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Sammanfattning 

Ett väl utnyttjat automatlager som innehåller rätt artiklar, med hänsyn till dess betydelse för 

företaget och efterfrågefrekvens, innebär en ökad konkurrenskraft på marknaden. Med hjälp 

av tydliga beslutskriterier angående vilka produkter som ska lagerföras i automatlagret 

underlättas den dagliga lagerstyrningen. En förbättrad insikt och kontroll över en 

lagerverksamhet innebär möjligheter för företag att med hjälp av exempelvis differentierade 

servicenivåer nå en högre kundtillfredsställelse och minskad kapitalbindning. 

Det studerade företaget upplever att lagerstyrningen av automatlager samt plock-och 

buffertlager inte sker fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. Frekventa truckkörningar till 

följd av brist i automatlagret och höga lagernivåer samt mindre frekventa produkter som följd 

av felplacering av artiklar i automatlagret är tidskrävande aktiviteter att hantera.  

Syftet med studien är att utforma en lagerstyrning för företag inom grossisthandeln för att öka 

utnyttjandegraden av ett automatlager med hänsyn till artiklarnas betydelse för företaget och 

dess efterfrågefrekvens. Studien är utformad som en fallstudie och kommer att baseras på 

Abena AB i Växjö. Studien belyser de nuvarande problemen som finns i företagets 

lagerstyrning samt ger förslag till förbättringar. Fallstudiens disposition baseras på följande 

tre frågeställningar:  

- Hur ser Abenas nuvarande lagerstyrning ut vid fördelning av lagerplatser i 

automatlagret? 

- Vad är orsakerna till de problem som identifieras i nuvarande lagerstyrning och vad 

innebär de för konsekvenser? 

- Vilka förbättringsåtgärder kan föreslås för att åstadkomma en högre utnyttjandegrad 

av automatlagrets lagringskapacitet? 

Under studiens gång har förslag på tillvägagångssätt för att öka utnyttjandegraden av 

företagets automatlager presenterats. Ett datoriserat verktyg i Excel har skapats där samtliga 

beräkningar utförts baserade på Abenas data från affärssystemet. Det utformade verktyget i 

Excel kan i framtiden användas av företaget som ett hjälpmedel för utveckling av 

lagerstyrning.  



 

 

 

En ny kategorisering enligt ABC/XYZ-kategorisering skapade goda förutsättningar för 

Abena att på ett mer rationellt och konsekvent sätt fördela artiklar till lagerplatser i 

automatlagret. En differentiering av servicenivåer utifrån den kategorisering innebär 

ytterligare högre utnyttjandegrad av automatlager då lagernivåerna anpassas utefter värdet på 

produkten samt dess efterfrågefrekvens. Differentieringen resulterade i en minskad 

kapitalbindning på 2 874 898 kronor jämfört med senast bokförda kapitalbindning. Det 

frigjorda kapitalet förbättrar företagets ekonomiska förutsättningar inför exempelvis framtida 

investeringar.  
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1. Inledning 

I följande avsnitt presenteras bakgrunden till företaget och kringliggande ämne som valts att studera. 

Därefter följer en problemdiskussion i syfte att problematisera den utmaning företaget står inför, 

diskussionen avslutas sedan i tre frågeställningar som grundar sig i syftet med studien.    

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Företaget Abena 

Den danska och globala koncernen Abena AB har varit verksamma i Sverige sedan år 1999 

och etablerade sig i Växjö år 2012. Kontors-, lager- och logistikanläggningen i Växjö är från 

fyra år tillbaka huvudkontoret för den svenska marknaden. I Växjö distribueras omkring 4 

500 produkter, varav ungefär 2 000 produkter lagerförs. Företagets centrallager är lokaliserat 

i Danmark där cirka 25 000 artiklar lagerförs. Tillverkning av produkter till den svenska 

marknaden sker delvis i Kisa där ytterligare ett av Abena ABs dotterbolag är lokaliserade 

(Abena, 2018). 

Organisationen är en väletablerad distributör av bland annat plasthandskar med ett brett 

sortiment av skydds-, medicinska och operationshandskar. Förutom plasthandskar tillverkar 

Abena AB även inkontinensprodukter samt importerar hälso- och sårvårdsprodukter för 

vidare försäljning. Det breda sortimentet av sjuk- och hälsovårdsrelaterade produkter bidrar 

till att företaget är eftertraktat i Sveriges offentliga sektor (Abena, 2018). De 20 landstingen 

och 290 kommunerna som finns i Sverige år 2018 utgör en stor del av Abenas marknad 

(Sveriges kommuner och landsting, 2017).  

Lager- och logistikanläggningen i Växjö innehar den senaste tekniken inom lagerföring och 

består delvis av manuella buffert- och plocklager men till största del av ett automatlager, som 

vidare definieras nedan. Abena har totalt tillgång till 8 600 pallplatser med sju datorstyrda 

kranar som kan hantera helpallar på ett snabbt och rationellt sätt (Abena, 2018). Det Växjö-

baserade dotterbolaget kommer i följande studie att benämnas som Abena. 
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1.1.2 Automatlager 

Automated Storage and Retrieval System, även kallat automatlager, bygger på 

automatiserade förvarings- och hanteringssytem. Plockning av varor sker automatiskt med 

hjälp av robotar och affärssystem som underlättar kontroll och styrning över automatlagret. 

Om automatlager används på bästa sätt skulle det innebära minskad feluppkomst, det vill 

säga minskade risker för eventuella fel vid exempelvis onödigt många förflyttningar inom 

lagret på grund av felplacerade produkter. Det kräver en noggrann planerad lagerstyrning, det 

vill säga förutbestämd plan, över var produkter bör lagerföras för att kunna utnyttja 

automatlagrets begränsade kapacitet maximalt. Lagerstyrningen kan utformas med hjälp av 

beslutskriterier för artiklarna som avgör dess placering i lagret som samtidigt minimerar 

feluppkomst och ökar utnyttjandegraden av automatlagret. Det är en utmaning att på ett 

rationellt sätt avgöra var en artikel bör lagerföras för att utnyttja automatlagrets fulla 

kapacitet (Sproles & Kuehn, 2014). 

Vidare används säkerhetslager i både manuella lager och automatlager för att företag ska 

kunna hantera leveransstörningar och/eller efterfrågeökningar. Den extra kvantitet produkter 

som förvaras i lagret fungerar som en försäkring för företaget att kunna fortsätta leverera 

varor till kunder trots brister i leveransprocessen alternativt efterfrågeökningar (Korponai, 

Tóth & Illés, 2017). 

1.1.3 Affärssystem 

Ett affärssystem är ett hjälpmedel vid kontroller och beslutsfattande inom en verksamhet. 

Systemet kan anpassas utifrån bransch och syfte med insamlingen av information. 

Exempelvis kan ett automatlager kontrolleras och styras med hjälp av korrekta lagervärden 

och information i affärssystemet. En grunddatabas innehåller bland annat information om 

tillverknings- och distributionsresurser, lagerställen och lagerplatser. Med hjälp av ett 

affärssystem kan företaget utföra analyser som sedan ligger till grund för beslutsfattande. Ett 

affärssystems utmaning är att tillhandahålla information och baserat på den insamlade 

informationen genomföra objektiva analyser (Jonsson & Mattsson, 2016). 
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1.2 Problemdiskussion 

Företaget Abena använder idag affärssystemen SAP (Systems Applications Products Societas 

Europaea) och Sattstore som grunddatabas vid lagerstyrning. Abenas utmaning är att 

samordna affärssystemet med de cirka 2 000 lagerförda produkterna i Växjö för att utnyttja 

automatlagret av färdigproducerade produkter på ett bättre sätt. Som Phyper & Leavoy 

(2010) presenterar är det många företag som möter problem med att samordna affärssystem 

med den specifika verksamheten. I dagsläget saknar Abena information om vilka produkter, 

hur många produkter samt hur länge produkterna har förvarats i automatlagret. Samtidigt 

upplever företaget att det saknas platser för nya artiklar i automatlagret. Brist på 

förvaringsutrymme i automatlagret bidrar till onödiga förflyttningar och bristfälligt utnyttjade 

av personal som vid annan situation hade haft möjlighet att utföra andra värdefulla aktiviteter 

för företaget. Utmaningen är därför att identifiera vilka och hur många produkter som bör 

lagras i automatlager samt vilka produkter som bör lagras i det manuella lagret, även kallat 

buffert- och plocklager (Intervju med ekonomi-, inköp- och logistikchef på Abena, mars 

2018). 

Abena upplever idag att deras säkerhetslager är stort samtidigt som stora orderkvantiteter 

ankommer dagligen vilket begränsar företagets flexibilitet. Som Inderfurth & Vogelesang 

(2013) beskriver är det en utmaning för företag att bestämma nivåer för säkerhetslager som 

motsvarar förbrukningen. Majoriteten av företagets import sker från Asien via 

containerfartyg vilket bidrar till långa ledtider för leverans samt stora orderkvantiteter 

eftersom det är bättre ur ett ekonomiskt perspektiv. Vid stora leveranser ökar säkerhetslagret 

och många artiklar lagerförs på lagret i Växjö vilket är en utmaning att kontrollera och styra 

via SAP. På lagret i Växjö saknas idag exakt vetskap om hur stort säkerhetslagret är på grund 

av ofullständig information i affärssystemet, vilket ytterligare bidrar till utmaningen att 

lagerstyra företagets produkter (Intervju med ekonomi-, inköp- och logistikchef, mars 2018). 

En ytterligare aspekt som utgör en utmaning för Abenas lagerstyrning är olika leverantörers 

paketeringsstandarder som skiljer sig mellan olika länder. För att leveranserna med avvikande 

packning jämfört med Sveriges standard ska kunna lagerföras krävs ompaketering av Abenas 

personal. Det innebär en mellanlagring innan placering på manuellt lager eller automatlager, 

fler förflyttningar samt merarbete för personalen (Intervju med ekonomi-, inköp- och 

logistikchef, mars 2018). 
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I automatlagret, där de mest frekventa produkterna bör lagerföras, utnyttjas idag mellan 95-

99% av dess lagringskapacitet. Det innebär att frekventa produkter tvingas omplaceras till 

plocklagret på grund av begränsad lagringskapacitet i automatlagret samtidigt som risken för 

exempelvis krosskador samt felplacering av artiklar vid onödiga förflyttningar ökar (Intervju 

med ekonomi-, inköp- och logistikchef, mars 2018). 

En avvägning mellan omsättningshastighet på produkterna och lagerkapacitet bör därför 

göras. Utmaningen för Abena är att utforma en förbättrad lagerstyrning för automatlagret, det 

vill säga väldefinierade beslutskriterier kring vilka produkter som bör lagras i företagets 

automatlager. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att utforma en lagerstyrning för företag inom grossisthandeln för att öka 

utnyttjandegraden av ett automatlager med hänsyn till artiklarnas betydelse för företaget och 

dess efterfrågefrekvens. 

1.4 Frågeställningar 

● Hur ser Abenas nuvarande lagerstyrning ut vid fördelning av lagerplatser i 

automatlagret? 

● Vad är orsakerna till de problem som identifieras i nuvarande lagerstyrning och vad 

innebär de för konsekvenser? 

● Vilka förbättringsåtgärder kan föreslås för att åstadkomma en högre utnyttjandegrad 

av automatlagrets lagringskapacitet?  
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2. Metod  

Följande avsnitt fokuserar på att beskriva studiens val av metod, närmare bestämt val av 

tillvägagångssätt. En metodsammanfattning, se figur 1, har skapats för att inledningsvis ge en 

övergripande bild över vald metod därefter följer en mer detaljerad beskrivning över vardera 

område.   

Metod innebär ett arbetssätt för att uppnå uppsatt mål. Val av forskningsmetod påverkas av 

den teori som finns tillgänglig, epistemologi, praktisk hänsyn, värderingar samt ontologi 

(Bryman & Bell, 2017). För att förtydliga valet av forskningsmetod presenteras de olika 

aspekterna och synsätten som påverkar valet i figur 1- Metodsammanfattning nedan, som 

sedan diskuteras vidare.  

Figur 1 - Metodsammanfattning 

 

(Egenskapad figur, 2018) 
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2.1 Vetenskapligt synsätt 

Forskning bedrivs olika beroende på val av synsätt. Nedan presenteras de två synsätten som 

grundar sig i olika ideal och arbetssätt (Bryman & Bell, 2015).  

2.1.1 Positivism 

Positivism är en filosofisk inriktning som grundar sig i ett naturvetenskapligt ideal och 

faktabaserat synsätt. Syftet med forskningen är därför att förklara och förutsäga världen 

genom att skilja på fakta och värderingar. Synsättet dominerar inom den kvantitativa 

forskningen där fokus läggs på exempelvis opartiskhet, avbildning och allmängiltighet 

(Bryman & Bell, 2015).  

2.1.2 Hermeneutik 

Motsatsen till positivism är hermeneutik som betyder läran om tolkning. Synsättet grundar 

sig i ett humanistiskt ideal där syftet med forskningen är att förstå världen. Förståelsen skapas 

genom tolkning av fakta och värderingar tillsammans. Hermeneutik dominerar inom den 

kvalitativa forskningen där fokus läggs på exempelvis partiskhet, tolkning och totalitet 

(Bryman & Bell, 2015).  

2.1.3 Studiens vetenskapliga synsätt 

Utifrån ovanstående förklaringar av synsätt kommer följande forskning utgå från positivism. 

Valet av synsätt baseras på det arbetssätt som diskuteras vidare i metodavsnittet samt syftet 

med forskningen. Ambitionen är att förklara utifrån tillgänglig data hur Abena hanterar dess 

automatlager för att sedan identifiera och presentera förbättringsförslag vilket kräver god 

tillgänglighet till data och engagemang i företaget och dess rutiner.  

 

 



 

7 

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Inom vetenskapen finns det två olika angreppssätt som forskare kan använda sig av. De två 

angreppssätten är deduktion samt induktion som båda används för att forskaren ska kunna 

skapa en verklighetstrogen bild med hjälp av insamlad empiri. Följande avsnitt redogör för 

det två vetenskapliga angreppssätten (Bryman & Bell, 2015).  

