockas därifrån där det i systemet står att de ska finnas. Risken är att 

paketet står kvar på okänd plats så länge att dess livslängd gått ut. Varje paket 

har ett produktionsdatum och ett visst tidsintervall efter produktion som 

produkten förväntas hållas fräsch för försäljning. Gamla paket ska inte skickas 

till kund, då detta ofta medför reklamationer och missnöjda kunder. Risken finns 

också att paketet vid inventering inte återfinns, och facksätts om till ett så kallat 

inventeringsfack. I inventeringsfacket är det listat paket som på ett eller annat 

vis inte kan lokaliseras i lagret. Vart dessa paket i verkligheten finns, är oklart.  

Paket kan också bli gamla innan försäljning då de placerats långt in i ett fack. 

Det är enligt truckförarna praktiskt omöjligt att vända runt på högarna och välja 

vilka paket av en viss produkt som ska säljas. Därför plockas de paket som står 

längs ut i ett fack först, vilket medför att produkter som inte har så högt flöde 

och som stått i samma fack en längre tid har äldre paket liggandes längst ner och 

längst in i facket.  

De paket som i systemet är markerade som gamla, står kvar dolda i lagret. De 

syns inte för att de är längst inunder eller för att de står på fel plats och är under 

ständig förflyttning. Rutiner för hantering av dessa gamla paket saknas. Det är 

inte någons arbetsuppgift att plocka bort dessa, och även om de skulle plockas 

bort är det ingen som vet vart de skulle ställas. Alltså står det i det upplevt 

överfulla lagret flera paket som inte bör stå där. Dessa paket har producerats, och 

har således en produktionskostnad, men har tappat det mesta av sitt värde på 

grund av ålder. Produkter som fått gett vika för inkurans, men ändå agerar fortsatt 

konstanta kostnadsbärare i form av lager uppfyllnad. Det finns ytterligare en yta 

än de avsedda facken, där det under en tid ställts trasiga eller allmänt osäljbara 

paket. Även denna yta är ofta full. Lite av det säljs (som b-material), men den 

lilla procentsatsen gör ingen märkbar skillnad. Diskussion om alternativ 

hantering av dessa paket, bland annat kassering har förts, dock är det värdet som 

i så fall skulle återfås lägre än lagervärde av b-kvalitet. Tanken är att det skall 

försöka säljas.  

Det är utlastningspersonalens uppgift att visuellt kontrollera varje paket innan 

det skickas iväg till kund, för att säkerställa att varan är okej. Paket med synliga 

skador eller uppenbart dåligt innehåll skall sorteras ut från plockorder. Ett paket 
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som i systemets markerats med ålder är inte per automatik osäljbart, men de 

behöver extra noga kontroll.  

5.1.4 Produkttyper 

Exakt antal unika produkter som organisationen har beror av vilket perspektiv 

som frågan diskuteras ifrån. I det interna systemet finns det över tusen unika 

produktkoder, som alla refererar till varsina unika produkter. Av dessa produkter 

finns det ett antal som inte längre produceras, eller inte längre säljs. Det finns 

koder som refererar till produkter som endast funnit ett fåtal gånger, då till 

exempel en specialorder erhållits och accepterats. Specialprodukter som tagits 

fram för fåtal leveranser erhåller ett unikt värde för hantering i systemet. Av 

denna anledning tillkommer också produkter kontinuerligt. Produkter 

tillkommer också på grund av nya satsningar av produktutveckling, nya 

marknadstrender etc.  

Organisationen har ett internt klassificeringssystem av produkterna. De olika 

klasserna är benämnda ”alltid”, ”får finnas”, ”ibland” och ”förbjudet”. 

Klassnamnen refererar till status i lager, det vill säga produkter som klassificerats 

alltid skall alltid vara i lager. Vilka produkter som är medlemmar i vilken 

klassificering diskuteras och (eventuellt) revideras i ledningsgruppen årligen, i 

samband med budgetering inför nästkommande år. Klassificeringen grundar sig 

på tidigare säljstatistik, kundbehov, och hur produkter förväntas att vara 

efterfrågade följande period. Klasserna ”får finnas” och ”ibland” tilldelas 

produkter som inte förväntas sälja lika bra som ”alltid”, men som ändå förväntas 

finnas i lager. Detta beror av möjlig produktion, då vissa produkter 

samproduceras. Beroende på vilken typ av råvara som finns att tillgå produceras 

varor. Två produkter av samma typ men som exempelvis har olika längd, har 

olika unika produktnummer och kan tillhöra olika klasser, men produceras 

samtidigt.  

För olika produkter, och för olika produkter hos olika kunder har organisationen 

åtagit sig olika leveranstider. Leveranstider som finns är 2 dygn, 5 dygn, 10 dygn 

och 15 dygn, mätt i arbetsdagar. Tanken bakom klassificeringen 

till ”alltid”, ”ibland”, ”får finnas” och ”förbjudet” är att de ska matcha 

leveranstiden. Produkter som alltid ska finnas i lager ska kunna levereras på 2 

dygn, och produkter som aldrig ska finnas i lager men som ändå erbjuds, kan 

produceras (i egen produktion eller med hjälp av lego-producenter) och levereras 

inom 10 dygn. Korrelation mellan de olika klasserna finns till stor del, dock finns 

det avvikelser i klassificering mot grundfunktionen.  

Ytterligare en differentiering av produkter, som påverkar lagrets struktur och 

hantering är lagerrestriktioner. Vissa produkter, de som har vidareförädlats efter 

produktion, måste förvaras under tak i väntan på leverans till kund.  

Vid revidering av klasstillhörighet av produkter, tas ej hänsyn till aktuell 

lagerstatus. Produkter som tidigare varit en ”alltid” produkt, kan bli en ”ibland” 

eller ”aldrig”. Detta innebär att lagernivån inte alltid representerar tanken bakom 

sortimentet.  
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5.1.5 Lager-layout 

Lagret är placerat i anslutning till den egna produktionen och ett lastbilsområde 

avsett för lastning och lossning. Se Figur 19 för en översiktsbild. Den sträng som 

är placerad närmast lastning och lossningsplats är dedikerad tillfällig 

lagringsplats för sådant som ska lastas eller precis har lossats. Lagrets kapacitet 

är cirka 12 000 kubikmeter. Det finns totalt 220 stycken fack för lagring. Facken 

är markerade i bokstavs- och sifferordning med start i A1 och slut i K23, samtliga 

kombinationer däremellan existerar ej. 101 stycken av facken har tak (grå-

markerade i Figur 19), resterande har inte det. Fackens storlek varierar något, 

främst bland de fack som inte har något tak. Vissa fack är smalare och kan endast 

hantera kortare paket. I genomsnitt kan varje fack lagerhålla 36 paket, vilket 

medför total teoretisk lagring 7800 paket. Vid ett sådant läge, att varje fack skulle 

vara fyllt till bredden, skulle det vara omöjligt att flytta om paket i lager, vilket 

gör värdet just teoretiskt. Bland lagerhanteringspersonalen upplevs lagret trångt 

vid en fyllnadsgrad på cirka 75 %.  

 

 

Figur 19 - Översiktsbild lagret (ej skala enligt)(egen) 

För ett antal år sedan skapades en grundläggande plan för hur lagret skulle 

struktureras, genom en karta övar vad som skulle stå vart. Denna bild skapades 

genom att lagrets (dåvarande) layout ritades upp, och produkter placerades ut 

enligt tanken ”sådant som säljs mycket ska vara lätt att komma åt”. Sedan dess 

har lagrets sortiment och layout förändrats något. Uppgiften att bestämma över 

placering, och ansvaret att hålla ordning har delegerats ut från platschef till 

lagerarbetare. I takt med att förändringar uppkommit och med det problem för 

den operativa verksamheten har äganderätten för frågan mer och mer flyttats till 

de som kan lösa problemet. Istället för att behöva fråga om lov för att göra 

någonting, och behöva vänta på svar från någon annan som först ska sätta sig in 

i den uppkomna situationen, ansågs det mer effektivt att låta de som lever i det 

också ha ansvaret. Kännedom om att det i dagsläget inte ser ut som planen var 

från början finns hos platschefen, denne är också medveten om de 

bakomliggande orsakerna till detta. Då flödet fungerat okej, har valet varit att 

fortsätta med att delegera ut ansvaret. På operativ nivå är det ständig ruljangs, 

det finns alltid arbetsuppgifter att utföra. Att strategiska frågor kring det 
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operativa arbetet inte hanteras beror av att den operativa verksamheten ständigt 

befinner sig mitt i processerna och ”ser inte problemen”, eller ”lever med dem”, 

och att kännedom om andra alternativa vägar saknas.  

