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Sammanfattning  

Arbetet behandlar området lagerstyrning med inriktning på optimering av 

artikelplacering. Syftet med arbetet är att minska transportsträckor inom 

centrallagret, detta genom en omstrukturerad artikelplacering med hänsyn till 

plockfrekvens och tyngd. I synnerhet har litteratur samt insamlad data från 

företagets affärssystem lagt grunden för arbetet. I allmänhet har intervjuer och 

observationer också bidragit till datainsamling. För att uppfylla arbetets syfte och ta 

fram ett godtyckligt resultat har två frågeställningar tagits fram angående vilka 

attribut som bör avgöra en artikels position i lagret samt hur en effektivare 

lagerstruktur kan erhållas. Författarna har gemensamt arbetat fram ett resultat i 

form av ett förslag för framtida artikelplacering sett till plockfrekvens och tyngd. 

Inledningsvis genomfördes en nulägesanalys för att identifiera kända problem med 

artikelplacering och lagersystem. De problem som identifierades var att 

artikelplaceringen sker utan underlag för plockfrekvens. För att utröna de mest 

frekventa artiklarna genomfördes en ABC-analys. Samtliga artiklar lokaliserades 

utspridda över hela lagret. För att ta hänsyn till ytterligare ett kriterium, vilket var 

tyngd, genomfördes multikriterieanalys i kombination med ABC-analys. Resultatet 

av den kombinerade analysen gav underlag för att ta fram förslag för framtida 

artikelplacering. Förslaget innehåller optimerade artikelplaceringar inom olika zoner 

för de mest plockfrekventa artiklarna med tyngd som ytterligare kriterium.  

  

Nyckelord: Lager, artikelplacering, ABC-analys, multikriterieanalys  
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Abstract  

This thesis deals with control of stock in an inventory, focusing on inventory 

placement. The purpose of this thesis is to reduce the transport distance within the 

main stock house while gathering inventory. This will be achieved by reconstructing 

the inventory placement in consideration with how frequently the inventories get 

picked and mass of the inventory. In particular, the literature and the data that is 

collected from the company´s business system have laid the foundation for the 

thesis. In general, interviews and observations also contributed to the data collection. 

To fulfill the aim and to produce arbitrary results, two issues have been developed 

regarding which attributes that should determine the position of the inventory in the 

stock house and how to obtain a more effective inventory structure? The authors 

have jointly produced a result of suggestions for future inventory placement in terms 

of picking frequency and weight. Initially a situation analysis was conducted to 

identify known problems with the inventory´s placement and storage systems. The 

problems that were identified were that the inventory placement has no 

consideration regarding picking frequency. To determine the most frequent picked 

inventory an ABC analysis was conducted. All of the inventories were spread out 

throughout the whole stock house. To take in account, the additional criterion, which 

was weight, a multi-criteria analysis was performed in combination with the ABC 

analysis. The results of the combined analysis provided that the basis for drawing up 

concepts for future inventory placement. The proposal includes optimized inventory 

placements in different zones of the most frequently picked inventory with weight as 

an additional criterion.  
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Förord  
Vi vill tacka våra externa handledare Patrik Eliasson och Roger Redberger för god 

handledning. Vi vill även rikta ett stort tack till Urban Danielsson och P-O samt 

lagerpersonal på KUBAL som bidragit med givande idéer och nödvändig 

information. Utöver dessa vill vi ödmjukast tacka vår formidable handledare Klas 
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1 Inledning  
I detta kapitel ges en introduktion av examensarbetet. Inledningen behandlar bakgrund, 

övergripande syfte, problemformulering, avgränsningar, målformulering samt författarnas 

bidrag.  

 

 

1.1 Bakgrund  

Centrallager har den teorin att alla artiklar och produkter samlas till ett enda ställe. 

KUBAL har ett av världens största industriområde och är en väletablerad aktör inom 

produktion och försäljning av primäraluminium. KUBAL grundades år 1942. De har 

sedan 1942 ökat produktionen med nästan tio gånger dess ursprungliga kapacitet vid 

lansering, genom olika effektiviseringar och investeringar i nya maskiner. Totalt har 

KUBAL ungefär 450 anställda och producerar varje år i snitt 134 000 ton aluminium. 

KUBAL (2014) 

 

KUBALs centrallager har under de senaste åren genomgått ett antal olika 

förändringar strukturmässigt. Totalt hanterar centrallagret idag över 7 000 artiklar 

med olika egenskaper och användningsområden. Lagerarbetarna på KUBAL anser 

själva att de saknar en effektiv struktur där de måste röra sig över hela lagret för att 

hämta artiklar som hanteras dagligen. De vill minimera antalet steg för att underlätta 

dess arbete gällande tidsåtgång samt arbetsbelastning. KUBAL vill dessutom öka 

antalet plockleveranser för att minimera antalet rekvisitioner av enstaka artiklar. 

KUBAL (2014) 

 

 

1.2 Övergripande syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur KUBAL kan optimera utflödet 

av lagervaror för dess centrallager. Undersökningen ska resultera i en lagerstruktur 

som är gynnsam för lagerarbetare, sett till den arbetsbelastning de utsätts för. 

 

 

1.3 Problemformulering 

Den struktur som KUBAL har idag inom centrallagret anser de själva vara ineffektiv. 

Lagerpersonal måste färdas långa sträckor för artiklar som ofta hanteras, och antalet 

rekvisitioner för enstaka artiklar är höga. Utöver detta så finns likadana artiklar 
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lagerförda på flera ställen, vilket kan leda till onödiga transportsträckor. Om artikeln 

inte finns på ena stället vid utgående leverans så tvingas plockaren förflytta sig till 

nästa lagerplats. Problem föreligger också i att artiklar som utgått ur sortimentet 

förblir inlagrade på samma lagerplats. Det kan röra sig om artiklar som utgått men 

som behövs för framtida bruk i äldre maskiner. En viss del av lagret är idag 

avspärrad från obehörig personal, vilket innebär att externa arbetare inte kan komma 

och gå som de vill i vissa delar av centrallagret. Dock är det är fortfarande stora delar 

av lagret som externa arbetare kan komma och röra sig fritt i och själva plocka de 

varor de kommit för att hämta. Detta har visat sig resultera i att rekvisitioner inte 

alltid skrivs ut för att arbetaren kanske glömmer bort eller helt enkelt struntar i att 

skriva ut den vara som den själv varit och hämtat. Detta resulterar i att det fysiska 

saldot minskar medan det digitala saldot kvarstår. Detta kan leda till stora problem. 

 

Studien har som mål att besvara följande frågeställningar: 

 

 Vilka attribut bör avgöra en artikels position i lagret? 

 Hur kan en effektivare lagerstruktur erhållas? 

 

 

1.4 Avgränsningar  

Arbetet, som är på grundnivå, avgränsas till att studera de artiklar som författarna i 

samarbete med KUBAL anser vara tillräckligt relevanta för att inkluderas i 

omstruktureringen. Antalet artiklar studien avsett behandla är 200 artiklar. Dessa 

artiklar ska ge en representation av hur omstruktureringen skulle se ut om den 

utförts i större skala. Vidare avgränsas arbetet till att studera hur lagerstrukturen i sin 

helhet ser ut idag för att kunna få en förståelse angående lagerstruktur och göra en så 

effektiv artikelplacering som möjligt. Ytterligare avgränsning är att studien 

genomförs med en tidsbegränsning på tio veckor. Undersökningen kommer enbart 

att behandla det centrallager som finns på KUBAL. Vidare finns ett antal mindre 

lager på samma område som inte anses vara lika relevanta.  

  

  

1.5 Målformulering 

Målet med detta examensarbete är att analysera huruvida artikelplaceringen skulle 

kunna optimeras för ett effektivare utflöde av lagerartiklar. Resultatet av arbetet ska 

leda till ökad plockeffektivitet i samband med minimerade antal steg för 

lagerarbetaren. Problemet skall i startläge kartläggas och därefter skapa 

förutsättningar för att hitta en effektiv framtida lösning.  

  

Effektmål:  
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 20 % minskad plocktid för en plockleverans  

 

Författarnas uppgift är att undersöka vilka möjligheter KUBAL har att optimera 

utflödet av varor med de resurser som finns till hands vid utgångsläget. För att hitta 

en lösning till detta krävs ett välfokuserat arbete, nya kunskaper och ett kontinuerligt 

samarbete med lagerarbetarna på KUBAL. Detta genom att använda de resurser som 

finns att bistå idag. 

 

1.6 Författarnas bidrag  

Författarna har till samma grad deltagit i studien och utformat rapporten. Samarbetet 

har således sträckt sig genom hela arbetet vad gäller examensarbetets samtliga delar. 
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2 Teoretisk referensram  
Teoriavsnittet behandlar den teoretiska referensram som ligger till grunden för 

examensarbetet. Avsnittet ska i huvudsak beskriva de teorier som använts för att fullfölja 

arbetet. 

 

 

2.1 Logistik  

Logistik är samlingsnamnet på samtliga verksamheter som ser till att material och 

produkter tar sig till rätt plats, på rätt sätt och på rätt tidpunkt. Logistik innefattar 

informationsflöde, fysiska flöden som produkter och material samt betalningsflöden.  