2.2.1 Deduktion 

Deduktion är ett slutledningsbegrepp som kan översättas till bevisföringens väg och är ett sätt 

att jämföra teori med granskad empiri. Angreppssättet bygger på att skapa hypoteser 

grundade på insamlad teori. Hypoteserna följs sedan upp av observationer av verkligheten för 

att undersöka om hypoteserna bör förkastas eller ej, se figur 2 nedan. En deduktiv teori är det 

vanligaste vetenskapliga angreppssätt som används för att få en uppfattning om vad teori och 

praktik har för förhållande till varandra. Deduktion kan användas både i kvalitativ samt 

kvantitativ forskning och anpassas efter vald forskningsmetod (Bryman & Bell, 2015).  

Figur 2 - Tillvägagångssätt vid deduktion 

 

(Egenskapad figur, 2018) 

2.2.2 Induktion 

Induktion är ett slutledningsbegrepp som kan översättas till upptäcktens väg, där 

utgångspunkten är resultaten från insamlad empiri. Induktion har ett arbetssätt som skiljer sig 

från deduktionen i och med att induktion innebär att insamling av empiri sker först. Empirin 

ligger sedan till grund för vilken teori som ska samlas in, se figur 3 nedan. Inom kvalitativ 

metod finns en risk för påverkan på slutligt resultat av forskaren i och med att det är 

forskaren som skapar frågeställningar, grundar idéer och bedriver forskning nära det 

undersökta fenomenet. I det här arbetssättet utgår forskningen från de 

verklighetsperspektiven som intervjupersonerna har vilket kan påverka slutresultatet (Bryman 

& Bell, 2015).  
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Figur 3 - Tillvägagångssätt vid induktion 

 
      

2.2.3 Studiens vetenskapliga synsätt 

Följande studie kommer att baseras på deduktion då arbetssättet är lämpligast för den 

forskningsstrategin som studien kommer att utgå från. Följande studie kommer utgå från ett 

liknande arbetssätt som används inom deduktion, det vill säga insamling av lämplig teori som 

sedan kompletteras med data från Abenas affärssystem, det vill säga empiriska data. Därefter 

följer en analys av insamlad teori och granskad empiri för att slutligen presentera slutsatser 

om valda frågeställningar. 

2.3 Forskningsmetod 

Inom forskning skiljer forskare mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. I följande avsnitt 

görs ett förtydligande om vad som skiljer de två forskningsstrategierna åt (Bryman & Bell, 

2015).  

2.3.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativ forskning ses vanligtvis som en forskningsstrategi där kvantifiering framhävs 

gällande insamling och analys av data. Kvantitativ forskning har ett deduktivt synsätt när det 

gäller relationen mellan teori och praktisk forskning. Genom ett deduktivt synsätt läggs 

tyngden på olika teoriprövningar som görs i forskningssammanhang. Den här 

forskningsstrategin har en kunskapsteoretisk inriktning som fokuserar på den 

naturvetenskapliga modellens olika normer och tillvägagångssätt, främst inom det 

positivistiska synsättet. Inom den kvantitativa forskningen är det av stor betydelse att betrakta 

den sociala verkligheten för att kunna skapa en yttre och objektiv verklighet. Kvantitativ 

forskning har en ontologisk inriktning som kallas objektivism. Objektivism handlar om att 

sociala företeelser har en existens som inte är beroende av sociala aktörer. Objektivism 

(Egenskapad figur, 2018) 



 

9 

 

innebär därmed att verkligheten är ett externt objekt som inte går att påverka (Bryman & 

Bell, 2015).  

2.3.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning kan, till skillnad från den kvantitativa, anses som en forskningsstrategi 

som fokuserar på ord och inte kvantifiering när det gäller datainsamling och analys. Den här 

forskningsstrategin utgår i huvudsak från ett induktivt synsätt avseende förhållandet mellan 

teori och forskning. Tyngden läggs på att generera teori och tar avstånd från kvantitativa 

normer samt tillvägagångssätt som finns inom det naturvetenskapliga synsättet. Kvalitativ 

forskning fokuserar istället på hur individerna uppfattar den sociala verkligheten, det vill säga 

hermeneutik. Följande forskningsmetod har en ontologisk inriktning som kallas 

konstruktionism. Konstruktionismen hävdar att verkligheten är socialt konstruerad vilket 

innebär att människa och värld är sammanflätade (Bryman & Bell, 2015).  

2.3.3 Studiens forskningsmetod 

Följande studie kommer utgå från en kvalitativ forskningsmetod. Studien kommer att baseras 

på en problemformulering som grundar sig på kvalitativ forskningsstrategi där det kommer 

behövas kvantitativ data. Följande studie är en fallstudie där syftet är att tolka och förstå 

empiriska undersökningar av organisationens lagerstyrning inom grossisthandeln. En 

fallstudie möjliggör noggrann och djup kvalitativ forskning.  

2.4 Forskningsdesign 

Forskningsdesign innebär en rad av olika ramverk där forskare väljer en design att förhålla 

sig till som sedan fungerar som en vägledare vid datainsamling och analys. Designen relaterar 

till de kriterier som tillämpas när forskningen utvärderas. Skillnaden mellan en design och en 

metod inom forskning är att metoden beskriver hur forskare rent tekniskt samlar in data 

medan designen visar vilka beslut som har tagits kring valet av olika tillvägagångssätt som 

finns inom de olika forskningsprocesserna. Inom forskningsdesign finns det fem olika 

designer att använda sig av. Dessa benämns enligt följande: experimentell design, 

tvärsnittsdesign, longitudinell design, komparativ studie och fallstudier (Bryman, 2015). 
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2.4.1 Experimentella studier 

Det finns två huvudsakliga typer av experimentella studier: fältstudier och laborationsstudier. 

Helt genomgående fältstudier är ovanliga i företagsekonomiska sammanhang men har en 

stark intern validitet. Anledningen till att studietekniken är ovanlig beror på hur 

manipuleringen av oberoende och beroende variabler är begränsad inom företagsekonomiska 

studier. Till exempel kan en forskare inte förändra ett aktiepris eller låneräntor för att se hur 

dessa påverkar en annan variabel. Laborationsstudier innebär experimentella studier i en 

kontrollerad miljö, där syftet är att minska påverkan på det undersökta objektet av yttre 

faktorer (Bryman, 2015). 

2.4.2 Tvärsnittsstudier  

Tvärsnittsstudier är vanligtvis kallade för sociala undersökningar och kan innefatta enkäter, 

strukturerade intervjuer, observationer, innehållsanalyser och officiell statistik. 

Grundkonceptet med tvärsnittsstudier går ut på att studera mer än ett fall åt gången. Som 

forskare ligger intresset hos variationer inom människor, organisationer och nationer. 

Variationer kan enbart bli observerade vid studier kring mer än ett fall. Tvärsnittsstudier sker 

vid en specifik tidpunkt då data av intresse samlas in samtidigt. Det här skiljer sig från 

experimentella studier där forskaren för-testar, utsätter och efter-testar forskningsobjekt. 

Kvantitativ eller kvalitativ data används för att se mönstren i olika sammanhang inom 

tvärsnittsstudier (Bryman, 2015). 

2.4.3 Longitudinell design 

Longitudinell design används vanligtvis vid kartläggning av förändring i företagsekonomisk 

forskning. Inom longitudinell forskning så är ett objekt först undersökt en gång och senare 

undersökt vid minst ytterligare ett tillfälle. Det finns kohortstudier och panelstudier inom 

longitudinell design där det förstnämnda genomförs på samma individer eller organisation 

flera gånger medan panelstudier genomförs i en grupp som delar samma karaktär såsom 

upplevelser eller arbetslöshet. Båda typerna av studier inom longitudinell design belyser en 

social förändring och vill förbättra förståelsen för kausal påverkan över ett tidsspann 

(Bryman, 2015). 
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2.4.4 Komparativ design 

Komparativ design fokuserar på att jämföra skillnader och likheter mellan två identiska 

studieobjekt och därefter analyseras resultatet för att skapa en social förståelse. Både 

kvantitativ och kvalitativ forskning kan genomföras inom komparativ design och vanligtvis 

används tvärsnittsdesign på två fall inom organisationer, nationer och människor (Bryman, 

2015). 

2.4.5 Fallstudier  

Fallstudier är en forskningsdesign som involverar närgående, djupa och detaljerade analyser 

av ett specifikt fall samt dess relaterade kontextuella förhållanden. Fallet som studeras kan 

göras på individer, organisationer eller händelser. Den kan innefatta både kvantitativa och 

kvalitativa metoder (Thomas, 2011). 

Yin (2014) beskriver i sin bok Case study and research design and methods när fallstudier är 

en lämplig design att använda. Det handlar om situationer där frågeställningen innehåller 

”hur?”, “vilka?” och ”varför?” frågor och när forskaren har en liten eller ingen kontroll på 

beteendehändelser. Fallstudier lämpar sig också bäst när fokus i studien ligger på samtida 

fenomen. 

Det centrala kring en fallstudie är att den försöker belysa varför ett eller flera beslut har 

tagits, hur de var implementerade och till vilket resultat. Det finns flera olika epistemologiska 

orienteringar kring fallstudier. De flesta fallstudier kretsar kring ett realistiskt perspektiv, det 

vill säga antagande om att världen enbart har en verklighet som är oberoende av vem som 

observerar den. Fallstudier kan även hamna i ett relativistiskt perspektiv där forskningen 

tillkännager flera möjliga verkligheter med olika betydelser som är beroende på vem som 

observerar dessa (Yin, 2014). 

Fallstudier kan både vara baserade på ett enstaka fall eller flera olika fall. I flera olika fall 

försöker forskaren dra ett antal slutsatser som löper genom de olika fallen. Enskilda 

fallstudier är vanligast och används testning av en existerande teori, en extrem eller ovanlig 

situation eller ett vanligt fall där fallet tjänar ett avslöjande eller longitudinellt syfte (Yin, 

2014). 
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2.4.6 Flerfallsstudier  

Flerfallsstudier har distinkta fördelar och nackdelar i jämförelse med studier av enskilda fall. 

Bevisningen från flerfallsstudier är oftast ansedd som mer övertygande och det generella 

intrycket är att de är mer robusta. Flerfallsstudier kräver större mängder resurser och tid än 

vad en student eller individuell forskare har tillgång till (Yin, 2014). 

2.4.7 Studiens forskningsdesign 

Studien kommer att baseras på en fallstudie som forskningsdesign då problemformuleringen 

är av komplex karaktär, det vill säga att frågeställningen baseras på vilka parametrar och 

variabler som leder till att processerna kring Abenas lagerstyrning ser ut som de gör idag. 

Studien kommer enbart att genomföras på Abena vilket är en specifik organisation där syftet 

är att skapa djup och detaljerad förståelse om deras verksamhet, det möjliggör att inkludera så 

många detaljer som möjligt i analysen. Följande studie bygger på samtida fenomen inom 

organisationen Abena då det handlar om nutida och dagsaktuella händelser som kan studeras 

och därmed är fallstudier bäst lämpad för studien. 

2.5 Datainsamling 

Insamling och användning av data utförs på olika sätt beroende på val av data. Nedan 

presenteras två typer av data som kan användas i forskning (Bryman & Bell, 2015).  

2.5.1 Primärdata 

Primärdata är information som samlas in av forskare och som inte funnits tillgänglig i tidigare 

forskning. Fördelarna med användningen av primärdata är att insamlingen av material 

anpassas efter studiens syfte, informationen är aktuell och forskaren har insikt samt kontroll 

över materialinsamlingen. Däremot är insamling av material en tidskrävande process som 

kräver både finansiella medel och kunskap hos forskare (Bryman & Bell, 2015).  
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2.5.2 Sekundärdata 

Andra forskares data, det vill säga sekundärdata, kan användas som referensinformation i 

forskning. Användning av sekundärdata innebär minskad tidsåtgång vid materialinsamling 

samtidigt som det är av stor vikt att kontrollera tillförlitligheten, reliabiliteten och validiteten 

för den insamlade datan. Vanligtvis innehar sekundärdata, som till exempel offentlig statistik, 

hög kvalitet vilket stärker den bedrivna forskningen. Utmaningen med sekundärdata är att 

identifiera tidigare forskning som är lämplig för forskningens syfte och dess frågeställningar 

som även kan ses som aktuell i sammanhanget (Bryman & Bell, 2015). 

2.5.3 Studiens datainsamling 

För att på bästa sätt genomföra och skapa tillförlitlighet för forskningen kommer studien 

främst baseras på primärdata som kommer samlas in med hjälp av intervjuer av ekonomi-, 

inköps- och logistikchef på Abena samt data ur företagets affärssystem. Primärdata kommer 

främst vara användbar i empirikapitlet och kommer användas som en grund till analysen. 

Primärdata kommer därmed att bestå av observationer genom processkartläggning samt 

insamling och beräkningar av lagringsaktiviteter med hjälp av information från företagets 

affärssystem. Studien kommer även inkludera sekundärdata som främst kommer vara 

användbar i följande teoriavsnitt. Sekundärdata kommer att baseras på vetenskapliga artiklar, 

elektroniska källor och litteratur.  

2.6 Urval 

Inom den kvantitativa forskningen diskuteras sannolikhetsurval och målstyrt urval som olika 

strategier för forskare att välja undersökningens urval. Nedan presenteras samtliga 

urvalsstrategier. Exempel på urvalsenheter är organisationer, människor, djur eller dokument. 

När kvalitativa forskare ska göra sina urval ställs de vanligtvis inför utmaningen att välja 

urvalsstorlek. Urvalsstorlek innebär hur många forskaren kan tänkas behöva ha med i sin 

undersökning för att kunna besvara sin frågeställning. Dock är det omöjligt att på förhand 

veta hur många intervjupersoner som kommer att behövas innan man uppnår en teoretisk 

mättnad (Bryman & Bell, 2015). 
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2.6.1 Sannolikhetsurval 

Sannolikhetsurval innebär slumpmässigt urval av den utvalda populationen att studera vidare. 

Urvalsstrategin dominerar främst inom kvantitativ forskning där det strävas efter att 

minimera forskarens påverkan av undersökningarna. Därmed används urvalet främst vid stora 

populationer där syftet är att utföra exempelvis storskaliga enkäter (Bryman & Bell, 2015). 

2.6.2 Målstyrt urval 

Inom den kvalitativa forskningen används målstyrt urval. Målstyrt urval innehåller en form 

av icke- sannolikhetsurval där forskaren inte strävar efter att välja undersökningsdeltagare på 

slumpmässig bas. Icke- sannolikhetsurval innebär att forskaren väljer ut relevanta deltagare 

utifrån de forskningsfrågor som tidigare har formulerats. När en forskare gör målstyrda urval 

är avsikten att göra urval som speglar den variation som finns för att sedan kunna täcka de 

olika, viktiga aspekter och egenskaper som finns (Bryman & Bell, 2015). 