Dialog kring arbetet sker ständigt, vilket gäller hela verksamheten. Dels på 

dagliga morgonmöten där problem kan lyftas och dels genom att ett samtal inte 

är längre än ett radio-anrop, ett telefonsamtal eller en trappa bort. Vid större 

problem diskuteras dessa med andra berörda medarbetare än endast 

lagerhanteringsenheten. Åtgärder som genomförts för att underlätta för 

truckförarna är bland annat utökning av möjlig lager yta genom att hyra plats på 

annan lagrings yta. På dessa andra lagringsytor placeras varor som 

organisationen medvetet bygger lager av. För att placera och återigen hämta hem 

dessa varor krävs transport med lastbil. Olika externa lagringsplatser har provats 

genom åren, både sådana som ligger längre bort och sådana som finns på plats 

på industriområdet. Användande av de platserna inne på området avslutades på 

grund av att kontrakt av hyra löpte ut i tiden.   

Av de från början bestämda platserna för produkter återstår några, och andra har 

tillkommit. Sträng A, fack 2-23 är dedikerad en produkt typ, där varje fack ska 

innehålla en specifik produkt av dessa typer. Sträng K, fack 3-13 lika så. Sträng 

K ligger längst in i lagret, längst bort från lastning/lossnings plats. De produkter 

som tilldelats denna plats, är av sorten vidareförädlade. Samtliga specifika 

produkter som dedikerats egna fack är med i topplistan av försäljning och har 

följaktligen ett högt flöde. Således, är en produkt typ, med högt flöde och högt 

förädlingsvärde tilldelad plats längst in i lagret. Ett område kring G och H, fack 

14+ är dedikerat åt ännu en produkt typ, dock är detta område betydligt mindre 

än antalet unika produkter som finns med i produkt kategorin, och olika 

produkter delar fack.   

Vidare har platser, outtalat och slumpmässigt tilldelats produkttyper genom att 

ett antal paket någon gång i tiden placerats där och sedan blivit kvar. Vid nästa 

utplacering av samma produkter har plats skapat på samma sträng, eller på 

närliggande plats. Lagerpersonal har vant sig inom vilket område på lagret 

vanligt förekommande produkter brukar finnas, och för att hålla struktur är 

arbetet inriktat på att upprätthålla den ordningen, så långt det går.  

Varje lagerplats har endast en in och utväg. Se Figur 20, för en tvärsnittsbild av 

två strängar mellan facken med ett exempel på placering av paket. Två strängar 

stängs in mellan gator, och de fack som angränsar mot varandra går fysiskt ihop. 

Således är det endast möjligt att fylla på och plocka paket från ett håll. Detta 

upplägg försvårar för principen om först in först ut.  
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Figur 20 - Tvärsnittsbild mellan fack i två strängar (egen) 

Vid studiens start fanns det (enligt internsystem) totalt drygt 5900 paket på 

ordinarie lager platser. Viss avvikelse kan förekomma då paket inte alltid är 

facksatta korrekt och det kan finnas fysiska paket som enligt systemet inte 

existerar, eller finns i ”inventeringsfack”. Under studiens tid har antalet 

förändrats, lagrets innehåll revideras dagligen på grund av produktion och 

försäljning.  

Vid samma tidpunkt konstaterades det att:  

 10 % av alla paket i lagret tillför klassificeringstypen ”aldrig” i lager. De 

paket som tillhör ”aldrig” är utplacerade i olika fack, och minst ett av dessa 

paket återfinns i 14 % av alla fack.  

 8 % av alla paket är i systemet åldersmarkerade. Det vill säga har en röd 

lampa som indikerar att de legat i lagret under lång tid. Dessa paket återfinns 

i 15 % av alla fack.  

 9,5 % av alla paket är i systemet åldersmarkerade med gul lampa. Det vill 

säga riskerar att snart bli en röd lampa.  

 16 % av facken som lagerhåller vidareförädlade varor, det vill säga sådana 

som skall förvaras under tak, saknar tak.  

 Det finns ett antal fysiska fack som inte finns i systemet. 

 Flertalet fack har fler produkter lagrade än den egentliga maximala kapa-

citeteten. Kortare paket har ställts ihop på bredden, och fack har förlängts. 

Förlängda fack gör att paket står utanför fackets gränser, vilket skapar träng-

sel, förvårar skottning och i vissa fall betyder det att paket under tak står 

utanför takets täckbredd.  

Reservation för viss korrelation. Det finns paket som är representerade i 

både ”gamla paket” och är klassificerade ”aldrig”.  

Säsongsvariationen har påverkan på lager-layouten och genererar olika typer av 

problem. I högsäsong, består de största problemen av brister i lager vilket 

innebär att samtliga orders inte kan plockas fullständigt och lagerplatser står 

tomma. Resterande tid, då fokus ligger på att bygga lager, består problemen av 

platsbrist. Försäljningsprognoser, inköpsavtal på råvara, produktionsplanering 
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och faktiska beställningar sker per olika basis. Vissa är per år, vissa månatliga, 

veckovis eller per dag. Detta gör att prognoser inte alltid är synkroniserade, även 

om det över en längre tid faller ut enligt plan.  

Lagerplatsen och lagerhantering påverkas av variationer. Exempelvis så 

överskreds nyligen förädlingsenheten sin produktionsbudget med 170 % en 

månad. För den enheten var det en mycket lyckad månad, men för lagerenheten 

innebar det att placera ut fler paket i lager än vad om var planerat. En annan typ 

av variation, eller synkroniseringsmiss, är när produktion görs på basis av 

råvarutillgång istället för lagringskapacitet, och det tillverkas mer än vad som 

för tillfället går att placera i lagret av den varan. När en specifik produkt står på 

en plats, som endast kan lagra ett visst antal paket, och fler paket än vad som får 

plats skall lagras, resulterar det i oordning. Hantering av för många paket av en 

vara går att hantera, problem uppstår då samma fenomen uppstår för flera olika 

varor, samtidigt.  

Produktionen är den faktor som tillsammans med försäljning har störst påverkan 

på lagrets status. Vid produktionsplanering är rådande lagersituation en 

parameter som spelar in. Jämförelse med förväntad försäljning och hur mycket 

som finns på lagret görs, och produktionen planeras där efter. De varor som 

prioriteras är då de som internt klassats som ”alltid” produkter. För produktionen 

spelar också råvarutillgången in. Det finns inga bestämda minimum eller 

maximum lager, det viktiga är att efterfrågan täcks. Minimum är det sagt att det 

skall finnas, dock är dessa endast kända av produktionsledaren utan exakta siffor, 

men de återspeglar försäljningsprognosen. Det maximala antalet av en viss 

produkt är i praktiken lika mycket som den årliga försäljningen, mer än så ska 

det inte finnas. Efter att försäljningspiken ägt rum är målet att ha ett lågt 

lagervärde.  

5.1.6 Teorier i praktik 

Sammanfattningsvis konstateras användning i praktiken av flertalet 

lagerhanteringsteorier. Funna sådana är:  

 Delad syn inom organisationen och med teoretikerna om att lagrets existens-

berättigande är att kunna tillhandahålla varor till kund, och hantera sväng-

ningar i utbud och efterfrågan.  

 Delvis slumpmässig placering. 

 Ej lagerhantering med hänsyn till klassificering. Viss produktionsplanering 

med hänsyn till egen klassificering.  

