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ABSTRACT  

The following thesis is based on a study on warehousing for an inventory of finished goods at 

Volvo Construction Equipment in Eskilstuna. 

 

The inventory stores components consisting axles and transmissions. The project portrays a 

current situation analysis based on collected primary data, in form of interviews and 

observations. The current situation analysis includes a detailed process mapping, different 

warehouse layouts along with calculations. These aspects have been used in the development of 

improvement propositions.  

 

The company is currently required to deliver components according to FIFO (First In, First Out), 

that is therefore fundamental when designing the following thesis. The project has however not 

been based on implementing FIFO, but only improving the existing management of FIFO. The 

current way of working with FIFO at the company is not ideal, consequently contributed to lack 

of storage space. This has eventually led to some components being stored outside the warehouse. 

It means that the components will not be weather-protected, which is one of the aspects that the 

company wishes to improve.  

 

The Authors have presented various improvement propositions consisting investing in a: pallet, 

mobile- and a push back racking system and an improved inventory layout. These suggestions 

have been compared based on various factors that could be prioritized by the company. Examples 

on these key factors are: cost, volume utilization and enforcement of FIFO. The cost analysis for 

the racking systems are based on assistance from suppliers that has led to an enhanced cost 

comparison. The presented propositions have been delimited to ultimately being able to decide 

the final suggestion. For further studies, the company is recommended to invest in a pallet 

racking system, which is not only a beneficial economical solution, but also solves space shortage 

while all the components are stored with weather- protection. This will ultimately lead to 

improvement on managing FIFO in the finished goods inventory that the company strives after.  

 

Keywords: FIFO, inventory control system, inventory layout, inventory management, inventory 

racking system, Lean 
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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete är grundat på undersökningar inom lagerhanteringen i färdigvarulagret 

(FVL) på Volvo Construction Equipment i Eskilstuna.  

 

Färdigvarulagret lagerhåller i dagsläget komponenter bestående av axlar och transmissioner. 

Detta arbete redogör en nulägesbeskrivning som har tagits fram med hjälp av insamlad 

primärdata, i form av intervjuer och observationer. Nulägesbeskrivningen innefattar bland annat 

en detaljerad processkartläggning, olika lagerlayouts samt beräkningar som har varit fördelaktigt 

vid framtagandet av förbättringsförslagen. Den insamlade primärdata har jämförts med den 

teoretiska referensramen, som har varit till stöd vid utformningen av förslagen. 

 

Företaget har i dagsläget krav på att leverera komponenter enligt FIFO (First In, First Out), som 

därmed är grunden till examensarbetet. Detta arbete har inte utgått från att implementera FIFO, 

utan att endast förbättra den befintliga hanteringen. Dagens arbetssätt av FIFO är inte optimal, i 

och med att det har bidragit till platsbrist i lagret. Detta har lett till att vissa komponenter 

lagerhålls i ett utelager som är placerat utanför FVL. Komponenterna som lagras i utelagret blir 

inte väderskyddade, vilket är en av de faktorer som företaget vill lösa. 

 

Författarna har tagit fram olika förbättringsförslag bestående av införandet av ett: mobilt-, pall 

och rullfackställage, eller en ny lagerlayout. Dessa förslag har jämförts utifrån olika faktorer som 

författarna anser att företaget bör prioritera. Exempel på väsentliga faktorer som förslagen 

innefattar är bland annat kostnadsaspekten, volymutnyttjandet och tillämpningen av FIFO. 

Kostnadsförslagen för lagersystemen är framtagna utifrån stöd från leverantörer, vilket lett till 

en tydligare kostnadsjämförelse. Utifrån de presenterade förbättringsförslagen, har dessa 

avgränsats för att till slut kunna komma fram till ett slutgiltigt val. Vid fortsatta studier kring 

arbetet rekommenderas företaget att investera i ett pallställage som inte endast är en ekonomisk 

lösning, utan som dessutom löser platsbristen i lagret. Samtidigt lagerhålls samtliga komponenter 

med väderskydd. Detta kommer slutligen leda till en förbättrad FIFO hantering i FVL som 

företaget eftersträvar. 

 

Nyckelord: FIFO, inventory control system, inventory layout, inventory management, inventory 

racking system, Lean 
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FÖRORD 

Detta examensarbete har utförts under vårterminen 2017 på Mälardalens högskola i Eskilstuna, 

som en slutgiltig del i högskoleingenjörsprogrammet innovation, produktion och logistik. 

Arbetet innefattar 15 högskolepoäng på avancerad nivå och har genomförts på akademin inom 

innovation, design och teknik. Uppdragsgivaren för examensarbetet är den externa 

transportavdelningen på Volvo Construction Equipment i Eskilstuna. 

 

Utförandet av arbetet har varit inspirerande, utmanande och värdefullt att kunna applicera de 

kunskaper och metoder som vi anskaffat under studierna på Mälardalens högskola. 

 

Detta arbete hade inte varit möjligt utan stöd från ett flertal individer. Vi vill börja med att rikta 

ett stort tack till uppdragsbeställaren Lennart Karlsson som är produktionschef och hjälpt till vid 

uppkomna frågor samt ställt upp under arbetet.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare på Volvo CE, Burak Gavgacioglu som bidragit med 

mycket stöd under arbetets gång, genom att alltid ha tid för frågor och ställt upp på regelbundna 

uppföljningar. Vi känner oss väldigt tacksamma över vår handledare på Volvo som lagt ner 

mycket tid på arbetet. Burak har inspirerat och motiverat oss med sitt fantastiska engagemang. 

Vi vill även tacka Farhad Norouzilame som varit vår handledare på Mälardalens högskola, som 

bidragit med kontinuerlig rådgivning vid framförallt rapportutformningen och 

förbättringsförslagen. 

 

Ett stort tack riktas dessutom till Veli-Matti Jehkonen som är speditör på företaget och hjälpt till 

vid kartläggning av det nuvarande arbetssättet. Veli-Matti har även fått känna oss välkomna från 

första dagen genom att introducera oss till avdelningspersonalen, detta är vi oerhört tacksamma 

för. Vi vill även tacka alla anställda på avdelningen som ställt upp med ett glatt humör vid 

genomförandet av intervjuer.  

 

Under arbetets gång har vi haft möte med leverantörer, som har uppskattats och underlättat för 

författarna under arbetet. Vi vill därmed tacka leverantörerna Constructor Sverige AB samt GBD 

Lagersystem AB som tagit sig tiden att besvara våra frågor angående lagersystem, och stöttat vid 

utformning av förbättringsförslagen. Vid framtagandet av en uppskattad kostnadsanalys för 

betongläggningen har leverantören Layandgo AB bidragit med stöd, som vi även är tacksamma 

för. 

 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Volvo CE som gett oss en chans att kunna få bidra och 

påverka företaget. Förhoppningsvis kan de presenterade förbättringsförslagen genomföras på 

företaget, och att rapporten bidrar till ett underlag i vidare utveckling av lagerhållningen. 

 

 Eskilstuna, juni 2017 

 

_______________________              ______________________ 

 

Afroz Mirzaie Shra                      Felix Vu  
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1. INLEDNING  

I följande avsnitt presenteras en bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar samt 

avgränsningar. 

 

1.1 Företagsbeskrivning 

Volvo Construction Equipment även känt som Volvo CE, är en av dagens världsledande företag 

inom anläggningsmaskiner. Företaget erbjuder i dagsläget produkter och tjänster i över 140 

länder och har en bred variation av produkter bland annat: dumprar, grävmaskiner och 

hjullastare. Volvo har i nuläget produktionsanläggningar över hela världen, exempelvis: 

Brasilien, Frankrike, Kina, Sverige och Sydkorea (Volvo CE, 2017).  

 

Detta examensarbete är utfört på Volvo CE i Eskilstuna som tillverkar axlar och transmissioner 

till dumprar, hjullastare och väghyvlar (Volvo CE, 2012). Dessa levereras därefter till flertal 

monteringsfabriker, där detta arbete endast kommer fokusera på monteringsfabrikerna i Arvika 

samt Braås.  

 

1.2 Problembakgrund 

Volvo CE i Eskilstuna har ett färdigvarulager (FVL) där axlar och transmissioner lagras, som 

examensarbetet kommer koncentreras på. Användandet av ett FVL har skapat en högre 

kundservice genom att tillgodose kundbehoven, vilket även resulterat i en ökad kapitalbindning 

och lagringskostnader (Jonsson & Mattsson, 2011).  

 

Sedan konjunkturen år 2009 har lagringskostnaderna minskat i FVL, genom att efterfrågan på 

axlar och transmissioner minskat drastiskt. Detta har resulterat i att företaget producerar med ett 

utjämnat flöde. Det utjämnande flödet innebär att Volvo inte producerar enligt kundefterfrågan, 

utan att produkterna tillverkas kontinuerligt alltefter ett ständigt flöde. Produktionsflödet har 

medfört i att företaget investerat i ett tält utomhus, som motsvarar företagets FVL. De 

färdigpackade komponenterna lagerhålls i tältet med antingen plastskydd eller utan, beroende på 

kundens önskemål. Axlar som levereras till Braås fabriken lagerhålls utan plastskydd, medan 

resterande axlar och transmissioner har detta. Följden blir att artiklar som inte nyttjar 

plastskyddet, måste lagras inne i FVL tältet (Jehkonen, 2017). 
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1.3 Problemformulering  

Tältet utnyttjas dock inte till fullo med dagens hantering, vilket resulterat i diverse brister. 

Företaget har som krav att lagerhålla färdiga komponenter enligt FIFO (First In, First Out), vilket 

innefattar ett kösystem där komponenter som först anländer till lagret, skall levereras först. FVL 

är i dagsläget uppdelat i tre olika zoner, där varje område består av ett specifikt antal artikelrader 

för respektive artikelnummer. Däremot varierar antalet komponenter i FVL genom att det 

utjämnade flödet medför i att vissa artiklar lagerhålls längre än andra. Detta är beroende på 

kundefterfrågan.  

 

Antalet komponenter i lagret beror även på artikelplaceringen i FVL. I dagsläget är 

komponenterna placerade på anpassade ställningar som truckförarna bör ha i åtanke, av den 

orsaken att axlarna staplas på varandra. Vanligtvis innefattar de två eller tre axlar staplade på 

varandra, beroende på artiklarnas vikt och storlek. Lagerhållningen av transmissioner sker dock 

på ett annorlunda vis. Faktorer som gör att principen sker annorlunda är främst på grund av att 

transmissionerna tar mindre utrymme, som medför i att fler komponenter får plats i dess 

artikelrad. Transmissionerna staplas likaledes inte på varandra, utan varje artikelnummer består 

istället av två specifika artikelrader. Detta underlättar för FIFO genom att den ena raden kan 

utnyttjas vid påfyllnad, medan den andra används vid plockning.  

 

Hanteringen av FIFO sker i dagsläget inte på ett optimalt vis, vilket resulterat i platsbrist som 

leder till att vissa komponenter lagras utanför FVL. Detta har skapat ett utelager som företaget 

vill undvika. Däremot är det viktigt att betona att komponenterna plockas enligt korrekt FIFO 

ordning, men i denna situation blir hanteringen av FIFO inte lika effektiv. Den ineffektiva 

hanteringen sker framför allt på grund av att framflyttningar i artikelraderna inte prioriterats, som 

lett till skapandet utav ett utelager.  

1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta examensarbete är att analysera utformningen av det nuvarande FVL, som lagrar 

färdigtillverkade axlar och transmissioner. Detta sker genom att undersöka artiklarnas 

processteg, från färdigmonterad till lagerplacering. Examensarbetet ska slutligen ge förslag på 

metoder som kan användas vid artikelplockningen. Förslagen ska förbättra hanteringen av 

komponenter, utifrån given kravbild som innehåller FIFO, säkerhetsaspekter och väderskydd. 

Slutligen ska ett beslutsunderlag redovisas, genom att framföra en uppskattad 

totalkostnadsanalys för förslagen. 

 

Detta examensarbete kommer besvara följande frågeställningar:  

 Varför uppstår det svårigheter med den nuvarande lagerhanteringen av färdiga 

komponenter?  

 Varför sker icke värdeskapande aktiviteter med FIFO hanteringen? 

 Hur kan företaget lösa platsbristen samt lagerhålla samtliga komponenter under tak, 

genom att förbättra FIFO hanteringen?  

 Hur kan FIFO hanteringen minimeras och förbättras utifrån given kravbild? 
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1.5 Avgränsningar  

För att kunna genomföra examensarbetet utifrån tilldelade resurser samt tidsramar, har 

avgränsningar utförts. Detta arbete kommer endast omfatta lagerhanteringen av färdigtillverkade 

axlar och transmissioner. Projektet kommer inte behandla annan verksamhet ingående, som 

bland annat packnings- och transportprocessen utan endast nämna dessa översiktligt. 

 

Arbetet kommer redovisa ett beslutsunderlag innehållande en totalkostnadsanalys, utifrån givna 

förbättringsförslag. Totalkostnadsanalysen kommer endast redovisa uppskattade kostnader och 

eventuella besparingar som kan genomföras. Rapporten kommer presentera ett flertal 

förbättringsförslag, men endast analysera en uppskattad kostnadsanalys för det slutgiltiga 

förbättringsförslaget.  
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2. ANSATS OCH METOD 

Detta avsnitt avser att ge läsaren en uppfattning över metoderna som nyttjats i rapporten. 

Metodvalet ämnar att ge läsaren förståelse över det insamlade primär- och sekundärdata, som 

slutligen bidragit till slutresultatet. 

 

2.1 Forskningsansats 

Bryman (2011) sammanfattar två allmänna forskningsansatser, induktiv och deduktiv ansats. 

Förhållandet mellan teorin och praktiken representerar den deduktiva metoden. Detta innebär att 

undersökaren tar fram hypoteser utifrån given teori, som slutligen analyseras empiriskt. Till 

skillnad från induktiv ansats utgår forskaren istället från existerande teori i referensramen, för att 

kunna besvara problemformuleringen. Teorin som tillämpas i en specifik situation likställs 

därefter med verkligheten. Den deduktiva ansatsen sammankopplas därmed med en kvantitativ 

forskningsmetod (Ibid).  

 

En induktiv ansats innebär däremot att undersökaren tar fram teorier som även blir resultatet, 

detta innebär att empirin är underlag för teorin. Undersökarens forskning utgår från en isolerad 

händelse och sedan granskar den empiriska delen för att slutligen kunna generalisera slutsatser. 

Underlag för teorin tas fram utifrån genomförda observationer. Den induktiva forskningsansatsen 

kopplas även till ett kvalitativt synsätt (Ibid).  

 

Detta examensarbete är baserat på en deduktiv ansats i och med att ett teoriavsnitt har 

presenterats i rapporten. Under arbetets gång påträffades områden i företaget som inte tagits upp 

i den teoretiska delen, därmed har en induktiv forskningsansats använts genom insamling av 

empirisk data. 

 

2.2 Kvantitativ och kvalitativa metoder 

Kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod består av flera skillnader men den största skillnaden 

är att den kvantitativa metoden beskrivs oftast med siffror, medan den kvalitativa metoden 

redogörs med ord. Vid generaliseringar utifrån mindre grupper är den kvantitativa 

forskningsmetoden mer anpassat för arbetet, till skillnad från kvalitativa metoder där forskaren 

tar fram en djupare inblick, och att generaliseringen inte blir lika väsentlig (Eliasson, 2013).  