(Jonsson & Matsson 2011)  

  

Logistik är hanteringen av flödet av varor mellan ursprungsplatsen och platsen för 

konsumtion för att möta krav från kunder eller företag. De medel som förvaltas inom 

logistik kan innefatta allt från fysiska objekt till information. För att kunna bedriva en 

effektiv logistik måste den fysiska logistiken gå hand i hand med den informativa 

logistiken. Det handlar om att uppnå en så hög effektivitet som möjligt medan 

onödiga kostnader samtidigt elimineras för att hålla samtliga parter i 

försörjningskedjan tillfredsställda. (Jonsson & Matsson 2011)  

  

En av de mest missförstådda, integrerade aktiviteter inom logistik är lagerplanering 

och förvaltning. I en perfekt värld skulle inte lagerhållning krävas eftersom 

tillverkarna exakt skulle kunna förutse efterfrågan och producera därefter. Dessvärre 

är världen inte perfekt och fluktuationer förekommer inom prognoser. Företag måste 

producera enligt efterfrågan och lagra för att möta förändringar i efterfrågan. Om 

företag kunde förutse exakt efterfrågan skulle många integrerade 

logistikverksamheter inte längre ha någon uppgift eller ha en liten effekt på 

integrerade logistikkostnader. Nyckeln till bra lagerhantering är att veta när man ska 

acceptera när lager är slut. (Bloomberg et al., 2002) 

  

 

2.2 Artikelplacering  

Enligt Lumsden (2006) finns det ingen övergripande metod för att hitta den optimala 

placeringen av en artikel. Gods har olika förutsättningar gällande exempelvis tyngd, 

storlek och åtgång. Genom att utgå från olika principer kan vägledning ges för bättre 

uppfattning om inom vilka områden artiklar bör placeras. (Lumsden, 2006), 

(Sanghavi et al, 2011) 
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Produktroteringsprincipen  

Då krav finns på en artikels sista förbrukningsdag eller om marknadsvärdet har en 

begränsad tidsram tillämpas med fördel regeln ”First In First Out” (FIFO). Det 

innebär att den äldsta artikeln plockas först. För att FIFO ska kunna tillämpas ställer 

det krav på lagerstrukturen. Tillgång måste finnas till samtliga artiklar för att 

möjliggöra att den äldsta artikeln alltid plockas. Valet av lagringsmetoder är 

begränsat då FIFO tillämpas. Djuplagring och fristapling är exempel på två metoder 

som skulle innebära extraarbete vid FIFO. Dessa lagringsmetoder medför att den 

äldsta artikeln hamnar längst in eller underst bland övriga artiklar. Varvid ”Last In 

First Out” (LIFO) kan tillämpas istället. Detta medför att den senast lagrade artikeln 

plockas först. (Lumsden, 2006), (Eilon, 1961) 

  

Likhetsprincipen  

Artiklar som plockas samtidigt kan lagras intill varandra för att effektivisera och 

underlätta uttag genom att transportsträckan minskas. Principen går att tillämpa 

både vid fast och flytande lagerplacering. Principen går ut på att om exempelvis 

artikel A beställs ofta i samband med artikel B eller artikel C så kan dessa lagras intill 

varandra. Vilket oftast medför att artiklarna tas emot samtidigt från leverantör. Detta 

effektiviserar uttaget och medför att körsträckan för plockningar minskar. Om 

artiklar har liknande egenskaper och utseende kan likhetsprincipen försvåra arbetet 

för personal i form av felplock. Vidare kräver principen att plockfrekvens analyseras 

för att strukturera artiklar för att möjliggöra samplockning. (Lumsden, 2006), 

(Sanghavi et al, 2011) 

  

Familjegruppsprincipen  

Artiklar sorteras i lagret efter dess egenskaper. Exempelvis placeras artiklar som 

väger tungt och kräver en truck för att förflytta dessa tillsammans. Sorteringen kan 

även ske efter artiklar som kräver särskilda hanteringsåtgärder. Detta för att 

effektivisera hanteringen av lagerförda artiklar som oftast kräver samma 

hanteringsutrustning. (Lumsden, 2006)  

  

Popularitetsprincipen  

Popularitetsprincipen liknas vid en ABC-uppdelning av artiklar. ABC-uppdelning 

innebär att artiklarna vanligtvis sorteras efter hanterad volym eller plockfrekvens. De 

artiklarna med högst plockfrekvens benämns A-artiklar, artiklar med medelhög 

plockfrekvens benämns B-artiklar samt artiklar med lägst plockfrekvens benämns C-

artiklar. Denna typ av uppdelning leder till kortare ledtider och minimerat 

transportarbete genom att de mest högfrekventa artiklarna placeras närmast 

utleveranszonen. För att popularitetsprincipen ska gå att tillämpa måste 
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plockfrekvensen analyseras kontinuerligt. Detta för att upptäcka förändringar i 

efterfrågan och om artiklar behöver byta grupp. (Lumsden, 2006)  

 

Höjdledsprincipen  

Placering i höjdled är avgörande för hur effektivt en plockning kan ske. För en 

lagerarbetare är arbetsmiljön en viktig del av arbetet. Tunga artiklar som är placerade 

högt är ett problem inom lager i en plocksituation, där lyfthjälpmedel som truck inte 

är möjligt att utnyttja. Lämplig höjd för plockning ligger inom ramen för den 

“gyllene zonen”, vilket är mellan 75 och 140 cm. Detta anses vara den mest 

ergonomiska höjden för en människa i plockningsarbete. Artikelns storlek och tyngd 

är också avgörande för storleken på zonen. Givet är dock att en artikel med 

egenskaper som är tung eller skrymmande bör placeras inom zonen för bästa möjliga 

arbetsmiljö. (Lumsden, 2006), (Sanghavi et al, 2011) 

 

 

2.2.1 Åtkomsttid  

Åtkomsttid avser den tid det tar för en lagerarbetare att slutföra sin plockrunda för 

en eller fler artiklar. Åtkomsttiden av en artikel styrs direkt av artikelplacering i 

lagret. För att minimera åtkomsttiden kan en frekvensläggning av samtliga artiklar 

genomföras. Frekvensläggningen bygger på plockfrekvens i förhållande till hur långt 

in artiklar bör placeras i lagret. Den genomsnittliga sträckan för en plockrunda blir 

således kortare tack vare frekvensläggningen. Därmed ökar lagrets kapacitet, vilket 

möjliggör hantering av större volymer utan att nyttja större lageryta. Grad av 

beläggning har även det påverkan på åtkomsttiden. Vid hög beläggning åtgår mer tid 

för placering och inlagring. Plocktiden ökar dessutom på grund av att artiklar inte 

alltid får en placering som motsvarar dess plockfrekvens. (Lumsden, 2006), (Johnson 

& Momyer, 1998) 

  

2.2.1.1 Fast lagerplacering 

Fast lagerplacering innebär att lagerföring och placering av artiklar sker på bestämda 

platser. Artiklar tilldelas således givna platser där de placeras över en viss tid. Varje 

artikel har ett artikelnummer som utgör reservationen för den plats där denna skall 

placeras. För varje lagerplats måste det finnas tillräckligt utrymme som täcker 

eventuell åtgång för varje artikel. Lagerplatser bör därför vara tilltagna angående de 

geometriska krav som krävs för var och en av artiklarna. Denna typ av 

inlagringsmetod kräver normalt mindre administration i drift men kan istället vara 

mer utrymmeskrävande än ett så kallat flytande lagersystem. (Jonsson & Matsson 

2011)  
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2.2.1.2 Flytande lagerplacering  

Flytande lagerplacering innebär att artiklar inte har någon bestämd plats. Artiklar får 

således en ny lagerplacering varje gång en inleverans ska lagerföras. Ett flytande 

lagerplaceringssystem tillgodoser att placeringen av en inlevererad artikel sker på 

lämplig plats. En lagerplacering är bunden till artikelnummer så länge en kvantitet 

av artikeln finns kvar på den senast inlagrade platsen. Denna typ av lagringsmetoder 

kräver mer administration jämfört med fast lagerplacering. Det ställs även större krav 

på lagerredovisningssystemet. Vid flytande lagerplacering är behovet av 

lagringsutrymme mindre. (Jonsson & Matsson 2011)   

 

 

2.3 Flödesaspekter inom lager  

Enligt Lumsden (2006) finns det fyra huvudprinciper för materialflödesstrukturer 

inom lager. De fyra huvudprinciperna tillämpas olika beroende på lagerflöde och 

plats för in- och utkommande leveranser. De fyra huvudprinciperna är följande: 

  

• Linjärt flöde  

• U-format flöde  

• Triangulärt flöde  

• Cirkulärt flöde  

  

Linjärt flöde beskrivs i enkelhet som ett inflöde av material i ena änden av 

lagerlokalen, samt ett utflöde i andra. Oavsett lagerplacering av artiklar måste 

förflyttningen ske genom hela lagerlokalen, från in- till utleverans. Sett till 

flödesmönstret så orsakar denna princip onödigt långa transportsträckor. Varav den 

rekommenderas i synnerhet då större volymer av en mindre grupp artiklar hanteras. 

Fördelen med denna princip är att materialflödet genom lagret blir välexponerat. 

(Lumsden, 2006) Principen tillåter även automatiska hjälpmedel som rullband tack 

vare den linjära strukturen, dock leder långa transportsträckor till höga kostnader.  