 Blandad lagringsplats. Förekommer både tilldelad och delad lagring. Före-

kommer fack med en unik produkt och fack med flertalet produkttyper.  

 Djup- och fristapling som förvarningssystem.  

 Materialflödesstruktur: Blandning av triangulär och U-formad, beroende av 

varifrån produkten kommer (egen produktion eller lego).  

 Säsongsvariation i försäljning.   

 Manuell orderplockning med hjälp av traktor eller truck. 

 Plockning efter order. 
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5.2 Artefaktförslag 

Nedan presenteras funna lämpliga lagerrelaterade teorier ann använda i 

optimering. Med utgångspunkt i funna praktiker av teorier, identifierade problem 

i processerna och organisationens värdegrund antas parametrar för hantering av 

lagret i det specifika fallet, ett artefaktförslag.  

 Vanligt förekommande klassificeringskriterier är som bekant värde och 

omsättning. Flertalet teoretiker hävdar att produktsegmentering bör bero av hur 

produkterna säljer och vilket värde de har, värde i form av exempelvis 

försäljningspris, produktionskostnader och för kundnöjdhet. Vid 

flerdimensionell klassificering går det att endera lägga till fler kriterier 

oberoende varandra, eller kriterier på grund av korrelerande effekter mellan 

produkter.  

En syn som finns inom organisationen och som uttalades av en person med 

övergripande ansvar är:  

Det viktigaste inom lagerhållning är att produkterna håller sig fräscha och att man har de 

viktigaste produkterna. Om en order är bestående av 10 paket av ett slag och 2 paket av 

ett annat, då är det viktigare att kunna tillhandahålla de 10 paketen än de två som är av-

vikande. Det underlättar också hanteringen om de produkter som går mest är placerade 

mest lättåtkomligt. Samma exempel igen, om 10 produkter går lätt att hämta så gör det 

inget om de andra 2 kan behöva grävas fram, så länge som inte alla paket anses krångliga. 

(Anställd) 

Av de reklamationer som organisationen hanterar, kan en stor del matchas mot 

paket som stått för länge eller erhållit skador vid hantering. När ett paket 

förvarats under en länge tid, syns det ofta på paketen. Även om det i sig inte är 

något fel på funktionen på varan, minskar kundens nöjdhet. Två 

lagerhanteringsparametrar som kan öka värde för kunden är att öka 

tillämpningen av först in- först ut principen, och minska antalet hanteringar av 

paketen innan leverans. Vid minskat antal hanteringar minskar risken för 

hanteringsskador.  

Hur många gånger ett paket flyttas runt i lagret är inte produktspecifikt utan ter 

sig snarare bero av slump. Det går inte att mäta vilken specifik produkt som 

hanteras mest. Det beror av när den kommer in i lager och hur lagret ser ut just 

då, om varje produkt haft en tilldelad plats för sig skulle problemet av 

hanteringsantal minimeras. Därför tenderar antalet förflyttningar inte vara en bra 

parameter för klassificering. Det är dock ett problem som påverkar 

lagerhanteringens totala prestation och är önskvärt att minimera.  

Plockning sker order för order. Därför tillför det fallet inget värde att anpassa 

produktplacering i lager efter produkter som liknar varandra sett till produkt typ. 

En specifik produkt av en produkt typ kan ha mycket högre försäljningsfrekvens 

än en annan specifik produkt som tillhör samma kategori.  

I tidigare liknande fall återfinns Guerrierro (2013), som skapade en modell för 

produktallokering med målet att minimera hanteringskostnader. I det fallet 
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lönade det sig att placera produkter som sannolikt skulle plockas samtidigt i 

närheten av varandra. I detta fall skulle en sådan korrelationsanalys som grund 

för produktallokering inte tillföra samma värde, då plockning av vara ofta sker 

paket för paket. Detta innebär att oavsett om två paket som står i närheten av 

varandra skall med på samma order, körs trucken till båda lagringsplatserna i 

olika omgångar.  

Tilldelad lagring rekommenderas för produkter med höga flöden. Icke tilldelad 

om det är lägre flöden, för att då öka möjligheten till först in- först ut. Vid 

granskning av fallet upptäcktes det att det finns färre antal fack för lagring (220 

stycken) än unika produkter. Bara klassificeringen ”alltid” innehåller 257 unika 

produkter. Antalet paket av varje produkt varierar beroende av produktion och 

försäljning. Detta innebär att någon form av delad lagring måste tillämpas. 

Givet de egenskaper fallet visat upp i form av lagerhanteringsprinciper, lager 

layout och policys där återkommande uttalanden handlar om lättåtkomliga paket 

för produkter med stort flöde, ökad ruljangs för att inte få gamla paket och 

minskat antal hanteringar förstärks antagandet om segmenterad 

produkthantering.  

Produktklassificering bör utgå från:  

 Omsättning, i enhet antal sålda kubikmeter av specifik produkt. För att sä-

kerställa att de viktigaste varorna är mest lättåtkomliga.  

 Förädlingsvärde, i form av rangordning utifrån produktionskostnad (bland 

annat deriverat från produktionstid) per producerad kubikmeter. Det skulle 

innebära att mer förädlade produkter inte placeras längst in i lagret, och får 

således kortare total hanteringstid vid placering och plockning.  

För att optimeringsmodellens utfall inte skall vara endast teoretiskt utan också 

ska möjliggöra för att praktiskt tillämpa dess rekommendationer måste 

variationer kunna hanteras. Det innebär att det inte går att, bara för att modellen 

säger att ett fack skall tillhöra en specifik produkt, när det facket är fullt att 

säga ”Nej, det är fullt, paketet kan inte hanteras av lagret”. Därför avses 

segmentering genom klassificering att tillämpas genom att använda principen 

för tilldelad lagring och produktallokering för de viktigaste produkterna. I 

resterande del av lagret avses det fortsatt tillämpas delad lagring. På så vis kan 

lagerhållning ske även för mindre eftertraktade varor, och då i mindre volymer. 

Dessa delade lagringsplatser kan också agera tillfällig lagringsyta vid 

överproduktion av varor som egentligen har tilldelad lagringsplats. På så vis 

hanteras de mest omsatta, och de mest värdefulla varorna optimalt genom 

tilldelad lagring framtagen via optimeringsmodell. 

Fortsatt ska optimeringsmodell behandla de viktigaste produkterna och tillämpa 

tilldelad lagring på endast de. Vidare måste beräkningsmodell hantera att det 

finns tre olika utlastningsplatser som produkter kommer från in till lagret, att det 

finns 220 stycken lagringsfack, varav en del av dem har tak. Att det finns ett 

visst antal produkter att hantera, som skall flöda genom modellen, och att en 
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delmängd av dem måste placeras under tak. Möjliga kombinationer av 

transporter för placering av produkter måste matcha möjliga transportvägar för 

den aktuella produkten.  

5.3 Klassificering 

Klassificeringen är beräknad på försäljning från den aktuella siten, och inte hela 

organisationens försäljning. Produktionskostnadsdata har endast tagits fram för 

de produkter som fanns med i försäljning från föregående år, resterande produkter 

skall ej vara med då dessa inte säljs. Från den totala datamängden är produkter 

som internt klassificerats som ”får finnas” och ”förbjudna” manuellt borttagna, 

detta eftersom dessa produkter inte skall hanteras segmenterat, eller inte hanteras 

över huvud taget 

5.3.1 ABC-klassificering omsättning som 
differentieringskriterium  

Försäljningsstatistik om föregående års försäljning påvisar hur produkterna står 

sig gentemot varandra. Vid kumulativ uppsättning av de totala 

försäljningsvolymerna syns det att cirka 20 % av produktsortimentet står för 

cirka 60 % av den totala försäljningsvolymen. Trenden följer inte pareto-

principen exakt med 80-20 regeln, dock antar grafens utseende den traditionella 

pareto grafen. De 20 % av unika produkter som sålts mest kvalificerar sig som 

A-produkter med försäljningsantal som differentieringskriterium. Se Figur 21 

för graf som visar kumulativa värden av försäljning per kubikmeter gentemot 

antalet unika produkter i procent.  