 

Observationer och intervjuer påverkas av forskarens frågeställningar, teorier och variabler i den 

kvalitativa metoden. Denna metod används när forskaren vill få en djupare förståelse över 

situationen. Forskaren kan även kombinera både den kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoden. Den kvantitativa metoden är anpassad till ett matematiskt tillvägagångsätt, 

där forskaren vill analysera siffror i undersökningen. Metoden används när forskaren vill samla 

in data, mestadels genom enkäter eller intervjuer. Här är förberedelserna avgörande av den 

orsaken att undersökningen inte kan kompletteras i efterhand (Ibid). 
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Fördelarna med en kvalitativ metod är att fokus ligger på detaljer och det unika, där metoden 

framstår som mer öppen. I detta sammanhang innebär öppenheten att undersökningen har 

bestämts i förväg, där respondenterna inte blir påtvingade till att besvara de fasta intervjufrågorna 

utifrån svarsalternativen. Målet med ansatsen är att erhålla en helhetsbild över situationen, 

genom att människor observeras över en längre period.  Utmaningar med den kvalitativa metoden 

är att den är resurskrävande genom att långa observationer är tidskrävande, vilket resulterar i 

fåtal respondenter. En utmaning med få respondenter är att det bidrar till svårigheter att kunna 

erhålla en helhetsbild över situationen (Jacobsen, 2002).  

  

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Strukturerad intervju 

Bryman (2011) definierar intervju som ett möte mellan en eller flera individer, med syftet till att 

samla in pålitlig data. I både kvantitativ och kvalitativ forskning är intervjuer en väsentlig strategi 

för datainsamlingen. Strukturerade intervjuer innebär att förbereda intervjufrågor i förväg som 

ett specifikt antal personer ska besvara. Här är det viktigt att innehållet i varje intervju ska vara 

densamma för varje respondent. Personen som intervjuar ska formulera intervjufrågorna på 

samma vis oavsett respondent. Målet med strukturerade intervjuer är att samla ihop 

respondenternas svar och sedan sammanställa dem. Respondenternas åsikter ska därefter 

jämföras och granskas (Ibid). 

2.3.2 Ostrukturerad intervju  

Motsatsen till en strukturerad intervju är en ostrukturerad intervju, som innebär att de förberedda 

frågorna är mer generella och anpassade för varje individ. Syftet med denna metod är att få en 

öppen diskussion, vilket ger en personligare atmosfär mellan respondenten och intervjuaren. 

Intervjun sker på ett informellt vis till skillnad från strukturerade intervjuer. En annan liknande 

intervjuform är semistrukturerad intervju. Detta innebär att de förberedda intervjufrågorna inte 

har en specifik ordning, vilket kan öppna upp för eventuella frågor efter avslutat frågeschema 

(Ibid).  

2.3.3 Fokusgrupper  

Istället för att endast intervjua en individ i taget, kan forskaren genomföra detta i en grupp av 

individer. Fokusgrupper är en blandning av fokuserade intervjuer, där det ställs öppna frågor om 

en särskild händelse eller situation. I fokusgrupper får flera respondenter diskutera de specifika 

frågeställningarna som tillfrågas (Ibid).  

2.3.4 Observationer 

Datainsamlingen kan även ske i form av observationer. Observationer innebär att granska 

beteenden utan att använda systematiska verktyg, med bland annat enkäter. Strukturerad 

observation medför i att observera beteenden i en kontrollerad miljö, för exempelvis ett 

laboratorium. Datainsamlingen sker på ett systematiskt och formellt vis genom att analysera 

informationen kvantitativt (Ibid). 

 

 



15 (73) 

2.3.5 Fallstudier 

Fallstudier genomförs däremot när forskaren vill undersöka komplexa företeelser i specificerade 

sammanhang. Företeelserna i de olika fallen kan vara att undersöka en process, organisationer 

eller rörelser. Syftet med studien är att forskaren ska beskriva dess perspektiv på verkligheten, 

genom att använda praktiska tillvägagångsätt för insamling av empiriska data. Fallstudien är 

tillämpad till en kvalitativ forskningsmetod, där forskarens utgångspunkt är att den insamlade 

informationen ska tydliggöra helhetsbilden. Fallstudien kan sedan nyttjas vid en direkt 

jämförelse mellan de empiriska och teoretiska avsnitten. I denna situation genomförs flera 

fallstudier för att finna likheter och skillnader mellan studiernas resultat (Jensen & Sandström, 

2016).  

 

2.4 Metodval  

För att erhålla en tydlig insyn över företagets nuvarande problem med lagerhållningen, har ett 

problem formulerats av uppdragsbeställaren. Företaget efterfrågar förbättringsförslag som 

effektiviserar hanteringen i FVL.  Efter den tilldelade informationen har författarna mottagit en 

djupare insikt, genom att analysera insamlad primär- och sekundärdata. Nedan redogörs 

tillvägagångssättet för examensarbetet. 

2.4.1 Insamling av primärdata  

2.4.1.1 Fallstudiedesign 

I och med att rapportens syfte var att utöka förståelsen över lagerhanteringen, valde författarna 

att genomföra fallstudier. Anledningen till varför en fallstudie var lämplig i detta fall, var på 

grund av att författarna var i behov av att samla in data över nutida händelser. De genomförda 

fallstudierna har bidragit till att få en klar överblick över lagerhanteringen. Olika fallstudier har 

genomförts som därefter analyserats. Fallstudierna ska påvisa mönster och samband, samt stödja 

rapportens syfte och frågeställningar (Jensen & Sandström, 2016).  

 

Författarna har i syftet formulerat forskningsfrågor i ”varför” och ”hur” format, och har därmed 

valt i enlighet med Jensen och Sandström (2016) att använda fallstudiemetoden, genom att 

analysera en angiven del inom organisationen. I detta fall är det FVL tältet på Volvo CE i 

Eskilstuna som ska undersökas, genom insamling av data och observationer. Grunden till 

fallstudien är att kunna kartlägga arbetssättet i nulägesbeskrivningen, som slutligen ska ge stöd 

till förbättringsförslagen. 

 

2.4.1.2 Intervjuer  

Vid arbetets uppstart genomfördes strukturerade intervjuer, där syftet var att erhålla en 

uppfattning över truckförarnas arbetssätt och processflödet. De strukturerade intervjuerna har 

skett i både fokusgrupper samt enskilda intervjuer, för att öka rapportens validitet. De 

strukturerade intervjuerna tydliggjorde svårigheter som fanns med den nuvarande lagerlayouten. 

Därefter har ostrukturerade intervjuer genomförts som innefattade öppna diskussioner, där 

truckförarna fick förmedla egna förbättringsförslag för lagerhanteringen. Intervjuerna 

förtydligade även brister inom FIFO hanteringen. Intervjufrågorna som använts på företaget 

redogörs i Bilaga 11. 
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Vid utformningen av förbättringsförslagen har två leverantörer intervjuats: GBD Lagersystem 

AB samt Constructor Sverige AB, som stöttat med rådgivning om de olika lagersystemen och 

med olika kostnadsförslag. Vid val av ett slutgiltigt förbättringsförslag har leverantören från 

Constructor dessutom bidragit med ritningar. Dessa ritningar visar hur förbättringsförslaget kan 

implementeras i FVL. I och med att vissa förbättringsförslag kräver betongkonstruktion, har 

författarna även kontaktat företaget LayandGo AB. I Bilaga 12 framförs intervjufrågorna som 

leverantörerna tillfrågats. Detta har bidragit till att kunna presentera en verklig 

totalkostnadsanalys för företaget, vilket underlättar vid införandet av förbättringsförslagen. 

 

För att redogöra intervjuerna som examensarbetet är baserat på har författarna konstruerat en 

tabell över dessa, vilket illustreras nedan.  

 

Tabell 1. Sammanställning av intervjuer. (Egen) 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenter Arbetsroll Tid (min) 

& datum 

Innehåll Typ 

Veli-Matti Jehkonen 

Volvo CE 

Speditör 60;30 

 

6 februari  

13 mars 

Arbetssättet i FVL, 

processteg och 

utelager 

Strukturerad/ 

Ostrukturerad 

intervju 

Lennart Karlsson 

Volvo CE 

Produktions

chef 

15;60 

 

2 mars 

6 mars 

Information om 

FVL/ Måleriet 

Ostrukturerad 

intervju 

Avdelningsanställda 

(5 st)   

Volvo CE 

Truckförare 30;15;10 

 

7 februari 

16 februari 

8 mars 

Artikelplacering och 

plockning, utelagret 

och arbetssätt  

Strukturerad/ 

Ostrukturerad 

intervju/ 

Fokusgrupper 

Mårten Jensen 

Constructor Sverige 

AB 

Leverantör  60;30 

 

11 mars 

27 mars 

Lagersystem  Ostrukturerad 

intervju 

Niklas Stråle 

GBD Lagersystem 

AB 

Leverantör 60 min 

 

12 mars 

Lagersystem  Ostrukturerad 

intervju 

Bengt-Arne 

Sandberg 

LayandGo AB 

Leverantör 60 min 

 

26 mars 

Betongläggning Ostrukturerad 

intervju 
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2.4.1.3 Konstruerade illustrationer  

Utifrån intervjuerna genomfördes ett flertal observationer som lett till kartläggning av 

arbetssättet, i form av olika illustrationer och layouts. För att kunna påbörja 

nulägesbeskrivningen, beslutade författarna att först och främst undersöka området kring FVL. 

Därefter slutfördes en processkartläggning som innefattar komponenternas materialflöde, från 

färdigtillverkning till leverans. Baserat på illustrationer över lagerområdet och 

processkartläggningen, beslutades det att ingående undersöka lagerhanteringen i FVL. Detta har 

genomförts genom att ta fram en detaljerad layout i FVL. Layouten visar uppdelningen av lagret 

och vilka områden som det är bestående av, genom att redogöra antal artikelrader och hur 

artikelplockningen sker. Detta förtydligas i layouten med hjälp av färgmarkerade pilar.  

 

För att läsaren ska erhålla en förståelse över hur artiklarna är staplade, har en CAD-ritning 

illustrerats i nulägesbeskrivningen. Ritningen har framställts i dataprogrammet SolidWorks 2016 

med hjälp av befintliga ritningar. 

 

Genom att tydliggöra hur artikelplockningen sker med hjälp av FIFO, har illustrationer över: 

lagerområdet, FVL, spaghettidiagrammen och den nya lagerlayouten konstruerats i 

dataprogrammet Microsoft Visio 2016. Detta ska tilldela läsaren en bättre uppfattning över hur 

lagerhållningen sker på företaget. Den nya lagerlayouten har dessutom utformats med hjälp av 

mätningar och befintlig data, bestående av artikelradernas maxkapacitet i FVL (se Bilaga 1). 

Mätningarna har innefattat i att dimensionera artikelraderna, lagerområdena, truckgångarna och 

trucköppningarna (se Bilaga 2). Denna data har analyserats och gemensamt stöttat vid utförandet 

av den nya lagerlayouten. 

  

Vid framtagandet av de olika förbättringsförslagen har en detaljerad jämförelse utförts. 

Jämförelsen har bestått av att presentera förslagen i en tabell, som illustreras i analysen. Tabellen 

är baserad på faktorer som är relevanta för företaget och har rangordnats utifrån skalan 1-5, vilket 

tydliggörs med hjälp av färgmarkeringar. Prisskalan är dock rangordnad utifrån skalan låg till 

hög, för att minska feltolkning av skalan. De undersökta faktorerna är: priset, volymutnyttjandet, 

anpassningsbarheten, artikelns åtkomlighet, tillämpningen av FIFO, hanteringen av 

artikelnummer samt reduceringen av platsbristen och utelagret. För att kunna genomföra en 

korrekt rangordning, har dessa tillsammans med leverantören Constructor betygssätts. 

Rangordningen har resulterat i en totalsumma för att visa vilket förbättringsförslag som är 

lämpligast för företaget. Tabellen avslutas med en kommentar för respektive förslag som består 

av en kortfattad sammanfattning, över analyserade för- och nackdelar.  

 

2.4.1.4 Spaghettidiagram 

Observationerna har vid utförandet stöttat vid framställningen av spaghettidiagrammen, som ska 

visa hur lagerhanteringen sker. Författarna har utfört diagrammen både innanför och utanför 

FVL, för att erhålla en överblick över truckförarnas rörelser. Dessa diagram har framställts 

genom att anteckna de olika aktiviteterna, som slutligen har framställts digitalt. Författarna har 

konstruerat 10 olika spaghettidiagram som slutligen avgränsats till tre diagram, som presenteras 

i rapporten. Dessa diagram är genomförda under samma tidpunkt men under olika dagar, för att 

öka trovärdigheten. Varje spaghettidiagram har utförts inom intervallet på två timmar. 
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Anledningen till varför endast tre diagram har demonstrerats, är på grund av att ett flertal diagram 

blivit snarlika. Dessa spaghettidiagram ska påvisa om vart icke värdeskapande aktiviteter sker. 

Diagrammen har främst varit till grund vid undersökningar om ruttplaneringen och den nya 

lagerlayouten.  

 

2.4.1.5 Beräkningar  

Syftet med samtliga beräkningar är att tydliggöra för läsaren att ett utelager inte ska behövas.  

Den första beräkningen i arbetet är baserad på den genomsnittliga lagerkapaciteten i FVL. I och 

med att företaget tidigare inte haft befintlig data på detta, har författarna därmed valt att beräkna 

kapaciteten. I Bilaga 3 redogörs hur uträkningen genomförts som är baserad på 10 observationer. 

Utifrån dessa observationer har summan artiklar dividerats med den totala maxkapaciteten i FVL, 

som i detta fall var 938 stycken. Denna beräkning har dock inte tagit hänsyn till utelagret. 

 

Nästkommande beräkning visar en detaljerad lagerkapacitet, vilket däremot har påverkats av 

utelagret. Dessa beräkningar har utförts under en treveckorsperiod med hjälp av sex 

observationer, genom att beräkna antal komponenter i varje artikelrad, som sedan jämförts med 

artiklar placerade i utelagret. Utifrån artikelradernas genomsnittliga utnyttjandegrad, kunde tre 

stapeldiagram genomföras för lagerområdena. Detta arbete har dock enbart analyserat Arvika 

området, på grund av att det endast lagrar komponenter i utelagret. Diagrammen för resterande 

områden illustreras i Bilaga 7, där X-axeln är antal artikelrader och Y-axeln består av antal 

komponenter i artikelraderna. Dessa beräkningar har utformats med hjälp av observationer under 

olika dagar, som ägt rum under samma tidpunkt. Beräkningarna har sammanställts på ett 

systematiskt sätt i dataprogrammet Microsoft Excel som redogörs i Figur 15, men som endast 

visar en observation. Excelbladet har tagits fram genom att den första kolumnen innehåller 

artikelnummer och nästa bestående av dess artikelrad. Artikelraderna benämns i diagrammen 

”AAX”, ”ABX” och ”TX” beroende på området, där X:et representerar artikelraden ifråga. Excel 

bladet har sammanställts genom att visa varje artikelrads maxkapacitet och antalet artiklar i FVL 

eller utelagret. Detta har slutligen lett till uträkningen av utnyttjandegraden för varje artikelrad, 

vilket presenteras i procentform. Beräkningen har sedan använts vid den totala genomsnittliga 

utnyttjandegraden, som konstruerats för varje observation.  