(Jonsson & Matsson 2011) I figur 1 illustreras strukturen enligt linjärt flöde.  

  

  
Figur 1: Linjärt flöde (Lumsden, 2006)  
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Ett u-format flöde innebär att inleveranser sker parallellt i närhet till utleveranser. 

Denna princip möjliggör artikelplacering enligt ABC-uppdelning, vilket minskar 

transportsträckorna inom lagret. Detta möjliggörs genom att de mest frekventa 

artiklarna placeras lättillgängligt, vilket medför mindre transportsträckor. 

(Lumsden, 2006), (Jonsson & Matsson 2011) I figur 2 illustreras ett u-format flöde.   

  

Figur 2: U-format flöde (Lumsden, 2006)  

  

Vid behov av funktionella lageravdelningar lämpar sig triangulärt flöde. (Lumsden, 

2006) I figur 3 illustreras triangulärt flöde.   

  
Figur 3: Triangulärt flöde (Lumsden, 2006)  

  

Det cirkulära flödet liknas vid det u-formade flödet, skillnaden är att endast en 

lastzon används för in- och utleveranser. Det cirkulära flödet är kostnadseffektivt då 

endast en lastdockningsstation är nödvändig. (Lumsden, 2006), (Jonsson & Matsson,  

2011) I figur 4 illustreras cirkulärt flöde.  

  



Lageroptimering med hjälp av multikriterieanalys – En fallstudie hos KUBALs centrallager 
Jonas Höglund, Patrik Sidén Eriksson                                              2016-06-12  

14  

  

  
Figur 4: Cirkulärt flöde (Lumsden, 2006)  

 

 

2.4 ABC-analys  

ABC-analys kategoriserar artiklar baserat på vikt. Viktaspekterna kan vara 

lönsamhet, försäljningsvolym eller kostnader som uppstår när en vara inte finns i 

lager. När viktaspekterna är valda finns brytpunkter som valts för klasserna A, B, C, 

och ibland fler. I ABC-analys tillämpas Paretos lag som skiljer de “triviala många” 

från de “vitala få”. När prioritetsordningen är vald för artiklarna ordnas de i fallande 

ordning. (Bloomberg et al, logistics 2002) 

 

Enligt Storhagen (2006) har ABC-analysen sin utgång från Paretos princip, 80/20 

regeln. Detta innebär att i regel så motsvarar 20% av företagets produkter 80% av 

omsättningen. I sin enkelhet så innebär detta att ett mindre antal artiklar står för en 

stor del av omsättningen. (Storhagen, 2006)  

 

A-artiklar  

A-artiklarna anses vara de mest värdefulla artiklarna. Vid omarbete eller 

omstrukturering bör dessa artiklar behandlas först då de ger störst effekt. Därmed 

bör fokus ligga på de artiklar som klassificeras som A-artiklar. Detta för att öka 

omsättning, minska ledtider, reducera kostnader eller nå andra effektmål.  

(Oskarsson et al, 2006)  

 

B-artiklar  

B-artiklarna är fortfarande relativt värdefulla men sorteras ändå in i en kategori med 

lägre relevans än de artiklar som sorteras in i kategori A. Detta eftersom de inte 

riktigt når samma relevansnivå som A-artiklarna. (Oskarsson et al, 2006)  

  

C-artiklar  

C-artiklar har till hänsyn till den stora bilden inget särskilt högt värdeskapande för 

organisationen. Detta innebär att dessa artiklar värderas som C-artiklar prioriteras 

sist vid omstruktureringar. (Oskarsson et al, 2006) 
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Resultatet av en ABC-analys visar tydligt vikten av att anpassa lagerstyrning efter de 

olika kategorierna. Vikten för hur de olika kategorierna bör styras visas tydligt i 

Figur 5. Med stor anledning bör högsta prioritet förfalla artiklarna inom kategori A.  

(Storhagen, 2006) 

 

 

 

Figur 5: ABC-analys, grafisk beskrivning (Storhagen, 2003)  

 

 

2.4.1 ABC-analys med flertalet kriterier  
En ABC-analys som har mer än ett kriterium i hänsyn genererar generellt ett mer 

verklighetstroget och fördelaktigt resultat än en traditionell ABC-analys med enbart 

ett kriterium. Då fler kriterier inkluderas i analysen ökar möjligheten att hitta en mer 

optimal lösning. Detta eftersom fler värdefulla kriterier i analysen kan tas till hänsyn. 

Den traditionella ABC-analysen med singelkriterium kritiseras eftersom den medför 

att två olika produkter med olika karaktär kan delas in i olika kategorier då de 

egentligen, i verkligheten, är lika vitala. Detta enbart för att fler kriterier inte togs till 

hänsyn. (Oskarsson et al, 2013)  

 

 

2.5 Multikriterieanalys  

För att bestämma det sanna värdet av en artikels relevans med hänsyn till personliga 

preferenser kombineras respektive proportionella poäng med respektive vikt för 

kriterierna. I och med detta tas de personliga preferenserna med i beräkningarna 

tillsammans med hur artiklar förhåller sig till varandra gällande rank inom ett visst 

kriterium.  

  

Beräkningen sker enligt ekvation 1 med beskrivning enligt tabell 1.  

  

  
Ekvation 1: Beräkning multikriterieanalys (Eisenführ et al, 2010)  
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Tabell 1: Beskrivning viktkriterier (Eisenführ et al, 2010)  

  Proportionella poängen för kriterium 1  

  Vikten för kriterium 1  

  Proportionella poängen för kriterium 2  

  Vikten för kriterium 2  

  Produktens totala värde  

 

 

 

2.5.1 Viktning i en multikriterieanalys  

När fler än ett kriterium spelar in i ett beslut måste en kriteriehierarki upprättas. 

Kriterierna betygsätts genom att de jämförs mot varandra. 

 

Exempelvis där kriterium A är dubbelt så viktigt som kriterium B samtidigt som 

kriterium C är dubbelt så viktigt som kriterium A.  

  

För att finna hur de förhåller sig till varandra skrivs de enligt tabell 2.  

  

 

 

Tabell 2: Viktning, multikriterieanalys  

Kriterium A  Kriterium B  Kriterium C    Summa  

2  1  4    2+1+4=7  

1  0,5  2    1+0,5+2=3,5  

  

För att kunna utröna vikten av kriteriet valdes respektive siffra för respektive 

kriterium och divideras med summan av samtliga siffror enligt tabell 3.  

  

Tabell 3: Uträkning av vikter, multikriterieanalys  

Kriterium A  Kriterium B  Kriterium C  

(2/7)         =      0,29  (1/7)              =     0,14  (4/7)         =      0,57  

(1/3,5)      =      0,29  (0,5/3,5)        =     0,14  (2/3,5)      =      0,57  
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Vikten blir densamma oavsett mellan vilken skala som används, så länge de förhåller 

sig till varandra på korrekt sätt.  

 

Resultatet av viktningen är en numerisk siffra mellan noll och ett. Summan av dessa 

vikter ska totalt bli ett. Detta är resultatet av viktningen av de olika kriterierna och 

används på ett fundamentalt matematiskt sätt där den givna proportionella poängen 

multipliceras med respektive kriteriums vikt. (Eisenfûhr et al, 2010)  

 

 

2.5.2 Proportionella poäng  

Proportionella poäng används i en multikriterieanalys för att samtliga kriterier ska 

delta på samma villkor. Detta innebär att samtliga kriterier får poäng mellan samma 

maximi- och minimigräns. Oftast varierar sig de proportionella poängen mellan noll 

och ett men i vissa fall kan de även variera mellan noll och tio. (Eisenfûhr et al, 2010)  

  

Proportionella poäng beräknas enligt ekvation 2 om kriteriet önskas maximeras.  

  

  
Ekvation 2: Proportionella poäng vid maximering  

  

Proportionella poäng beräknas enligt ekvation 3 om kriteriet önskas minimeras.  

  

 

  
Ekvation 3: Proportionella poäng vid minimering  

  

(Eisenfûhr et al, 2010)  

 

 

2.6 Spaghetti-diagram  

Spaghetti-diagram är ett verktyg som hjälper till att hitta en optimal layout för en 

avdelning. Bergman (2009) menar att spaghetti-diagram bygger på observationer av 

de sträckor som personal eller produkter färdas över en viss yta. Till en början ritas 

ett diagram över den yta som avses behandlas i spaghetti-analysen. Därefter dras en 

linje från startpunkten av transportsträckan till slutpunkten för att enkelt kunna få en 

överblick om de olika rörelsemönstren för respektive produkt eller process. 

(Bergman et al, 2009) 
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2.7 Tidigare forskning  

I tidigare forskningsstudier har flera fallstudier genomförts med avseende att 

optimera placering av artiklar inom lager. En del av de tidigare studierna har 

genomförts av Andersson, Björklund, Mundt-Petersen (2007), Eriksson, Sjöberg 

(2012) samt Edberg & Qvint (2012). I de tidigare studierna har olika metoder och 

kriterier använts för att komma fram till lösningförslag. I samtliga nämnda studier 

har ABC-analys använts för att utröna plockfrekvensen för artiklar.  Liknande teorier 

angående principerna för flödesaspekter inom lager har även implementerats med 

godtyckliga resultat i samtliga studier. 