En användbar metod inom målstyrt urval är teoretiskt urval, även kallad grundad teori. 

Grundad teori används främst inom den kvalitativa forskningen och baseras på teoretisk data. 

När en forskare tillämpar grundad teori fortsätter arbetet med att samla in data med hjälp av 

bland annat observationer och intervjuer. Det systematiska arbetet med att samla in data 

fortsätter tills uppnådd en teoretisk mättnad, vilket innebär att flera följande observationer 

och intervjuer kan användas som bekräftelse på kategorins betydelse (Bryman & Bell, 2015). 

Ytterligare en form av målstyrt urval är snöbollsurval vilket anses som ett bekvämligetsurval. 

Urvalet grundar sig i initial kontakt med ett mindre antal människor, som är relevanta för 

undersökningen. Med hjälp av dem får forskare kontakt med ytterligare personer som är 

relevanta för studien (Bryman & Bell, 2015).  

2.6.3 Studiens urval 

Följande studie kommer baseras på ett urval av Abenas nyckelpersoner i Växjö, närmare 

bestämt en ekonomi-, logistik- samt inköpschef. Valet av ovanstående personer att intervjua 

grundar sig i möjligheten till att få tillgång till tillräcklig och tillförlitlig data. Därmed 

kommer följande studie baseras på målstyrt urval där metoden bekvämlighetsurval är av stor 

betydelse. Val av artiklar att basera studiens teori på har samlats in från Linnéuniversitetets 
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sökportal “OneSearch” med hjälp av nyckelord som till exempel lagerstyrning. Syftet är att 

använda artiklar med relevans för studien och företagets beskrivna utmaning. 

Den initiala kontakten med företaget skedde via ekonomichefen som inledde kontakt med 

logistik- och inköpschef, personer som är viktiga ur studiens syfte. För att genomföra 

forskningen krävs det information om artiklar, dess beskrivning, beställnings- och 

leveransdatum, produktkategorisering med mera och det är därmed av stor vikt att få tillgång 

till information från bland annat inköpschefen. Vidare kommer information om exempelvis 

lageraktiviteter och lagringsrutiner från logistikchefen att behövas för att kunna besvara 

frågeställningarna korrekt. Ekonomichefens roll är central då personen innehar övergripande 

information kring Abenas ekonomiska förutsättningar i lagret. 

Tabell 1 nedan är en sammanställning över utförda intervjuer med kontaktpersonerna på 

Abena. Första intervjun var ostrukturerad då det inte fanns några förutbestämda 

frågeställningar i given ordning. Intervjun baserades främst på att ställa följdfrågor till 

kontaktpersonerna för att säkerställa att informationen uppfattats korrekt. Den första intervjun 

syftade till att skapa kunskap om företaget och för den kommande studien. Vid den första 

intervjun erbjöds en rundvandring på Abenas lager för att få ökad förståelse och inblick.  

Den andra intervjun var en semistrukturerad intervju då ökad förståelse och förberedelse från 

forskarna hade skapats angående företaget och uppgiften. På den andra intervjun var även 

inköpschefen medverkande vilket gav en djupare förståelse för inköpsavdelningens uppgifter, 

se tabell 1. Även den andra intervjun inkluderade en observation av Abenas lager i syfte att 

fysiskt se de flöden som diskuterades under mötet.  

Under den tredje intervjun utfördes en processkartläggning av Abenas processer vid in- och 

utleveranser. Den här intervjun var av semistrukturerad form då det fanns delvis 

förutbestämda frågor som skulle besvaras med hjälp av kontaktpersonernas hjälp men det 

gavs även utrymme för kontaktpersonerna att själva kommentera utöver de givna frågor och 

en diskussion fortlöpte. Även den tredje intervjun inkluderade en rundvandring för att få en 

ökad förståelse för de olika aktiviteterna i processkartläggningen. Processkartläggningens 

utformning och slutsats diskuteras senare under kapitel “3 Nuvarande lagerstyrning”.  
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Tabell 1- Tabell över utförda intervjuer 

 Kontaktperson Befattning Intervjustruktur Intervjutid 

(minuter) 

Utfört 

datum 

Intervju 1 Camilla Arnesson Ekonomichef Ostrukturerad 90 2018-03-06 

 Jonas Wahlgren Logistikchef Ostrukturerad 90 2018-03-06 

Intervju 2 Camilla Arnesson Ekonomichef Semistrukturerad 60 2018-03-21 

 Jonas Wahlgren Logistikchef Semistrukturerad samt 

observation av lager 

60 2018-03-21 

 Mikael Heino Inköpschef Semistrukturerad 60 2018-03-21 

Intervju 3 Jonas Wahlgren Logistikchef Strukturerad 120 2018-04-18 

 Mikael Heino Inköpschef Strukturerad 120 2018-04-18 

(Egenskapad tabell, 2018) 
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2.7 Kvalitetsmått 

Saunders, et al. (2016) och Yin (2014) beskriver att fallstudier kan bedömas utifrån fyra 

kvalitetsmått enligt följande: begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 

reliabilitet. Validitet innebär lämpligheten av metoderna som använts i förhållande till 

frågeställningar, hur noggrann analysen av resultaten har varit och om resultaten kan anses 

vara generaliserbara (Saunders, et al., 2016). 

2.7.1 Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditeten bygger på tre taktiker som bör tillämpas vid forskning. Den första 

taktiken innebär att användandet av flera olika överensstämmande källor som tillsammans 

bildar ett gemensamt bevis. Den andra taktiken innebär säkerställning av en sammanlänkad 

kedja av bevismaterial som är viktig vid datainsamling. Den tredje taktiken handlar om att ha 

manusgranskning av fallstudien genomförd av nyckelpersoner men även personer inom 

organisationen (Yin, 2014). 

2.7.2 Intern validitet 

Intern validitet förknippas vanligtvis med experimentella och kvasiexperimentella studier 

men tillämpas även på förklarande studier. Intern validitet är huvudsakligen viktig inom 

förklarande forskning där forskaren vill beskriva hur och varför en händelse ledde till en 

annan. Om forskaren kommer fram till en slutats men har en okänd variabel som påverkat 

resultatet anses den interna validiteten vara bruten. Den här logiken kan dock inte tillämpas 

på utforskande och deskriptiva studier på grund av deras icke sambandsbaserade forskning. 

Att dra slutsatser inom en forskning har en stark koppling till den interna validiteten. En 

fallstudie drar slutsatser där forskaren måste göra antagande om att resultatet har härstammat 

utifrån tidigare händelser. Forskaren måste ställa sig själv frågor om slutsatsen är korrekt, har 

alla möjliga förklaringar, har möjligheter övervägts och är bevisningen sammanflätad. Allt 

detta är svårt att tillämpa vid fallstudier (Yin, 2014). 



 

18 

 

2.7.3 Extern validitet 

Extern validitet handlar om frågan huruvida resultatet är generaliserbart utöver det specifika 

fallet som har studerats. Forskaren delar upp det i analytisk och statistisk generaliserbarhet 

där den förstnämnda handlar om att forskaren försöker skapa en slutsats som mynnar ut i en 

generell teori. Statistisk generaliserbarhet handlar om analyser gjorda på data från ett urval i 

en population som sedan genererar en generell slutsats.  En fallstudie anses inte vara stark 

nog för att generaliseras av vissa forskare, därmed är det viktigt att replikera studien flera 

gånger i ett annat sammanhang för att fastställa den generella teorin (Saunders, et al., 2016). 

2.7.4 Reliabilitet 

Reliabilitet bygger på förmågan att återskapa en forskningsstudie. Om en oberoende forskare 

lyckas genomföra exakt samma studie och uppnå samma resultat som tidigare forskare är den 

studien ansedd som en reliabel studie. Reliabilitet innebär att sträva efter att minimera 

felkällorna och opartiskheten som kan förekomma i tidigare utförande av studie (Yin, 2014). 

2.7.5 Studiens kvalitetsmått 

Studiens forskningsdesign kommer utformas som en fallstudie och därmed lämpar sig de tre 

av de fyra ovanstående sanningskriterierna för studien. Intern validitet kommer inte att 

beröras närmare i den här fallstudien då frågeställningen inte är baserad på kausala samband 

mellan olika variabler. Sanningskriterierna som lämpar sig för fallstudien beskrivs nedan. 

2.7.5.1 Studiens begreppsvaliditet 

För att bemöta begreppsvaliditeten kommer kontakt med kontaktpersoner på företaget Abena 

kontinuerligt att ske. En god kontakt med kontaktpersonerna upprätthålls för att säkerställa att 

utmaningen företaget står inför har uppfattats korrekt. För att säkerställa källornas pålitlighet 

och att teorin stämmer överens kommer flera olika källor att jämföras med varandra och 

säkerställa dess integritet genom arbetet. 
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2.7.5.2 Studiens extern validitet 

Fallstudien kommer att innehålla teori som kommer att tillämpas och testas löpande genom 

fallstudien. Tillgången av datamaterial inom organisationen kommer vara begränsad och 

beslut om nödvändig data tas av kontaktpersonerna på Abena. Studien baseras på specifik 

data från Abena vilket gör att studiens replikerbarhet och generaliserbarhet kommer att 

betraktas som låg. För att dra en generell slutats behöver studien replikeras minst en 

ytterligare gång, vilket inte kommer vara möjligt på grund av begränsade resurser och tid.  

2.7.5.3 Studiens reliabilitet  

Reliabiliteten har tydliga beskrivningar över tillvägagångssättet och nulägesbeskrivningar 

som visar Abenas nuvarande situation. Insamling av data dokumenteras väl och alla 

beräkningar redovisas på ett utförligt och pedagogiskt sätt. Harvardsystemet kommer att 

användas för referenshantering vilket gör att författarna kan förlita sig på korrekt 

källhänvisning. Författarna ämnar sig hålla en hög reliabilitet inom arbetet och kommer 

hantera tillvägagångssättet på så vis att det ska enkelt kunna replikeras. 

2.8 Forskningsetiska övervägande 

Etik inom forskning handlar om en standard av beteenden som ska vägleda forskare för hur 

de ska förhålla sig till rättigheterna av de personer som är objekten i forskningen eller blir 

påverkade av forskningen. Inom olika universitet finns det oftast etiska riktlinjer som en 

forskare eller student ska följa vid studier som hjälper till att undvika konflikter med de 

normer som universitetet representerar (Saunders, et al., 2016). 

Yin (2014) beskriver att en god fallstudieforskare ska förhålla sig till att inte plagiera eller ge 

missledande information samt vara ärlig, undvika bedrägeri och ta ansvar för sitt eget arbete. 

Det här kräver en stark professionell kompetens inom ämnet, håller sig uppdaterad med 

aktuell forskning, säkerställer noggrannhet, strävar efter trovärdighet och har en förståelse 

inom ämnet. 

Saunders, et al (2016) beskriver några olika etiska aspekter som integritet och objektivitet av 

forskningen, respekt för andra, undvikandet av att skada samt integritet av deltagande parter. 

Vidare beskrivs också att det ska finnas frivilligt deltagande och möjlighet till att frångå 
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studien och en välinformerad delgivning av deltagandets innebörd. Det ska även finnas en 

försäkran om konfidentiell hantering av data och anonymisering, ansvar för analysen av data 

och dess resultat. Forskaren ska även kunna säkerställa hantering av dataskydd för känslig 

information och försäkran om säkerhet. 

Bryman & Nilsson (2011) skriver att inom svensk forskning finns det fem principer som 

gäller. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet 

och falska förespeglingar. 

● Informationskravet handlar om att alla deltagarna i en studie ska vara medvetna om i 

vilket syfte och metoder informationen kommer användas (Bryman & Nilsson, 2011). 

● Samtyckeskravet innebär att alla deltagarna vara informerade om att de får delta 

frivilligt och kan dra sig ur studie när som helst under dess gång (Bryman & Nilsson, 

2011). 

● Konfidentialitetskravet handlar om att all information om deltagarna ska hanteras 

anonymt om detta önskas och att inga obehöriga personer ska kunna få access till 

informationen (Bryman & Nilsson, 2011). 

● Nyttjandekravet innebär att alla data som samlas in under studien enbart ska användas 

till det syfte den är avsedd till och får inte användas till andra studier (Bryman & 

Nilsson, 2011). 

● Falska förespeglingar berör forskaren på så vis att han eller hon inte får ge falsk 

information till deltagarna som kan påverka studiens resultat (Bryman & Nilsson, 

2011). 

2.8.1 Studiens etiska överväganden 

Studiens syfte och arbetssättet har noggrant diskuterats med de involverade på Abena. Alla 

personer som deltar i studien informeras om att den är frivillig och kan avbrytas när som helst 

om det önskas. Informationen som ges från Abena hanteras med yttersta vaksamhet då den 

kan utgöra en ekonomisk skada om obehöriga får tillgång till den. Abena blir väl informerade 

om hur datan som delges kommer att användas och att den enbart kommer användas till 

studiens syfte. Informationen till Abena bygger på ärlighet och studiens syfte att skapa ett så 

bra resultat som möjligt och därmed kommer inga falska förespeglingar att förekomma. 

Författarna av denna studie har valt att följa de etiska riktlinjer som angivits av universitetet 

och kommer att följa samtliga etiska principer som beskrivits ovan.   
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2.9 Hantering av sekretessbelagt material 

Författarna kommer att få ta del av sekretessbelagt material från Abena för att kunna 

analysera och studera detta i syfte att svara på frågeställningen i studien. Det har tagits emot 

känslig data om Abenas leverantörer och Abena kan inte garantera leverantörernas 

medgivande till denna utlämning av information och har därmed bett oss att sekretesskydda 

den informationen från allmänheten då denna uppsats kommer att hanteras som offentlig 

handling vid examination. Leverantörerna kommer att benämnas som ”Leverantör A” eller 

”Leverantör B” vid de tillfällen då de ska beskrivas i uppsatsen. 

2.10 Analysmetod 

Val av analysmetod är beroende av studiens grundläggande problem. Data från en fallstudie 

kan analyseras med hjälp av fem olika metoder som förklaras i följande avsnitt.  

2.10.1 Mönsterjämförelser 

Mönsterjämförelse, eller pattern matchning på engelska, är en analysmetod som används när 

forskare ska relatera olika informationsenheter från olika fall för att sedan knyta dem samman 

till teoretiska hypoteser. För att få en bättre förståelse för mönsterjämförelse kan det likställas 

med att dra slutsatser om hastighetsbegränsningar. Forskaren jämför informationen från 

exempelvis antal dödsolyckor innan hastighetsbegränsningen fanns jämfört med efter 

implementeringen av hastighetsbegränsningen. Forskaren använder då två olika potentiella 

mönster och kan med hjälp av de två finna samband (Yin, 2007).  