 

En annan observationsmetod som använts vid beräkningarna, har varit att undersöka 

lagerhållningen av efterfrågade artiklar. Denna beräkning ska demonstrera den genomsnittliga 

lagringstiden för artiklar i FVL. Detta har genomförts genom att kontrollera pallflaggornas 

datum, som indikerar när komponenten blev färdigtillverkad. Datumet har därefter jämförts med 

leveransdatumet, för att kunna beräkna genomsnittet. Denna metod ger författarna en överblick 

över utnyttjandet av lagret, som sedan har sammanställts i en tabell, (se Bilaga 4). Genom att 

veta vilka artiklar som är mest efterfrågade samt dess placering, har detta underlättat vid 

utformandet av förbättringsförslagen. 
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2.5 Insamling av sekundärdata 

För att författarna ska kunna besvara forskningsfrågorna har ett vetenskapligt teorikapitel 

utformats, som är grunden för rapporten. Detta genomfördes genom att utöka författarnas 

kunskap om väsentliga områden inom ämnet produktion och logistik, med hjälp av relevant 

litteratur. Därefter utfördes en fördjupning inom olika lagerstrukturer, lagerhanteringar samt 

lagerlayouts. Det teoretiska avsnittet har analyserats och jämförts med empirin, för att tilldela en 

djupare förståelse över hur lagerhanteringen sker på företaget. 

 

Sekundärdata har samlats in bestående av relevant litteratur och vetenskapliga artiklar, inom det 

valda ämnet. Databaserna som använts är ifrån Mälardalens högskolas databaser bestående av: 

ABI/ INFORM Global, BIBSAM, Emerald Insight och IEEE Xplore. Författarna har även samlat 

in information från databasen Google Scholar.  

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Att analysera forskningens validitet är en väsentlig del inom rapportskrivningen, genom att 

studera omfattningen av valda källors giltighet. Creswell (2009) anser att den kvalitativa 

validiteten är till för att kunna granska källorna. Validiteten anses vara en av fördelarna med en 

kvalitativ undersökning, genom att fastställa vad som är pålitligt utifrån forskarens och 

respondenternas åsikter. Reliabilitet innefattar däremot forskningens tillförlitlighet, som innebär 

att undersökningen kan förlitas på. Detta kan innefatta att undersökningen är utfört på ett korrekt 

sätt, som ger förtroende (Ibid). 

 

Utifrån Creswells (2009) uppfattningar om en rapports trovärdighet, har validiteten och 

reliabiliteten för detta arbete analyserats. Denna studie har utgått från en Volvoanläggning med 

förutsättningar från endast en specifik företagssituation, därmed kan det finnas svårigheter vid 

generalisering av resultatet. Samtidigt kan förbättringsförslagen tillämpas på företag som har 

krav på FIFO, och en liknade situation när det gäller lagerhantering av större gods. Reliabiliteten 

ökas när ett flertal metoder vid datainsamlingen tillämpats, genom analysering av både 

kvalitativa och kvantitativa data. Denna rapport är baserad på åsikter och rådgivning från erfarna 

individer, med stöd från två handledare som har användbar kompetens inom området. Genom att 

dessa handledare har stöttat författarna under arbetets gång, har validiteten för arbetet ökat. 

Trovärdigheten för rapporten har även säkerställts genom användning av relevanta teorier inom 

logistik. Detta har sedan analyserats med fallstudierna och empirin, för att kunna kontrollera att 

forskningsfrågorna och syftet stöds i rapporten. 

 

Förberedelser inför intervjuerna har minskat risken för missförstånd och felaktiga intervjusvar. 

De ostrukturerade intervjuerna kan ha påverkat resultatet, genom att öppna diskussioner kan 

medföra i irrelevanta svar på intervjufrågorna. Respondenterna har därmed i förväg blivit 

tilldelade information om syftet, för att tilldelas ett bra resultat. Dessutom har samma frågor 

riktats till samtliga truckförare, för att få en tydlig helhetsbild över hur FIFO hanteringen sker i 

dagsläget. Detta har medfört i att författarna fått en objektiv bild över situationen. Slutligen har 

primär- och sekundärdata jämförts, för att kunna redogöra konkreta slutsatser.  

 



20 (73) 

3. TEORETISK REFERENSRAM 

Det presenterade teoriavsnittet skall påvisa relevanta teorier och metoder inom lagerhantering. 

Följande kapitel är ett teoretiskt underlag utifrån problemformuleringen, och ska ge en grund 

för analysdelen. 

 

3.1 Lager  

Industriföretag använder vanligtvis lagerhållning för att kunna smidigare uppfylla 

kundefterfrågan. Därmed krävs det att företaget kan lagra färdiga produkter (Segerstedt, 2009). 

Inom lager är produkter vanligtvis bundna till företaget med olika utgifter. Det som krävs av ett 

lager är bland annat kapital, yta och arbetsstyrka (Lumsden, 2012; Segerstedt, 2009). Däremot 

antyder Segerstedt (2009) att lager är en nödvändighet, men som samtidigt kan betraktas som en 

ineffektiv resurs. Detta förklaras genom att ett omfattande lager kan medföra i onödiga kostnader. 

Å andra sidan kan mindre lager orsaka en stillastående produktion, eller svårigheter till att kunna 

uppnå kundefterfrågan.  

 

3.2 Färdigvarulager  

Lagerhållning av försäljnings- och distributionsvaror innebär ökade kostnader för produkter, som 

ger kunden en trygghet för leverans (Lumsden, 2012). Hanteringen av färdigvarulager påverkar 

främst försäljningen hos företag, utifrån ett kortsiktigt eller långsiktigt perspektiv som kan gynna 

företag. Artiklarnas värde i färdigvarulagret kan anses vara pengaflödet, vilket varierar beroende 

på marknaden (Kowalska, 2014). 

 

3.3 Plockningsmetoder 

Inom lager använder företag vanligtvis en särskild plockningsmetod vid hantering av material. 

Plockningsmetoden innebär att produkterna kan plockas utifrån en eller flera order (Aronsson et 

al., 2006). Enligt den givna ordern erhålls information gällande vilket material som ska plockas, 

och data rörande artikelns leveransplats (Jonsson & Mattsson, 2011). Samtidigt finns det flera 

olika typer av plockningsmetoder som kan tillämpas och i detta fall kommer denna rapport endast 

fokusera på: order-, zon- och artikelplockning. 

3.3.1 Orderplockning 

Denna metod medför i att produkter plockas färdigt enligt en order. I allmänhet plockas artiklarna 

direkt enligt ordern, för att undvika tidskrävande dubbelarbete. Effektiviteten ökar när det är färre 

orderrader, för att istället kunna samplocka produkterna. Principen gynnas av separat 

orderhantering, vilket reducerar hopblandningar av order och sorteringsarbete (Aronsson et al., 

2006). Metoden används dock i högre grad vid hantering av stora volymer, men för mindre 

artiklar. Detta leder till att antalet förflyttningar minimeras vid användning av orderplockning 

(Jonsson & Mattsson, 2011). 
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3.3.2 Zonplockning 

Zonplockning används däremot när ordern är uppdelad i olika zoner, vilket medför i att 

truckföraren ansvarar för en delorder. Att kombinera order tar därmed längre tid om det finns ett 

flertal zoner, vilket ger fler delplockningar (Aronsson et al., 2006). Inträffar detta, är det 

fördelaktigt att dela upp ordern till mindre plockorder. Principen förekommer främst när artiklar 

plockas artikelvis, vilket innebär att artiklar placeras och hanteras vid ett givet tillfälle (Jonsson 

& Mattsson, 2011). Lager med smala truckgångar kan även orsaka köbildning vid efterfrågade 

artiklar, vilket kan elimineras med zonplockning (Aronsson et al., 2006). 

3.3.3 Artikelplockning 

Den sistnämnda plockningsmetoden som beskrivs är artikelplockning. Artikelplockningen 

innebär att artiklarna plockas utifrån olika order som därefter sorteras, vilket sker vid ett speciellt 

leveransområde. Denna metod minskar ledtider och förenklar hanteringen av större 

produktionsvolymer (Aronsson et al., 2006). Metoden innebär dessutom en minskning av 

onödigt arbete, för respektive order (Lumsden, 2012). Nackdelen blir dock att det krävs mer 

arbete vid eftersorteringen (Aronsson et al., 2006). 

 

3.4 Lagerstruktur 

3.4.1 FIFO och LIFO 

Flödet som sker i lagret avgörs främst utifrån vilken uttagsprincip som används. Den vanligaste 

lager metoden inom industrier är prioriteringsregeln FIFO eller LIFO (Last In, First Out) 

(Blackstone et al., 1982). FIFO-principen kan användas om ett rakt flöde eftersträvas i lagret, i 

jämförelse med LIFO som är lämpligare om mottagning och avsändning sker vid samma 

placering (Lumsden, 2012).  

 

FIFO principen innebär att den äldsta artikeln i lagret blir den som först blir plockad och 

levererad till kund. Om priserna ökar för artiklarna, blir ersättningskostnaden högre än den 

antagna kostnaden. FIFO metoden tar dock inte hänsyn till det nuvarande priset som gör att lagret 

blir undervärderat. LIFO principen innebär däremot att den senaste artikeln i lagret kommer 

levereras först. Om priserna ökar på artiklarna, är ersättningskostnaden lägre än den antagna 

kostnaden. Detta gör att lagret blir övervärderat jämfört med marknadspriset (Arnold et al., 

2007).  

 

FIFO eller LIFO principen visar inga skillnader när det kommer till artiklarnas lagringstid. Låg 

aktivitet kan resultera i långa lagringstider för artiklarna, vilket ger påföljder som beskrivs nedan:  

  

 Värdeminskning på grund av försämring av artiklarnas kvalitét. 

 Artiklarnas specifikation förändras, vilket innebär att dessa föråldras. 

 Artiklarna tas bort om det förekommer långa lagringstider (Lumsden, 2012).  
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3.5 Förvaringsmetoder 

Vid val av lagerstruktur är det även viktigt att företaget överväger vilken förvaringsmetod som 

skall användas. Förvaringssystemen innefattar den fysiska lagerhållningen av produkterna, som 

kan hanteras antingen manuellt eller automatiskt. Syftet med utformningen av ett lager är att ge 

en ökad utnyttjandegrad, samtidigt är det viktigt att det finns tillräckligt med lageryta för 

godshantering. Därmed finns det ett flertal olika förvaringsmetoder för lagerhållning av 

produkter (Jonsson, 2008; Lumsden, 2012). De olika förvaringsmetoderna som arbetet kommer 

ta upp innefattar ett: rullfack-, mobilt- och pallställage (Jonsson, 2008; Jonsson & Mattsson, 

2011).  

3.5.1 Rullfackställage 

Rullfackställage är en förvaringsmetod för hantering av högfrekventa gods, samtidigt som det 

endast kan behandla ett fåtal artikelnummer. Metoden är anpassat för företag som vill lagerhålla 

enligt FIFO. Förvaringsmetoden består av ett ställage som har en avtagande lutning, där varje 

lagerbana består av rullbanor. I och med att pallarna är placerade på rullbanorna, kommer 

artiklarna rullas automatiskt från inplacering till uttag (Constructor, 2015; Pewe, 2002). Fördelen 

med metoden är att behovet av lagerytan reduceras jämfört med pallställaget som beskrivs nedan, 

i och med att endast två truckgångar behövs vid in- och uttag (Constructor, 2015).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Mobilt pallställage  

Denna förvaringsmetod består däremot av ett automatiserat hyllsystem, som förenklar vid 

placering och plockning av komponenter (Constructor, 2015). Hyllsystemet kan justeras utifrån 

önskemål med hjälp av ett spår som tillåter de motordrivna ställagen att kunna förflyttas 

(Constructor, 2015; Pewe, 2002). Fördelarna med det mobila pallställaget är att det 

uppskattningsvis kan bespara cirka 50 procent av lagerytan. Systemet medför även i att 

lagerkapaciteten och den individuella artikelåtkomsten ökas (Constructor, 2015).  

 

 

 

 

 

Figur 1 Rullfackställage (Vertex, u.å.) 

Material UT Material IN
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3.5.3 Pallställage 

Den vanligaste förvaringsmetoden inom industrier är ett pallställage, som i allmänhet används 

för mindre gods eller styckegods (Jonsson, 2008; Lumsden, 2006; Pewe, 2002). Metoden medför 

i att produkterna är belägna på pallar som därefter ställs i ett fack, vilket innebär att artiklarna 

blir mer lättåtkomliga (Jonsson, 2008; Jonsson & Mattsson, 2009). Fördelarna med metoden är 

att systemet ger en högre anpassningsbarhet, som innebär att pallstället enkelt kan förändras 

utifrån kundbehoven (Pewe, 2002; Jonsson, 2008). Vanligtvis vill företag att artikeln ska placeras 

utifrån en enklare artikelåtkomlighet från transportgångarna (Jonsson, 2008). Till följd därav 

nämner Lumsden (2006) att kortsidan ska placeras ut mot truckgångarna. Pewe (2002) anser att 

pallstället ger en hög flexibilitet, men å andra sidan antyder Jonsson (2008) att utnyttjandegraden 

minskar i och med att det kräver mer lageryta. Däremot nämner Pewe (2002) att investeringen 

är relativt låg för företaget. I Figur 2 illustreras en demonstration över ett pallställage. 

 

 

 
Figur 2 Pallställage (Pewe, 2002) 

 

3.6 Artikelplacering 

3.6.1 Fast och flytande placering  

Vid val av förvaringsmetod är även artikelplaceringen en väsentlig faktor. Detta arbete kommer 

endast beskriva två typer av artikelplaceringar som innefattar i en: fast eller flytande placering. 

När artiklar får en bestämd placering i lagret, benämns detta för en fast placering (Jonsson & 

Mattsson, 2011; Lumsden, 2012). Den fasta placeringen kräver mer lagervolym i jämförelse med 

den flytande placeringen, på grund av att lagerutrymmet anpassas utefter den totala 

artikelvolymen (Jonsson & Mattsson, 2011). Den flytande placeringen innefattar att varje pall 

kan placeras var som helst i lagret, på grund av de obestämda placeringarna (Jonsson & Mattsson, 

2011; Lumsden, 2012). Placeringssättet gör att pallplatsernas tillgänglighet kan tillämpas på ett 

mer effektivt sätt, vilket medför i mindre antal pallplatser. Artikelns lagerplats avgörs samtidigt 

som den placeras i lagret med hjälp av stöd för lagersystemet, för att kunna öka 

plockningseffektiviteten i lagret. När lagerplatsen blir tillgänglig kan nästankommande pall ta 

över denna. Slutsatsen blir att antalet tomma lager platser minskas vid en flytande placering, 

tillskillnad från en fast (Lumsden, 2012). Med hjälp av den flytande placeringen krävs det mindre 
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lageryta, där metoden dessutom stödjer FIFO principen. Metoden kräver dock ett digitalt IT 

system för att enklare kunna hitta artiklar, genom att erhålla en effektiv orderplockning. Ett 

manuellt lagersystem skulle däremot kräva extraarbete, vilket ökar icke värdeskapad tid 

(Aronsson et al., 2006). 

 

3.7 Lagerlayout  

För att företag ska kunna uppnå en gynnsam lagerhantering, krävs det en funktionell lagerlayout. 