I fallstudien som genomförts av författarna Andersson, Björklund och Mundt-

Petersen analyseras materialflöde och lagerlayout på lagret hos KSL Trading AB för 

att ge lösningsförslag om en layoutförbättring. (Andersson, Björklund, Mundt-

Petersen, 2007)   

I en fallstudie som Eriksson och Sjöberg genomfört studerades hur lagerutformning 

och utleveransprocessen kan optimeras hos ASSA ALLOY AB i samband med 

införskaffandet av nya lokaler. I nuvarande plockprocess förekom störningar och 

tidsfördröjningar. I studien togs hänsyn till de mest plockfrekventa artiklarna samt 

ergonomi för att komma fram till ett optimeringsförslag av lager-layout. (Eriksson, 

Sjöberg, 2012)  

Edberg och Qvint har genomfört en fallstudie hos Beijer byggmaterial för att minska 

plocktiden av artiklar ur ett kundperspektiv. Problemet hos företaget var att 

artiklarna var placerade utan hänsyn till frekvensläggning. För att komma fram till 

ett lösningsförslag togs hänsyn till kriterierna plockfrekvens, inverkan av analyser, 

typ av artikel samt ergonomi. (Edberg & Qvint, 2012)  

Syftet med optimering av artikelplacering är att minska transportsträckor och 

kostnader gällande lagerhantering. Genom att placera det gods som är mest 

plockfrekvent närmare utleveranser medför minskad plocktid som i sin tur leder till 

minskad arbetsbelastning. Av vad som går att avläsa i tidigare forskning har inte 

ABC-analys genomförts i kombination med den typ av multikriterieanalys denna 

studie avser behandla för att optimera artikelplacering. 
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3 Metod  
Detta kapitel beskriver den metodansats som använts under arbetets gång och författarnas 

tillvägagångssätt. Därefter beskrivs metoder för datainsamling samt databearbetning. 

Slutligen diskuteras validitet och reliabilitet.  

 

 

3.1 Övergripande metodansats 

Inledningsvis ansattes frågeställningar utifrån arbetets syfte:  

  

• Vilka attribut bör avgöra en artikels position i lagret?  

• Hur kan en effektivare lagerstruktur erhållas?  

  

Utifrån syftet sattes avgränsningar för vad arbetet inom ramarna avser att behandla. 

En teoretisk grund skaffades för att besvara de frågeställningar som ställts. Genom att 

studera logistiklitteratur lades grunden för arbetet. I första hand gjordes 

fördjupningar inom artikelplacering med frekvensläggning, i andra hand inom lager 

och lagerstruktur. Insamlad teori analyserades därefter för att optimera 

artikelplacering. Genom att kombinera ABC-analys och multikriterieanalys 

undersöktes optimal artikelplacering utifrån plockfrekvens och ett andra kriterium. 

Författarna genomförde ABC-analys i mån om att inkludera endast relevanta artiklar 

samt tillgängliggöra plockfrekvensen för dessa. För att möjliggöra analysen 

studerades och hämtades data från företagets affärssystem. Genom intervjuer och 

observationer underrättades författarna om eventuella faktorer som bör påverka 

artikelplacering. Den första frågeställningen besvaras genom intervjuer och tidigare 

forskning. Intervjuerna gav även en rättvis bild för prioritetsfördelningen till 

multikriterieanalys. Den andra frågeställningen besvaras genom multikriterianalys. 

För att kartlägga nuvarande lagerflöde hos företaget genomförde författarna 

spaghettidiagram för de artiklar som inkluderats i arbetet. För att få ett jämförbart 

resultat med före- och efterscenario uppmättes och analyserades plocktiden för 

samma artiklar genom att mäta den tid det tar att utföra olika plockrundor för 

artiklarna. 

 

 

3.2 Metoder för datainsamling  

Metodansatsen i arbetet valdes utifrån dess syfte och frågeställningar. Primär och 

sekundär data användes för att besvara samtliga frågeställningar.  
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3.2.1 Observationer  
Enligt Patel och Davidson (2003) kan observatörer förhålla sig på olika sätt. En 

observatör är antingen deltagande eller icke deltagande, känd eller okänd. En 

deltagande observatör deltar aktivt och påverkar det naturliga beteendet hos 

gruppen medan en icke deltagande inte deltar och påverkar gruppen. (Patel & 

Davidson, 2003)  

  

I studien har observationer genomförts inom centrallagret vid två tillfällen. 

Observationer som genomförts har varit av icke deltagande sort med kända 

observatörer. Observationerna har genomförts vid två olika tidpunkter utan inbördes 

mån om grad av belastning. Detta har gett en resonlig överblick av centrallagrets 

utseende och mest frekventa flöden. Utan att påverka arbetets gång hos centrallagret 

har observatörerna kartlagt de olika sektionerna av lagret med hjälp av skisser och 

foton. De observationer som genomförts under arbetets gång presenteras i 

resultatdelen av rapporten.  

 

 

3.2.2 Intervjuer  

Under arbetets gång har kvalitativa intervjuer med anställda på KUBAL genomförts. 

Enligt Patel och Davidson (2003) syftar en kvalitativ intervju till att uppmärksamma 

och beakta individers personliga kunskaper och tankar. Svarsalternativ kan därav 

varken formuleras i förväg eller bedömas som rätt eller fel i en kvalitativ intervju. 

Den kvalitativa intervjun utgörs av intervjuare samt intervjuperson, varav båda är 

medskapare i samtalet. (Patel & Davidson, 2003)  

  

Intervjuerna som genomförts har varit av kvalitativ, öppen karaktär. Författarna 

anser att det är en relativ metod för att komma åt den kunskap och vinkel av 

problemet som de anställda på arbetsgolvet erfarar. Genom att föra konversationer i 

nivå med arbetsgolvet så fanns förhoppningar om att nå kvalitativ ”information” 

som kompletterar den information som affärssystem och andra IT-system kunnat ge. 

Till intervjuerna valdes anställda som huvudsakligen kommer i kontakt med 

centrallagret och har erfarenhet inom området. Vid intervjuerna har anställda från 

centrallagret svarat på spontana frågor som författarna ställt och dessutom kunnat ge 

personliga förslag om förbättringar. Intervjuerna omfattade totalt fyra personer.  

Anställda från centrallagret, lagerchef, transportavdelning samt ritkontoret. 

Intervjuerna har sammanfattningsvis tagit 20 minuter per intervjuad anställd. Under 

intervjuerna har författarna tagit del av den information och svar som anställda givit 

genom anteckningsblock. Slutligen har intervjuerna sammanställts och analyserats. I 

bilaga 1 återfinns den intervjumall som använts.  
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3.2.3 Dokumentstudier  

Enligt Andersen (1994) är dokumentstudier indirekt observerande av sociala 

fenomen. De syftar till att studera tryckta redogörelser för tidigare ageranden. 

Dokumentstudier innefattar bland annat studerande av litteratur, artiklar, tidskrifter 

m.m. (Andersen, 1994). 

 

Under arbetets inledningsfas och gång har dokumentstudier bidragit till en djupare 

kunskapsbas inom området gällande logistik och lagerhantering. För att fördjupa 

kunskaperna inom området har litteratur om logistik studerats. Vidare har litteratur 

om fysiska godslager studerats för att fördjupa kunskaperna inom lagerflöden och 

optimerad artikelplacering. Utöver detta har litteratur om beslutsanalys bidragit till 

kunskaper inom multikriterieanalys.  

  

Via KUBALs affärssystem Axapta har data hämtats angående artiklar inom 

centrallagret. Data tilldelades från KUBALs IT-avdelning gällande information om 

plockfrekvens och transaktioner, denna information lagrades och behandlades i 

Excel. Det data gällande plockfrekvens och transaktioner som tagits del av omfattar 

perioden 2015-01-01 till 2016-04-26.  

 

 

3.3 Databearbetning  

Antalet artiklar som studien behandlat är till antalet 200 artiklar. De artiklar som 

inkluderats i studien omfattar de mest frekvent plockade artiklarna sedan 2015-01-01 

fram till 2016-04-26. Antalet artiklar som studien avsett behandla valdes till 200 om  

en frekvens på minst 900 plockningar under samma period. Av de 200 mest 

plockfrekventa artiklarna valdes 113 för att genomföra en framtida artikelplacering. 

Detta efter överenskommelse med extern handledare på Kubal, då övriga 87 artiklar 

förvaras inlåsta i skåp på grund av olika anledningar som ekonomiskt värde m.m. 

Antalet artiklar anses vara relevant för att visualisera och ge ett förslag om hur en 

mer omfattande artikelplacering kan utformas. Utifrån dessa artiklar skall ett 

godtyckligt förslag läggas fram om hur de ska placeras i lagret för bäst effektivitet. 

Plockfrekvensen som fås fram av ABC-analysen, samt de övriga kriterierna, 

bestämmer i vilken lagerzon artikeln bör placeras.   

 

1. Bearbetning av data från affärssystem för att urskilja relevant och icke relevant 

data. 

 



Lageroptimering med hjälp av multikriterieanalys – En fallstudie hos KUBALs centrallager 
Jonas Höglund, Patrik Sidén Eriksson                                              2016-06-12  

22  

  

Datat som bearbetades innefattade information om artiklar som fanns på andra lager 

än centrallagret. Dessa “irrelevanta” artiklar utsorterades för att endast inkludera 

artiklar som är tillgängliga på centrallagret.  