2.10.2 Utformning av förklaringar 

Utformning av förklaringar har en mer komplex procedur än mönsterjämförelse, annars är 

analysmetoderna relativt lika varandra. Den här analysmetoden syftar till att analysera 

fallstudiedata med hjälp av förklarande av fallet (Yin, 2007).  
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2.10.3 Tidsserieanalyser 

Tidsserieanalyser handlar om att analysera olika tidsserier utan att använda sig av exempelvis 

statistisk data. När en forskare använder sig av tidsserier observeras olika datapunkter över en 

förutbestämd tid för att upptäcka mönster eller trender. Vanligtvis används en tidsserie som 

har samma avstånd mellan mätningarna samt har utförts vid samma tidpunkter. 

Tidsserieanalyser används exempelvis analys av aktiers värde över en tidsperiod (Yin, 2007).  

2.10.4 Programlogiska modeller 

En programlogisk modell bestämmer en händelsekedja som sker över en viss tidsperiod. 

Användningen av den här analysmetoden innebär att forskaren jämför empiri med teori. Med 

hänsyn till det kan även den här analysmodellen ses som en typ av mönsterjämföresle (Yin, 

2007).  

2.10.5 Synteser mellan olika fall 

Den här analysmetoden skiljer sig från den tidigare då metoden kan användas på flera olika 

fall som till exempel flerfallsstudier. Synteser mellan olika fall kan användas oberoende om 

de två undersökningarna har skett samtidigt eller inte. Syftet är att identifiera likheter och 

olikheter bland de specifika fallen (Yin, 2007). 

2.10.6 Studiens analysmetod 

Studiens kommer vara baserad på programlogiska modeller som analysmetod. Forskningen 

inleds med teori som ligger till grund för de förväntade händelserna i studien. Steget efter 

insamling av teori är att samla in empiri från Abenas affärssystem, observationer och 

intervjuer som kommer att ske genom kontakt med kontaktpersonerna på företaget. Slutligen 

kommer det empiriska materialet att jämföras eller matchas med det teoretiska materialet och 

en slutsats kommer att tas. 
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2.11 Disposition av studie 

Figur 4 som följer ger en översiktsbild av studiens uppbyggnad. Arbetet inleds med en 

bakgrundsbeskrivning, formulering till problemen samt tre frågeställningar som valts att 

studera. Inledningen följs upp av ett metodkapitel som ger en övergripande förklaring till val 

av metod och tillvägagångssätt i studien. De tre olika frågeställningarna kommer sedan att 

förklaras, analyseras och besvaras i vardera kapitel. Varje kapitel är indelade i teori, empiri, 

analys och slutsats om den valda frågeställningen.  

Första frågeställningen kommer att besvaras i kapitel 3 med hjälp av en processkartläggning 

som utförs med hjälp av kontaktpersoner på företaget. Studiens andra frågeställning 

kompletterar den första frågeställningen. I den andra frågeställningen, som behandlas i 

kapitel 4, utförs en djupare analys utifrån de utmaningar som valts att analysera vidare i 

processkartläggningen av den nuvarande lagerstyrningen. Syftet är att fastställa 

bakomliggande orsaker till utmaningarna.  

I det femte kapitlet, som angriper den tredje frågeställningen, kommer det att ges 

förbättringsförslag på hur företaget bör hantera deras automatlager för att kunna utnyttja 

automatlagrets kapacitet på bästa sätt. Den tredje frågeställningen är indelad i två delfrågor 

för att ge en djupare analys till förbättringsförslag. De två delfrågorna påverkar automatlagret 

och kommer därför att analyseras på vardera håll för att klargöra resonemangen. Båda 

delfrågorna kommer att inkludera teori, empiri, analys och en slutsats.  

När studiens tre frågeställningar har besvarats kommer analyserna att sammanställas i en 

gemensam slutsats där den fördelaktigaste lösningen för Abena presenteras. Det kommer 

även ges utrymme för idéer till fortsatt arbete.  
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Figur 4 - Disposition av studie 

 

(Egenskapad figur, 2018) 
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2.12 Beskrivning av arbetsfördelning 

För att samtliga forskare ska skapa full kunskap om det valda ämnet att studera har alla varit 

delaktiga i samtliga delar. Arbetet har med fördel delats upp vid skrivandet, för att därefter 

korrekturläsas av resterande forskare. Samtliga forskare har full insikt i studien och dess 

innehåll. Exempelvis har samtliga forskare tagit ansvar över varsitt teoriavsnitt i kapitel tre 

för att sedan vara delaktiga i olika roller i processkartläggningen. För att utvinna så mycket 

information som möjligt ur processkartläggningen hade en forskare som uppgift att ställa 

följdfrågor och föra diskussionen mellan medarbetare på Abena framåt. Studiens andra 

forskare ansvarade över att aktivt notera och anteckna viktiga delar ur de pågående samtalen 

medan den tredje forskaren intog en mer observerande roll i syfte att identifiera potentiella 

utmaningar. Arbetsfördelningen möjliggjorde effektivt arbete där många aspekter fångades 

in. I tillhörande analys i kapitel tre diskuterades bland forskarna vad som bör poängteras, 

därefter ansvarar en forskare för att skriva avsnittet. Arbetssättet har därefter fortlöpt under 

hela studien där ansvarsområden har roterat för att samtliga forskare ska få möjlighet bidra 

till studien. 
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3. Nuvarande lagerstyrning 

Som uttrycks i figur 4 ovan kommer följande avsnitt presentera och analysera teoretiskt och empiriskt 

material i syfte att besvara studiens första frågeställning “Hur ser Abenas nuvarande lagerstyrning ut 

vid fördelning av lagerplatser i automatlagret?”. Teorin har valts att avgränsas till definition av olika 

typer av processer, processkartläggning, lagerstyrning och lagerhantering. Analysen summeras sedan 

i en slutsats som ligger till grund för nästkommande kapitel 4.   

3.1 Teoretisk referensram av lagerstyrning 

Följande avsnitt baseras på företagets nuvarande lagerstyrning. För att visualisera företagets 

nuvarande processer används hjälpmedel som processkartläggning. Teoriavsnittet inkluderar 

definition av en process, lagerstyrning och lagerhantering samt processkartläggning och 

simbanemodeller. Den teoretiska referensramen beskrivs kortfattat i nedanstående bild. 

Illustration 1- Teoretisk referensram av frågeställning ett 

 

(Egenskapad figur, 2018) 

3.1.1 Definition av en process 

I boken Processbaserad Verksamhetsutveckling definieras en process som ”en process är en 

kedja av aktiviteter som återkommande förädlar input till output” (Ljungberg & Larsson 

s.60). En process definieras främst genom att den har en start och en slutpunkt. Startpunkten 

ska trigga igång processerna och skapa ett kundbehov medan slutprocessen ska tillfredsställa 

det skapade kundbehovet. Det är viktigt att processen har ett tydligt syfte som förklarar vad 

processen går ut på samt kan ge en förklaring till vem den förväntade kunden är (Ljungberg 

& Larsson, 2012).  
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3.1.2 Lagerstyrning och lagerhantering 

Lagerstyrning handlar om att styra materialflöden och utnyttja företagets lager för att kunna 

uppnå en god leveransförmåga. Om företagen har en god leveransförmåga innebär det även 

att produkternas kapitalbindning påverkas. Lagerstyrning är en viktig del i företagen då det 

påverkar såväl intäkter som kostnader, till exempel kapitalbindning. Lagerstyrning innebär 

även att ha kontroll över de artiklar som lagerförs, exempelvis ha fullständig information om 

vart produkterna lagerhålls och hur mycket som är lagerfört av vardera produkt (Axsäter & 

Transportforskningsberedningen, 1991). För att kontrollera och styra de olika materialflödena 

som sker i företagen identifieras besluts-, beordrings- och kontrollprocesser som 

lagerstyrningens olika delar och är viktiga vid in- och utleveranser (Mattsson, 2018). 

Som Svensson (2002) presenterar har lagerstyrningens processer vid in- och utleveranser en 

stor betydelse för företagets sårbarhet. Utifrån studiens syfte om ökad utnyttjandegrad av 

automatlager läggs fokus på in- och utleveranser samt hur dessa processer påverkar 

lagerstyrningen. Axsäter & Transportforskningsberedningen (1991) presenterar vidare att 

lagerstyrning inkluderar att företaget har kontroll över hur lagret är utformat och att företaget 

kan säkerställa att produkterna är lagerförda på ett fördelaktigt sätt.  

Ett begrepp som används nära lagerstyrning är lagerhantering som istället involverar kunskap 

om att företaget lagerhåller rätt artiklar, minimerar kostnader relaterade till lagret (ekonomisk 

orderkvantitet), företagets beställningspunkt samt säkerställning av att rätt artiklar lagerförs 

på rätt plats (Axsäter & Transportforskningsberedningen, 1991).  
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3.1.3 Processkartläggning 

Att utveckla en processkartläggning innebär att man förklarar hur de olika processerna i ett 

företag utförs. För att kunna visualisera processerna på bästa sätt används kartläggning för att 

förmedla processens syfte, uppbyggnad och utseende. Kartläggning av processerna används 

för att ge en tydlig bild om vad som händer inom organisationen. Processkartor hjälper 

organisationer att beskriva deras verksamheter på ett enkelt sätt och beskriver hur olika 

aktiviteter i organisationen är relaterade till varandra. En processkarta visar även på ett 

lättförståeligt sätt hur värde i organisationen skapas för kunden, något som ofta döljs i ett 

funktionsorienterat företag när en beskrivning ges om organisationen. Med hjälp av en 

processkarta synliggörs de tidigare osynliga aktiviteterna och företaget kan med hjälp av den 

korrigera eventuella fel (Ljungberg & Larsson, 2012). 

Ljungberg & Larsson (2012) samt Bäcklund & Åslund (2013) nämner att den verkligheten 

som företagen idag är aktiva i är komplex och kräver ständiga förändringar. Ständiga 

förändringar avspeglar sig i företagens organisationer då företagens processer behöver 

anpassas i takt med att marknaden förändras och kortsiktiga lösningar ofta appliceras på 

grund av okunskap. Tidigare arbetsmetoder och rutiner fungerar inte längre effektivt vilket de 

tidigare har gjort. Kortsiktiga korrigeringar och lösningar som utförs anpassas oftast inte till 

hela organisationen vilket innebär stora konsekvenser om inte hela organisationen förstår 

sambanden mellan aktiviteterna. Vanligtvis är avdelningar inom en organisation experter på 

deras område och har svårt att förstå och relatera till en helhetsbild av verksamheten. Genom 

att synliggöra problemen med hjälp av en processkartläggning skapas förståelse som ligger 

till grund för förbättrad kommunikation och samarbete inom företaget.  

När en processkartläggning utförs är det viktigt att poängtera att det inte innebär några stora 

förändringar i sig att utföra en processkarta utan att det ger effekt först när den analyseras. 

Utifrån analysen finns det stora möjligheter till att identifiera processernas 

förbättringsmöjligheter då processkartläggning främst ligger till grund för utveckling av 

organisationer. Att använda sig av processkartläggning ger till exempel en gemensam syn på 

hur verksamheten fungerar, förståelse för vilka aktiviteter som skapar värde för kund, 

förbättringsmöjligheter för processerna samt mätning och styrning av processerna (Ljungberg 

& Larsson, 2012).  
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För att visualisera processerna som uppstår i och med en processkartläggning finns det olika 

metoder som företag kan använda sig av. Utefter studiens syfte har processkartläggningen 

utförts enligt simbanemodellen, även kallat swimlanes, där varje roll och organisatorisk enhet 

representeras i vardera simbana. Processerna följer därefter varandra mellan de olika 

simbanorna beroende på vilken enhet eller person som utför aktiviteten. Simbanemodeller 

fungerar bäst för processer som inte är allt för komplicerade. Stora och komplexa processer 

rekommenderas inte att använda simbanemodeller då det inte är möjligt att illustrera dem i en 

simbanemodell. En nackdel med att använda sig av modellen är att simbanorna kan förstärka 

tänket kring isolerade silosar i en organisation, något som företag helst vill undvika då det 

hämmar bland annat kommunikation. Trots risk för förvrängd bild av organisationen 

övervägs fördelarna med simbanemodeller då det ger en tydlig bild över vad som sker i 

företagets olika processer (Grobelny & Grobelna, 2015). 
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3.2 Empiri av lagerstyrning 

3.2.1 Processkartläggning av lagerstyrning 

För att skapa djupare förståelse och identifiera utmaningar i den nuvarande lagerstyrningen 

hos företaget har en processkartläggning tillsammans med logistikchef samt inköpschef 

utförts. Syftet är att tillsammans skapa en gemensam förståelse över aktiviteterna som sker 

inom företaget från att en artikel anländer vid godsmottagningen tills att den är lastad på 

transport för utleverans. Processkartläggningen möjliggör det att delvis identifiera utmaningar 

men även förbättringar. Processkartorna är uppdelade i in- och utleverans för att på tydligaste 

sätt belysa hur de olika aktiviteterna utförs. Följande symboler har använts för att förtydliga 

aktiviteternas händelseförlopp och innebörd. 

Stjärnan beskriver vart i processens gång det kan uppstå avvikelser eller problem som 

vanligtvis komplicerar processens händelseförlopp. 

Rektangeln beskriver en operation eller aktivitet, det vill säga en händelse i processen 

som för händelseförloppet framåt. 

Symbolen beskriver när ett beslut tas som avgör det kommande händelseförloppet. 

Pilen symboliserar materialflöden, det vill säga fysiska flöden genom processen. 

Den streckade pilen beskriver informationsflöden genom processen, det vill säga 

immateriella flöden i exempelvis ett affärssystem. 