Utformningen av lagret är den viktigaste beståndsdelen för att kunna åstadkomma en gynnsam 

logistikstruktur (Zhang et al., 2002). Lagerlayouten bör anpassas utifrån lagerytan och 

produktvolymen, därmed kan artiklar förvaras på olika sätt (Lumsden, 2006). Det bör även finnas 

utrymme för transportgångar och tomma artikelplatser, om tillverkningen skulle öka. 

Lagerlayouten bör även anpassas utefter processtegen i lagret, för att reducera överflödiga 

transportsträckor. Vid utformandet av layouten, bör även placeringen av de mest efterfrågade 

artiklarna ha kortare transportsträckor. Detta medför i att dessa artiklar ska ske enkelt och smidigt 

vid plockningen (Jonsson & Mattsson, 2011; Lumsden, 2006).  

 

Å andra sidan påverkas lagringskostnaderna inte endast av de fysiska avstånden. Dessa kostnader 

påverkas dessutom av artikelns spårbarhet och åtkomlighet. Syftet med en lagerlayout är att få 

strukturerade transportflöden, för att öka utnyttjandegraden (Ibid). Det finns två olika typer av 

lagerlayouts som tas upp bestående av: linjärt eller U-format flöde. 

  

3.7.1 Linjär lagerlayout 

Denna layout innebär att godsmottagning och leverans inträffar på motliggande sidor samt att 

godset hanteras genom hela lagret, vilket tydliggörs i Figur 3. Detta resulterar i lika långa 

transportsträckor, vilket minskar utnyttjandegraden. Samtidigt bidrar layouten till tydliga och 

strukturerade flödesrutter. Linjära flöden är lämpligast vid stora volymer eller fåtal artiklar. 

Tillvägagångssättet av ett linjärt flöde kan orsaka överflödigt arbete och kostnader för företaget 

(Jonsson, 2008; Jonsson & Mattson, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Lagerlayout - linjärt flöde (Jonsson & Mattsson, 2011) 
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Vid en linjär lagerlayout kan produkterna plockas från korsande transportgångar, som kan vara 

belägna i en parallell placering vilket illustreras i layout B i Figur 4. Att använda korsande 

transportgångar är gynnsamt när ett flertal artiklar skall plockas, från olika lagerområden. 

Lagerlayouten kan även innefatta en mittengång som nyttjas vid artikelplockningen, vilket visas 

i layout C (Öztürkoglu et al., 2014).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 4 Illustration över olika truckgångar (Öztürkoglu et al., 2014) 

 

3.7.2 U-formad lagerlayout 

Skillnaden med den linjära lagerlayouten är att godsmottagning och leverans sker i ett U-format 

flöde (Lumsden, 2012). Fördelarna med denna layout är att utnyttjandegraden ökar, eftersom det 

innebär en sammankoppling av in- och utleverans. Detta innebär att godsmottagning och 

utlastning sker bredvid varandra, vilket innebär att det sker vid samma ände. Lagerhanteringen 

medför i en effektiviserad produkthantering genom att in- och utlastning gemensamt utnyttjar 

samma lageryta (Jonsson, 2008; Jonsson & Mattsson, 2011). 

 
 

Figur 5 U-formad lagerlayout (Jonsson & Mattsson, 2011) 
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3.8 Ruttplanering  

Vid val av en lagerlayout är även ruttplaneringen en väsentlig faktor. Materialhanteringen sker 

med hjälp av transport i form av bland annat en truck, hjullastare eller annan typ av fordon. För 

att hantera transporten innanför lagerområdet, måste organisationen genomföra en detaljerad 

planering över de dagliga transportrutterna. Dokumentationen skall påvisa vilket fordon som är 

ansvarig för respektive rutt, samt på- och avlastning. Att ruttplanera innebär att tilldela ett 

bestämt område utifrån kundefterfrågan, för att sedan kunna planera antalet transportrutter 

(Jonsson & Mattsson, 2011). Ruttplaneringen kräver därmed ett flertal beslut angående 

leveranser och vilken typ av transportmedel som krävs (Bjornland et al., 2003). Syftet med 

ruttplaneringen är att använda rutter som ökar kapacitetsutnyttjandet, genom att minska 

transportsträckorna och minimera väntetiden (Jonsson & Mattsson, 2011).  

3.8.1 S-formad och returfärdsruttplanering 

Ruttplaneringen består av olika typer som detta arbete tar upp, i detta fall har en S-formad och 

en returfärdsruttplanering analyserats. Den S-formade transportfärden innebär att truckföraren 

inte utför vändningar i truckgången, och ankommer till den givna lagerplatsen åtminstone en 

gång (Henn et al., 2013; Petersen, 1999). Metoden gör att korsande truckgångarna inte utnyttjas 

i lagerlayouten. Detta förklaras genom att om truckföraren skall plocka en artikel, används hela 

gången och kan hämta nästankommande artikel i en annan truckgång (Henn et al., 2013). En 

illustration över metoden tydliggörs i alternativ A i Figur 6. 

 

Returfärdsprincipen innebär däremot att artikelplockningen sker med hjälp av att vändningar i 

truckgångarna utförs, som visas i alternativ B i figuren. Metoden innebär även att truckförarens 

in- och utgång sker utifrån samma riktning (Henn et al., 2013; Pan et al., 2014). Detta är 

gynnsamt om artiklarna är belägna närliggande trucköppningen, vilket namnges som depot i 

figuren (Henn et al., 2013).  

 

 
Figur 6 Ruttplanering för alternativ A och B (Henn, 2013) 
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3.8.2 Spaghettidiagram 

Vid undersökningar inom ruttplanering, kan företagen genomföra spaghettidiagram. Detta 

verktyg används för att visualisera ett värdeskapande schema över hur materialflödet ser ut i 

lagret. Metoden förmedlar ett tydligare sätt att finna det värdeskapande arbetet över 

materialflödet (Srinivasan, 2004). Processtegen granskas för att se antalet rörelser som sker, 

vilket vanligtvis antecknas i digital form (Bicheno, 2006). Andra faktorer som tidpunkter, 

distanser och antal steg noteras även i genomförandet (Srinivasan, 2004). 

 

3.9 Lean produktion  

Detta arbete har även analyserat vilken typ av produktionsfilosofi som använts, som i detta fall 

är utifrån Lean. Lean filosofin är tillämpad utefter ett specifikt produktionsområde, med syftet 

att minimera användandet av resurser. Detta görs genom olika lösningar som i slutändan ska 

gynna företaget. Målet med Lean är att kunna identifiera och eliminera icke värdeskapande 

aktiviteter inom produktionen. Användandet av metoden leder till reducering av slöseri i form 

av arbete, tid och lagerutnyttjandet (Krajewski et al., 2013). 

3.9.1 Icke värdeskapande aktiviteter 

Lean filosofin behandlar flera områden där verksamheten kan reducera slöseri, vilket benämns 

som de 8 slöserierna inom Lean (Ibid). Detta arbete kommer endast beskriva de områden som är 

relevanta för rapporten, som beskrivs nedan.   

 

1. Överproduktion  

Överproduktion är sammanfattningsvis det mest överflödiga slöseriet, som bildas vid onödig 

tillverkning. Detta skapas på grund av långa omställningstider mellan varje uppsättning av 

artiklar. Överproduktionen är en bidragande faktor till varför material och kvalitetsproblem 

kan uppstå (Ibid). 

 

2. Transport  

Förflyttning av artiklar är en viktig aspekt av slöseri inom Lean och det är även viktigt att 

antalet förflyttningar minimeras, av den orsaken att det inte skapar värde för produkten. Om 

produktionen omkonstrueras till ett bättre utnyttjande av lagerytan, resulterar det i 

minimering av transportsträckor. Detta kan därefter minska den totala rörelsen inom företaget 

(Ibid). 

 

3. Onödig lagerhållning 

Överflödigt lager innebär att kostnaderna ökar, detta på grund av att produkter kan lagras 

alldeles för länge i lagret. Detta gör att det krävs mycket större lageryta för produkterna, 

vilket resulterar i onödig lagerhållning (Ibid).  
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4. Rörelse  

Vid undersökningar av rörelser finns det processer som kan vara onödiga för företaget. Detta 

kan tydligt observeras när operatörer förflyttas i fabriken. Genom att kartlägga vilka typer av 

rörelser som sker, kan därmed det bedömas om vilka som är värdeskapande eller inte. Det är 

även viktigt att undersöka säkerhetsaspekter, genom att identifiera om vilka rörelser som kan 

skada den anställda. Detta kan förbättras genom att strukturera planeringen och reducera all 

typ av onödig rörelse. Målet med Lean är att i slutändan kunna eliminera dessa slöserier, till 

att endast producera det som behövs och som reducerar icke värdeskapande aktiviteter (Ibid). 

3.9.2 Utjämnat flöde  

Lean filosofin tar även upp hur företaget bör producera, i detta fall har arbetet fokuserat på 

tillverkning utifrån ett utjämnat flöde. I och med att kundefterfrågan på vissa artiklar varierar 

periodvis, innebär detta i mer slöseri inom produktionen (Jonsson, 2008; Segerstedt, 2009). 

Flödet eftersträvar att konstant vara i rörelse, och fokuserar ständigt på att rikta koncentrationen 

mot kunden (Bicheno, 2009). Därmed anser Jonsson (2008) och Segerstedt (2009) att det kan 

öka kapacitetens utnyttjandegrad, om företag producerar med ett jämnt flöde. Flödet blir 

dessutom bättre, desto jämnare efterfrågan är (Segerstedt, 2009). Detta innebär att 

kapacitetskostnader kan reduceras. Att producera enligt ett jämnt flöde medför därmed i att 

produktionen tillverkar ständigt samma antal produkter. Detta kommer slutligen bidra till ett 

lönsammare flöde (Jonsson, 2008). Samtidigt får organisationen ett buffertlager som medför i 

således för- och nackdelar för lagerhållningen (Segerstedt, 2009).  
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4. NULÄGESBESKRIVNING 

Följande avsnitt är bestående av en detaljerad granskning över den nuvarande lagerlayouten 

och den befintliga lagerhanteringen i färdigvarulagret. Detta kapitel ska påvisa påverkande 

faktorer som slutligen ska bidra till ett förbättringsförslag. 

 

4.1 Layout över hela området  

För att få en tydligare överblick över lagerhanteringen, har en illustration konstruerats över hela 

området kring FVL. Området består i dagsläget av lager- och lastningsområden samt måleriet, 

som är färgmarkerade i Figur 7. Företagets nuvarande lagerlayout är uppdelat i två områden: 

FVL och utelagret. FVL är bestående av ett tält som lagerhåller komponenter under tak, medan 

utelagret lagrar artiklar utomhus. Dessa komponenter är antingen förberedda för direktleverans, 

eller som behöver förflyttas till packningsområdet. Innan leveransen, sorteras komponenterna 

utifrån dess order vilket äger rum vid respektive transportområde. Skälet till att det finns två 

transportområden beror på att artiklarna antingen kan transporteras till Arvika, Braås eller export, 

vilket illustreras i figuren nedan. Däremot behöver ordern innan registreras i datasystemet SAP 

inför leverans, vilket inträffas i transporthuset.  

 

Figuren nedan ska tilldela läsaren en helhetsbild över hela området som berör FVL, men arbetet 

kommer endast fokusera ingående på FVL och utelagret. 

 

 

 
Figur 7 Översiktslayout för hela området 
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4.2 Processkartläggning  

Efter den genomförda undersökningen av lagerområdet, har processflödet observerats. Detta har 

lett till utförandet av en processkartläggning, som illustreras i Figur 8 och 9. Skillnaden mellan 

figurerna är att Figur 9 endast tydliggör komponenternas materialflöde, medan Figur 8 även tar 

hänsyn till packningen och leveransområdena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån observationer kunde det säkerställas att processen inleds med att en order erhålls i 

datasystemet SAP, som visar vilka komponenter som ska levereras. Däremot inleds 

materialflödet i måleriet där färdigtillverkade komponenter placeras på en specifik ställning, som 

i detta arbete namnges som måleriställningar.  Därefter leds komponenterna till måleriluckan där 

dessa plockas ifrån, som sedan transporteras till respektive artikelrad i FVL. Komponenterna kan 

antingen lagras i FVL eller utelagret, beroende på om dess artikelrad är full i FVL.  

 

I ordern förtydligas det om artiklarna behöver förflyttas till packningsområdet, vilket indikeras 

av den gulstreckade linjen i Figur 8. Dessa artiklar får därmed även ett lastningsområde som 

illustreras i figuren ovan. Resterande komponenter levereras antingen till Arvika eller Braås och 

placeras i respektive lastningsområde. Dock innan leveransen kan ske, måste en kontroll äga rum 

för att säkerställa ordern. Under denna process behöver truckföraren samtidigt ha uppsikt över 

av- och påfyllning av de olika ställningarna, vilket beskrivs mer detaljerat i nästankommande 

rubrik.  

 

Figur 9 Sammanställning av processtegen 

Figur 8 Processkartläggning 
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4.2.1 Underhåll av komponenter 

Som ovannämnt är komponenterna placerade på specifika ställningar. Detta visas i Figur 7 där 

läsaren kan observera de markerade ställningsluckorna, som redogör vart truckföraren 

underhåller av- och påfyllnad av ställningarna. Detta medför i att truckföraren inte endast är 

ansvarig för lagerhållningen i FVL, utan även underhåll av ställningarna. Underhållet innefattar 

att när en komponent matas ut från måleriet, behöver truckföraren samtidigt fylla eller tömma 

ställningarna i respektive ställningslucka. Detta har resulterat i ett ständigt rotationsflöde och i 

ytterligare arbetsuppgifter. Underhållet blir därmed tidskrävande i och med att företaget har ett 

flertal olika artikelnummer, som innefattar att varje artikel har en egen specifik ställning. 

4.3 Layout över befintlig FVL  

Till följd av den genomförda processkartläggningen har därefter lagerhanteringen i FVL 

granskats. Den nuvarande lagerhållningen i FVL består av specifika områden som lagrar axlar 

och transmissioner, vilket illustreras i Figur 10 och en förstoring av figuren visas i Bilaga 5. De 

specifika områdena är bestående av: Zon A – Arvika, Zon B – Braås och transmissionszonen. I 

FVL placeras även speciella artiklar i två områden dessa innefattar unika artiklar, vilket kan ses 

i figuren.  

 

Hanteringen av axlar och transmissioner sker på liknande vis, men innefattar vissa skillnader. 

Den största skillnaden är att transmissionerna inte staplas på varandra, till skillnad från axlarna. 

Därmed har företaget valt att transmissionerna ska lagras med hjälp av dubbelrader för varje 

artikelnummer, som illustreras i figuren nedan. Samtidigt består Braås området enbart av axlar, 

som dessutom måste lagras under tak, i och med att dessa lagerhålls utan plastskydd. Arvika 

området innefattar däremot att komponenterna har plastskydd och kan därmed lagras i utelagret 

vid platsbrist. Arvika området omfattar även de mest efterfrågade komponenterna och blir 

därmed placerat närliggande dess transportområde. Figuren nedan tydliggör den befintliga 

lagerlayouten genom att illustrera truckgångarna, samt hur material placeras och plockas i lagret. 