  

2. Bearbetning av data för framtagning av plockfrekvens, hur många gånger 

artiklar plockats under ett verksamhetsår. 

 

Genomförandet omfattade en ABC-analys för att utröna vilka 200 artiklar som hade 

flest plockningar under verksamhetsåret 2015. Detta genomfördes av det 

kvarvarande data som motsvarar det som eftersökts för att kunna sortera 

informationen. Plockfrekvensen av de artiklar som innefattats bearbetades i 

programmet Excel. Informationen som exporterats till Excel sorterades från högst till 

lägst antal plockningar. Författarna kunde utifrån informationen utgå från de teorier 

om ABC-analys för att utröna vilka artiklar som tillhör vilken kategori. 

 

 

3.4 Reliabilitet och validitet  
3.4.1 Reliabilitet  

Enligt Bell (2000) är reliabilitet detsamma som tillförlitlighet. Detta är ett mått för hur 

olika tillvägagångssätt eller metoder, vid olika tillfällen, ger upphov till samma 

resultat under liknande förutsättningar. (Bell, 2000) 

  

Reliabilitet skiljer sig ur två olika perspektiv som intersubjektiv reliabilitet och 

intrasubjektiv reliabilitet enligt Andersen (1994). Intersubjektiv reliabilitet innefattar 

huruvida olika forskares mätningar av samma fenomen stämmer överens.  

Intrasubjektiv reliabilitet avser i vilken grad en individuell forskares olika mätningar 

av samma fenomen stämmer överens. (Andersen, 1994) 

  

Författarna har under arbetet undersökt mätdata gällande olika artiklars tyngd 

(massa). Tyngden har uppmäts genom våg eller uppskattats genom den 

artikelbeskrivning som funnits att tillgå i affärssystemet Axapta.  Således har samma 

verktyg och tillvägagångssätt använts för att säkerställa reliabiliteten. Det data som 

hämtats från affärssystemet har bearbetats för att urskilja avvikande artiklar och dess 

värden. Reliabiliteten av det data och information som hämtats och bearbetats från 

affärssystemet grundar sig i hur pålitlig informationen var från början. Samtlig 

information har hämtats och bearbetats med samma metod och tillvägagångssätt.   

 

För de intervjuer som författarna genomfört under arbetets gång har reliabiliteten 

säkerställts genom inbokade möten. Respondenterna har således i förväg kunnat 

förbereda sig att besvara frågor. Genom att samtliga respondenter var förberedda på 
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bokad tid kunde författarna fullfölja lyckade intervjuer med samtliga respondenter. 

Samtliga intervjuer genomfördes av informativ och kvalitativ karaktär. Således 

kunde respondenterna ibland bli ivriga och tala utanför ämnet. Detta medför att 

reliabiliteten kan ha påverkats eftersom konkreta svar saknades. För varje genomförd 

intervju sammanställde författarna nyckelord och anteckningar för att säkerställa 

riktlinjer och därmed öka reliabiliteten för intervjuerna. Dessa riktlinjer har under 

arbetets gång tagits i beaktande. Samtliga metoder beskrivs utförligt i rapporten för 

att vidare studier ska kunna leda till ett likvärdigt resultat. Därmed ökar 

reliabiliteten.  

  

För att säkerställa en rättvis bild av hur lång tid en plockrunda kan ta genomfördes 

tio rekvisitioner med spaghetti-analys för respektive rekvisition. Detta för att få en 

verklighetstrogen uppfattning av hur lång medeltiden för en plockrunda är och 

därmed öka reliabiliteten.  

 

 

3.4.2 Validitet  

Validitet syftar till att mäta och registrera det som verkligen är avsett att mäta och 

registrera. (Eriksson & Wiedersheim, 2008) 

 

Enligt Andersen (1994) kan validitet delas in i intern och extern validitet. Intern 

validitet innefattar i vilken grad innehållet på den nominella nivån överensstämmer 

med innehållet på den operationella nivån. Extern validitet avser hur resultatet av 

mätningar stämmer överens och motsvarar verkligheten, antingen sant eller falskt. 

Extern validitet kräver empirisk prövning för att kunna säkerställas. (Andersen, 1994) 

 

Under arbetets gång har validiteten stärkts genom att författarna enbart mätt vad de 

avsett att mäta. För att kunna ta fram relevant data för ABC-analysen fick författarna 

delta av IT-avdelningens kompetens. Därmed ökar validiteten för den utförda ABC-

analysen. De artiklar som inkluderats i arbetet har granskats och kontrollerats genom 

affärssystemet Axapta och programmet Microsoft Excel för att urskilja missvisande 

information.   

 

Samtliga prioritetsfördelningar i multikriterieanalysen har tagits fram tillsammans 

med de anställda på företaget. För att öka validiteten av arbetet har författarna 

ständigt haft kontakt med företaget för att inga oklarheter eller missförstånd skulle 

uppstå. 

 

Författarna har genom att utföra kvalitativa intervjuer av informativ typ, kunnat 

identifiera tankar och åsikter hos de anställda. Genom att utföra kvalitativa intervjuer 



Lageroptimering med hjälp av multikriterieanalys – En fallstudie hos KUBALs centrallager 
Jonas Höglund, Patrik Sidén Eriksson                                              2016-06-12  

24  

  

på bokad tid sågs en potential i att respondenten haft tidsmarginal att besvara 

frågorna. Intervjuerna genomfördes med respondenter från olika avdelningar på 

företaget för att få en så verklig helhetssyn som möjligt.  

  

 

3.5 Verktyg  

De verktyg som användes i detta arbete är Microsoft Excel, SQL, Draw.io samt Paint.  
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4 Fallstudien på KUBAL  
I detta kapitel ges en förklaring av utgångsläget för studien. Detta för att ge en bild av den 

befintliga lagerstruktur och artikelplacering hos KUBAL. 

 

 

4.1 Nuläge  

KUBALs centrallager i Sundsvall har en storlek på 1228  och en volym på 6384  . 

Lagret är uppdelat i fyra olika zoner; A, B, C och D.  

  

A 

Avdelning A är bestående av hyllor numrerade mellan 1 och 36 med totalt 155 

hyllsegment enligt bilaga 2. Utöver dessa finns en del av lagret inom kategori som 

går under benämningen “väggen”. Där kan diverse varor som slangar och sladdar 

finnas.   

 

B  

Avdelning B är bestående av endast hyllor numrerade mellan 1 och 22 med totalt 136 

hyllsegment enligt bilaga 3. 

 

C  

Avdelning C är bestående av endast pallhyllor kategoriserade in i segment mellan 1C 

och 5C. 1C består av åtta (2-9) hyllfack, 2 C består av nio hyllfack, 3C består av sex 

hyllfack, 4C består även den av sex hyllfack men där är facken onumrerade. 5C består 

av 19 hyllfack. Hyllfacken är fem meter höga och varierar mellan en meters bredd 

och 1,90 meters bredd. 

 

D 

Avdelning D är bestående av endast pallhyllor kategoriserade in i segment mellan 1D 

och 4D. Dessa hyllor saknar numrering och det finns tre hyllor som helt saknar namn 

trots att de ligger i zonen som innefattar D. Översikt för lagerzon C och D finns i 

bilaga 4. 

 

 

4.1.1 Lagerstruktur  

I dagsläget är materialflödesstrukturen på centrallagret i enighet med ett cirkulärt 

flöde. Det innebär enligt Lumsden (2006), att in- och utgående leveranser sker på 

samma lastzon. Vid ingående leveranser av gods sker det genom en och samma port 

som utgående leveranser. Det finns i dagsläget ingen typ av förberedelse för 
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leveranser. Varje leverans behandlas när en rekvisition anländer till centrallagrets 

kontor. I figur 6 illustreras materialflödesstrukturen på centrallagret.   

 Figur 6: Materialflödesstruktur centrallager  

 

 

4.2 Lagersystem  

Centrallagret på KUBAL har idag ett fast lagersystem. Enligt Matsson (2004) innebär 

det att artiklar har en bestämd hyll- och pallplats för inlagring och plockning. Den 

befintliga typen av lagersystem lämpar sig till denna typ av lager enligt figur 6. Detta 

grundar vi på att det går att placera de mest högfrekventa artiklarna närmast in- och 

utgående leveranser, vilket minimerar transportsträckorna. Den fasta lagerplacering 

som används idag innebär också att det strukturmässigt är enklare att orientera sig 

på lagret för att hitta inlagrade artiklar. Eftersom de geometriska ytorna gällande 

lagringsutrymme som finns att tillgå på centrallagret, uppfylls kraven för fast 

lagringsplacering i enighet med teorierna. (Matsson, 2004). I figur 7 finnes en 

översiktlig karta över hur centrallagret ser ut i dagsläget. 
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Figur 7: Lageröversikt  

  

I dagsläget har centrallagret inget utarbetat system för de bestämda  

artikelplaceringarna. De olika sektionerna inom lagret tar ingen hänsyn till olika 

artiklars plockfrekvens. Inom vissa sektioner finns kopplingar till 

familjegruppsprincipen och produktroteringsprincipen. Det finns artiklar som lagras 

så att den äldsta artikeln plockas först enligt regeln ”First-In-First-Out” från 

produktroteringsprincipen. Det finns också artiklar som lagras tillsammans i ordning 

om dess egenskaper, vilket är enligt familjegruppsprincipen.  