3.2.1.1 Nulägesbeskrivning av inleveransprocess 

I figur 5 - “Processkarta över inleveransprocess” nedan presenteras en processkarta över 

aktiviteterna från godsmottagning till att en artikel är lagerförd på Abenas lager. Utifrån 

information i SAP av inköparna skapar personalen på lagret en löpande överblick i Outlook 

över de kommande leveranserna. Det är här eventuella felskrivningar eller andra manuella fel 

av inköparna upptäcks vilket korrigeras på inköpskontoret (stjärna 1).  
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Utefter överblicken av kommande leveranser tas beslut om vart leveranserna ska lagerföras, 

på automat- eller buffertlager. Beslutet om fördelning av lagerplatser tas utifrån lagersaldon 

samt kunskap baserat på erfarenheter och kan därför variera beroende på beslutsfattare. Det är 

därför av stor betydelse för företaget att den personen med mest insikt och kunskap om lagret 

och dess saldo tar det väsentliga beslutet (stjärna 2). Beslutet förmedlas sedan vidare muntligt 

till den lageranställd som tar emot och distribuerar leveranserna ut på lagret. I och med att 

informationen skickas muntligt finns risk för missuppfattningar och/eller felsägningar, vilket 

att leda till fel distribution av lagerplatser (stjärna 6). 

Vid godsmottagning kontrolleras leveransen med följesedel och informationen i Sattstore. På 

grund av låga inköpskostnader och ofta långa transportavstånd till leverantörer är det inte 

ekonomiskt försvarbart att returnera avvikande leveranser med exempelvis för hög kvantitet. 

Avvikande ordrar tas därför emot på lagret via affärssystemet Sattstore och korrigeras i 

affärssystemet SAP av inköpspersonal (stjärna 3). Reklamationer är inte vanligt 

förekommande men innebär att godset blir stående på lagret i väntan på behandling av 

inköpare och leverantör (stjärna 4).  

Abenas leveranser kan levereras i antingen containers eller på EUR-pallar. I de fall då 

leveranser sker i containers krävs ompackning till EUR-pallar samt emballering för att kunna 

lagerföra artiklarna. Det levereras även artiklar på pallar men då utifrån Danmarks 

måttstandard på lager, som är betydligt högre än Sveriges standard. De här artiklarna kräver 

specifik lagerplats med högre höjd och lagerförs därför i område “lastkaj” (se bilaga A) för 

ompaketering innan utleverans till kund. De artiklarna som levereras på pallar utefter den 

svenska måttstandarden är klara för att lagerföras. Den muntliga informationen avgör nu vart 

pallarna ska lagerföras. För att lagerföra en artikel i automatlagret krävs en etikett som 

identifierar artikeln vilket skrivs ut från Sattstore. Det finns en risk att manuella fel uppstår då 

etiketten måste sättas på rätt leverans och artikel för att distributionen av leveranserna ska 

stämma överens med affärssystemet. Vid feluppkomst måste därmed rätt pall lokaliseras och 

etiketterna måste ändras (stjärna 5). 

När artiklarna är placerade på respektive lagerplats godkänns och avslutas leveransen i 

Sattstore. Påfyllnad av varor sker sedan från buffertlager till automatlager av artiklar med 

specifik datumbegränsning, som exempelvis handskar, alternativt av artiklar utan förväntad 

leverans. Det är en tidskrävande arbetsuppgift som utförs frekvent och undviks helst (stjärna 
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7). För att minimera förflyttningarna inom lagret fylls automatlagret på från nya leveranser av 

artiklar utan specifik datumbegränsning.  

Figur 5 - Processkarta över inleveransprocess 

  

(Egenskapad figur, 2018) 
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3.2.1.2 Nulägesbeskrivning av utleveransprocess 

I nedanstående figur 6 - “Processkarta över utleverans” avbildas processen från att en 

kundorder läggs till att ordern slutförs på lagerkontoret. Informationen om kommande dags 

utleveranser förs över från SAP till Sattstore och används sedan för att beställa transporter av 

godset. Vid genomgång av kundordrarna beslutas det om en påfyllning av automatlagret 

krävs eller inte på grund av artikelbrist (stjärna 1). I de fall då brist uppstår fylls 

automatlagret på från buffertlagret innan orderhanteringen fortsätter. Därefter skapas 

plocklistor i Sattstore som beskriver varje kundorder med artikelnummer, benämning och 

kvantitet. Plocklistorna prioriteras därefter olika beroende på vart kundordern ska. Syftet med 

prioriteringen är att underlätta ut- och inleveranserna genom att undvika trängsel. 

Lagerpersonalen har därefter i uppgift att plocka ihop ordrarna utefter prioriteringslistan. 

Helpallar tas från automatlagret medan lösplock, det vill säga styckvisa kartonger med 

artiklar, plockas delvis ut från automat- och plocklagret beroende på artikel. Färdiga ordrar 

placeras samlade vid område “lastkaj” enligt bilaga A, redo för utleverans. 

Efter slutfört orderplock godkänns ordern för utleverans och det skapas en fraktsedel 

manuellt utifrån orderns egenskaper i programmet Logtrade. Här registreras eventuell 

restorder, det vill säga artiklar som inte finns på lagret och därför inte kan levereras till kund 

(stjärna 2). Abenas transportör DHL anländer, kontrollerar ordern, lastar godset och signerar 

plocksedeln. Plocksedeln arkiveras sedan på lagrets kontor. I det fall då många ordrar 

placeras för utleverans samtidigt som inleveranser inkommer finns risk för att transporter 

tvingas vänta på att lasta av/på order, problemet symboliseras av stjärna 3. 
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Figur 6 - Processkarta över utleveransprocess 

        

  

(Egenskapad figur, 2018) 
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3.3 Analys av nuvarande lagerstyrning 

Med hjälp av en processkartläggning utifrån simbanemodellen, som presenteras av Grobelny 

& Grobelna (2015) i teorin, har Abenas aktuella aktiviteter vid in- och utleveranser 

identifierats. Lagerstyrningens olika processer som presenteras av Mattsson (2018) kring 

beslut, beordring och kontroll kan alla identifieras i processkartorna. Beslut tas dagligen på 

lagret då det exempelvis beslutas om fördelning av lagerplatser vilket kan definieras som en 

beslutsprocess. Beslutet tas beroende av intuition i kombination av tillgänglig data om 

aktuella lagersaldon och det finns därmed inga tydliga kriterier kring vad som avgör vart en 

artikel ska lagerföras. En beordringsprocess uppstår exempelvis när inköparna lägger en 

inköpsorder som blir en beordring till leverantörerna att leverera varor till företaget. 

Kontrollprocesserna uppstår exempelvis när företaget gör kontroller av inkommande 

leveranser mot följesedel för att säkerställa att rätt produkter har levererats till Abena. 

Som framgår i empirin finns det problem som dagligen kan problematisera processerna. 

Nedan listas de identifierade problemen i syfte att synliggöra de problem Abena står inför, se 

tabell 2. Vardera problem innebär konsekvenser i varierande betydelse för Abena. 

Utmaningarna 1, 3 och 5, i figur 5- “Processkarta över inleveransprocess”, beror till största 

del på den mänskliga faktorn och är sådana problem som med stor sannolikhet inte kan 

elimineras helt. Reklamationer (problem nummer 4 i figur 5- “Processkarta över 

inleveransprocess”) kan även den bero på den mänskliga faktorn samt icke kvalitetssäkra 

leverantörer. Med hänsyn till att det sällan sker reklamationer anses det inte som ett av 

företagets väsentligaste problem att utreda.  

Att muntligt överföra viktig information om vart artiklar ska placeras ökar risken för 

missuppfattningar och därmed merarbete för lagerpersonalen. Problem nummer 6 i processer, 

se figur 5- “Processkarta över inleveransprocess”, kan motverkas genom förslagsvis 

inmatning av beslut i lagrets system Sattstore och på så sätt finns beslutet tillgängligt för 

samtliga lagerarbetare. Restorder är ett relativt frekvent förekommande problem i 

grossistbranschen men genom att använda noggrann prognostisering och tydliga 

beslutsunderlag angående inköp kan sådana utmaningar hanteras (problem nummer 2, se 

figur 6- “Processkarta över utleveransprocess”). Planering av in- och utleveranser hjälper 

företaget att bibehålla ett kontinuerligt flöde av transporter till och från företaget och därmed 
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kan problem nummer 3, se figur 6 - “Processkarta över utleveransprocess”, hanteras på ett 

fördelaktigt sätt.  

De två återstående utmaningarna som företaget dagligen står inför, se tabell 2 nedan, är 

fördelning av lagerplatser i automatlagret (problem nummer 2 i figur 5- “Processkarta över 

inleveransprocess”) samt påfyllning av varor i automatlagret (problem nummer 7 i figur 5- 

“Processkarta över inleveransprocess” samt nummer 1 i figur 6 - “Processkarta över 

utleveransprocess”). Utmaningarna innebär delvis ökade risker för person - och 

inventarieskador vid frekventa förflyttningar inom lagret, merarbete för lagerpersonal men 

även lågt utnyttjande av automatlagret. Konsekvenserna anses avgörande för företagets 

framtida förmåga att hantera och lagerföra artiklar på ett ekonomiskt fördelaktigt och riskfritt 

sätt. Utmaningarna är därmed mest väsentliga för företaget att vidare analysera och åtgärda.  

Tabell 2 - Sammanställning av problem utifrån nuvarande lagerstyrning 

Process Problem (stjärna) Konsekvenser 

Inleverans 1 – Felskrivningar i SAP Merarbete för inköpspersonal vid 

korrigering 

 2 – Fördelning av lagerplatser i 

automatlager 

Lågt utnyttjande av automatlager 

 3 – Avvikande order Merarbete för inköpspersonal vid 

korrigering 

 4 - Reklamationer Värdefull yta på lager blir ockuperat 

av reklamationsgods 

 5 – Felaktig etikettering Merarbete för lagerpersonal vid 

korrigering 

 6 – Muntlig spridning av information Felplacering av artiklar som följd av 

missuppfattningar 

 7 – Påfyllning av varor i automatlager Dagligen merarbete för 

lagerpersonal samt ökade risker 

Utleverans 1 – Påfyllning av varor i automatlager Dagligen merarbete för 

lagerpersonal samt ökade risker 

 2 - Restorder Ej tillfredsställda kunder 

 

 

3 – Väntan för transportörer Försenade in- och/eller utleveranser 
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3.4 Slutsats av nuvarande lagerstyrning 

Utifrån givna förutsättningar utfördes processkartläggningen på ett korrekt sätt och gav en 

verklighetstrogen bild över Abenas process. Den nuvarande hanteringen av in- och 

utleveranser i företaget sker delvis automatiskt men till största del manuellt. Baserat på 

ovanstående empiriska material och analys kan slutsatsen tas att Abenas processer kring in- 

och utleveranser sker på ett sätt som innebär konsekvenser för lagerstyrningen. Det finns en 

del problem som kan orsaka komplikationer, som till exempel tidsfördröjningar och 

merarbete, i processerna. Det extraarbete som tillkommer vid upptäckt av problem är inte 

ekonomiskt försvarbart. Det ligger därmed i företagets intresse att vidare undersöka hur de 

två väsentligaste identifierade problemområdena kan förbättras. I kommande avsnitt kommer 

därmed de två utvalda aktiviteter ur processkartläggningen, fördelning av lagerplatser och 

påfyllning av varor, att analyseras vidare i syfte att identifiera orsaker till feluppkomst. 
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4. Orsak till problem med nuvarande lagerstyrning 

I kapitel 4 behandlas den andra frågeställningen, “Vad är orsakerna till de problem som identifieras i 

nuvarande lagerstyrning och vad innebär de för konsekvenser?”, genom presentation och analys av 

teoretiskt och empiriskt material. Följande kapitel symboliserar punkt 4 i figur 4 “Disposition av 

studie”. Tidigare kapitel ligger till grund för vilka problem som valts att analysera vidare. Kapitlet 

avslutas med en slutsats där väsentliga ståndpunkter från analysen tas upp.    

4.1 Teoretisk referensram om orsak till problem 

Följande avsnitt kommer delvis baseras på samma teorigrund som tidigare avsnitt “3. 

Nuvarande lagerstyrning”, teori gällande processkartlägging, lagerstyrning och 

lagerhantering kommer därmed att användas under följande kapitel. Utöver tidigare nämnd 

teori förklaras även ett så kallat Orsak-verkan-diagram nedan, som fungerar som ett 

hjälpmedel vid vidare analys av problemen. Den teoretiska referensramen presenteras 

kortfattat i nedanstående bild. 

Illustration 2 - Teoretisk referensram frågeställning två 

 

(Egenskapad figur, 2018) 

4.1.1 Orsak-verkan-diagram 

Efter identifiering av ett problem ligger det i ett företags intresse att djupare analysera 

orsaken till uppkomsten av problemet. Ett hjälpsamt verktyg för en sådan analys är ett orsak-

verkan-diagram som bygger på att först grovt beskriva de problem som identifierats och dess 

tänkbara orsaker, se figur 7 nedan (Bergman & Klefsjö, 2007). 
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Figur 7 - Orsak-verkan-diagram steg 1 

 

(Bergman & Klefsjö, sid. 252, 2007) 

Därefter vidtar en djupare analys för att mer detaljerat beskriva bakomliggande orsaker till 

varför det observerade problemen uppstår. Syftet med diagrammet är att på ett detaljerat sätt 

klarlägga orsakerna kring vardera grundorsak som i sin tur orsakar ytterligare problem. Efter 

en noggrann analys bör diagrammets alla orsaker se ut som nedan, se figur 8 (Bergman & 

Klefsjö, 2007). 

Figur 8 - Orsak-verkan-diagram färdig analys 

 

     (Bergman & Klefsjö, sid 253, 2007) 
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4.2 Empiri om orsaker till problem 

Nedanstående analys baseras på processkartläggningen utförd vid in- och utleverans på 

Abenas lager. I tidigare avsnitt “3. Nuvarande lagerstyrning” beskrivs kortfattat avvikelser 

eller problem, benämnda med stjärnor. Syftet med följande analys är att med hjälp av ett 

orsak-verkan-diagram identifiera orsakerna till varför de väsentligaste problemen vid 

fördelning av lagerplatser och påfyllning av varor uppstår. 
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4.3 Analys av problem med nuvarande lagerstyrning 

Under processkartläggningens gång identifierades flertalet problem som dagligen kan uppstå 

på Abenas lager. Följande analys kommer fokusera på de två största problemen, hur beslut 

kring fördelning av lagerplatser tas (se stjärna 2 i figur 5- “Processkarta över 

inleveransprocess”) samt påfyllning av varor (se stjärna 1 i figur 6- “Processkarta över 

utleveransprocess” samt nummer 7 i figur 5 - “Processkarta över inleveransprocess”). Med 

anledning till studiens frågeställningar anses de här två problemen som mest relevanta att 

studera vidare. 