Plockningsmetoden som används i detta fall är artikelplockning som innebär att truckföraren 

plockar komponenter enligt olika order, som slutligen sorteras vid ett specifikt område inför 

leverans. Denna plockningsmetod används på grund av höga produktionsvolymer och varierande 

antal kundorder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 10 Layout över FVL 
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4.3.1 Hantering av axelkomponenter 

I och med att axlarna staplas på varandra till skillnad från transmissionerna, tydliggörs detta i 

Figur 11. Vid hantering av axlar kan en artikelrad exempelvis vara bestående av nio komponenter 

på längden, och som antingen har två eller tre axlar staplade på varandra. Detta gör att raderna 

kan optimeras genom att utnyttjandet av lagerytan ökar. Figuren nedan visar ett exempel på hur 

tre axlar kan vara staplade på varandra. Artiklarna i figuren ska representera axlarna, men är dock 

inte en verklig illustration över axlarnas utseende. 

 

 
 

Figur 11 Staplade axlar 

 

4.3.2 Icke värdeskapande aktiviteter 

För att få en bättre förståelse över vilka aktiviteter som truckföraren genomför, har tre 

spaghettidiagram presenterats i arbetet, (se Bilaga 6). Dessa diagram ska ge en tydligare 

överblick över hur lagerhållningen sker i FVL och hanteringen av FIFO. Genom att finna vart 

icke värdeskapande rörelse sker, kan detta gynnas vid utformandet av förbättringsförslagen. 

Observationerna tydliggör användandet av truckgångarna samt vilka artikelrader som består av 

efterfrågade artiklar, vilket är användbart vid framställning av en ny lagerlayout. 

Spaghettidiagrammet över hela området ska klargöra att truckförarna utför andra arbetsuppgifter, 

och är inte endast ansvarig för FVL. Resterande spaghettidiagram ska ingående visa hur 

lagerhanteringen sker inne i FVL. 
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4.4  FIFO hantering i FVL 

Utförandet av spaghettidiagrammen har förenklat kartläggningen av FIFO hanteringen. Detta har 

undersökts med hjälp av observationer och intervjuer, som visade att FIFO ordningen stämmer 

men att lagerhållningen saknar ett standardiserat arbetssätt. Figurerna 12 och 13 ska illustrera 

om hur artikelplockningen enligt FIFO sker i dagsläget.  

 

Figurerna tydliggör ett exempel på en artikelrad som har en maximal kapacitet för nio 

komponenter. De blåa färgmarkeringarna indikerar vilka artikelplatser som är upptagna av 

komponenter, medan de vita rutorna tydliggör tomma artikelplatser. Sifferordningen illustrerar 

hur artikelraden kommer att plockas. Detta exempel visar att när hälften av artikelraden är tom, 

kommer raderna inte att flyttas fram i FVL, utan är placerade på sin ursprungliga plats. Att 

artikelraderna inte flyttas fram gör att dessa blir låsta, vilket innebär att komponenterna fortsätts 

att placeras i utelagret. Anledningen till varför truckförarna inte genomför framflyttningar är dels 

på grund av tidsaspekten, där en artikelrad kan innebära cirka 15 minuter av omflyttning.  Detta 

visas i Figur 12 där den tionde komponenten placeras i utelagret. När truckföraren i detta fall 

påbörjar en ny artikelrad i utelagret, kommer resterande truckförare att underrättas. Detta medför 

i att det blir enklare att hålla uppsikt över utelagret.  

 

 
 

 

Figur 12 FIFO hantering i FVL och utelager 
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När artiklar placeras i utelagret blir principen att artiklarna inte flyttas in till FVL från utelagret 

när artikelraden blir tom. Detta gör att båda raderna måste tömmas innan artikelraden kan 

påbörjas igen i FVL. Detta illustreras i Figur 13, där rödmarkeringarna och siffrorna i 

parenteserna visar vilken ordning artiklarna plockas ifrån, vid placering i FVL och utelagret. Det 

är även viktigt att tydliggöra att denna process är omfattande och tidskrävande.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Artikeltömning i FVL och utelager 
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4.5 Beräkningar  

Efter undersökningar av FIFO hanteringen har ett flertal beräkningar genomförts. Beräkningarna 

som presenteras nedan är utifrån olika observationer, med hjälp av bland annat summering av 

antal artiklar i FVL samt utelagret. Dessa beräkningar kommer sedan analyseras, för att påvisa 

om att ett utelager inte ska behövas.  

 

4.5.1 Lagerkapacitet i FVL  

I samband med spaghettidiagrammen har beräkningar utförts, för att få fram den fullständiga 

lagerkapaciteten. Dessa beräkningar är baserade på 10 observationer som förtydligas i Bilaga 3.   

Genomförandet av beräkningarna har skett genom uträkning av den totala mängden artiklar i 

FVL samt utelagret. Författarna har fått fram detta, för att sedan kunnat beräkna den 

genomsnittliga lagerkapaciteten. Summeringen av antal artiklar utifrån varje observation, har 

därefter jämförts med den maximala kapaciteten som i detta fall är 938 artiklar. 

 

Tabellen i Bilaga 3 gav resultatet av utnyttjandegraden i FVL på cirka 34 procent, vilket kan 

anses vara relativt lågt. Även om den totala utnyttjandegraden är låg, har trots detta bildat ett 

utelager. För att kunna beräkna den totala utnyttjandegraden har varje områdes procentandel 

adderats och sedan dividerats med antalet områden, vilket tydligörs i beräkningen nedan. 

Resultatet blev cirka 40 procent, som är exkluderat med utelagrets procentandel.  

 

Arvika +  Braås +  Transmissioner (%)

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑛
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑖 𝐹𝑉𝐿 (%) 

 

34 +  29 +  53 (%)

3 (𝑠𝑡)
= 38,6 % 
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4.5.2 Områdenas utnyttjandegrad  

I Bilaga 7 och Figur 16 illustreras diagrammen som har framtagits med hjälp av olika 

beräkningar. Diagrammen är baserade på sex observationer under en treveckorsperiod, där syftet 

har varit att beräkna antal artiklar för respektive artikelrad. Skillnaden med föregående beräkning 

är att denna uträkning är baserad på varje artikelrads utnyttjandegrad utifrån maxkapaciteten. 

 

Utnyttjandegraden för artikelraderna illustreras även med hjälp av Figur 14 som består av en 

sammanställning av respektive område, i ett och samma diagram. Detta resultat illustrerar 

utnyttjandegraden för varje område samt utelagret. Beräkningarna har presenterats i procentform 

och visar mängden procent som kan utnyttjas.  

 

 
Figur 14 Lagerhållning i FVL 
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För att tydliggöra uppkomsten av utelagret beskrivs detta med ett exempel som illustreras med 

hjälp av en tabell i Figur 15. Exemplet är utifrån en observation i Arvika området. Tabellen visar 

vilka faktorer som undersökts bestående av: artikelnummer, artikelrad, maxkapacitet, artiklar i 

FVL och utelagret. Tabellen tydliggör två exempel på en artikelrad som har kapacitet för fler 

artiklar i dess rad, men som trots allt placeras i utelagret.  

 

 
Figur 15 Observation 1 
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4.5.3 Arvika områdets utnyttjandegrad  

Figur 16 är baserad på ovannämnda faktorer och observationer som exemplifieras i tabellen från 

Figur 15. Figuren illustrerar ett stapeldiagram för den genomsnittliga utnyttjandegraden för 

endast Arvika området. Detta område består av flest antal artiklar i FVL och är de artiklar som 

lagras i utelagret, därmed prioriteras dessa. Skälet till framtagningen av diagrammet är att 

tydliggöra andelen som utnyttjas för varje artikelrad, och vilka artiklar som placeras i utelagret.  
 

Figur 16 Arvika områdets utnyttjandegrad 

 

4.5.4 Genomsnittlig lagringstid för efterfrågade artiklar 

I Bilaga 4 har författarna valt att undersöka den genomsnittliga lagringstiden, för efterfrågade 

axlar och transmissioner. Tabellen är baserad på två efterfrågade artikelnummer för både axlar 

och transmissioner. Detta är relevant för att visa om företaget överproducerar, som kan innebära 

lagring i större omfattning än vad som egentligen får plats i lagret. Beräkningarna kan bidra till 

stöd vid utformningen av en förbättringlayout, genom att veta placeringen av dessa artiklar. 

Resultatet blev en genomsnittlig lagringstid på cirka sex dagar för både axlar och transmissioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 (73) 

5. ANALYS 

Detta kapitel ska tillgodose läsaren en analys över påträffade brister, som bidragit till olika 

förbättringsförslag. Följande område skall diskutera likheter och skillnader mellan empiri- och 

teoriavsnittet samt presentera och jämföra förbättringsförslagen.  

 

5.1 Analys av brister  

Utifrån insamlad empirisk data har författarna valt att analysera för- och nackdelar med den 

nuvarande lagerhanteringen, vilket bidragit till ett slutgiltigt förbättringsförslag. Här är det även 

viktigt att tydliggöra att företaget levererar artiklar enligt korrekt FIFO ordning, men att 

arbetssättet är i behov av förbättringsåtgärder. Författarna har valt att analysera likheter och 

skillnader mellan upptäckta brister, som indelats i tre huvudkategorier. Dessa kategorier namnges 

i följande ordning: platsbrist, ruttplanering och varierande arbetssätt. 

 

5.1.1 Platsbrist  

Den första bristen som upptäcktes under insamling av empirisk data var att det råder platsbrist i 

FVL, som har en stor påverkan på FIFO hanteringen. FIFO anses vara en fördelaktig metod 

genom att det minskar företagets långvariga ledtider enligt Blackstone et al., (1982), men som 

dock har bidragit till platsbrist i FVL. Det ineffektiva arbetssättet leder till onödiga 

lagringskostnader, men är samtidigt en nödvändighet för företaget som Segerstedt (2009) 

antyder. En av de största bristerna som författarna noterat är att platsbristen, har lett till införandet 

av ett utelager. Det befintliga arbetssättet demonstrerar att utelagret är en faktor, till varför FIFO 

hanteringen inte är optimal. FIFO sker vanligtvis enligt rätt ordning i och med att den första 

komponenten alltid plockas först, men problematiken som uppstått är att artikelraderna inte 

flyttas fram efter artikelplockningen. Framflyttningarna innebär att truckföraren behöver 

omplacera raden utefter artikelplockningen. Detta hade inneburit en ökning av artikelradernas 

utnyttjandegrad, som i sin tur ökar den totala lagerkapaciteten. En stor anledning till att 

artikelraderna inte flyttas fram, är främst på grund av att truckförarna anser att det är enklare att 

hålla uppsikt över artiklarna i ett utelager. Detta innebär att det föredras att tömma artikelraderna 

i FVL och utelagret samtidigt, innan raden kan påbörjas återigen i FVL.  
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Nackdelen med tankesättet bidrar till att företaget däremot blir mer beroende av utelagret, som 

leder till att tältet inte optimeras. Arbetssättet är inte gynnsamt av den orsaken att det bidrar till 

extraarbete. Ett exempel på en artikelrad som bör flyttas fram illustreras i Figur 17 och 18, som 

visar skillnaderna mellan FIFO hanteringen i Arvika- och Braåsområdet. De rödstreckade 

markeringarna i Figur 17 tydliggör artikelradernas placering i Arvika området, där den 

inringande markeringen indikerar två artiklar. Dessa två artiklar behöver i praktiken flyttas fram 

för att utnyttja artikelradens lagerkapacitet, men som i verkligheten står kvar på samma placering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En faktor som kan påverka att artikelraders framflyttningar inte prioriteras, är den befintliga 

placeringsmetoden. I dagsläget är komponenterna placerade enligt en fast placering, som innebär 

att respektive artikelnummer har en bestämd placering i lagret. Nackdelen blir dock att 

användningen av lagerytan ökar, vilket kan resultera i platsbrist till skillnad från en flytande 

placering som Jonsson & Mattsson (2011) diskuterar. En flytande placering är å andra sidan 

enligt Aronsson et al., (2006) fördelaktig med FIFO, därmed kan företaget överväga detta. 

Fördelen med en flytande placering är att det minskar antalet tomma artikelplatser, som i sin tur 

reducerar lagerkapaciteten (Ibid). I denna situation är det mer lämpligt med en fast placering, på 

grund av hanteringen av flertal artikelnummer. En fast placering hade däremot varit gynnsam 

vid placering av speciella artiklar, som i dagsläget inte har en bestämd artikelrad. Dessa placeras 

istället längs med tältväggen, vilket illustreras i Bilaga 5. Denna placering påverkar 

truckgångarna, som leder till att truckförarna får mindre arbetsyta vid artikelplockningen. Detta 

gäller även för transmissionsområdet där truckgångarna anses vara begränsade.  

 

Kombinationen av artikelplaceringen och hanteringen av axlar, är dessutom en bidragande faktor 

till införandet av utelagret. Som tidigare nämnt är axlarna staplade på varandra, vilket innebär att 

den första artikeln som skall plockas först, blir placerad längst ned. Om första artikeln blir 

placerad längst ner i artikelraden, medför det i ett flertal omflyttningar vid artikelplockningen. 

Dessa omflyttningar kräver lång tid och bidrar till icke värdeskapande aktivitet. Fördelen med 

staplingen är att det kan optimera lagerytan, samtidigt leder detta inte till en optimal hantering 

av FIFO. 

 

Figur 17 Artikelrader i Arvika området Figur 18 Artikelrader i Braås området 
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En annan faktor till platsbristen är att företaget producerar enligt ett utjämnat flöde. Det 

utjämnade flödet bidrar till att företaget kan erhålla i ett periodvist buffertlager, som Segerstedt 

(2009) antyder är förmånligt. Samtidigt bedömer Jonsson (2008) och Krajewski et al., (2013) att 

företag bör vara vaksamma vid överflödiga lager, av den orsaken att det resulterar i höga 

kostnader och platsbrist. Detta tar även Kowalska (2014) upp i form av att marknaden ständigt 

varieras, vilket påverkar lagringskostnaderna. En annan aspekt som nämns av Arnold et al., 

(2007) är att om företaget arbetar utefter FIFO, kan marknadspriset påverka värderingen av lagret 

som medför i att det blir undervärderat. Överproduktion är resultatet av det utjämnade flödet, 

som kan bidra till kvalitetsproblem enligt Krajewski et al., (2013). Därmed bör företaget vara 

varsamma med att överproducera, i och med att det bidrar till att artiklar lagras under en lång tid. 

Detta leder slutligen till att kvalitén och lagervärderingen kan påverkas.  

5.1.2 Ruttplanering 

Nästa faktor som har analyserats i arbetet är företagets ruttplanering. Den nuvarande 

lagerlayouten på företaget innefattar den viktigaste beståndsdelen enligt Zhang et al., (2002), för 

att kunna erhålla en gynnsam struktur i lagret. I dagsläget används en linjär lagerlayout, som 

innebär att placeringen av FVL bidrar till strukturerade flödesrutter. Enligt Jonsson & Mattson 

(2011) reducerar en linjär lagerlayout utnyttjandegraden, vilket Bjornland et al., (2003) dessutom 

antyder. Placeringen av FVL är beläget på ett vis som innebär lika långa avstånd mellan FVL till 

packningen, som till måleriet vilket reducerar onödiga transportsträckor.  