 

 

4.2.1 Plockordersystem  

När en artikel plockas från centrallagret idag sker det genom rekvisition. Detta 

innebär att en anställd kommer med en rekvisition till centrallagrets kontor. I 

kontoret hanterar en lagerarbetare rekvisitionen i lagervarusystemet och registrerar 

denna. Lagervarusystemet visar därefter vilken lagerplats varje artikel finns på. Är 

artikeln skrymmande använder lagerarbetare truck för att hämta denna. I annat fall 

hämtas den för hand. Lagerarbetaren hänvisas genom att kolla i lagersystemet vilken 

lagerplats artikeln ligger på och orienterar sig därefter genom lagret med hjälp av 

lagrets namngivna hyllor och pallplatser enligt figur 7. Artikelns rekvisition 

registreras som minus på lagersaldot och levereras därefter till rekvirenten. En 

ytterligare observation är att det finns ett antal hyllor och pallställage i centrallagret 

som är onumrerade och enligt figur 7 och 8 markerade som frågetecken.   
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Figur 8: Plockordersystem KUBAL  

 

 

4.3 Artikelplacering  

I dagsläget ser artikelplaceringen för de 200 mest frekventa artiklarna på centrallagret 

ut enligt bilaga 5. Artiklarna är enligt bilaga 5 rangordnade från 1-200, där rank 1 

motsvarar den högsta plockfrekvensen och rank 200 den lägsta.   



Lageroptimering med hjälp av multikriterieanalys – En fallstudie hos KUBALs centrallager 
Jonas Höglund, Patrik Sidén Eriksson                                              2016-06-12  

29  

  

 

5 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet som studien givit. 

 

 

5.1 ABC-analys  

För att identifiera de artiklar med högst plockfrekvens genomfördes en variant på en 

ABC-analys. Indelningen baserades på plockfrekvens där högst de artiklarna med 

högst plockfrekvens placeras högst upp och sedan i fallande ordning enligt teorierna 

från Bloomberg et al (2002). 

 

All nödvändig information för att säkerställa denna analys hittades i KUBALs 

databas kopplat till affärssystemet Axapta där SQL-script ur bilaga 6 användes. 

 

Resultatet av ABC-analysen blev ett CSV-dokument där antalet utplockningar för 

respektive artikel stod presenterat sedan 2015-01-01. Detta utfördes 2016-04-26. Detta 

importerades sedan in i Microsoft Excel där all data kunde rangordnas efter 

plockfrekvens i fallande ordning. De artiklar som presenteras högst upp på listan har 

högst plockfrekvens, medan de längst ner på listan har lägst plockfrekvens. SQL-

koden genererade totalt 7 059 artiklar medan det totalt finns 14 061 artiklar i 

affärssystemet. 

 

I bilaga finnes 7 all relevant information som artikelnummer, artikelbenämning, antal 

utplockade varor, artikelkategori och vilken rank de fick i analysen.  

 

 

5.2 Prioritetsfördelning  
5.2.1 Massa  

För att underlätta lagerarbetarnas arbetsbelastning prioriteras de allra tyngsta 

artiklarna först eftersom en mindre sträcka minimerar det arbete som lagerarbetarna 

utför när de hämtar en tung artikel enligt Lumsden (2006). På samma sätt är 

prioriteringen lägre för de artiklar som väger mindre då de inte ger lika stor 

belastning på arbetarna vid plockning. 

 

 

5.2.2 Plockfrekvens   

För att underlätta lagerarbetarnas arbetsbelastning har de artiklar med hög 

plockfrekvens prioriterats för omstrukturering. Detta för att minska det avstånd 

lagerarbetarna måste röra sig för att hämta denna eller dessa artiklar enligt 
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popularitetsprincipen. En artikel med hög plockfrekvens ska i regel placeras nära 

utgångsläget för lagerarbetaren. 

  

5.3 Proportionella poäng  
5.3.1 Massa  

För att konstatera vilka artiklar som ska prioriteras högst för lagerpersonalen tas 

kriteriet massa (kilogram) in i beräkningarna för att hitta en så optimal lösning som 

möjligt. Artiklarna vägs och klassas in i tre olika viktklasser för att kunna utröna vad 

som är lätt, medel respektive tungt att bära för hand. Fördelningen blev sådan att om 

artikeln väger under eller lika med två kilogram klassas den som lätt att bära. Väger 

artikeln däremot mellan två kilogram och åtta kilogram klassas den som otymplig 

och medeltung. Sista klassificeringen är över eller lika med åtta kilogram, den klassas 

som tung. Detta kunde konstateras tillsammans med KUBALs lagerpersonal genom 

de intervjuer som genomförts. 

 

Artiklarna rankas mellan ett och tre där ett är den lättaste och tre är den tyngsta för 

att sedan kunna sätta in dessa värden i en ekvation för att sedan bestämma dess 

proportionella poäng. Nedan finns en sammanställning av dessa klassificeringar.  

  

 

  

Vid beräkning av proportionella poäng med massa som kriterium sker 

beräkningarna enligt ekvation 1. Resultatet redovisas i ekvation 4-6.  

  

  

  
Ekvation 4: Beräkning av proportionella poäng, klass 1  

  

  

  
Ekvation 5: Beräkning av proportionella poäng, klass 2  

  

  

  
Ekvation 6: Beräkning av proportionella poäng, klass 3  
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5.3.2 Plockfrekvens  

Plockfrekvensen finns redan i fallande ordning i den ursprungliga ABC-analysen. 

Det som måste göras är att konstatera hur många zoner lagret ska delas upp i för att 

sedan sätta betyg för de olika segmenten i den fallande ordningen.  

 

Artiklarna bestämdes att delas in i åtta olika segment där de betygsätts konsekvent i 

fallande ordning mellan ett och noll. De artiklar som hamnar inom segment ett anses 

vara de artiklar som ska prioriteras högst medan de artiklar som hamnar i segment 

noll asnses ha lägst relevans. Att åtta segment användes motiveras genom 

överenskommelse med lagerarbetare då de ansågs vara tillräckligt högt för att få en 

konsekvent fallande ordning i plockfrekvens. Detta innebär att i detta exempel där vi 

låter topp 200 artiklar representera resterande lagerartiklar blir det 200/8 artiklar per 

lagerzon, alltså 25 artiklar. 

 

För att dessa åtta zoner ska ha proportionellt ökande poäng för varje zon med 

minimivärde som noll och maximivärde som ett används ekvation 7.  

  

  

Ekvation 7: Beräkning av proportionella poäng, plockfrekvens  

Detta innebär att fördelning blir enligt följande:  

  

Tabell 4: Proportionella poäng, segment 

Artikel 1-25 1 

Artikel 26-50 0,857… 

Artikel 51-75 0,714… 

Artikel 76-100 0,571… 

Artikel 101-125 0,429… 

Artikel 126-150 0,286… 

Artikel 151-175 0,143… 

Artikel 176-200 0 

 

5.4 Viktning av kriterier  

Efter diskussion med lagerarbetare har det konstaterats att ett kriterium ska vara 

viktigare än det andra. Det kriterium som prioriteras i detta fall är plockfrekvens och 

det uppskattas vara fyra gånger så viktigt som massa. Enligt Eisenfûhr et al (2010) 

blir respektive vikt enligt ekvation 8 och 9.  
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Plockfrekvens:    

Ekvation 8: Viktning, plockfrekvens  

  

Massa:      

Ekvation 9: Viktning, massa  

  

 

5.5 Multikriterieanalys  

Multikriterieanalysen visar den sanna prioritetsfördelningen med både kriterier för 

plockfrekvens och massa. Kriteriernas proportionella poäng multiplicerades med 

respektive vikt för att få den sanna prioritetsfördelningen. Beräkningen skedde enligt 

ekvation 10.  

  

  
Ekvation 10: Multikriterieanalys  

  

Tabell 5: Beskrivning viktkriterier (Eisenführ et al, 2010)  

  Proportionell poäng, plockfrekvens  

  Vikt för plockfrekvens  

  Proportionell poäng, massa  

  Vikt för massa  

  Totala poängen för artikelns relevans  

  

 

Exempel på beräkning:  

 

Artikelnummer 4413109:  1*0,8+0.5*0.2=0,9  

Artikelnummer 4421102:  0,8571*0,8+1*0,2=0,886  

Artikelnummer 8140021:  1*0,8+0*0,2=0,8  

  

Den totala poängen sorterades i fallande ordning enligt bilaga 5 för att få fram den 

sanna prioritetsfördelningen med både plockfrekvens och massa för respektive 

artikel. Se bilaga 5 för fullständig multikriterieanalys.  
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5.6 Spaghettidiagram för rekvisitioner  

När urvalet för de olika rekvisitionerna valdes tillfrågades en anställd på KUBAL om 

vilka artiklar som skulle kunna representera och spegla en verklig rekvisition.  

 

Totalt skrevs tio rekvisitioner. För varje rekvisition ritades ett spaghetti-diagram upp 

för att spegla det rörelsemönster som lagerarbetaren skapar vid sin plockrunda enligt 

Bergman et al (2009). I följande spaghettidiagram representeras rörelsemönstret av 

röd respektive blå markering. Röd markering representerar förflyttning på marknivå, 

medan blå markering representerar förflyttning på ett övre plan. 