4.3.1 Fördelning av lagerplatser  

Beslutet kring fördelning av lagerplatser tas, som tidigare nämnt, av tillgänglig lagerpersonal 

baserat på kunskaper från erfarenhet och lagersaldon i Sattstore. Fördelningen är därmed 

beroende av korrekta lagersaldon i affärssystemet, vilket kräver kontinuerlig kontrollering 

mellan systemet och verkliga lagersaldon för att skapa tillförlitlighet i beslutet. Kontrollerna 

sker i en kontrollprocess som Mattson (2018) presenterar är en del av ett företagets 

lagerstyrning. I det fall då informationen i Sattstore inte är korrekt tas ogrundade beslut som 

får konsekvenser för effektiv lagerstyrning. 

Förutom information om lagersaldon är företaget beroende av vem som tar 

fördelningsbeslutet, det vill säga vem som är ansvarig över beslutsprocessen som Mattson 

(2018) beskriver. Med hänsyn till varierande kunskap, erfarenhet och “magkänsla” bland 

lagerpersonalen finns risken att beslutet kan variera stort beroende på beslutsfattare. I och 

med risken att beslut inte tas konsekvent minskar chansen att effektivt fördela rätt artiklar till 

automatlagret. 

Fördelning av lagerplatser görs dagligen, oberoende av tidsbrist eller inte. Det innebär att en 

stressad arbetssituation en dag kan påverka fördelningen negativt. Det finns en risk att 

beslutsfattare inte är fullt koncentrerad och tar förhastade beslut. 

Vid processkartläggningen bildades uppfattningen om att företaget tar kortsiktiga beslut kring 

fördelningen av lagerplatser. Beslut tas med utgångspunkt i aktuella lagersaldon av den 

specifika artikeln som förväntas levereras. Därmed görs ingen avvägning huruvida ändrade 
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placeringar av befintliga artiklar i automatlagret kan påverka lagerstyrningens effektivitet 

positivt. Beslutsfattaren tar kortsiktiga beslut utan att överväga potentiella omfördelningar i 

lagret som kan påverka företaget positivt.  

Med hänsyn till att beslutet tas med utgångspunkt i aktuella lagersaldon går företaget miste 

om annan information som påverkar lagerstyrningen. Utifrån vad Scholz-Reiter et. al, (2012) 

beskriver i kommande teoriavsnitt bör det ligga i företagets intresse att analysera artiklarnas 

ABC/XYZ-kategorisering innan beslut om fördelning av lagerplatser tas. De ytterligare 

aspekterna ger en djupare inblick i vilka artiklar som bör prioriteras och därmed lagerföras i 

automatlagret. Alla utleveranser av helpallar görs, som tidigare nämnts under rubrik “3.2.1.2 

Nulägesbeskrivning av utleveranser”, från automatlagret. Genom att ta hänsyn till exempelvis 

uttagsfrekvens vid beslutsfattande minskar risken för brist i automatlagret vid genomgång av 

utleveranser. ABC/XYZ-kategoriseringen, som är beskriven mer detaljerad under kapitel 5, 

hjälper företaget att rangordna artiklar utefter efterfrågan och täckningsbidrag och ger en 

indikation på vilka artiklar som bör lagerföras i automatlager. 

En stor del av processernas aktiviteter innebär även en risk för att manuella fel kan uppstå. 

Risken uppstår främst vid orderläggning av artiklar då det finns en risk att fel kvantitet 

beställs in eller registreras fel i affärssystemet. Om fel kvantitet beställs eller registreras 

skapas problem i följande aktiviteter, som exempelvis vid godsmottagning. Som tidigare 

nämnt kontrolleras varorna mot följesedel vid godsmottagning. Vid avvikelser mellan 

följesedel och Sattstore returneras vanligtvis inte varorna på grund av låga inköpskostnader. I 

de fall då retur är aktuellt ockuperas yta på lagret som i annat fall hade kunnat användas till 

andra, viktigare, varor för företaget. Trots att manuella fel vid inköp är sällan förekommande 

bör inköpspersonalen vara uppmärksamma på konsekvenserna till följd av att fel kvantitet 

beställs eller registreras för att på så sätt minska onödiga kostnader och hanteringar.  

Den nuvarande processen vid beslutsfattande om fördelning av lagerplatser i automatlagret 

innebär en del problem och förbiseende av viktiga aspekter. Det är därmed av stor vikt att 

fokusera på beslutsprocessen för att utse vad som kan förbättras, det vill säga utifrån vilka 

kriterier ska fördelningen av lagerplatser grunda sig i. Mattssons (2018) beslutsprocesser i 

lagerstyrning är därmed av stor betydelse för Abenas beslut om fördelning av lagerplatser. 

För att förtydliga problemet och sammanställa dess orsaker har nedanstående Orsak-verkan-

diagram skapats utifrån hur Bergman & Klefsjö (2007) presenterar verktyget (se figur 9). 
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Figur 9 - Problem: Fördelning av lagerplatser 

 

(Egenskapad figur, 2018) 

4.3.2 Påfyllning av varor i automatlagret 

När det uppstår brist i automat- eller plocklagret enligt Sattstore har lagerpersonalen i uppgift 

att åtgärda problemet. I plocklagret lagerförs två pallar av en artikel, när den ena pallen är slut 

skapas en order i Sattstore som skickar ut en motsvarande pall från automatlagret. 

Lagerpersonalen kör sedan pallen till plocklagret. I de fall då brist uppstår i automatlagret 

fylls lagret på från buffertlagret med hjälp av truckar som lagerpersonalen kör (se stjärna 1 i 

processkarta figur 6 - “Processkarta över utleveransprocess”).  

Den manuella hanteringen av påfyllnad kan innebära mycket trafik av truckar på lagret. 

Påfyllningen görs från buffertlager, se fastighetskartan i bilaga A, vilket är den maximala 

transportsträckan inom lagret. Mycket trafik i samband med långa sträckor ökar risken för 

olyckor, delvis för personal men även för inventarier. De frekventa trukkörningarna är en 

tidskrävande uppgift som utförs dagligen. Som nämns under rubrik “3.2.1.2 

Nulägesbeskrivning av utleveransprocess” måste påfyllnad ske innan orderplock av dagens 
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ordrar kan starta. Det innebär att stort behov av påfyllnad försenar orderplockningen, vilket 

delvis ökar stressen på arbetsplatsen men även försenar möjlig utleverans.  

Bättre fördelning av lagerplatser i automatlagret skulle innebära mindre behov av påfyllnad, 

vilket innebär mindre risker för olyckor, mer tid åt värdeökande aktiviteter och bättre 

förutsättningar för tidseffektivt orderplock. Nedanstående figur 10 har skapats för att 

förtydliga problemet och sammanställa dess orsaker. Figuren är uppbyggt utifrån hur 

Bergman och Klefsjö (2007) beskriver verktyget. 

Figur 10 - Problem: Påfyllning av automatlager 

 

(Egenskapad figur, 2018) 
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4.4 Slutsats 

Efter att ha identifierat och analyserat de mest väsentliga utmaningarna i Abenas 

lagerstyrning, fördelning av lagerplatser och påfyllning av varor, är det tydligt att vissa 

förbättringar kan göras. Problemen som analyserats orsakas främst av att beslut tas på kort 

sikt där viktiga parametrar som påverkar lagerstyrningen utesluts. Arbetsgången mellan 

manuellt beslutsfattande och tillförlitlig information i Sattstore orsakar även hur beslut om 

fördelning av lagerplatser tas och hur påfyllnad av varor görs. För att åtgärda problemen 

kommer följande kapitel behandla två förbättringsförslag i syfte att motverka konsekvenserna 

av manuellt beslutsfattande, frekventa truckkörningar och ineffektiv fördelning av 

lagerplatser. Det är tydligt att prioriteringarna av lagerplatser och lagerförd volym i 

automatlagret kräver preciserade beslutskriterier för att minska bland annat onödiga 

truckkörningar, något som behandlas under studiens kapitel 5. 
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5. Förbättringsförslag för lagerstyrning 

Följande kapitel behandlar studiens tredje frågeställning “Vilka förbättringsåtgärder kan föreslås för 

att åstadkomma en högre utnyttjandegrad av automatlagrets lagringskapacitet?” och symboliseras av 

nummer 5 i figur 4 “Disposition av studie” i metodavsnittet. För att behålla god struktur och öka 

möjligheten för läsaren att följa resonemang är följande kapitel uppdelat i två delar. Kapitlets första 

del, rubrik 5.1 Fördelning av lagerplatser i automatlagret, fokuserar främst på vilka artiklar som bör 

lagerföras i automatlagret medan det läggs fokus på hur differentierade servicenivåer utifrån 

kategorisering kan leda till minskad kapitalbindning i den andra delen, rubrik 5.2 Differentierade 

servicenivåer. Slutsatserna definierar därmed vart vardera produkt ska lagerföras och hur 

differentierade servicenivåer påverkar Abenas kapitalbindning.  

5.1 Fördelning av lagerplatser i automatlagret 

5.1.1 Teoretisk referensram om fördelning av lagerplatser  

Följande teoriavsnitt inkluderar förbättringsförslag för nuvarande lagerstyrning. För att skapa 

ett tillförlitligt lösningsförslag kommer teori om ABC-analys, XYZ-analys samt ABC/XYZ-

analys att användas. Nedan ges en teoretisk referensram över följande teoriavsnitt.  

Illustration 3 - Teoretisk referensram av frågeställning tre 

 

(Egenskapad figur, 2018) 

5.1.1.1 ABC-analys 

Vanligtvis efterfrågas ett företags produkter olika mycket med varierande frekvens samtidigt 

som företaget har olika betydelsefulla kunder. Olika produkter och kunder kräver därmed 

olika servicenivå för att upprätthålla goda kundrelationer och samtidigt bibehålla låga 

kostnader. Det innebär att enhetlig service för alla produkter och kunder bidrar till onödiga 
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kostnader eller låg servicenivå. Det ligger därmed i företags intresse att differentiera kunder 

och produkter för att skapa mervärde för kund och sänka logistikrelaterade kostnader 

(Jonsson & Mattsson, 2016).  

Jonsson & Mattsson (2016) samt De Jager (2011) presenterar ett välanvänt hjälpmedel vid 

differentiering av kunder och produkter, den så kallade ABC-analysen. Analysen baseras på 

80/20-regeln, det vill säga 20 % av företagets produkter eller kunder motsvarar 80 % av 

täckningsbidraget och syftar till att klassificera produkterna eller kunder utefter regeln. 

Täckningsbidraget definieras som försäljningsintäkt minus rörlig kostnad per produkt. 

Gruppen A syftar till de produkter eller kunder som bidrar till störst andel av totala vinsten i 

företaget medan B- gruppen står för näst störst andel och C-gruppen bidrar med minst. A-

produkter är vanligtvis få i antal, cirka 20 % av totalt antal artiklar, men dyra att lagerföra 

medan B-produkter är lite fler, cirka 30 % av totalt antal artiklar, och är näst dyrast att 

lagerföra. Det är cirka 50 % av totalt antal artiklar som är kategoriserade som C-produkter 

vilka också är billigast att lagerföra. 

Vidare beskriver Jonsson & Mattsson (2016) hur säkerhetslager används för att hantera 

efterfrågeökningar eller leveransproblematik. Att inneha säkerhetslager innebär 

kapitalbindning och ökade lagerhållningskostnader. Det är därför av stor betydelse att 

lagerhålla rätt mängd produkter för att minimera kostnader. En ABC-analys kan därför 

användas som ett effektivt hjälpmedel för att fördela servicenivåerna mellan produkterna 

kostnadseffektivt utifrån ett lagerhållnings- och serviceperspektiv.  

5.1.1.2 XYZ-analys 

Som både Šaderová & Marasová (2015) och Scholz-Reiter, Heger, Meinecke & Bergmann 

(2012) beskriver är en XYZ-analys snarlikt uppbyggd som en ABC-analys. Skillnaden mellan 

de två analysverktygen är att XYZ-analysen utgår från produkters prognoser. Syftet är vidare 

att kontrollera och styra lagernivåerna för att minska relaterade kostnader. De olika 

kategorierna X, Y och Z beskriver produkternas efterfrågefrekvens, varav kategori X står för 

produkter med hög frekvens vilket tyder på konstant efterfrågan som är relativt enkel att 

förutse. Kategorin Y inkluderar produkter med mindre efterfrågefrekvens, ofta beroende på 

trender, vilket bidrar till en större utmaning vid prognostisering. I kategorin Z finns produkter 

med minst frekvens, vilket innebär ytterligare utmaning vid prognostisering.  
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Den procentuella fördelningen av XYZ-produkter är samma som vid ABC-kategorisering. 

Det vill säga att X-produkterna står för 80 % av efterfrågan vilket motsvaras av 20 % av alla 

produkter medan det är ett mellanting på cirka 30 % av produkterna som är kategoriserade 

som Y. Andel Z-kategoriserade produkter är cirka 50 % av alla produkter. Genom att 

kombinera ABC- och XYZ-analyserna kan en fullständig överblick över ett företags 

produkter, kunder och lagerhållning bildas (Šaderová & Marasová, 2015 och Scholz-Reiter 

et. al. 2012). Den kombinerade analysen beskrivs mer utförligt nedan. 

5.1.1.3 ABC/XYZ-analys 

De sex ovanstående beskrivna kategorierna inom de två analyserna kan kombineras för att 

ytterligare definiera en produkts betydelse för företaget och samtidigt identifiera möjliga 

kostnadsbesparingar (Berling & Stokkedal, 2008). 

Genom att kombinera de två olika analyserna skapas en ABC/XYZ-tabell som illustreras 

nedan i figur 11. Som nämndes tidigare innehåller kategori A produkter som är av ekonomisk 

betydelse för företaget och kategori X produkter som är enkla att prognostisera på grund av 

hög efterfrågefrekvens. Det innebär att den kombinerade kategorin AX, i figur 11, innehar två 

egenskaper som gör produkterna strategiskt viktiga för företaget. Företaget kan med fördel 

placera AX-produkter i automatlager med automatiserad kontroll. Det är även 

rekommenderat att anpassa servicenivåer individuellt för att erhålla låg kapitalbindning. 