 

Transportsträckorna demonstrerades även i spaghettidiagrammen, som påvisade att det fanns en 

någorlunda strukturerad ruttplanering. Samtidigt saknas det ett standardiserat arbetssätt vilket 

kunde konstateras, genom att truckförarna väljer sina egna körsträckor. Detta visas i Bilaga 6 i 

FVL, där truckförarna utförde artikelplockningen genom använda genvägar mellan tomma 

artikelrader. Detta bevisar att truckförarna snabbare kan anlända till respektive område, men som 

inte bidrar till ett standardiserat arbetssätt. En annan aspekt med artikelplockningen är att artiklar 

plockas och sorteras vid ett specifikt leveransområde. Fördelen blir en smidigare hantering av 

större volymer och reducering av ledtider. Samtidigt är detta en nackdel genom att det bidrar till 

överarbete vid eftersortering som Aronsson et al., (2006) nämner. Eftersortering sker på företaget 

i och med att artiklar som ska levereras, sorteras i efterhand vid leveransområdena. Om företaget 

istället hade använt orderplockning hade dubbelarbete och hopblandningar av order undvikits, 

samtidigt anses detta inte vara ett problem på företaget. 

 

Diagrammen åskådliggör även vilken typ av ruttplanering som används, som i detta fall är en 

returfärdsruttplanering. Detta innebär att truckförarna utför vändningar i truckgångarna och 

använder samma ingång för in- och utkörning. Metoden är främst tillämpad när efterfrågade 

artiklar är belägna vid början av gångarna (Henn et al., 2013; Petersen, 1999). Observationer på 

företaget visade dock att detta inte var fallet, utan bidragit till överflödiga körsträckor vilket är 

en av slöserierna inom Lean filosofin (Krajewski et al., 2013).  
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Spaghettidiagrammen påvisar dessutom användandet av korsande transportgångar, som 

Öztürkoglu et al., (2014) anser ge en enklare artikelåtkomlighet. Jonsson & Mattson (2011) 

nämner dock att det kan orsaka överflödigt arbete och kostnader, som resulterar i icke 

värdeskapande arbete. Däremot hade det varit till fördel om en U-formad lagerlayout förekom 

på företaget, som innebär en sammankoppling av in- och utleverans. Denna metod hade ökat 

utnyttjandegraden som i dagsläget är relativt låg, genom att in- och utleverans hade kunnat dra 

nytta av samma lageryta som Henn et al., (2003) och Pan et al., (2014) anser. Dagens 

lagerhållning hade dock inte fungerat med denna layout, med tanke på den nuvarande 

placeringen av in- och utleverans. 

5.1.3 Varierande arbetssätt  

Andra omständigheter som påverkar lagerhanteringen av FIFO, är bland annat att den ansvarige 

för FVL även utför andra arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter består av att ständigt underhålla 

måleri- och komponent ställningar, som beskrivits tidigare. Det har dessutom resulterat i att FIFO 

hanteringen för artikelraderna prioriterats i andra hand. Att truckförarna har andra 

arbetsuppgifter innebär att dessa ständigt måste bevakas, vilket medför i en ökning av transporter 

som även är en av de slöserierna inom Lean (Krajewski et al., 2013). Slöseri inom transport 

innebär överdriven rörelse vid hantering av material som bör reduceras för att öka effektiviteten 

i lagret. Vid framställning av förbättringsförslag har detta även tagits till hänsyn.  

 

5.2 Beräkningar och observationer 

Utifrån beräkningarna som tagits fram har författarna i denna del analyserat resultaten med den 

befintliga lagerhållningen. Den genomsnittliga lagerkapaciteten för FVL har beräknats i Bilaga 

3 vilket gav resultatet 34 procent, trots detta har ett utelager bildats. Den låga procentandelen 

beror främst på lagerhållningen i Arvika området, som består av de komponenter som endast 

lagras i utelagret vilket därmed påverkat resultatet.  

 

En bidragande faktor till resultatet är arbetssättet, som innefattar att framflyttningar av 

artikelraderna inte sker. Utan som tidigare nämnt fortsätts artikelraden i utelagret, med anledning 

att truckförarna blir förvirrade således av FIFO ordningen. Detta gör att onödig lagerhållning och 

en större lageryta skapats, fastän det egentligen inte ska behövas (Krajewski et al., 2013). Det 

som författarna fick fram var att cirka 44 artiklar i genomsnitt var placerade i utelagret, som 

medfört i att utnyttjandegraden minskats (se Bilaga 3).  

 

Vid beräkningarna av den genomsnittliga lagerhållningen har författarna undersökt varje enskilt 

område, som illustreras i Bilaga 7 och Figur 16. Detta har gjorts för att kunna redogöra hur 

mycket som egentligen utnyttjas. I och med att Braås fabriken kräver lagerhållning under tak, 

prioriteras detta område före de resterande. Lagerhanteringen av Braås komponenterna innefattar 

därmed ständiga framflyttningar. Dessa komponenter levereras även parvis som medför i att 

personalen bör ha detta i åtanke vid artikelplaceringen. Utnyttjandegraden för Braås området kan 

dock anses vara relativt låg, men faktorer som påverkat resultatet är att dessa inte tillverkas lika 

regelbundet. Här är det viktigt att tydliggöra att FIFO hanteringen är effektiv, fastän 

beräkningarna presenterat låga resultat. FIFO hanteringen är däremot mer produktiv i 
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transmissionsområdet genom införandet av dubbelrader, vilket förtydligas i Bilaga 7. Att lagra 

artiklar på detta vis gynnar truckförarna genom att det ger färre omflyttningar och sparar 

arbetstid. Den sparade arbetstiden kan istället användas till framflyttningar av artikelrader. 

Däremot kan utnyttjandegraden för tranmissionsområdet uppfattas som låg, vilket kan ha 

påverkats av att den nionde artikelraden främst utnyttjas som en extrarad i området. I Figur 19 

visas en artikelrad i transmissionsområdet.  

 

 

 
 

Figur 19 Dubbelrader i transmissionsområdet 

 

Nästföljande beräkning som har analyserats är den genomsnittliga lagringstiden för efterfrågade 

artiklar. Vid denna beräkning fick författarna fram ett resultat, som visade att axlar och 

transmissioner lagras i cirka sex dagar innan leverans. Uträkningen är relevant i och med att veta 

vart dessa artiklar är placerade. Att vissa artiklar lagras i sex dagar kan anses vara en långvarig 

tidsperiod, som bidrar till behovet av större lageryta. Detta kombinerat med 

spaghettidiagrammen visar att placeringen av artiklar resulterar i icke värdeskapande arbete. 

Därmed är det en fördel om positioneringen av efterfrågade artiklar är lättillgängliga och 

närliggande trucköppningen, som i sin tur sparar tid och långa körsträckor.  

 

De genomförda beräkningarna bevisar att ett utelager inte ska behövas i teorin, men som ändå 

har införts på grund av ineffektiv lagerhantering. Beräkningarna påvisar att platsbrist inte bör 

vara ett problem för företaget, vilket påvisas i Figur 16. Figuren illustrerar ett exempel på detta 

vilket klargörs i artikelrad 6 som benämns ”AA6” i diagrammet. Denna artikelrad visar att det 

finns plats för 33 artiklar där 13 artiklar lagerhålls inne i FVL, men som ändå har 11 artiklar 

placerade i utelagret. Detta bevisar att artikelraderna inte utnyttjas till fullo. Platsbristen och 

införskaffandet av utelagret har skapats på grund av att framflyttningar inte sker, som gör att 

lagerkapaciteten och utnyttjandegraden minskas som diagrammen påvisar. Genom att eventuellt 

presentera en ny lagerlayout eller andra förbättringsförslag, är målet i slutändan att reducera eller 

eliminera utelagret. 
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5.3 Förbättringsförslag 

Utifrån bristerna som påträffats i den empiriska referensdelen, har olika förbättringsförslag 

presenterats. Förbättringsförslagen är uppdelade i olika alternativ, som ska leda till ett slutgiltigt 

val. Nedan presenteras samtliga förbättringsförslag. 

5.3.1 Pallställage 

Det första förbättringsförslaget som detta arbete presenterar, är investering av ett pallställage. 

Anledningen till varför ett pallställage hade varit fördelaktig, är på grund av att öka utnyttjandet 

av lagerytan. En annan fördel är att hanteringen av FIFO förenklas, genom att truckföraren 

erhåller en tydligare överblick över lagret genom att komponenterna blir lättåtkomligare. 

Pallställaget är även gynnsamt vid hantering av flertal artikelnummer, som det nuvarande FVL 

innefattar. Lagersystemet kommer även eliminera behovet av framflyttningar i artikelraderna. 

Systemet innebär att utelagret tas bort, vilket i sin tur kan öka komponentkvalitén. Elimineringen 

av både utelagret och framflyttningar, resulterar i besparad arbetstid som kan användas till 

resterande arbetsuppgifter. Detta sker i och med att truckförarna inte behöver spendera tid på att 

stapla komponenter.  

 

En annan fördel är att pallställaget kan anpassas utefter kundbehoven som bland annat artiklarnas 

mått och vikt, vilket medför i att systemet blir flexibelt. Förslaget kommer i slutändan resultera 

i ett standardiserat arbete, genom att den nya artikelplockningen ständigt kommer att ske på 

samma vis. Införandet av det nya arbetssättet resulterar i reducering av onödigt arbete, som i sin 

tur minskar kostnader för företaget.  

 

Samtidigt bör företaget överväga vissa faktorer vid investering av ett pallställage. En av dessa 

faktorer är att det finns olika modeller av systemet, som tolererar olika belastningar. Detta medför 

i högre kostnader, desto tyngre artiklarna är.  Ytterligare kostnad som förekommer inom förslaget 

är installation av en betongbeläggning och behovet av att leasa i en ny truck. 

5.3.2 Rullfackställage  

Det andra förslaget som rapporten behandlar är införandet av ett rullfackställage. 

Rullfackställaget är en möjlig lösning av den orsaken att systemet är mest anpassat, för att kunna 

upprätthålla FIFO. Anledningen till detta är främst på grund av att artiklarna rullas automatiskt 

från inplacering till uttag. Systemet säkerställer att den artikel som tillverkades först, alltid 

kommer att plockas först. Alternativet är anpassat för företag som främst vill reducera lagerytor, 

genom att behovet av truckgångar minskas. Truckgångarna minskas i form av att av- och 

pålastning sker i motsatta riktningar, som reducerar behovet av flertal truckgångar.  Detta system 

innefattar en automatiserad lösning i och med att när en artikel läggs in i sektionen, kommer den 

rullas självgående på rullbanan. Nackdelen är dock en ökad risk vid tyngre produkter, genom att 

bromsarna inte klarar av den höga belastningen. En annan nackdel är att olika artikelnummer 

inte kan blandas i sektionerna, genom att varenda sektion är anpassat för ett specifikt 

artikelnummer. Därmed är rullfackställage inte lämpat för företaget. Systemet kräver även här 

leasing av en ny truck. 
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5.3.3 Mobilt pallställ 

Det tredje förbättringsförslaget är att investera i ett mobilt pallställ. Det mobila pallstället 

förbättrar lagerhållningen och lagrets utnyttjandegrad. Systemet förbättrar FIFO hanteringen som 

vid införandet av pallställaget, och ökar artiklarnas tillgänglighet. Förslaget utnyttjar mer 

lageryta genom införandet av automatiserade hyllsektioner. Detta leder till komponenterna inte 

behöver lagras i utelagret, och till följd medföra i att all aktivitet av framflyttningar elimineras.  

 

Tillämpningen av ett mobilt pallställ anpassas utifrån lagerområdena och bidrar till en högre 

artikelåtkomlighet. Truckgångarna reduceras i och med att systemet ger nya truckgångar, 

beroende på var hyllorna är placerade. Styrningen av truckgångarna görs med hjälp av den 

kontroll som kontrollerar placeringen av hyllorna. Detta kommer även resultera i ett 

standardiserat arbete, genom att varje truckförare plockar och placerar artiklar enligt samma 

princip. 

 

Det mobila pallstället har dock vissa nackdelar, bland annat att det krävs ombyggarbete som 

resulterar i höga kostnader för företaget. Skulle företaget införa förslaget, innebär detta i en 

installation av en betongplatta. Syftet med betongkonstruktionen är att varje sektion innefattar 

en räls. Asfalten i FVL skulle med nuvarande skick inte kunna tolerera bärigheten av det mobila 

pallstället, vilket resulterar i att det kan bli lutande och medför i osäker lagerhållning. Även detta 

förslag kommer innebära i leasing av en ny truck. 

5.3.4 Ny lagerlayout 

Det sista förbättringsförslaget som har undersökts är att konstruera i en ny lagerlayout. Den nya 

layouten består av en omplacering av artiklarna, en ny trucköppning samt en utökning av tältet 

med 20 meter. För att kunna presentera detta alternativ, har beräkningar genomförts utifrån 

mätningar i det befintliga FVL tältet (se Bilaga 2). Författarna har även använt mått utifrån 

befintlig truckdata (Se bilaga 10). I Figur 20 illustreras den nya layouten, där läsaren kan 

åskådliggöra att Zon B har omplacerats till det nuvarande transmissionsområdet, som istället har 

flyttats till lagrets mittensektion. Zon A har därmed samma placering som i den befintliga 

layouten. Anledningen till omplaceringarna är att minska transportsträckorna, i och med att Braås 

området är placerat närmare dess transportområde. Detta gäller även för Arvika området. 

Omplaceringen av transmissionerna är belägna på det viset att det gynnar den nya 

trucköppningen, och ger lika långa körsträckor till transportområdena.  

 

Placeringen av speciella artiklar har även flyttats, vilket givit till följd av bättre truckgångar som 

tidigare varit en brist inom den nuvarande lagerlayouten. Transportsträckorna minskas dessutom 

om efterfrågade artiklar placeras så nära dess transportområde som möjligt. Denna layout 

innefattar bättre truckgångar i jämförelse med den nuvarande layouten, vilket medför i ett bättre 

lagerflöde. Den nya lagerlayouten säkerställer att truckgångarna används på ett bättre vis, genom 

att öka dess bredd.  
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Den främsta fördelen med layouten är att utelagret reduceras, om det kombineras med ett 

standardiserat arbetssätt. Det standardiserade arbetssättet innebär att truckförarna måste 

prioritera artikelraders framflyttningar, för att kunna erhålla en förmånlig FIFO hantering. Om 

arbetssättet tillämpas, kommer utnyttjandegraden samtidigt att ökas. En annan fördel är att det 

skapar flera extrarader, som antingen kan utnyttjas som dubbelrader, buffertlagring eller 

truckgångar. Nackdelen med förslaget är dock att det inte är en optimal lösning utifrån FIFO, 

utan löser endast artikelplaceringen. En annan nackdel med förslaget är att den nya 

trucköppningen resulterar i flertal truckgångar, vilket medför i en mer outnyttjad lageryta. För 

att se en tydligare illustration över den nya lagerlayouten (se Bilaga 8).  

 

 

 

 
 

Figur 20 Ny lagerlayout 
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5.4 Jämförelse mellan förbättringsförslagen 

Utifrån förbättringsförslagen som beskrivits ovan, har dessa jämförts med hjälp av olika faktorer 

som anses vara viktiga vid val av ett slutgiltigt förslag. Faktorer som detta arbete har undersökt 

är: kostnaden, volymutnyttjandet, anpassningsbarheten, artikelns åtkomlighet, tillämpning av 

FIFO, hantering av artikelnummer samt reducering av platsbrist och utelagret.  