 

Figur 21 - ABC-klassificering baserat på försäljning 

Uppdelning i ABC klasser: 

 A, 20 % av produkterna som motsvarar 62 % av försäljningen.  
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 B, mellan 21 % och 59 % av produkterna, motsvarande mellan 63 % och 

94 % av försäljningen.  

 C, resterande 40 % som står för de sista 7 % av försäljning.  

5.3.2 ABC-klassificering med produktionskostnad som 
differentieringskriterium  

Ackumulerad produktionskostnad per producerad kubik uppställt mot antalet 

unika produkter ger en relativt linjär graf, se Figur 22. Vilket innebär att 

produktionskostnad som differentieringskriterium inte antar ett pareto liknande 

utseende, och inga givna få procentsatser står för den stora delen av kostnaderna. 

En liten tendens av konvexitet kan ändå antas, då cirka 20 % av produkterna står 

för 30 % av det ackumulerade värdet. Grafen representerar ackumulera kostnad 

om produktion skulle ske av en kubikmeter per produkt, vilket inte är fallet, 

någonsin. Vid produktion produceras flertalet kubikmeter av den produkt som 

produceras.  

 

Figur 22 - ABC-klassificering baserat på produktionskostnad 

Många produkter har samma produktionskostnad till värdet, och tillhör således 

en kostnadsgrupp. Dessa kostnadsgrupper framhävs inte i grafen med 

ackumulerade värden. Den högsta beräknade produktionskostnaden per 

kubikmeter korresponderar till en unik produkt. Figur 23 visar 

produktionskostnad i procent av den högsta beräknade kostnaden, per unik 

produkt. De två graferna tillsammans bildar underlag för uppdelning i A, B och 

C klasser med produktionskostnad som differentieringskriterium.  
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Figur 23 - Avtagande kostnad i relation till den maximala kostnaden 

Uppdelning i ABC produkter skedde enligt följande:  

 A produkter: de första 23 % som står för 30 % av värdet, och där det sker 

ett tydligt steg ner i kostnadsgrafen av maximalkostnad från 71 % till 61 %. 

 B produkter: Produkter mellan 24 % och 70 % av unika produkter, som står 

för 30 % till 76 % av kostnaderna. Klassindelningen till nästa klass gjordes 

vid steget ner från 56 % till 54 % av maximalkostnaden.  

 C produkter: resterande 30 % av produkterna.  

5.3.3 Dubbel ABC-klassificering 

Med klassificering från omsättning (genom försäljning av antal kubikmeter) på 

ena axeln och klassificering från produktionskostnad per kubikmeter på den 

andra axeln erhålls 9 stycken klasser. De olika klasserna består av olika 

kombinationer av klasstillhörigheter från de två kriterierna.  

I enlighet med Oskarsson et al. (2006) rekommendation av ytterligare 

gruppering, har gruppering efter viktighet gjort. Samme trio menar att AA-

klassen är den viktigaste klassen och att fallande prioritetsordning bör ske 

beroende av organisatoriska omständigheter. Det viktigaste kriteriet, för att 

kunna underlätta de problem som identifierats vid processkartläggning är 

omsättning. Det vill säga att de produkterna med högst flöde transporteras 

kortast sträcka. Därför anses alla de klasser som härrör från bättre klasser mot 

omsättningskriteriet som högre prioriterade än övriga klasser. Värdering av 

tidigare klasstillhörighet gjordes enligt:  

A(Omsättning)>B(Omsättning)=A(Förädlingsvärde)> 

B(Förädlingsvärde)>C(Omsättning)=C(Förädlingsvärde).  

Med hänsyn till ovanstående prioritering formas en prioritetslista över alla 

produkter. Gruppering av listan genererar områden inom 9-klass matrisen med 
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olika viktighet. Viktigast är området längst ifrån origo, med en avtagande 

viktighet nedåt och inåt, med en viss vinkel. Se Figur 24 för uppdelning i 9-klass 

matrisen med antalet unika produkter i respektive klass, samt 

prioriteringsområdena med avtagande färg som motsvarar avtagande viktighet. 

De klasser som tillhör det viktigaste området är markerade, och är dem som 

vidare behandlas i studien.  

 

 

Figur 24 - Fördelning efter dubbel ABC klassificering 

Totalt antal produkter i de klasserna som valts ut för optimering och användning 

av tilldelad lagring är 93 stycken. För att varje produkt skall erhålla en egen plats 

i lagret krävs således 93 stycken lagringsplatser som dediceras för detta ändamål, 

vilket motsvarar 43 % av lagrets alla lagringsplatser.  
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5.4 Optimering 

5.4.1 Datainsamling 

Kvantitativ datainsamling har skett för att ge mening åt den skapade modellen. 

Identifierade egenskaper som påverkar modellen har kvantifierats, efter mätning 

och beräkning.  

 

För samtliga lagringsplatser har det uppmätts:  

 

 Avstånd från varje uttagsplats till varje fack och från varje fack till utlast-

ningsplats. 

 Takstatus. Se bilaga C för utdrag av mätdata för lagringsplatser.  

För samtliga utvalda produkter har det tagits fram:  

 Antal plockningar per år, i enheten sålda paket.  

 Krav på placering under tak. Se bilaga D för utdrag av mätdata för produk-

ter. 

5.4.2 Utfall och demonstration av artefakt  

Kod som använts i modelleringsverktyg återfinns i bilaga E. Utfall efter löst 

modell genererade totalt 15 461 stycken binära variabler. Endast de med värde 1 

är av intresse. Binära variabler med värde 1 innehåller de optimala 

lagringsplatserna för respektive produkt. Tabell med utfall återfinns i bilaga F.  

Målfunktionen erhöll värdet 7 493 004. Således är det värdet det minsta antal 

meter, givet de data som modellen räknat på, som truckarna kör för att lagra och 

sedan skicka iväg de 93 viktigaste produkterna. I lagret innebär resultatet en pla-

cering enligt Figur 25 (större bild återfinns i bilaga G). Varje fack som är mar-

kerat med en färg har en produkt placerad där. Blå färg innebär produkt som 

kräver tak.  

 

 

Figur 25 - Resultatillustration 
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6 Analys 
6.1 Processkartläggning  

Syftet med processkartläggningen var att identifiera rådande processer och 

fallspecifika problem som fanns i processerna för att se vilka parametrar som 

skulle ligga till grund för fortsatt utveckling av studien. Processkartläggningens 

resultat och slutsatser dragna från detta, har haft stor inverkan på 

optimeringsmodellens utfall. Andra slutsatser hade gett modellen annat fokus 

och genererat något annorlunda funktion.  

Vid processkartläggning identifierades det först att processkartor saknades och 

arbetsuppgifter skedde istället i enlighet med vad som lärts ut av andra 

arbetskamrater med modifikation utefter egna erfarenheter. De processkartor och 

beskrivningar som presenterats i resultatkapitlet är en bild över hur det fungerar 

idag, huruvida det är optimala processer eller att de stämmer överens med hur 

organisationen i sin helhet vill ha sina processer är inte överensstämt.  

Flertalet teoretiska aspekter med tillhörande för- och nackdelar har upptäckts 

under processkartläggning. Bland annat det att organisationen använder sig av 

djup- och fristapling, som enligt teorin medför det bättre rumsutnyttjande men 

bidrar till inlåsningseffekter, vilket är ett identifierat problem.  

Vid processvandring med intervjuer med personal som arbetar i processen finns 

risken att intervjusvar snarare varit sådant som personalen trott att de förväntas 

svara än en förklaring av verkligheten. Processkartor och problemformuleringar 

från processerna har dock i efterhand diskuterats med berörda personer som 

intygat korrekt uppfattning. Om modellering helt och hållet representerar den 

faktiska operationella verkligheten eller den process som personer i processen 

tror att det bör se ut, går inte att garantera.  