 

I tabell 6-15 samt figur 9-18 presenteras rekvisitioner med respektive 

spaghettidiagram. 

 

 

Exempelrunda 1 

 

Tabell 6: Rekvisition nr 1 

 

  

  

  
Figur 9: Spaghetti-diagram nr 1  
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Exempelrunda 2 

 

Tabell 7: Rekvisition nr 2  

 

  

 

 

 

Figur 10: Spaghetti diagram nr 2  

 

Exempelrunda 3 

 

Tabell 8: Rekvisition nr 3  

 

  

  

  

 

Figur 11: Spaghetti-diagram nr 3  
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Exempelrunda 4  

Tabell 9: Rekvisition nr 4  

 

  

  

  

Figur 12: Spaghetti-diagram nr 4 

 

 

Exempelrunda 5 

 

Tabell 10: Rekvisition nr 5 

 

  

  

  
Figur 13: Spaghetti-diagram nr 5 
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Exempelrunda 6 

 

Tabell 11: Rekvisition nr 6 

 

  

  

 

 

Figur 14: Spaghetti diagram nr 6  

 

 

Exempelrunda 7 

 

Tabell 12: Rekvisition nr 7 

 

 

  

  

  
Figur 15: Spaghetti-diagram nr 7  
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Exempelrunda 8  

 

Tabell 13: Rekvisition nr 8 

 

   

  

 

Figur 16: Spaghetti-diagram nr 8  

 

 

Exempelrunda 9 

 

Tabell 14: Rekvisition nr 9  

 

  

 

  

Figur 17: Spaghetti-diagram nr 9  
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Exempelrunda 10  

Tabell 15: Rekvisition nr 10  

 

  

 

Figur 18: Spaghetti diagram nr 10 

 

Resultatet av de olika plockrundorna presenteras i tabell 16. 

 

Tabell 16: Resultat av plockrundor  

Plockrunda  Plocktid (s)  

1  59  

2  168  

3  66,5  

4  70,5  

5  48  

6  63  

7  81  

8  80  

9  121  

10  96  

Totalt  853 

Medel     
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Ur tabellen kan vi utröna att detta resulterar i en total plocktid för samtliga tio 

exempel på 853 sekunder samtidigt som medelvärdet på tiden för varje plockning 

blev 
   

  
      sekunder. 
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6 Analys  
I detta kapitel analyseras resultatet av det nuvarande centrallagret i fallstudien. Författarna 

tar med hjälp av teorierna fram ett lösningsförslag för framtida artikelplacering. 

 

 

6.1 Framtida artikelplacering 

6.1.1 Artiklar A och B  

När den nya artikelplaceringen skulle utföras delades de resterande 113 artiklarna ur 

multikriterieanalysen upp i två olika kategorier. Dessa två kategorier var antingen 

bestående av de artiklarna med tidigare placering på A och B, eller C och D. Detta på 

grund av kriterier som artikelvolym, då somliga artiklar måste placeras på pall på 

grund av dess storlek. 

 

När denna fördelning var klar sorterades de enligt den poäng som gavs enligt 

multikriterieanalysen för att sätta de artiklar med högst relevans högst upp. Därefter 

delades zon A, B, C, och D upp i fler zoner för att få en konsekvent fallande ordning 

där de artiklarna med hög relevans placeras nära utgångsläget medan artiklar med 

låg relevans placeras långt bort från utgångsläget. Dessa nya zoner är utmärkta med 

röda streck i figur 19-21. Detta enligt teorierna från Lumsden (2006). De artiklar som 

tidigare hade en placering i antingen A eller B var nu 62 till antalet. De ska dela på 

zon A och B och måste därför fördelas därefter.  

 

Efter att ha studerat fyllnadsgraden på zon A i KUBALs centrallager kan det 

konstateras att den inte används till dess fulla kapacitet. För att skapa en så effektiv 

struktur som möjlig ska zon B användas så mycket som möjligt medan zon A ska 

användas så lite som möjligt eftersom förflyttningen mellan olika plan måste 

undvikas så mycket som möjligt. Eftersom alla artiklar inte får plats i B måste trots 

allt zon A användas. Det är uppskattat att 70% av samtliga artiklar inom zon A och B 

får plats i zon B och därför har vi valt denna fördelning, där den gula markeringen 

representerar zon B och den gröna markeringen representerar zon A enligt tabell 17.  
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Tabell 17: Fördelning av artiklar över zon A och B  

 

 

Eftersom zon A delats in i tre zoner delas även de grönmarkerade artiklarna in i tre 

kategorier för en korrekt artikelplacering i fallande ordning. Detsamma gjordes på zon 

B fast med 5 olika zoner och kategorier. Resultatet av detta syns i figur 19-20.  
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Artikelplacering i zon A enligt figur 19.  

  

  
Figur 19: Koncept på artikelplacering i zon A  

  

Artikelplacering i zon B enligt figur 20.  

  

  
Figur 20: Koncept på artikelplacering i zon B  
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6.1.2 Artiklar C och D  

Eftersom zon C och D delats in i totalt nio zoner enligt figur 21 delas även de artiklarna 

med tidigare placering i C eller D in i nio kategorier för att kunna placeras in i fallande 

ordning. Detta gjordes enligt tabell 18 och figur 21.  

 

Tabell 18: Fördelning av artiklar över zon C och D  

  
  

  

Artikelplacering i zon C och D enligt figur 21.  

  

  
Figur 21: Koncept på artikelplacering i zon C och D  
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6.2 Spaghetti-diagram med ny artikelplacering  

För att jämföra den tidigare lagerstrukturen med det nya konceptet jämförs de tio 

tidigare utförda plockrundorna med varandra. I figur 22-31 presenteras tio 

spaghettidiagram för plockrundor med samma artiklar som de som presenterades i 

tabell 6-15 och figur 9-18:  

  

 

 

 

  
Figur 22: Spaghetti-diagram 11  

 

 

 

 

  

  
Figur 23: Spaghetti-diagram 12  
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Figur 24: Spaghetti-diagram 13  

 

 

 

  
Figur 25: Spaghetti-diagram 14 

 

 

 

  

  
Figur 26: Spaghetti-diagram 15  
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Figur 27: Spaghetti-diagram 16 

 

 

 

  
Figur 28: Spaghetti-diagram 17  

  

 

 

  
Figur 29: Spaghetti-diagram 18  
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Figur 30: Spaghetti-diagram 19  

 

 

 

  
Figur 31: Spaghetti-diagram 20  

  

Resultatet av de olika plockrundorna presenteras i tabell 19.  

  

Tabell 19: Resultat av plockrundor, efterscenario  

Plockrunda  Plocktid  

1  57 s  

2  78 s  

3  43 s  

4  52 s  

5  40 s  

6  73 s  

7  83 s  

8  80 s  

9  79 s  

10  80 s  
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När tiderna från hur lagerstrukturen ser ut idag jämfört med hur lagerstrukturen i detta 

koncept ser ut får vi resultat enligt tabell 20.  

 

Tabell 20: Jämförelse av plockrundor  

Plockrunda  Innan omstrukturering  

(tid)  

Efter omstrukturering  

(tid)  

Skillnad (tid)  

1  59 s  57 s  -2 s  

2  168 s  78 s  -90 s  

3  66,5 s  43 s  -23,5 s  

4  70,5 s  52 s  -18,5 s  

5  48 s  40 s  -8 s  

6  63 s  73 s  +10 s  

7  81 s  83 s  +2 s  

8  80 s  80 s  0 s  

9  121 s  79 s  -42 s  

10  96 s  80 s  -16 s  

Totalt  853 s  665 s  -188 s  

Medelvärde   

  

 

  

    

  
        

  

  

I tabell 20 syns det att det nya konceptet ger ett medelvärde på förbättring per 

plockrunda med 18,8 sekunder.  

  

För att bestämma den procentuella förbättringen detta ger användes ekvation 11.  

  

  
Ekvation 11: Beräkning av procentuell förbättring.  
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7 Slutsats  
Kubikenborg aluminium och dess centrallager har under en längre tid varit utan en 

genomarbetad lagerstruktur. Lagerarbetet och allt berörande detta har fungerat, men 

varit långt från effektiviserat. I kapitlet diskuteras de frågeställningar och effektmål 

som togs fram vid inledningsfasen av arbetet. För de förbättringsförslag som tagits 

fram i anknytning till frågeställningarna förs en diskussion om fördelar respektive 

nackdelar. 

 

Vid inledningsfasen av arbetet sammanställde författarna två frågeställningar för att 

uppfylla arbetets syfte för att få ett godtyckligt resultat. Samtliga frågeställningar 

sammanställdes med underlag från arbetare på Kubikenborg aluminium för att 

framställa relevanta mål. Det visade sig tydligt att förbättringspotential fanns i 

företagets styrning av artikelplacering. Tidigare hade artiklar inget underlag gällande 

plockfrekvens för dess placering i lagret. Arbetare på företaget såg positivt på att få 

förslag om hur de skulle kunna minska transportsträckor och därmed spara 

arbetskraft. 

 

Frågeställningar som sammanställdes vid arbetets inledningsfas och de resultat som 

författarna framställt gav upphov till en slutsats. 