Hanteringen av AZ-produkter är mer komplicerad. Kombinationen innebär dyra produkter att 

lagerföra samt osäker prognostisering. Det innebär nära samarbeten med kund och leverantör 

för att minska osäkerheten kring efterfrågan och korta ledtiderna gör det möjligt för företag 

att kontrollera produkterna bättre och minimera lagerhållningskostnader. Även AZ-produkter 

rekommenderas att lagerföras i automatlager trots den komplicerade hanteringen då AZ-

produkter är enkla att prognostisera. Kategorin AY är ett mellanting av ovanstående 

beskrivna kategorier och bör lagerföras i automatlager (Scholz-Reiter et. al, 2012). 

Det går även att utläsa kombinationer av B-produkter ur figur 11 nedan. BX-produkter har en 

hög efterfrågefrekvens och står för näst störst andel av företagets täckningsbidrag. För BX-

produkter rekommenderas automatiserad kontroll och lagerföring. Kategorin BY är mindre 

prognostiseringsbara men relativt viktiga för företaget. Därmed bör plats prioriteras i ett 

automatlager för sådana produkter. Ytterligare ökad osäkerhet kring förväntad efterfrågan 
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gäller för BZ-produkter och de bör lagerföras i plocklager alternativt i automatlager men i 

mindre kvantitet för att minska risk för hög kapitalbindning vid felaktig prognos (Scholz-

Reiter et. al, 2012). 

Kategorierna för ett företags C-produkter innehåller många, vanligtvis billiga, produkter. För 

produkter inom CX-kategorin rekommenderas automatiserad kontroll och hög servicenivå på 

grund av låga lagerföringskostnader. CY- och CZ-produkterna är både av mindre betydelse 

för företaget och lågfrekventa. Det är därmed i ett företags intresse att identifiera strategiska 

produkter att lagerföra medan resterande produkter med fördel kan säljas som 

beställningsvara och inte lagerföras. Generellt sett rekommenderas inte att lagerföras C-

produkter i automatlagret utan lagerförs vanligtvis på motsvarande buffertlager (Scholz-

Reiter et. al, 2012). 

Figur 11 - ABC/XYZ-analys 

 

(Berling & Stokkedal, 2008) 
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5.1.2 Empiri om fördelning av lagerplatser 

5.1.2.1 Abenas ABC-kategorisering 

I nuläget kategoriserar Abena artiklar enligt A, B eller C utifrån försäljningskvantitet per 

produkt. Det innebär att företaget tar hänsyn till hur stora försäljningskvantiteterna är på en 

viss artikel och kategoriserar artiklarna därefter. Produkter med hög försäljningskvantitet 

tilldelas kategori A medan C-kategorin innehåller artiklar med låg kvantitet, B-kategorin är 

därmed ett mellanting. Hur produkter kategoriseras med hjälp av ABC-kategorisering 

beskrivs mer specifik under rubrik “5.1.1.1 ABC-analys”. I Abenas kategorisering finns det 

ett stort antal artiklar som är markerade med ## istället för A, B eller C. Anledningen till 

varför artiklarna är markerade med ## kan delvis bero på att de artiklarna är 

beställningsartiklar och därmed inte lagerförs alternativt saknar ABC-kategorisering. 

Enligt tabell 3 nedan kan Abenas procentuella fördelning av artiklar enligt ABC- 

kategorisering avläsas. Totalt finns det 4 468 stycken artiklar i Abenas lager varav den största 

andelen (51 %) är okategoriserade produkter (##). I övrigt stämmer Abenas fördelning av 

produkter i de tre kategorierna med vad som beskrivs i teorin av Jonsson & Mattsson (2016) 

samt De Jager (2011), det vill säga att C-kategorin är störst, B-kategorin näst störst och A-

kategorin minst. 

Tabell 3- Procentuell fördelning av artiklar enligt ABC- kategorisering 

Kategori Antal artiklar Andel artiklar i % 

A 304 7 % 

B 560 13 % 

C 1307 29 % 

## 2297 51 % 

Totalt: 4468 100 % 

(Egenskapad tabell, 2018) 

Som komplement till ABC- kategorisering kan företag använda sig av XYZ- kategorisering 

vilket förklaras närmare under rubrik “5.1.1.2 XYZ-analys”. Abena använder sig i nuläget 

inte av XYZ- kategorisering och användningen av den sortens kategorisering kommer 

diskuteras vidare i följande analys.  
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5.1.2.2 Abenas fördelning av lagerplatser 

Som nämns i teoriavsnittet kan ett företag utgå från ABC-kategorisering vid beslut om var 

olika produkter bör lagerföras för att förbättra lagerstyrningen. Utifrån aktuell data om vilka 

produkter som är lagerförda i dagsläget går det att utläsa att drygt en tredjedel (1 183 stycken 

produkter) av Abenas totalt antal lagerförda produkter (3 209 stycken produkter) är placerade 

i automatlagret. Det går även att utläsa att Abena har tillgång till fem olika lager som 

benämns 02, 04, 05, 21 och 22 i data, varav lager 02 är automatlagret och resterande är 

plocklager. Den procentuella fördelningen av lagerplatser presenteras i tabell 4 nedan. 

Tabell 4 - Procentuell fördelning av lagerplatser 

Lager Procentuell fördelning 

2 37 % 

4 59 % 

5 1 % 

21 1 % 

22 3 % 

 100 % 

(Egenskapad tabell, 2018) 

För att förstå sambanden mellan Abenas ABC-kategorisering och dagens fördelning av 

lagerplatser har nedanstående Pivot- tabell skapats, se tabell 5. Syftet är att identifiera om 

företaget har tagit hänsyn till ABC-kategoriseringen eller inte vid beslut om fördelning av 

lagerplats. Kategorin “##” inkluderar alla artiklar som saknar data om ABC-kategorisering. 

Andelen okategoriserade produkter är fler än A-kategoriserade produkter och prioriteras även 

genom att de lagerförs i automatlagret (02), något som bör utredas vidare. Det största antalet 

produkter i automatlagret, lager 02, är produkter inom C-kategorin (473 stycken), därefter 

följer produkter i B- kategorin (308 stycken), A -kategorin (264 stycken) och till sist 

okategoriserade artiklar (138 stycken). Den verkliga fördelningen av lagerplatser är därmed 

motsatsen till vad som rekommenderas i teorin. Det är även tydligt att C-kategorin är störst, 

drygt två gånger större än andelen produkter i A-kategorin, förhållandet motsvarar därmed 

vad teorin beskriver.  
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Flest antal produkter lagerförs i lager 04, vilket är Abenas huvudsakliga plocklager, medan 

1183 stycken artiklar lagerförs i automatlagret (lager 02). Övriga lager används inte i samma 

utsträckning och inkluderar endast ett fåtal lagerförda produkter i förhållande till totalt antal 

produkter. Det framgår även i datan att en del av produkterna lagerförs delvis i automatlager 

och delvis i plocklager och därmed kan vissa produkter förekomma fler gånger i tabell 5 

nedan.  

Tabell 5 - Samband mellan kategorisering och lagerplats 

 

(Egenskapad tabell, 2018) 

Totalt antal produkter (3 209 stycken, se tabell 5) skiljer sig mot totalt antal produkter med 

kategorisering (4 468 stycken, se tabell 3) på grund av att data om lagerfördelning är 

dagsaktuell och innebär att inte alla produkter lagerförs vid det tillfället. Efter att ha granskat 

tillgängligt empiriskt material om hur Abena lagerför sina drygt 3 000 produkter och satt det i 

förhållande till den befintliga ABC-kategoriseringen är det tydligt att beslutet kring 

fördelning av lagerplats inte baseras på täckningsbidrag per produkt.  
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5.1.3 Analys om fördelning av lagerplatser 

Efter att ha granskat empiriskt material om hur Abena hanterar in- och utleveranser, problem 

som kan uppstå, hur företaget har kategoriserat sina artiklar samt vart företaget väljer att 

lagerföra sina artiklar är det tydligt att förbättringar kan göras. Genom att använda tidigare 

uppställda beslutskriterier vid beslut om fördelning av lagerplats möjliggörs konsekvent och 

högre utnyttjande av automatlager. Följande analys är uppdelad i tre delar där varje del 

bygger på varandra som tillslut summeras i en slutsats med den förbättring som är bäst 

lämpad för att öka utnyttjandegraden av Abenas automatlager. 

5.1.3.1 ABC-kategorisering 

Det framgår i empirin att inte alla Abenas produkter är kategoriserade utifrån ABC- 

kategorisering men som trots allt lagerförs i automatlagret. Det stora antalet produkter som är 

kategoriserade med “##” gör det svårt att vara medveten om produktens betydelse för 

företaget och därmed om produkten lagerförs korrekt eller inte. För att få en tydligare bild 

över alla Abenas produkter, 2 908 stycken, och dess täckningsbidrag har en ny ABC-

kategorisering utförts. Det nya sättet att kategorisera artiklar skiljer sig från företagets 

tidigare sätt att kategorisera då den nya ABC-kategoriseringen utgår från produktens 

täckningsbidrag istället för produktens kvantitet som den tidigare ABC-kategoriseringen 

baserats på. Det nya sättet att kategorisera artiklar stödjer Jonsson & Mattsson (2016) teori 

om att exempelvis A-kategoriserade produkter har högt täckningsbidrag.  

Det totala antalet produkter som har kategoriserats på nytt (2 908 stycken) skiljer sig mot 

antalet artiklar som inkluderas i den tidigare ABC-kategoriseringen (4 468 stycken) och som 

lagerförs i dagsläget (3 209 stycken). Differensen beror på att data över försäljningsstatistik 

med mera innehåller information från 2017-04 till 2018-03, och innebär att alla Abenas 

produkter inte har sålts under den givna perioden. Den nya ABC-kategoriseringen innehåller 

därmed färre antal produkter då den utgår ifrån det antal produkter som sålts under det 

senaste året. 

Uträkningarna finns tillgängliga i tillhörande Excel-fil men exempel och förklaringar följer 

nedan. En del av produkterna genererar negativt resultat, dessa har inkluderats och innebär en 

mindre andel A- och B-kategoriserade produkter då det ackumulerade resultatet blir högre. 
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Anledningen till att inkludera produkter med negativt täckningsbidrag är att artiklarna 

fortfarande säljs och bör därför inkluderas i Abenas lagerstyrning. Skillnaden mellan 

procentsatserna av att inkludera eller exkludera produkter med negativt resultat visas i 

kolumn G -J samt nedanstående utdrag från Excel, varav beräkningarna har baserats på de 

grönmarkerade kolumnerna.  

Utdrag från Excel 

 

Kategorierna för vardera produkt har utgått från tre procentsatser, där 80/20-regeln som 

Jonsson & Mattsson (2016) samt De Jager (2011) presenterar ligger till grund. De produkter 

som tillsammans står för 80 % av Abenas täckningsbidrag blir A-kategoriserade, produkter 

som tillsammans står för spannet mellan 80-95% av resultatet blir B-kategoriserade och 

resterande produkter kategoriseras som C.   

Resultatet av beräkningarna presenteras i nedanstående tabell 6. Utfallet stärker teorin, 

förhållandet mellan andelen av vardera kategorin stämmer överens med vad Jonsson & 

Mattsson (2016) samt De Jager (2011) beskriver. Vid jämförelse mellan Abenas tidigare 

ABC-kategorisering som sammanfattas i tabell 3 och den nya kategoriseringen (se tabell 6 

nedan) är det tydligt att antalet C-kategoriserade produkter har ökat med 55 procentenheter, 

även antalet B-produkter har ökat samtidigt som antalet A-kategoriserade produkter har 

minskat. Den nya kategoriseringen speglar tydligare den procentuella fördelning av artiklar i 

kategorierna som presenteras av Jonsson & Mattsson (2016) samt De Jager (2011). Den nya 

kategoriseringen innebär även att alla produkter kategoriseras och därmed finns ingen “##”-

kategori. Det innebär att företaget får en bättre inblick över deras produkter och kan användas 

som verktyg för att på ett bättre sätt säkerställa lagerstyrningen.  
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Tabell 6 - Procentuell fördelning av ABC-kategoriserade produkter 

Kategori Antal artiklar (st.) Andel artiklar (%) 

A 189 6 % 

B 284 10 % 

C 2435 84 % 

Totalt 2908 100 % 

(Egenskapad tabell, 2018) 

ABC-kategorisering är ett tydligt och relativt enkelt beräknat verktyg att utgå från vid beslut 

om vart produkter bör lagerföras. En ny kategorisering möjliggör det för företaget att få en 

inblick över alla produkter, vilket bidrar till en mer tillförlitlig grund vid beslutsfattande.  

5.1.3.2 XYZ- kategorisering 

Automatlagret gör hantering av artiklar snabbare och mer felfritt vilket leder till att de artiklar 

som hanteras mest frekvent och som kunderna beställer mest av bör hanteras i automatlagret. 

Det leder i sin tur till effektiv hantering av högfrekventa artiklar. Med anledning av det här 

har det valts att lägga till en ytterligare parameter vid kategorisering av artiklar, en så kallad 

XYZ-analys som tidigare presenteras av både Šaderová & Marasová (2015) och Scholz-

Reiter et. al (2012) .  

XYZ-analysen genomförs i Excel genom att använda den datan som samlats in från 

affärssystemet kring orderrader. Följande informationsrubriker används i analysen 

● Ordernummer 

● Orderrad 

● Artikelnummer 

Genom att göra en pivottabell på ovanstående information filtreras hur många gånger varje 

artikelnummer förekommer i alla ordrar under tidsperioden som valts. Som tidigare nämnts är 

tidsperioden i det här fallet från 2017-04 till 2018-03. 
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Datan kring hur många orderrader som varje artikel förekommer förs in i uträkningen av 

ABC/XYZ-kategoriseringen. Antalet sorteras från störst till minst antal orderrader och en 

kolumn för orderrader av varje artikel i procentsats skapas. En ytterligare kolumn skapas för 

den ackumulerade procentsatsen av orderrader i fallande ordning som därmed visar hur 

många artiklar som står för de flesta orderraderna vid olika nivåer av ackumulerade 

orderrader.  

Data från Abena innehåller artiklar som saknar inköpskostnad, vilket kan bero på att de har 

köpts in under tidigare period. De 44 stycken produkterna utan inköpskostnad har därmed 

valts att exkludera från kategoriseringen på grund av att information om inköpskostnad krävs 

för att utföra XYZ-kategoriseringen. 