6.2 Klassificering 

Målet med utförd klassificering var att ta fram vilka unika produkter som bör 

behandlas differentierat och erhålla tilldelad lagring. I processkartläggningsfasen 

identifierades de två differentieringskriterierna omsättning i enheten sålda paket 

och förädling i enheten produktionskostnad. Vid uppsättning av det första diffe-

rentieringskriteriet uppträdde data ungefär enligt pareto principen och gränsdrag-

ning mellan klasstilldelning för artiklarna kunde utföras i enighet med samma 

princip.  

Det andra differentieringskriteriet hade inte samma uppenbara pareto karakterist-

iska utseende, och ytterligare underlag för artikelklassificering behövdes använ-

das. Produktionskostnad i procent av den högsta beräknade produktionskostna-

den per unik produkt påvisade – tillsammans med den kumulativa grafen - vart 

gränsdragning för klasstillhörighet kunde ske.  
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Vid dubbelklassificering av de två framtagna ABC-klassificeringarna gjordes föl-

jande värdering av tidigare klasstillhörigheterna:  

A(Omsättning)>B(Omsättning)=A(Förädlingsvärde)>B(Förädlings-

värde)>C(Omsättning)=C(Förädlingsvärde).  

Värderingen skulle återspegla organisationens som studien undersöker värdering. 

Totalt valdes 93 produkter ut som extra viktiga. 

Annan gränsdragning av klasstillhörighet, och viktning av klasstillhörighet från 

de olika differentieringskriterierna hade kunnat ge en något annorlunda produkt-

uppsättning för vidare behandling i studien. Vilket hade inneburit andra data som 

körts i optimeringsmodellen och utfallet hade varit något annorlunda.  

Försäljningsdata som använts som underlag för klassificering gäller år 2016. 

Optimering på de utvalda 93 produkterna, representerar således en optimal 

uppsättning under samma år. Vid klassificering, med samma kriterier och 

värdering av klasstillhörighet, på prognosdata för år 2017 erhölls en något 

annorlunda produktuppsättning. Vissa produkter förväntas sälja mer (och 

flyttades upp i klasstillhörighet) och vissa mindre (och flyttades således ner). 

Totalt ansågs efter denna genomgång 98 stycken produkter som extra viktiga.  

6.3 Optimering 

Optimering har utförts för att besvara studiens huvudfråga. För optimeringen an-

vändes skapad modell transformerad till kompatibel kod i modelleringsverktyg 

och insamlad data. 

6.3.1 Datainsamling 

Vid framtagning av data att modellera på har modifiering gjorts enligt nedan: 

 Då modellen har lastplatsnoden som en artificiell nod, där flödet inte 

fysiskt rör sig hela vägen till denna nod, har avståndet till och från 

lastplatsen lagts till i avstånden från uttagsplats till lastplats. På så vis 

medtas dessa avstånd i samtliga beräknar. Om en produkt lagerhålls i ett 

visst fack, körs det från uttagsplats till fack, och sedan från fack till 

utlastningsplats.  

 Vid beräkning av körsträcka till samtliga lagringsplatser, har avståndet 

till lastningsplats multiplicerats med två. Detta eftersom att en truck kör 

fram och tillbaka från lastningsplats till lagringsplats. Sträckan körs 

således två gånger vid en plockning.  

 Produkter som tas ut från förädling har tidigare lagrats i färdigvarulagret. 

Därför har för dessa avstånd, avstånd från färdiglager till förädling lagts 

på avståndet. 

 Antalet plockningar motsvarar i modellen en körning genom hela flödet 

från produktion till utlastning för ett paket av den produkten. Den 

praktiska möjligheten till att plocka fler paket åt gången finns, dock sker 

detta endast i de fall då flera paket av samma sort sker vid en och samma 
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beställning. Det händer, men en större del av beställningarna innehåller 

ett paket av varje specifik produkt typ. 

6.3.2 Utfall och demonstration av artefakt 

Utfallet från modelleringsverktyget är målfunktionens värde, en lång lista med 

värden på variabler och för varje variabel ett värde ”reduced cost”. En variabel 

vars värde är lika med 1 indikerar på att den variabeln som är en kombination av 

fack och produkt används, och omvänt indikerar en variabel vars värde är lika 

med noll att kombinationen inte används. Den reducerade kostnaden är värdet 

som variabeln bidrar med, eller skulle bidra med till målfunktionens totalvärde. 

Det vill säga avstånd till fack från utlastningsplats multiplicerat med antalet 

gånger den produkten förväntas plockas. Exempelvis binärvariabel 𝑦𝑗,𝑘 =

𝑦120,𝑃38 (LINGO: Y(F,120,P38)) vars värde är lika med 1 har ett ”reduced cost” 

värde på 62930, vilket är avståndet till lagringsplats 120 från utlastningsplats F 

multiplicerat med antalet gånger som produkt P38 förväntas flöda genom 

modellen (155 gånger). Om denna variabel skulle ändra värde till 0, skulle 

målfunktionens totalvärde sänkas med 62930 meter. På samma vis finns samma 

korresponderande värde för samtliga variabler, de som är lika med noll har 

således ett värde som skulle höja målfunktionens värde om det variabel värdet 

skulle användas.  

Vid kartläggning av faktisk produktplacering genom en ögonblicksbild under 

studiens gång, var placering enligt Figur 26 (Se bilaga H för större bild). I figuren 

visas endast de 93 produkter som differentierats genom klassificering och är 

samma produkter som modellerades i resultatet. Placering av de viktigaste 

produkterna var utspritt, och det förekommer att produkter som kräver tak (blå 

markerade) är placerade i fack som inte har tak. Om målfunktionsvärde inte 

representerade minimerad sträcka, utan bestod av binäravariablelvärlden 

(reduced cost), kopplade till nuläget hade det värdet varit 11 446 156 meter.  

 

Figur 26 - Ögonblicksbild av produktplacering 

Således bör den optimerade produktallokeringen spara in 3 953 152 meter (11 

446 156-7 493 004), vilket motsvarar en 35 procentig minskning.  
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Modellen tilldelar ett fack per unik produkt, vilket också definierades efter 

processkartläggningen då inga fack önskades tillämpa delad lagring. I praktiken 

skulle det dock kunna generera nya problem. Varje fack är begränsat till att 

lagerhålla ett visst antal paket, och vissa produkter kan ha en högre 

försäljningsfrekvens av paket än vad ett fack tillåter. Vilket innebär att några 

produkter kanske skulle ha fler tilldelade fack, alla fall under den produktens 

högsäsongsperiod.  

Målfunktionsvärde då modell ej differentierar om produkter kräver tak eller inte 

erhöll ett värde på 7 436 191. Det innebär att företaget skulle spara in cirka 57 

tusen meter per år (jämfört med tidigare målfunktion på 7 493 004 meter 

framtagen på samma data) som truckarna kör, endast på dessa produkter (sen 

tillkommer körsträckor för ej optimerade produkter) om det skulle investeras i 

tak över hela lagringsplatsen.  

Vid optimering gjord med samma modell på data från prognos 2017, med de 98 

produkter som blev utvalda i den klassificeringen genererades 

målfunktionsvärde 8 821 543 meter. Målfunktionsvärdet ökade vid denna 

uppsättning av produkter. Det ökade värdet är inte konstigt då antalet behandlade 

produkter var fler och viss försäljningsökning förväntas. Placering i lagret skulle 

då ske enligt Figur 27 (se bilaga I för större bild). Observera att produktnumren 

i de olika modelleringarna inte säkert korresponderar till samma unika produkt, 

då olika produkter är med i data uppsättningen. Jämförelsepunkter är använda 

fack och målfunktionsvärde.  

Målfunktionsvärde då modell ej differentierar utifrån tak krav och kravstatus 

men modellerad på prognosdata var 8 765 331 meter. Återigen noteras således 

cirka 56 tusen meter mindre förväntad förflyttning i lagret.  

 

Figur 27 - Optimeringsresultat gjort på prognostiserad data 
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6.3.3 Reliabilitet 

Den grafiska representationen av processerna har validerats av berörda personer 

inom organisationen. Detta för möjlighet till korrigering vid eventuella 

missuppfattningar och för att kunna säkerställa att slutresultat skulle ge en rättvis 

bild av hur de faktiska processerna ser ut. De presenterade processkartorna anses 

därför som reliabla.  