 

• Vilka attribut bör avgöra en artikels position i lagret?  

  

De förbättringsförslag som presenterats i resultatet grundar sig att en hög plockfrekvens 

spelar stor roll för lagerarbetare och bör prioriteras vid en omstrukturering av 

artikelplacering. 

 

Vid jämförelser av före- och efterscenario syntes en tydlig förbättring på plocktid för 

olika rekvisitioner. 

 

Efter diskussion med lagerarbetare om huruvida fler kriterier än plockfrekvens bör tas 

till hänsyn konstaterades det att massa på ett påtagligt sätt påverkar arbetsbelastningen 

på lagerarbetaren och bör vara det kriterium som inkluderas i arbetet. Diskussionen 

vandrade mellan massa och volym men det konstaterades relativt snabbt att massa var 

det kriterium av dessa två som spelade störst roll för lagerarbetarna. Författarna anser 

att det nya konceptet skulle ge KUBALs lagerarbetare tidsbesparingar för att utföra 

andra sysslor med den tid som sparas för att i sin tur spara in pengar för företaget. 

Tidigare spelade plockfrekvens eller massa ingen roll för hur lagret var upplagt, och 

därmed kan lagerstrukturen mer eller mindre klassas som ineffektivt. 
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 Hur kan en effektivare lagerstruktur erhållas?  

  

Författarna har tillsammans med lagerarbetare på KUBALs centrallager konstaterat att 

det nuvarande plocksystemet inte är det optimala med hänsyn till lagerarbetarnas 

arbetsbelastning. För de plockrundor som förekommer har ett lösningsförslag tagits 

fram. Plockrundornas utgångspunkt har inte förändrats då den redan ligger relativt 

centralt lokaliserad. 

 

Ett antal fördelar och nackdelar har sammanställts med det nya konceptet:  

 

Fördelar:  

• Lagerarbetarna får kortare sträckor de behöver röra sig i med det nya konceptet. 

Detta minskar användandet av truckkörning, vilket i sin tur skapar mindre 

buller, mindre koldioxidutsläpp och en säkrare miljö för lagerarbetarna.  

• Enligt det nyskapade konceptet har, enligt den utförda simulationen bestående 

av tio olika slumpmässiga rekvisitioner, plocktiden minskat med 22,04% vilket 

dels minimerar antalet steg lagerarbetarna behöver röra sig.  

• Utöver att antalet steg minskas och att plocktider minskar i samma takt så 

minskar även lagerarbetarnas arbetsbelastning eftersom artiklarnas massa 

inkluderades i beräkningarna. Detta resulterade i att lagerarbetarna inte 

behöver ödsla lika mycket energi på att släpa tunga föremål över hela lagret.  

  

Nackdelar:  

• Det nya konceptet tar inte artikelkategori till hänsyn enligt likhetsprincipen. 

Detta kan tyvärr leda till en förlängd plocktid eftersom artiklar av samma 

kategori efter omstruktureringen sprids ut på grund av att de inte har samma 

relevans. Tidigare låg exempelvis skruvar med skruvar, medan i konceptet så 

inkluderades inte kategori i beräkningarna.  

  

För att återkoppla till det utsatta effektmål som konstaterades vid arbetets start, att 

minska plocktiden med minst 20%, kan författarna konstatera att det målet nåddes 

med 2,04% marginal då den totala förbättringen konstaterades vara 22,04%. 

 

 

7.1 Etiska och samhälleliga aspekter  

Studien har genomförts i samtycke med arbetsledningen av centrallagret på KUBAL. 

Inledningsvis förklarades syftet med studien för arbetsledningen och medarbetare på 

centrallagret för att få deras medgivande. De intervjuer som genomförts under arbetets 

gång har inkluderat anonyma respondenter för att skydda personalens  
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integritet. Resultatet av studien har i samarbete med arbetsledningen avstämts för att 

inte verka provocerande för personalen på centrallagret. 

  



Lageroptimering med hjälp av multikriterieanalys – En fallstudie hos KUBALs centrallager  
Jonas Höglund, Patrik Sidén Eriksson                                                            2016-06-12  

52  

  

 

8 Referenser  
  

Andersson, D., Björklund, E., Mundt-Petersen, H. 2007. Examensarbete: Layoutförbättring 

på KSL Trading AB:s lager för skivmaterial. Lic.-avh., Tekniska högskolan Jönköping.  

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:4561/FULLTEXT01.pdf Hämtad 201606-07.  

  

Andersen, H. (1994) Vetenskapsteori och metodlära - en introduktion. Lund: 

Studentlitteratur.  

  

Bell, J. (2000) Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.  

  

Bergman, B & Klefsjö, B (2009) Kvalitet – från behov till användning. Lund: 

Studentlitteratur  

  

Bloomberg, D. J. LeMay, S. & Hanna, J. B. (2002). Logistics. New Jersey: Pearson 

Education.  

  

Eilon, Samuel. 1961. FIFO and LIFO policies in inventory management. Management 

Science.  

 

Eisenführ, F. et al (2010) Rational decision making. Springer Verlag Berlin and 

Heidelberg GmbH & Co.K: Studentlitteratur.  

  

Edberg, R., Qvint, M. 2012. Examensarbete: Styrning av lager – Artikelplacering. Lic.avh., 

Linköpings universitet.  

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:617073/FULLTEXT01.pdf Hämtad 201606-07.  

  

Eriksson, L. T. & Wiedersheim Paul, F. (2008). Rapportboken - hur man skriver 

uppsatser, artiklar och examensarbeten. Malmö: Liber.  

  

Johnson, James & Momyer, Douglas. 1998. Just-in-time requisition and inventory 

management system. Fisher Scientific Company. 

 

Jonsson, P. & Mattsson, S-A. (2011). Logistik - Läran om effektiva materialflöden. Lund: 

Studentlitteratur. Uppl 2:1.  

  

Kubikenborg aluminium AB (KUBAL) http://www.rusal.ru/en/about/50/ 

Hämtad 2016-04-16.  

  

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:4561/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:4561/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:4561/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:4561/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:617073/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:617073/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:617073/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:617073/FULLTEXT01.pdf
http://www.rusal.ru/en/about/50/
http://www.rusal.ru/en/about/50/


Lageroptimering med hjälp av multikriterieanalys – En fallstudie hos KUBALs centrallager  
Jonas Höglund, Patrik Sidén Eriksson                                                            2016-06-12  

53  

  

Lumsden, K. (2006). Logistikens Grunder. Lund: Studentlitteratur.   

  

Oskarsson, B. Aronsson, H. & Ekdahl, B. (2006). Modern Logistik - för ökad lönsamhet. 

Korotan Ljubljana: Liber AB  

  

Patel, R. & Davidson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Stundentlitteratur.  

  

Sanghavi et al. 2011. Placement of inventory in a materials handling facility. United States 

Patent. 

 

Sjöberg, T., Eriksson T. 2012. Examensarbete: Lageroptimering – en studie över 

artikelplacering samt layoutstrukturering. Lic.-avh., Södertälje.  

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:535765/FULLTEXT01.pdf Hämtad 201606-07.  

  

Storhagen, N. (2003) Logistik - grunder och möjligheter, Författare och Liber AB, 

Upplaga 4:1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:535765/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:535765/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:535765/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:535765/FULLTEXT01.pdf


Lageroptimering med hjälp av multikriterieanalys – En fallstudie hos KUBALs centrallager  
Jonas Höglund, Patrik Sidén Eriksson                                                            2016-06-12  

54  

  

Bilagor  
 

Bilaga 1: Intervju på centrallager KUBAL AB  

  

Respondent:___________________________________   

  

Datum:_________________  

  

  

1. Hur ser din arbetsbeskrivning ut idag och hur länge har du arbetat på  

KUBAL?  

  

2. Hur anser du att centrallagret fungerar idag?  

  

3. Finns det brister i lagerhanteringen?  

  

4. På vilket sätt anser du att lagerstrukturen kan förbättras?  

  

5. Vilket kriterie anser du vara viktigast vid handplockning av en artikel, tyngd, 

storlek, plockfrekvens etc.?  

  

6. Anser du att en omstrukturering av artiklar kan förbättra effektiviteten av 

lagerflödet?  

  

7. Har du några förbättringsförslag?  

  

8. Avslutning  
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Bilaga 2: Översikt lagerzon A  
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Bilaga 3: Översikt lagerzon B  

  
  



Lageroptimering med hjälp av multikriterieanalys – En fallstudie hos KUBALs centrallager  
Jonas Höglund, Patrik Sidén Eriksson                                                            2016-06-12  

57  

  

 

Bilaga 4: Översikt lagerzon C och D    
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Bilaga 5: Komplett multikriterieanalys  
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Bilaga 6: SQL-script  

  
select distinct i.itemid, x.txt, count (v.qty) as antal, 

y.ITEMGROUPID from inventtablemodule i, inventtxt x, 

inventtrans v, INVENTTABLE y  
where i.itemid = x.itemid and i.itemid = v.itemid and  
v.TRANSTYPE like '12' and v.DATEFINANCIAL > '2015-01-01' and  

x.languageid like 'SV' and  

i.itemid not like 'D%' and i.itemid = y.itemid 

group by i.itemid, x.txt, y.ITEMGROUPID order 

by i.itemid  
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Bilaga 7: ABC-analys  
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