 

För att enkelt kunna jämföra dessa faktorer, har en tabell genomförts (se Figur 21). Utifrån dessa 

faktorer har varje förbättringsförslag rankats utifrån skalan 1–5, där desto högre siffra innefattar 

bättre resultat. Slutligen har poängen summerats ihop, för att tydliggöra om vilket förslag som är 

lämpligast. 

 

 

 
Figur 21 Jämförelse mellan förbättringsförslagen 
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Förbättringsförslagen består av olika för- och nackdelar som bidrar till antingen kort- eller 

långsiktiga effekter för företaget. Figuren ovan ska tydliggöra för läsaren om vilka likheter och 

skillnader som finns mellan förslagen. Den första jämförelsefaktorn är priset, där läsaren kan 

åskådliggöra att en ny lagerlayout innefattar det lägsta priset i jämförelse med resterande 

alternativ. Samtidigt är en ny lagerlayout inte lika optimal eller en långsiktig lösning utifrån 

FIFO, som resterande förslag. Med hänsyn därtill är pallställaget det mest förmånliga 

alternativet. Framtagandet av kostnadsförslagen har framställts med hjälp av leverantören från 

Constructor AB. Priserna för de olika systemen är inkluderat med material, montage, frakt och 

emballage, dock är detta baserat på uppskattade siffror. Kostnaden för en ny lagerlayout har 

däremot framförts med hjälp av tältleverantören. I Tabell 2 redogörs de olika kostnadsförslagen 

samt totalkostnaden för respektive förslag, som är inkluderat med kostnaden för en 

betongläggning. 

 

 
Tabell 2. Sammanställning av kostnader. (Egen) 

Nästa faktor som har undersökts är volymutnyttjandet, där läsaren kan se att det mobila pallstället 

och rullfackställaget har en högre volymutnyttjande, i jämförelse med pallställaget. Anledningen 

till varför ett mobilt pallställ har en hög volymutnyttjande, är på grund av att beroendet av 

truckgångar minskas avsevärt jämfört med resterande alternativ. Å andra sidan kan 

rullfackställaget, tillskillnad från pallstället och mobila pallstället placera ett flertal artiklar på 

djupet för varje sektion. Detta medför i att pallstället är ett mer begränsat alternativ. Samtidigt 

blir det en högre anpassningsbarhet, som innebär att konstruktionen enkelt kan anpassas utifrån 

kundbehoven. Rullfackställaget kan däremot inte genomföra ändringar senare i konstruktionen, 

där flertal artikelnummer inte kan ihopblandas. Detta innebär att det måste finnas en sektion för 

respektive artikelnummer, som innefattar svårigheter för anpassning utifrån företagets situation.  

Att införa ett rullfackställage blir även inte optimalt, i och med att ställningarna som 

komponenterna står på inte är anpassade för rullbanorna. Kombinationen med den höga 

belastningen medför i en ökad risk att konstruktionen kan kollapsa.  

 

Ett mobilt pallställ kan däremot blanda artikelnummer i sektionerna, men som ändå inte 

rekommenderas i och med att det krävs omfattande markarbete vilket resulterar i höga utgifter. 

De olika lagersystemen kräver markarbete på grund av att det är asfalt i FVL, därmed måste en 

betongläggning genomföras. Samtidigt är dessa tre förslag gynnsamma alternativ om företaget 

föredrar bättre artikelåtkomlighet samt tillämpning av FIFO. En prioriterad faktor i detta arbete 

har även varit att hitta förslag som löser platsbristen och reducerar utelagret. Detta blir ytterligare 

 Pallställage Mobilt pallställ Rullfackställage Ny 

lagerlayout 

FVL area (m2) 2 800 m2 2 800 m2 2 800 m2 2 800 m2 

Installering av betong, 

550 SEK/ m2  

1 540 000 1 680 000  

(600 SEK/ m2) 

1 540 000  Ingen betong 

krävs 

Kostnadsförslag för 

lagersystemet (SEK) 

2 000 000  4 000 000  5 000 000 1 400 000  

Totalkostnadsförslag 

(SEK) 

3 540 000 5 680 000 6 154 000 1 400 000 
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en anledning till varför pallställaget, mobilt pallställ samt rullfackställaget är lämpliga lösningar. 

I och med att företaget kräver att lagerhanteringen skall ske utifrån FIFO, bör företaget undersöka 

dessa alternativ. Utifrån ett långsiktigt perspektiv är förslagen mest gynnsamma för förbättring 

av lagerhanteringen. Arbetet analyserar dessutom kostnadsperspektivet, som är en viktig faktor 

vid val av ett slutgiltigt förbättringsförslag. 

 

Förbättringsförslaget ska som nämnt ovan lösa FIFO hanteringen, därmed blir en ny lagerlayout 

det alternativ som är minst attraherande för företaget. Detta innefattar inte införandet av ett 

lagersystem, tillskillnad från resterande alternativ. Däremot innebär en ny lagerlayout mindre 

förändringar som kan förbättra lagerhanteringen. Lagerlayouten innefattar att företaget investerar 

i ett utökande av tältet, och en omplacering av artiklar. Detta gör att utelagret placeras innanför 

tältet som kommer resultera i bättre FIFO hantering, och medför i att risken minskas för att 

plocka enligt felaktig FIFO. Utifrån beräkningarna kommer detta alternativ kunna ge ytterligare 

åtta extrarader, som kan utnyttjas utifrån företagets behov. Detta alternativ är inte lämpligt utifrån 

FIFO hanteringen, utan förbättrar lagerhållningen genom att reducera utelagret och onödiga 

körsträckor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



50 (73) 

6. DISKUSSION 

Detta avsnitt skall diskutera den nuvarande lagerhanteringen samt faktorer, som företaget bör 

överväga vid införandet av de presenterade förslagen. Utifrån de olika förslagen som 

analyserats, kommer det slutgiltiga förbättringsförslaget presenteras.   

 

6.1 Den nuvarande lagerhanteringen 

Vid utformandet av förbättringsförslagen, har det som tidigare nämnt tagits till hänsyn till flera 

faktorer. En av dessa faktorer som har haft störst påverkan vid val av ett slutgiltigt 

förbättringsförslag, är tillämpningen av FIFO. Anledningen till varför FIFO principen har varit 

till grund för alla förbättringsförslag, är på grund av att det har varit ett krav från företaget. 

Därmed kommer denna rapport endast presentera förslag utifrån förbättring av FIFO 

hanteringen. Samtidigt har undersökningar och insamlad primärdata påvisat att FIFO inte är en 

optimal lösning, vid användandet av det nuvarande arbetssättet. Därmed kan det diskuteras om 

FIFO i själva verket är gynnsamt för företaget. Det nuvarande arbetssättet innefattar som tidigare 

nämnt att axlar staplas på varandra, vilket medför i en ofördelaktig hantering av FIFO. Detta är 

på grund av att artikeln som är placerad längst ner i artikelraden, skall levereras först. Därmed 

bör företaget analysera varför FIFO anses vara mest lämpligt. I och med att artiklarna i dagsläget 

staplas på varandra hade istället LIFO varit en bättre lösning, som innebär att artikeln som staplas 

högst upp, levereras först. Därmed hade LIFO inneburit reducering av överflödig tid, genom att 

minska onödiga omflyttningar. Till följd är LIFO en bättre lösning för den befintliga 

lagerlayouten. Samtidigt behöver arbetssättet fortfarande förbättras, i och med att behovet av 

framflyttningar fortfarande krävs.  

 

Däremot hade FIFO hanteringen inte varit tillräcklig om framflyttningar prioriterats, i och med 

att företaget tillverkar enligt ett utjämnat flöde. Detta gör att det lagras fler artiklar än vad som 

är nödvändigt, vilket troligtvis ändå kommer resultera i platsbrist. Införandet av utelagret är en 

annan faktor som har analyserats. Beräkningarna i arbetet bevisar att det inte borde finnas ett 

behov av ett utelager, men som ändå har införskaffats.  

 

6.2 Slutgiltig val av förbättringsförslag  

Efter att analyserat och jämfört de olika förbättringsförslagen utifrån Figur 21, har författarna 

kunnat dra slutsatsen att ett pallställage vore det optimala förbättringsförslaget för företaget. 

Anledningen till detta är på grund av att förslaget innefattar den mest gynnsamma investeringen 

vid förbättring av FIFO. Metoden förenklas genom att komponenterna inte staplas på varandra, 

vilket medför i att onödigt arbete kring artikelplockningen minskas. Detta reducerar även risken 

för att komponenterna kan bli skadade, som i sin tur kan påverka kvalitén. Införandet av ett 

pallställage kommer att fullkomligt ta bort utelagret, på grund av att det ger tillräckligt med 

lageryta för samtliga artiklar. I och med att framflyttningar inte kommer behövas, medför det i 

en mer produktiv hantering av FIFO. Införandet av ett pallställage kommer eliminera 

framflyttningar av komponenter, vilket bidrar till en bättre lagerhantering genom att truckförarna 

får ytterligare tid vid genomförandet av andra arbetsuppgifter. Detta kommer i slutändan leda till 

ett standardiserat arbetssätt. 
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Tillämpningen av pallställaget kommer innebära att truckförarna inte behöver lägga ner lika 

mycket tid på FIFO, genom att antalet framflyttningar reduceras. Förslaget kommer även leda 

till standardiserade körsträckor tillskillnad från den nuvarande lagerhanteringen, där 

spaghettidiagrammen illustrerade truckförarnas transportsträckor. Pallställaget kommer innebära 

att körsträckorna blir densamma, vilket leder till minskning av onödig rörelse.  Placeringen av 

komponenter förenklas även genom att in- och utplacering sker från samma riktning, som därmed 

leder till en bättre översikt över komponenterna. I pallställaget bör även artiklarna placeras 

utifrån kundefterfrågan, som innefattar att de mest efterfrågade artiklarna ska placeras 

närliggande respektive transportområde. Även detta minskar körsträckorna, som är en av de 

slöserierna inom Lean filosofin. Transporten kommer dessutom att avtas i och med att 

dubbelrader kan anpassas i pallställaget, i form av att komponenter kan ställas bredvid varandra 

eller vid samma sektion. Denna princip gäller detsamma för parade komponenter i Braås 

området, där komponenterna kan placeras parvis i sektionerna. 

 

För att tydliggöra hur pallställaget kommer att se ut i FVL, har en ritning i Figur 22 illustrerats. 

Läsaren kan även i Bilaga 9 se en detaljerad måttsättning av pallställaget. Ritningen illustrerar 

att varje sektion kommer innebära att sju komponenter kan lagras på längden med hjälp av fem 

nivåer, där varje nivå kan lagra två artiklar bredvid varandra. Detta tydliggörs i Figur 23. Den 

nya layouten är tänkt på det viset att öppningarna fortfarande är placerade enligt befintliga 

positioner, medan resterande truckgångar har tagits bort. Samtidigt kräver förslaget truckgångar 

mellan varje sektion, vilket även innebär att företaget behöver leasa i en ny truck. Detta är på 

grund av måttsättningen av de nya truckgångarna, som säkerställer att artikelraderna i FVL 

optimeras. Den nya trucken kan plocka eller placera artiklar som är belägna högre upp i 

sektionerna, tillskillnad från den nuvarande trucken. Införandet av flera truckgångar kan dock 

anses kunna öka användandet av ytterligare lageryta, vilket leder till en lägre volymutnyttjande.  

 

Det är även viktigt att tänka på att inte överskrida maxbelastningen i pallställaget. I denna 

situation bör detta inte vara ett problem, därför att varje sektion tål belastningen 10 500 kilo. 

Konstruktionen kommer även säkerställa att komponentställningarna får en stabil placering. En 

annan säkerhetsaspekt är att pallställaget skall vara utrustat med skyltar som demonstrerar den 

maximala sektion- och planbelastningen, för att säkerställa att belastningståligheten efterföljs.  
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Figur 22 Pallställage layout  

 

Lagersystemet kommer utnyttja cirka sex meter på höjden, tillskillnad från i dagsläget som 

endast använder cirka fyra meter. Detta är ytterligare ett argument på att pallställaget kommer 

utnyttja tältet bättre, tillskillnad från den nuvarande lagerlayouten. Det nya lagersystemet innebär 

en ökad effektivitet genom att det kommer finnas tillgänglighet för lagerhållning av cirka 1156 

artiklar, vilket på långsiktigt håll kommer gynna företaget. Figur 22 illustrerar en ritning på hur 

pallställaget skulle se ut i FVL ovanifrån, medan Figur 23 illustrerar pallställaget från sidan. 

 

 
 

Figur 23 Sidovy över pallställaget  
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Den stora kostnaden i detta sammanhang är lagersystemet, där skillnaden med betongläggningen 

är cirka 500 000 kronor. Företaget kan välja att enbart investera i pallställaget utan en 

betongläggning, men risken ökas därmed att asfaltens bärighet inte klarar av belastningarna. 

Utifrån given information från leverantörer, blev slutkostnaden cirka 3,5 miljoner kronor, vilket 

är inkluderat med betongläggningen. Samtidigt redogörs det vilka besparingar företaget kan 

genomföra vid införandet av ett pallställage. 

6.2.1 Besparingar  

Även om slutkostnaden kan anses vara relativt kostsam, kan företaget göra besparingar utifrån 

bemannings-, säkerhets och tidsaspekter.  Besparingar inom bemanningen kan genomföras i och 

med att pallställaget medför i ett förenklat arbetssätt. Arbetssättet förenklas genom att endast en 

anställd kommer att behövas vid artikelplockningen, tillskillnad från dagens arbetssätt som 

innefattar minst två anställda. Artikelplockningen underlättas vid FIFO hanteringen genom att 

komponenterna inte staplas på varandra, vilket har varit en stor faktor till svårigheterna vid den 

nuvarande lagerhanteringen. Företaget kommer även genomföra besparingen i form av att fram- 

och omflyttningar inte kommer att behövas med pallställaget, vilket leder till en sparad arbetstid. 

Ett exempel på detta kan vara att med dagens lagerhantering, tar det cirka 15 minuter att flytta 

fram komponenter i en artikelrad, vilket inte kommer inträffas vid införandet av ett pallställage. 

Denna arbetstid kan istället användas för att kunna underhålla måleriställningarna samt andra 

arbetsuppgifter. 

 

För att kunna erhålla en smidig lagerhantering i den nuvarande lagerlayouten, krävs det att 

ytterligare en truckförare behöver anställas. Den nya truckföraren kommer ansvara för 

framflyttningar av artikelrader i FVL, för att företaget ska ha en framgångsrik lagerhantering. 

Däremot vid införandet av ett pallställage kommer detta inte vara fallet, i och med att behovet av 

bemanning minskas drastiskt. Detta gör att företaget kan göra besparingar i form av 

anställningskostnader. 

 

En annan besparing som införskaffas, är att pallställaget medför i en förbättrad säkerhetsaspekt. 

Det nuvarande arbetssättet som innebär stapling av axlar, leder till en högre risk att dessa kan 

falla. Risken att tappa artiklar ökas om komponentställningarna placeras på sned vid staplingen, 

vilket medför i att företaget inte kan leverera dessa. Denna aspekt tas bort vid införandet av ett 

pallställage, som i sin tur ökar säkerheten och minskar lagringskostnaderna. 
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Avsnittet nedan kommer att presentera slutsatser och rekommendationer utifrån beskrivna 

förbättringsförslag.  

 

7.1 Slutsatser  

Förbättringsförslagen som presenterats i detta arbete har utgått från att lösa FIFO. 