Mätning av avstånd har gjorts för hand med hjälp av ett mäthjul. Detta medför 

att det i avståndsberäkningarna finns vissa fel i form av mätosäkerheter. Dock så 

är det påvisandet av avståndskillnaden mellan fack som vart av vikt för studien, 

så prioritetsordning mellan fack bör ändå anses stämma. Vilken lastplats som 

användas vid hämtning av paket är olika för olika beställningar. Därför är alla 

mått gjorda från mitten av laststrängen som är 80 meter lång, vilket ger +- 40 

meter för samtliga avstånd från laststräng. 

6.3.4 Validitet 

Försäljningsdata som använts som underlag för klassificering och beräkning av 

antal plockningar i resultatkapitlet gäller år 2016. Således är den optimeringen 

en bild av optimal uppsättning under samma år. Drastiska förändringar i 

försäljningsstatistik skulle rubba modellen och ge ett annat utfall. Därför kan 

optimalitet för framtiden inte garanteras, såvida det inte erhålls fortsatt liknande 

trend, och gjord klassificerings uppdelning är fortsatt korrekt.  

Modellen är skapat baserad på de fallspecifika egenskaper som funnits genom 

processkartläggning på det aktuella lagret. Av den anledningen är modellen inte 

generell och kan användas på flera lager. Av samma anledning skulle utfall av 

liknande studie med fokus på annan lagerplats inte ge samma utfallskarta, dock 

kan metoden användas för liknande fall för att finna optimalitet där.  

Validitet handlar om att det i studien har mätt det som avsågs att mäta. Givet 

denna studies syfte - att se huruvida en skapad optimeringsmodell kan hjälpa or-

ganisationer med dess lagerallokering – med målet att minimera körda sträckor 

med truck, påvisar resultatet hur körda sträckor kan minska. De lagerkartor som 

påvisar produktallokering, som ögonblicksbild och som optimalbild påvisar vi-

suell validitet. 
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7 Slutsats 
Det övergripande syftet var att är att kartlägga rådande processer inom den 

interna lagerhanteringen och välja ut vilka produkter som bör behandlas optimalt, 

med målet att skapa en optimeringsmodell för att effektivisera lagerhanteringen, 

för att undersöka om och hur en optimeringsmodell skapad efter 

processkartläggning kan hjälpa organisationer med dess lagerhantering och 

beräkna optimal lagerallokering. Studiens resultat har påvisat att matematisk 

modellering och linjärprogrammering går att baserats på fallspecifika 

egenskaper och sedan användas för lagerallokeringsproblem för att optimera 

produktallokeringen. I detta specifika fall minskades den totala körningssträckan 

med truck med 35 %.  

Studien har genomförts i två faser. Den första fasen handlade om en kvalitativ 

del med processkartläggning och nulägesbeskrivning vars analys använts i den 

andra, kvantitativa fasen, där det utförts en klassificering och skapat en 

optimeringsmodell. I nulägesbeskrivningen identifierades vilka parametrar som 

var viktiga aspekter att ta hänsyn till vid studiens fortsatta inriktning. Det vill 

säga hur klassificering och optimering skulle utformas, hur artefakten skulle 

designas. Användande av modellens resultat förväntas underlätta ett antal av de 

problem som noterats i lagerhanteringsprocesserna: 

 Inlåsningseffekter, då endast paket som placerats längst ut i facken är lättåt-

komliga.    

 Paket som tillfälligt ställts någon annanstans (för att ta fram ett paket som 

vart inlåst) inte ställs tillbaka eller facksätts om. 

– Om endast en produkt typ står i ett fack, är det samma typ av paket längst 

fram och längst in, vilket gör att så kallad gallring inte behöver göras för de 

produkterna. Då detta endast gäller produkter med högt flöde, minskar det 

risken för att paketen längst in i facket blir liggande för länge.  

 

 Produkter försvinner på grund av att facksättning inte görs korrekt. 

 Utplockning till lager gjorts utan att plats skapats, vilket innebär att flera 

olika produkter ställts tillsammans i samma fack, produkter placerats där de 

egentligen inte får plats.  

– Tilldelad lagring gör så att samma typ av paket alltid står på samma plats. 

Facksättning kan givetvis fortfarande göras inkorrekt, men det finns alla fall 

en grundplan i vart detta paket bör stå, och risken att det flyttas på till annat 

fack minskar (enligt punkterna ovan).  Fenomenet ”att skapa plats” minime-

ras också om det finns fack avsatta för de paket som skall placeras ut. Kom-

munikationsmissar mellan truckförare om allokering av paket minimeras, 

om alla är medvetna om vart i lagret produkterna skall placeras enligt plan. 

 

 Det upplevs trångt på lagret.  

– 220 stycken lagerplatser och flera hundra unika produkter påvisar att det är 

och kommer förbli trångt på lagret, utan att en större förändring genomförs. 

Produktallokering enligt studiens förslag kan dock minska upplevelsen av 
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problem på grund av trångboddhet då de vanligaste produkterna placeras 

mer lättåtkomligt.   

 

Genomförandet har också gått i linje med Johanessons & Perjons (2012) ram-

verk för problemlösning genom artefaktframställning. Problemspecificering, fö-

reslå artefakt och definiera krav, design och utveckling av artefakt och demon-

stration av artefakt har gjorts var och en i turordning. Där problemspecificering 

och kravframställning skett i den kvalitativa fasen och utveckling och demon-

stration i den kvantitativa. Det sista steget -utvärdering av artefakt - att analysera 

huruvida identifierade problem verkligen avhjälpts eller minskat med hjälp av 

implementerad artefakt (det vill säga praktisk användning av optimeringsutfallet 

eller artefaktdemonstrationen), har ej gjorts inom studiens tidsram.  

 

Problemlösningsmetoden har varit av vikt för att uppnå studiens syfte då det, 

precis som  Henver et.al. (2004) beskriver, är av yttersta vikt att verkligen förstå 

problemet som artefakten skall hjälpa till med. Därav stärks approachen att 

bygga optimeringsmodellen på processkartläggningens resultat, ett tillväga-

gångssätt som rekommenderas vid utveckling av lagerhantering i en organisato-

risk kontext, men som hittills fått lite uppmärksamhet i forskningen.  

7.1 Rekommendation till organisation som studien 
behandlat 

Först och främst kan varor placeras i lagret enligt den optimala 

produktplaceringsplanen, efter eventuell korrigering för att det ska vara praktiskt 

genomförbart. Förutom detta - för att reducera effekterna av några av de problem 

som uppstår i de undersökta processerna - skulle användandet av en 

processbeskrivning kunna öka. Enligt Ljungberg och Larsson (2012) kan en 

processbeskrivning illustrera arbetsmoment, beskriva hur de fungerar och belysa 

syftet med dem. Vidare kan det bidra till ett helhetsperspektiv inom en 

organisation, dels genom att beskriva hela verksamhetens flöden och dels genom 

att påvisa den egna processens bidrag. Bristande information om rutiner och 

policys leder till att arbetsuppgifter utförs enligt egen agenda, eller enligt 

informella rutiner som skapats genom tid och personligheter som utfört arbetet. 

Rajev (2008) uttryckte att låg prioritet av lagerstyrningsfrågor dels visas genom 

att många beslutssituationer sker på operationell nivå och Chan & Chan (2011) 

menade att avsaknad av rutiner ofta bidrar till slumpmässig placering av varor, 

när det gäller den delen av lagerhanteringen. Liknande tendenser har upptäcks i 

det studerade fallet. Arbetsuppgifter utförs på ett visst vis för att egen erfarenhet 

har påvisat att det fungerar, och dessa rutiner förmedlas till nyanställda eller 

vikarier direkt av de mer erfarna. Därför är det flertalet moment i de dagliga 

processerna som ”bara är så”.  

En uttalad processkarta som definierar arbetsmomenten skulle underlätta för 

överenskommelse mellan alla parter om hur arbetsuppgifter ska utföras. Problem 

i processer skulle också vara mer lätt identifierat och beslut skulle kunna ske 

gränsöverskridande i dialog mellan operationella och strategiska funktioner. 

Flertalet definierade processer skulle också stärka möjligheten att alla arbetar för 
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ett gemensamt mål och kan se nästa processteg och där med se nästa process 

deltagare som interna eller externa kunder. Om det finns definierat vem som gör 

vad är det lättare att skapa en förståelse för varandra och lösa problem 

tillsammans. Vikten av definierade rutiner, eller effekter av brister på rutiner 

återspeglas i organisationens interna system som inte alltid stämmer överens 

med verkligheten. När paket inte facksatts korrekt vid placering i lagret eller inte 

facksatts om vid en omflyttning är en avvikelse från processen. Att det upplevs 

trångt på lagret har flera orsaker, dels så råder det kommunikationsbrist inom 

processerna vad gäller information om vart i lagret paket skall ställas ut och dels 

mellan processerna vad gäller information om vad som kommer att behöva 

placeras ut snart. Det bör ses över hur mer dynamik mellan produktionsenheter 

och lagerplanering skall kunna ske.  

Vidare bör rutiner ses över kring: 

 Se till så att endast sådant som skall finnas i lagret finns där.  

 Upprätta plan för hantering av osäljbara paket.  

 Se till så att systemets fack stämmer överens med de fysiska. Så att verkliga 

lagringsplatser finns i systemet, och tvärt om, att ta bort fack i systemet som 

inte finns i verkligheten. 

 Tätare inventering av lagret. Det skulle skapa en större säkerhet i att syste-

mets realtidsdata över säljbara paket och lagringsplatser verkligen stämmer. 

Det skulle också kunna rädda upp fler paket som hamnat på fel plats, innan 

de har försvunnit.   

 Se över den interna klassificeringen i ”alltid”, ”nästan alltid” och ”får finnas” 

produkter. Det finns ”får finnas” produkter som enligt prognos skall sälja 

mer än eller i samma spann som de andra klassificeringarna. Dessa produk-

ters data är inte med i modelleringen. Om tilldelad lagring är önskvärt att 

tillämpa, går det inte att ha fler produkter i ”alltid” än vad det finns lagrings-

platser.  

 

På en längre tidsaxel finns det ytterligare förbättringsmöjligheter med olika 

investeringsbudgetar som kan vara värda att gå igenom.  Bland annat:  

 

 Bygga väggar mellan facken som har tak. I dagsläget finns det väggar mel-

lan några av de fack som har tak. Där det finns tak är det praktisk möjligt att 

lagra två paket fler än i de fack som inte har någon vägg.  

 Bygga till tak och väggar till de platser som inte har tak. Samtliga produkter 

drar fördelar av att lagras under tak, oavsett om det är ett krav eller inte. De 

områden på lagret som inte har tak har heller inte lika bra struktur. Det sak-

nas i vissa fall en tydlig avgränsning mellan facken och helt och hållet någon 
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typ av uppmärkning av fack. Detta försvårar arbetet med att fack sätta kor-

rekt, och att lära sig hitta. Paketen är inte lika prydligt uppradade och dålig 

stapling av paket riskerar att skapa skador på dem. Enligt optimeringsmo-

dellens utfall skulle en sådan lösning minsk det totala antalet körda meter 

för trucken med cirka 0.7 %.  

 Överväga möjligheter för att minimera de naturliga inlåsningseffekterna 

som idag sker på grund av lagerlayouten. Går det att öppna fack, så det går 

att lasta in paket från det ena hållet och lasta ut från det andra? Ett sådant 

alternativ skulle dock medföra en halvering av antalet lagerplatser.  

 Går det att separera färdigvarulager från plocklager? Om plocklagret endast 

innehöll en sådan mängd som förväntas säljas under den närmsta tiden 

skulle det frigöra mycket svängrum och underlätta orderplockning. Ett fär-

digvarulager skulle kunna hållas för att bygga upp lagret, då det inte går att 

producera mot försäljning på grund av säsongsvariationen. Ett sådant alter-

nativ skulle dock öka antalet hanteringar för ett paket och öka kostnadskon-

tot för lagerhållning. Dock skulle omflyttning av paket ske under mer kon-

trollerade och förutsägbara former, till skillnad från nuläget där omflyttning 

sker ett slumpmässigt antal gånger, samtliga under tidspress. Om färdigva-

rulager och plocklager var nära belägna varandra, och förflyttning inte 

skulle kräva lastbil, skulle ändå den totala hanteringen minska (tillskillnad 

mot de extra lager som finns idag för de produkter som inte får plats i det 

ordinarie lagret). En lösning med ett ytterligare lager för uppbyggnad vid 

säsongsvariationer är något som rekommenderas av teoretikerna.   

Samtliga förslag, stora som små, innebär ett projekt av olika storlek och kommer 

behöva förändringsarbete. För att upprätthålla förändringen krävs det att nya ru-

tiner efterlevs i det dagliga arbetet.  

7.2 Förslag på vidare forskning 

Utveckling av optimeringsmodellen. Modellen skulle kunna vidgas för att 

behandla fler aspekter och för att bli mer generell, eller anta en 

dynamiskfunktion.  

Utvärdering av resultat efter förändring enligt rekommendation. Det vill säga 

utvärdering och eventuell korrigering av artefakt.   

Klassificering och optimering har skapats på data gällande ett helt år. Då 

försäljningskurvan påvisar säsongsvariation, skulle resultat kunna se olika ut om 

endast en viss tids data valdes ut för behandling. Ett produktplaceringsresultat 

med data från låg-säsong eller från hög-säsong skulle antagligen inte vara 

likadana. Då det i det aktuella fallet innebär ett projekt att flytta om allokeringen 

på lagret, togs beslutet att förbättringsförslag skulle innebära långsiktighet och 

endast innehålla en omflyttning. I andra fall skulle det kunna vara möjligt att 

skapa flera olika lageruppsättningar och vartefter säsongsskiftning sker anpassa 

uppställningen. Huruvida detta skulle kunna se ut och fungera i praktiken är 

föremål för vidare studier.  
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Samtliga punkter som är beskriva ovan som förslag till organisationen på en 

längre tidsaxel är punkter som skulle kunna ligga till grund för vidare studier, ur 

både teoretiska och praktiska aspekter.  
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Bilaga A: 
Processkartläggning ”Utplacering 
av varor i lager” 
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Bilaga B: 
Processkartläggning ”Orderplocknin
g” 
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Bilaga C: Mätdata lagringsplatser 
Tabellen innehåller egentligen 220 rader.  

Fack 
Intern- 

benämning 

Avstånd1  
Förädling 

(m)  

Avstånd2 
Produktion 

(m) 

Avstånd 3  
Lego 
(m) Tak 

A01 406 305 400 Ja 
A02 406 298 380 Ja 
A03 406 291 360 Ja 

A04 406 285 340 Ja 
A05 406 278 320 Ja 

A06 406 271 300 Ja 

A07 400 265 280 Ja 
A08 386 258 260 Ja 

A09 373 251 239 Ja 

A10 359 245 219 Ja 

A11 346 238 199 Ja 

A12 333 231 179 Ja 

A13 319 224 159 Ja 

B01 406 305 400 Nej 
B02 406 298 380 Nej 

B03 406 291 360 Nej 
B04 406 285 340 Nej 

B05 406 278 320 Ja 
B06 406 271 300 Ja 

B07 400 265 280 Ja 

B08 386 258 260 Ja 

B09 373 251 239 Ja 

B10 359 245 219 Ja 
B11 346 238 199 Ja 

B12 333 231 179 Ja 
B13 319 224 159 Ja 
B14 277 194 110 Nej 

B15 277 188 92 Nej 
B16 277 182 74 Nej 

B17 277 176 56 Nej 
B18 277 170 38 Nej 

B19 277 164 20 Nej 

B20 277 158 2 Nej 
B21 297 173 17 Nej 
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Bilaga D: Mätdata produkter 
Tabellen innehåller egentligen 93 rader.   

Produkt 
Produktions- 

ställe 
Ca antal 

pkt  
Kräver  

tak? 