Undersökningar som skett på företaget visade dock att komponenterna plockas enligt korrekt 

FIFO ordning, men att det finns vissa brister med hanteringen. Felhanteringen har lett till 

platsbrist, som i sin tur resulterat i bildandet av ett utelager. Anledningen till att ett utelager har 

utformats, har främst berott på arbetssättet. Detta innefattar andra arbetsuppgifter som lett till att 

FIFO hanteringen i FVL inte prioriterats, genom att framflyttningar av artikelrader inte sker. Till 

följd därav, har detta lett till den låga utnyttjandegraden. Empirin påvisade att utnyttjandegraden 

i FVL endast var cirka 40 procent, vilket trots allt har lett till ett utelager. En annan orsak till att 

utnyttjandegraden är låg, är på grund av att tillverkningen sker enligt ett utjämnat flöde. Det 

utjämnade flödet har lett till att komponenter lagras längre än vad som egentligen krävs, vilket 

kan vara en faktor till platsbristen och bildandet av ett utelager. 

 

Samtidigt bör företaget överväga anledningen till att det finns krav på FIFO, av den orsaken att 

det nuvarande arbetssättet är mer anpassat för LIFO. Om företaget istället hade övervägt LIFO, 

hade behovet av ett utelager kunnat minskas. Däremot hade en förbättrad FIFO lösning resulterat 

i att företaget inte behövt en utökad lageryta, utan enbart ett standardiserat arbetssätt. I samma 

stund är kostnadsaspekten en väsentlig del i detta examensarbete. Därmed anses 

förbättringsförslagen mobilt pallställ och rullfackställage vara oerhört kostsamma, utifrån 

företagets förutsättningar. Å andra sidan är det på långsiktigt håll mer gynnsamt om företaget 

beslutar om att investera i ett av de presenterade förslagen, genom att onödigt arbete kommer 

reduceras. Dessa förslag kommer i slutändan att lösa de viktigaste faktorerna, enligt företagets 

kravbild. 

 

7.2 Rekommendationer  

Syftet med detta examensarbete har varit att redovisa förslag på förbättringar inom 

lagerhållningen, som ska förbättra FIFO hanteringen av axlar och transmissioner. Det slutgiltiga 

förbättringsförslaget ska vara baserat på företagets förutbestämda kravbild bestående av: FIFO, 

säkerhetsfaktorer och väderskydd. Förslagen som redogörs i arbetet har varit att införa i ett 

pallställage, rullfackställage, mobilt pallställ, eller i en ny lagerlayout. Det slutgiltiga 

förbättringsförslaget som rekommenderas till företaget är att införskaffa ett pallställage.  

 

Pallställaget kommer att förenkla FIFO hanteringen och reducera onödig lagerhållning i FVL. 

Förslaget underlättar arbetet kring detta, i och med att behovet av artikelradernas framflyttningar 

upphör. Utifrån säkerhetsfaktorer kommer pallställaget att minska risken att komponenterna kan 

bli skadade och påverka kvalitén. Det slutgiltiga förbättringsförslaget kommer säkerställa att 

komponenterna lagerhålls under tak och är därmed väderskyddade. Denna lösning tillgodoser att 
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samtliga komponenter blir väderskyddade, till följd av att det nuvarande utelagret upphörs. Med 

hänsyn till den ekonomiska synvinkeln, är pallställaget dessutom en gynnsam investering i 

jämförelse med resterande förslag. Samtidigt är det viktigt att företaget har i åtanke att 

pallställaget kräver mycket lageryta. Genom införandet av ett pallställage, kan företaget 

dessutom erhålla ett flertal besparingar. Besparingarna sker i form av bemannings-, säkerhets- 

och tidsaspekter. Det slutgiltiga förslaget anses vara trots allt, den mest optimala lösningen 

genom reducering av icke värdeskapande arbete.  

 

7.3 Vidare bearbetning av förbättringsförslagen 

Vid fortsatt arbete bör företaget genomföra en djupgående totalkostnadsanalys och 

bärighetstester för lagersystemen. Författarna har endast presenterat en uppskattad 

kostnadsanalys i arbetet, över de givna förslagen. Bortsett från vilket förbättringsförslag företaget 

väljer kommer det i slutändan förbättra lagerhanteringen, som i sin tur underlättar FIFO. Dessa 

förslag kommer lösa företagets behov med artikelplaceringen. Författarna anser även att 

företaget bör fokusera på lagerhållningen utifrån det utjämnade flödet som bidragit till 

överproduktion, vilket därmed varit en bidragande faktor till platsbristen i FVL.  
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Bilaga 1 - Maxkapacitet i FVL 

Artikelnummer Maxkapacitet Beskrivning 

Transmissioner     

22717 Packtältet 24 Får plats 12 x 2 rader = 24 

22718 24 Får plats 12 x 2 rader = 24 

22719 Packtältet 24 Får plats 12 x 2 rader = 24 

22704 22  Får plats 11 x 2 rader = 22 

22705 22  Får plats 11 x 2 rader = 22 

22706 22  Får plats 11 x 2 rader = 22 

22724 22  Får plats 11 x 2 rader = 22 

22723 22  Får plats 11 x 2 rader = 22 

Axlar (Arvika)     

56000 48  Får plats 8 x 3 x 2 rader = 24 

x 2 = 48 

56123   Lagras endast ute  

56005 54 Får plats 9 x 3 x 2 rader = 27 

x 2 = 54  

56006 54  Får plats 9 x 3 x 2 rader = 27 

x 2 = 54 

56008 27 Får plats 9 x 3 i höjd = 27  

56009 27 Får plats 9 x 3 i höjd = 27  

56090 27 Får plats 9 x 3 i höjd = 27  

56092 27 Får plats 9 x 3 i höjd = 27  

56014 33 Får plats 11 x 3 = 33 

56088 33 Får plats 11 x 3 = 33 

56049 24 Får plats 8 x 3 = 24 

56054 24 Får plats 8 x 3 = 24 

56128 16 Får plats 8 x 2 i höjd = 16 

56129 16 Får plats 8 x 2 i höjd = 16 

Axlar (Braås)     

56094 27 Får plats 9 x 3 i höjd = 27 

56095 27 Får plats 9 x 3 i höjd = 27 

56096 27 Får plats 9 x 3 i höjd = 27 

56097 27 Får plats 9 x 3 i höjd = 27 

56098 27 Får plats 9 x 3 i höjd = 27 

56099 27 Får plats 9 x 3 i höjd = 27 

56100 27 Får plats 9 x 3 i höjd = 27 

56101 27 Får plats 9 x 3 i höjd = 27 

56102 27 Får plats 9 x 3 i höjd = 27 

56103 27 Får plats 9 x 3 i höjd = 27 

56104 27 Får plats 9 x 3 i höjd = 27 

56105 27 Får plats 9 x 3 i höjd = 27 

56082  16 Får plats 8 x 2 i höjd = 16  

56083  16 Får plats 8 x 2 i höjd = 16 

56084  16 Får plats 8 x 2 i höjd = 16 

Totala antal artiklar 938 st   
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Bilaga 2 – Mätningar i FVL 
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Bilaga 3 – Genomsnittlig lagerkapacitet 

Datum  Antal komponenter  Utnyttjandegrad 

22/2 FVL 16 utelager + 317 FVL 317/938 = 0,338 = 33,8 % 

27/2 FVL 5 utelager + 283 FVL 283/938 = 0,302 = 30,2 % 

3/3 FVL 25 utelager + 279 FVL 279/938 = 0,297 = 29,7 % 

6/3 FVL  25 utelager + 287 FVL 287/938 = 0,306 = 30,6 % 

9/3 FVL 43 utelager +330 FVL 330/938 = 0,352 = 35,2 % 

23/3 FVL 27 utelager + 359 FVL 359/938 = 0,383 = 38,3 % 

27/3 FVL 26 utelager + 404 FVL 404/938 = 0,431 = 43,1 % 

29/3 FVL 76 utelager + 327 FVL 327/938 = 0,345 = 34,5 % 

31/3 FVL 99 utelager + 318 FVL 318/938 = 0,339 = 33,9 % 

3/4 FVL 93 utelager +280 FVL 280/938 = 0,299 = 29,9 %  

Totalt antal Utelager genomsnitt = 

435/10 = 43,5 st 

(0,338+0,302+0,297+0,306+0,352+0,383+0,431+ 

0,345+0,339+0,299) /10) *100 = 339,2 st 

Genomsnitt av 

lagerkapacitet 

(%) 

(Antal 

komponenter/antal 

observationer) 

339,2/10 = 33,92 % 
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Bilaga 4 – Lagringstid efterfrågade artiklar 

Axlar 
Artikelnummer IN-datum UT- datum Antal dagar  

56006 20 feb 27 mars 7  

56006 27 feb 3 mars 5 

56006 28 feb  6 mars  6  

56006 2 mars 9 mars 7 

56006 8 mars 14 mars 6 

56006 15 mars 24 mars 9 

56006 16 mars 27 mars 11 

56005 27 feb 27 feb 0 

56005 28 feb 3 mars 4 

56005 28 feb 6 mars 6 

56005 10 mars 14 mars  4 

56005 21 mars 24 mars 3 

56005 21 mars 27 mars 6 

56005 25 mars 29 mars 4 

Genomsnittslängd 

på efterfrågade 

artiklar (dagar) 

56006 

56005 

 

 7,25 

4,5 

Genomsnittslängd 

för båda artiklarna 

(dagar) 

  (7,25+4,5) /2 =  

11,75/2 = 5,9  

Cirka 6 dagar 

 

Transmissioner 
Artikelnummer IN-datum UT- datum Antal dagar  

22718 23 feb 3 mars 8 

22718 3 mars 13 mars 10 

22718 14 mars  23 mars 9 

22718 21 mars 29 mars 8 

22723 1 mars 3 mars 2 

22723 2 mars 6 mars 4  

22723 10 mars 14 mars 4 

22723 23 mars 27 mars 4 

22723 27 mars 29 mars 2 

Genomsnittslängd 

på efterfrågade 

artiklar (dagar) 

22718 

22723 

 8,75 

3,2 

Genomsnittslängd 

för båda artiklarna 

(dagar) 

  (8,75+3,2) /2 = 5,9 

11,95 / 2 = 5,9 

Cirka 6 dag 

ar 
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Bilaga 5 – Layout över FVL 
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Bilaga 6 – Spaghettidiagram över hela området och FVL  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaghettidiagram över hela området 

Spaghettidiagram över FVL (1) 
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Spaghettidiagram över FVL (2) 
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Bilaga 7 – Genomsnittlig utnyttjandegrad i FVL 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utnyttjandegrad i Braås 

Utnyttjandegrad i transmissionsområdet 
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Bilaga 8 – Ny lagerlayout 
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Bilaga 9 - Ritning av pallställage 

 Mått:  

 Truckgång 2,5 meter   

 Nya truckgångar: 9st 

 Mått för ett pallställage: 3,4 x 1,2 x 1,25 meter (längd x bredd x höjd) 

 Höjd på totala pallställage: 6 meter 

 Längd på total pallställage: 27,4 meter  
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Bilaga 10 - Truckdata 

FVL trucken som används på Volvo är från Linde och är av modellen H50/500D. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximal axelbelastning med 

last 

10 605 Kilo (kg) 

Totala längd 4,396 Meter (m) 

Längd till gafflarna 3,196 Meter (m) 

Gaffel mått 0,06 x 0,13 x 1,2 Meter (m) 

Rotationsradie  2,825 Meter (m) 
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Bilaga 11 – Intervjufrågor VOLVO 

Strukturerad intervju  

 

Placering av artiklar 

- Hur placeras artiklarna i FVL? 

- Har artiklarna en specifik plats i lagret?  

- Hur vet truckförarna om artiklarnas plats i lagret? 

- Vart placeras speciella artiklar i lagret? 

- Hur länge lagerhålls artiklarna? 

- Lagras artiklar på platser som inte är avsedda för dessa artiklar?  

 

Plockning av artiklar 

- Hur plockas artiklar i FVL?  

- Finns det ett standardiserat arbetssätt som efterföljs vid artikelplockningen? 

- Plockas flera order tillsammans eller sker detta individuellt? 

- Finns det en standardiserad ruttplanering vid artikelplockning? 

 

Processkartläggning 

- Vilka processteg sker från färdigmonterad artikel till placering i FVL? 

 

Layout över FVL 

- Hur är lagerlayouten i FVL uppdelad? 

- Finns det flera områden i layouten utifrån olika typer av artiklar? 

 

Utelager 

- Hur ser FIFO hanteringen ut när det bildas ett utelager? 

 

Övriga frågor 

- Hur är ansvarsområdena uppdelade mellan truckförarna?  

- Hur sker registreringen av artikelplockningen i lagret? 

- Hur registreras en order när den är färdigplockad? 

- Hur ofta produceras komponenterna? Anser ni att det tillverkas den mängd som kan 

lagerhållas i den nuvarande FVL med den bemanning som finns? 
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Ostrukturerad intervju 

 

Placering och plockning av artiklar 

- Kan ni förklara mer detaljerat om de olika processtegen vid lagerhållning av 

komponenter? 

- Anser ni att det finns tillräckligt med plats i truckgångarna vid in- och utplockning av 

artiklarna? 

- Hur ser ni till att det finns tillräckligt med utrymme i artikelraderna? 

 

Utelager 

- Vad är anledningen till att ett utelager har införts? 

- Placeras artiklarna i utelagret på grund av platsbrist i FVL?  

- Hur blir skillnaden mellan lagerhållning i FVL och utelagret? 

 

Övriga frågor  

- Finns det andra arbetsuppgifter som kan påverka hanteringen av FIFO?  

- Anser ni att hanteringen av FIFO är optimal med det nuvarande arbetssättet? 

- Anser ni att det nuvarande arbetssättet är i behov av förbättring? 

- Vilka fördelar finns det med dagens lagerhållning av FIFO hanteringen? 

- Vilka svårigheter finns det med att företaget har krav på FIFO? 

- Vilka brister finns det med dagens artikelplacering i FVL? 
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Bilaga 12 – Intervjufrågor leverantörer 

Constructor Sverige AB och GBD Lagersystem AB  

 

- Vilka lagersystem erbjuder ni som kan lagerhålla dessa komponenter? 

- Vilka av era lagersystem anser ni är lämpligast för artiklarna? 

- Utifrån dessa lagersystem, vilka påverkas främst av komponenternas storlek och vikt? 

- Vilka fördelar och nackdelar finns det med era lagersystem? 

- Vilket lagersystem är mest förmånligt i denna situation?  

- Vilka system kommer utnyttja produktionsvolymen som mest i FVL? 

- Vilket lagersystem är mest anpassat för tillämpning av FIFO? 

- Vilket lagersystem är mest anpassningsbart utifrån kundens behov? 

- Vilket lagersystem är mest lämpligt för en enklare artikelåtkomlighet? 

- Vilka lagersystem är mest lämpligt för en hantering av flertal artikelnummer?  

- Kan lagersystemet tillämpas i det nuvarande FVL?  

- Vad är en uppskattad kostnad för era lagersystem? 

- Vad ingår i kostnaden för lagersystem? 

 

LayandGo AB 

- Komponenterna väger en del, därmed krävs det en hög belastningstålighet av asfalten, 

kommer betongläggningen vara lämplig vid införandet av ett pallställage? 

- Vad kommer kostnaderna att bli vid installering av betongläggningen, utifrån 

förutsättningar i FVL? 

 

 