1 Förädling 3477 Nej 

2 Förädling 3102 Nej 

3 Förädling 1205 Nej 

4 Lego 700 Nej 

5 Lego 620 Nej 

6 Lego 504 Nej 

7 Lego 495 Nej 

8 Lego 451 Nej 

9 Produktion 433 Nej 

10 Lego 418 Nej 

11 Lego 410 Nej 

12 Produktion 408 Nej 

13 Lego 398 Nej 

14 Lego 397 Nej 

15 Produktion 392 Nej 

16 Produktion 384 Nej 

17 Lego 362 Nej 

18 Produktion 360 Nej 

19 Lego 358 Nej 

20 Lego 354 Nej 

21 Lego 351 Nej 

22 Produktion 347 Nej 

23 Produktion 341 Nej 

24 Produktion 338 Nej 

25 Produktion 332 Nej 

26 Produktion 316 Nej 

27 Produktion 313 Nej 

28 Produktion 288 Nej 

29 Produktion 266 Nej 
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Bilaga E: Programkod i LINGO 
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Bilaga F: Utfall från LINGO 
 

Binärvariabel, värde =1, "reduced 
cost" Intern plats 

Produkt in-
dex 

Y( F, 120, P38) 1.000000 62930.00 A01 P38 

Y( F, 121, P36) 1.000000 67396.00 A02 P36 

Y( F, 122, P35) 1.000000 67802.00 A03 P35 

Y( F, 123, P44) 1.000000 58058.00 A04 P44 

Y( F, 124, P40) 1.000000 60494.00 A05 P40 

Y( F, 125, P37) 1.000000 66990.00 A06 P37 

N( P, 126, P74) 1.000000 83740.00 A07 P74 

N( P, 127, P70) 1.000000 89526.00 A08 P70 

N( P, 128, P67) 1.000000 98392.00 A09 P67 

Y( F, 129, P28) 1.000000 74672.00 A10 P28 

N( P, 130, P65) 1.000000 103054.0 A11 P65 

Y( F, 131, P23) 1.000000 81585.00 A12 P23 

L( L, 132, P13) 1.000000 55809.00 A13 P13 

N( P, 1, P86) 1.000000 67710.00 B01 P86 

N( P, 2, P83) 1.000000 68540.00 B02 P83 

N( P, 3, P82) 1.000000 67221.00 B03 P82 

N( P, 4, P79) 1.000000 70965.00 B04 P79 

Y( F, 133, P39) 1.000000 61712.00 B05 P39 

Y( F, 134, P41) 1.000000 58464.00 B06 P41 

N( P, 135, P73) 1.000000 87980.00 B07 P73 

N( P, 136, P71) 1.000000 87978.00 B08 P71 

N( P, 137, P68) 1.000000 96384.00 B09 P68 

Y( F, 138, P29) 1.000000 70005.00 B10 P29 

Y( F, 139, P25) 1.000000 81310.00 B11 P25 

Y( F, 140, P24) 1.000000 79587.00 B12 P24 

L( L, 141, P12) 1.000000 56286.00 B13 P12 

M( F, 5, P22) 1.000000 333785.0 B14 P22 

M( F, 6, P21) 1.000000 859254.0 B15 P21 

M( F, 7, P20) 1.000000 963129.0 B16 P20 

L( L, 8, P7) 1.000000 22960.00 B17 P7 

L( L, 9, P5) 1.000000 17138.00 B18 P5 

L( L, 10, P3) 1.000000 10080.00 B19 P3 

L( L, 11, P1) 1.000000 1400.000 B20 P1 

L( L, 12, P2) 1.000000 10540.00 B21 P2 

L( L, 13, P4) 1.000000 15840.00 B22 P4 

L( L, 14, P6) 1.000000 19646.00 B23 P6 

L( L, 15, P8) 1.000000 25870.00 B24 P8 
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L( L, 16, P9) 1.000000 32951.00 B25 P9 

L( L, 17, P10) 1.000000 36562.00 B26 P10 

L( L, 18, P11) 1.000000 42960.00 B27 P11 

N( P, 19, P90) 1.000000 59334.00 C01 P90 

N( P, 20, P88) 1.000000 66650.00 C02 P88 

N( P, 21, P87) 1.000000 66490.00 C03 P87 

N( P, 22, P85) 1.000000 68929.00 C04 P85 

Y( F, 142, P48) 1.000000 59228.00 C05 P48 

N( P, 143, P80) 1.000000 71214.00 C06 P80 

Y( F, 144, P45) 1.000000 59780.00 C07 P45 

Y( F, 145, P42) 1.000000 59202.00 C08 P42 

N( P, 146, P72) 1.000000 89570.00 C09 P72 

Y( F, 147, P33) 1.000000 66564.00 C10 P33 

Y( F, 148, P31) 1.000000 70124.00 C11 P31 

N( P, 149, P66) 1.000000 99960.00 C12 P66 

Y( F, 150, P26) 1.000000 74952.00 C13 P26 

N( P, 23, P69) 1.000000 91080.00 C14 P69 

N( P, 24, P77) 1.000000 73416.00 C15 P77 

N( P, 25, P84) 1.000000 67620.00 C16 P84 

L( L, 26, P17) 1.000000 55825.00 C17 P17 

N( P, 27, P91) 1.000000 59730.00 C18 P91 

Y( F, 151, P47) 1.000000 60858.00 D05 P47 

N( P, 152, P81) 1.000000 68926.00 D06 P81 

N( P, 153, P78) 1.000000 70029.00 D07 P78 

N( P, 154, P76) 1.000000 78336.00 D08 P76 

N( P, 155, P75) 1.000000 82945.00 D09 P75 

Y( F, 156, P34) 1.000000 65403.00 D10 P34 

Y( F, 157, P32) 1.000000 66394.00 D11 P32 

Y( F, 158, P30) 1.000000 69480.00 D12 P30 

Y( F, 159, P27) 1.000000 72523.00 D13 P27 

L( L, 37, P14) 1.000000 54750.00 D14 P14 

L( L, 38, P15) 1.000000 57117.00 D15 P15 

L( L, 39, P16) 1.000000 60435.00 D16 P16 

L( L, 40, P18) 1.000000 55476.00 D17 P18 

Y( F, 160, P60) 1.000000 35949.00 E05 P60 

Y( F, 161, P59) 1.000000 38554.00 E06 P59 

Y( F, 162, P57) 1.000000 39039.00 E07 P57 

Y( F, 163, P55) 1.000000 43966.00 E08 P55 

Y( F, 164, P53) 1.000000 52800.00 E09 P53 

Y( F, 165, P51) 1.000000 55106.00 E10 P51 

Y( F, 166, P49) 1.000000 59796.00 E11 P49 

Y( F, 167, P46) 1.000000 61160.00 E12 P46 



Optimeringsmodell för produktallokering   

Erika Östlund  2017-05-29 

 

  

 77 

Y( F, 168, P43) 1.000000 61061.00 E13 P43 

N( P, 50, P89) 1.000000 60988.00 E14 P89 

N( P, 51, P93) 1.000000 58587.00 E15 P93 

Y( F, 171, P64) 1.000000 31146.00 F07 P64 

Y( F, 172, P61) 1.000000 35564.00 F08 P61 

Y( F, 173, P58) 1.000000 38250.00 F09 P58 

Y( F, 174, P56) 1.000000 43152.00 F10 P56 

Y( F, 175, P54) 1.000000 49749.00 F11 P54 

Y( F, 176, P52) 1.000000 53580.00 F12 P52 

Y( F, 177, P50) 1.000000 56544.00 F13 P50 

L( L, 64, P19) 1.000000 52452.00 F14 P19 

N( P, 65, P92) 1.000000 58918.00 F15 P92 

Y( F, 186, P63) 1.000000 33294.00 G13 P63 

Y( F, 198, P62) 1.000000 34304.00 H13 P62 
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Bilaga G: Resultatillustration lager 
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Bilaga H: Lagerplacering 
ögonblicksbild 
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Bilaga I: Resultatillustration lager2 
Prognosdata 

 