Artiklarna tilldelas därefter en kategori av X, Y & Z där X står för de artiklarna med högst 

efterfrågefrekvens, enligt vad Šaderová & Marasová (2015) och Scholz-Reiter et. al. (2012) 

tidigare beskrivit, och gränsen sätts vid 80 % av de ackumulerade orderraderna vilket leder 

till artiklarna med 53 stycken orderrader eller fler inkluderas i kategorin. I kategorin Y 

inkluderas artiklar med medelhög efterfrågefrekvens och gränsen sätts mellan 80 % - 95 % av 

de ackumulerade orderraderna vilket leder till artiklarna med mellan 53 stycken och 10 

stycken orderrader inkluderas i kategori Y. Z-kategorin tilldelas de artiklar som har en 

procentsats mellan 95 % - 100 % av de ackumulerade orderraderna vilket tilldelas de artiklar 

som har 10 orderrader eller färre. Analysen resulterar i totalt 510 stycken artiklar som 

tilldelas X-kategorin, 732 stycken artiklar tilldelas Y-kategorin och 1 666 stycken som 

tilldelas Z-kategorin vilket visas i tabell 7 nedan. Totalt antal artiklar i analysen är således     

2 908 stycken. 

Tabell 7 - fördelning av artiklar i kategorier 

 

 

 

 

Kategori Antal av XYZ % av totalen 

X 510 17,54% 

Y 732 25,17% 

Z 1666 57,29% 

Totalt 2908 100,00% 
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(Egenskapad tabell, 2018) 

 Diagram 1 - Antal artiklar i varje kategori 

 

         (Egenskapad tabell, 2018)  

5.1.3.3 Förbättrat utnyttjande av automatlager 

Som nämnts tidigare framgår det tydligt att Abena endast använder information om 

lagersaldo vid beslut om placering av artiklar i automatlager. Abenas nuvarande sätt att 

placera varor i automatlagret är inte hållbart på lång sikt ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Orsaken till det baseras på att fördelning av lagerplatser inte sker på ett rationellt sätt som är 

en följd av bristande kontroll över lagret. Företaget använder sig av kortsiktiga lösningar för 

att hantera den aktuella situationen och för att utnyttja automatlagret är det fördelaktigt att 

agera utifrån ett längre tidsperspektiv. I dagsläget finns det artiklar i automatlagret som har 

lagerhållts en längre tid något som kan bero på felberäkningar av produktens 

efterfrågefrekvens av dåvarande beslutsfattare. Det här skapar komplikationer då ej frekventa 

produkter belastar värdefull lagerplats i automatlagret vilket gör att mer frekventa produkter 

tvingas lagerföras på mindre effektiv lagerplats.  

För att Abena ska kunna öka sitt utnyttjande av automatlagret rekommenderas det att 

företaget utgår från ABC/XYZ-kategoriseringen av produkter. Syftet med att utföra 

kategoriseringen är att kunna använda den som beslutsunderlag vid fördelning av 

lagerplatser. Det gör det även möjligt att ta logiska och korrekta beslut som inte beror på 

aktuell beslutsfattare. Beslutsunderlaget för vart artiklarna ska placeras finns därmed 

tillgängligt i affärssystemet för alla lagerarbetare vilket delvis bidrar till större kontroll och 

förståelse.  
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Det är tydligt att utnyttjandet av automatlagret blir högre om beslut angående lagerplats tas 

baserat på en ABC/XYZ- kategorisering. Vad en ABC/XYZ- kategorisering baseras på och 

hur den bör användas vid fördelning av lagerplatser beskrivs mer specifikt av Scholz-Reiter 

et. al (2012) samt Berling & Stokkedal (2008) i studiens teori. En Excel-fil som innehåller 

den nya ABC/XYZ- kategoriseringen har skapats för att enklare kunna jämföra med 

ursprungsläget men som även ligger till grund för kommande kapitel.  

Tabell 8 nedan visar i vilket lager de olika artikelkategorierna borde lagerföras för att utnyttja 

automatlagret på bästa sätt. Efter att de olika artiklarna kategoriserats med ABC/XYZ valdes 

typ av lager som passar produkterna bäst baserat på vad Scholz-Reiter et. al (2012) 

presenterar. Lagertyp 2 är Abenas automatlager och artiklarna har tilldelats automatlagret 

baserat på deras frekvens och betydelse för företaget utefter hur Berling & Stokkedal (2008) 

definierar det med sin modell vilket beskrivs i figur 11 i kapitel 5.1.1.3 ABC/XYZ- analys. 

Lagertyp 4 är en sammanslagning av alla Abenas plocklager (nummer 4, 5, 21, 22) där ej lika 

frekventa och/eller betydelsefulla produkter borde lagerföras och därav har BZ, CY och CZ 

blivit tilldelade plocklagret vilket även stöds av teorin i kapitel 5.1.1.3.  

BZ är den produktkategorin som i mån av plats kan placeras i automatlager. I Abenas fall 

valdes det att prioritera andra produkter vilka anses som tillräckliga för att kunna utnyttja 

automatlagret bäst. I studien är syftet att identifiera vilka produkter som bör lagerföras i 

automatlagret vilket gör det naturligt att sammanslå de olika plocklagren i beräkningarna. I 

nedanstående tabell 8 beskrivs vart vardera produktkategori bör lagerföras utifrån ABC/XYZ-

kategorisering. Tilldelningen av lager för artiklarna stärker teorin som Bergling & Stokkedal 

(2008) samt Scholz-Reiter et. al, (2012) beskriver. AX, AY, AZ, BX, BY och CX- 

kategorierna bör därmed lagerföras i automatlager medan resterande kategorier, BZ, CY och 

CZ, tilldelas lagerplats i buffert- och plocklager. 
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Tabell 8 -Lagerfördelning baserad på ABC/XYZ-kategorisering 

 

(Egenskapad tabell, 2018) 

Nedan, i tabell 9, följer en sammanställning med information om den nya fördelningen av 

lagerplatser med hjälp av ABC/XYZ -kategorisering. I tabellen presenteras resultatet av vilka 

produkter som enligt beräkningar bör lagerföras vart. Det framgår tydligt att majoriteten av 

produkterna rekommenderas att lagerföras i lager 4, det vill säga plocklager. Fördelningen 

följer de beslutskriterier som beskrivits ovan. En grafisk illustration av fördelningen av 

antalet artiklar i respektive kategori har skapats, se diagram 2 nedan. Här framgår det tydligt 

att exempelvis kategori CZ innehåller flest artiklar medan kategori AX innehåller avsevärt 

mindre antal artiklar men är av större betydelse för företaget, på grund av högre 

täckningsbidrag per produkt. 

Tabell 9- Fördelning av lagerplatser med ABC/XYZ 

 

(Egenskapad tabell, 2018) 
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Diagram 2- Grafisk illustration av fördelning 

 

(Egenskapad tabell, 2018) 

Med tanke på att kvantiteterna mellan den nya och tidigare kategoriseringen skiljer sig så har 

även en tabell över den procentuella fördelningen skapats för att kunna göra en jämförelse, se 

tabell 10 nedan. I tabellen valdes det att sammanslå procentsatserna för lager 4, 5, 21 och 22 

till endast lager 4 med anledning till att möjliggöra en tydligare jämförelse mellan den nya 

och tidigare versionen. Den nya kategoriseringen innebär att färre produkter prioriteras 

genom att lagerföra dessa i automatlagret, vilket även bidrar till att fler pallplatser kan 

tilldelas per artikel. Omprioriteringen i automatlagret optimerar kapacitetsutnyttjandet av 

automatlagret då icke-frekventa och mindre betydelsefulla produkter lagerförs på mindre 

värdefull pallplats i plocklager. Mer frekventa och betydelsefulla produkter för företaget kan 

på så sätt lagras i automatlagret.  

Nedanstående tabell 10 över den procentuella fördelningen av lagerplatser tyder på en 

förändring procentuellt efter den nya kategoriseringen. Den nya kategoriseringen innebär att 

ett mindre antal produkter lagerförs i automatlagret, vilket i sin tur bidrar till att de mest 

värdefulla artiklarna får tillgång till fler lagerplatser i automatlagret. Genom att noggrant 

besluta om vilka artiklar som bör lagerföras vart kan förflyttningarna inom lagret i syfte att 

fylla på automatlagret minska, i och med att icke betydelsefulla eller mindre frekventa 

produkter lagerförs i andra lager. Fördelningen symboliserar 80/20-regeln som presenteras av 

Jonsson & Mattsson (2016) samt De Jager (2011) i teorin, det vill säga att 20 % av Abenas 

produkter är de mest betydelsefulla och frekventa och bör därför lagerföras i ett prioriterat 

lager, automatlagret.  
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Tabell 10- Procentuell fördelning av lagerplatser 

Lager %- fördelning ny kategorisering %- fördelning tidigare kategorisering 

2 20 % 37 % 

4 80 % 63 % 

 (Egenskapad tabell, 2018) 
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5.1.4 Slutsats om fördelning av lagerplatser 

Som framgår av ovanstående analys innebär en ny kategorisering samt ytterligare en 

kategoriparameter fördelar för Abena. Den rekommenderade fördelningen av artiklar utifrån 

kategoriseringen innebär fler lagerplatser till de mest betydelsefulla och frekventa 

produkterna i automatlagret, något som minskar företagets behov av förflyttningar inom 

lagret i syfte att fylla på automatlagret. En ny kategorisering där alla produkter inkluderas 

möjliggör effektivare lagerstyrning, det vill säga tydligare beslutskriterier för fördelning av 

lagerplatser som bidrar till konsekvent beslutsfattande på Abenas lager. Slutsatsen 

presenteras grafiskt i nedanstående tabell 11 där det går att utläsa att antalet artiklar i 

automatlagret har nästan halverats vilket innebär mer yta till betydelsefulla och högfrekventa 

artiklar i automatlagret.  

Tabell 11 - Slutlig omprioritering i automatlager 

 

(Egenskapad tabell, 2018) 
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5.2 Differentierade servicenivåer  

5.2.1 Teori om differentierade servicenivåer 

Följande kapitel inkluderar förbättringsförslag på hur Abena kan minska sin kapitalbindning 

med hjälp av att differentiera servicenivåer utifrån ABC/XYZ-kategorisering, därmed följer 

teori om ekonomisk orderkvantitet, säkerhetslagerdimensionering, beställningspunkt, 

kapitalbindning och känslighetsanalys. Nedan ges en teoretisk referensram för följande 

teoriavsnitt. 

Illustration 4 - Teoretisk referensram för frågeställning 3 

 

(Egenskapad figur, 2018) 

5.2.1.1 Ekonomisk orderkvantitet (EOK) 

San-José, Sicilia, González-De-La-Rosa, & Febles-Acosta (2017) skriver i sin artikel att 

lagerteori är en nödvändig resurs för att det ska kunna tas optimala beslut kring hur mycket 

som ska beställas och när påfyllningsordern ska läggas gentemot sina leverantörer. För att 

maximera vinsten måste företagen koordinera funktionerna inköp, tillverkning och 

distribution. Lagret av varor är av stor betydelse då det har en stor ekonomisk påverkan på 

företaget eftersom företag strävar efter låga lagernivåer för att minimera kapitalbindning 

samtidigt som krav på servicenivåer ställs. Därmed är kontrollen av materialflödet 

betydelsefullt för företagets effektivitet av lagerverksamhet (Mattsson, 2016). 

EOK-modellen hjälper logistiker att ta det bästa beslutet kring vilken kvantitet som ska 

beställas för att utnyttja lagret maximalt (San-José, et al., 2017). Formeln för EOK är något 

förenklad och tar inte hänsyn till vissa aspekter men den ger ändå ett bra beslutsunderlag för 

att kunna beställa rätt kvantitet utifrån ett kostnadsperspektiv. Formeln är lätt att 

implementera i affärssystem och kan därmed anpassas utefter skiftningar i efterfrågan och 

utbud (Jonsson & Mattsson 2016). 



 

64 

 

Ledtid definieras ofta som den tid som löper mellan att ordern har lagts av kunden tills dess 

att kunden har mottagit ordern. Ledtid kan också definieras som leverans men får inte vara 

längre än ledtiden enligt avtalet som kund och leverantör har kommit överens om (Hammami, 

Frein, Bahli, 2017).  

Ordersärkostnad består av sammansatta kostnader som är associerade med inköpet av 

material genom en order. De här kostnaderna brukar inkludera kostnaden av att göra en 

inköpsorder, fraktkostnader och all annan kostnad som kan uppstå vid ett inköp (Monczka, 

Handfield, Giunipero, Patterson, 2016). 

Formeln för att räkna ut EOK bygger på följande antaganden som Jonsson (2008) beskriver i 

sin bok: 

● Efterfrågan per tidsenhet (E) är konstant och känd. 

● Ledtiden för påfyllnad är konstant och känd. 

● Lagret fylls på helt vid leverans. 

● Ordersärkostnad per ordertillfälle är konstant och känd samt oberoende av 

orderkvantiteten. 

● Lagersärkostnad i procent per tidsenhet är konstant och känd samt oberoende av 

orderkvantiteten. 

● Varuvärdet per styck är konstant och känt samt oberoende från orderkvantitet samt 

ordertillfälle. 

 

Formeln för uträkning av EOK samt variablernas betydelse som Jonsson & Mattson (2016) 

presenterar är som följer: 

𝐸𝑂𝐾 = √
2 ∗ 𝐸 ∗ 𝑂

𝐿 ∗ 𝑉
 

𝐸 = Efterfrågan per tidsenhet 

 

𝑂 = Ordersärkostnaden per ordertillfälle 

 

𝐿 = Lagersärkostnaden i procent per tidsenhet 

 

𝑉 = Varuvärde per styck  
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Diagram 3- Ekonomisk orderkvantitet nedanför visar den exakta punkt där total särkostnad är 

som lägst samtidigt som lagersärkostnaden möter ordersärkostnad vilket skapar den optimala 

orderkvantiteten.  

Diagram 3 - Ekonomisk orderkvantitet 

 

(Jonsson & Mattson, sid. 418, 2016) 

5.2.1.2 Säkerhetslagerdimensionering 

Säkerhetslager är en term som används av logistiker för att beskriva den extra nivå av 

produkter som företag vanligtvis lagerför för att minska risken att produkter i lager tar slut. 

Anledningen till att företag behöver ett säkerhetslager uppstår på grund av att det finns 

osäkerheter i materialflöden såsom efterfrågestörningar och utbudsstörningar vilket måste 

hanteras för att undvika att kunder blir drabbade. En tillräcklig nivå av säkerhetslager gör att 

verksamheter kan fortsätta leverera till kunder ostört (Jonsson & Mattsson, 2016). 

Korponai, Tóth & Illés (2017) skriver i sin artikel att den ständiga servicen företag erbjuder 

sina kunder genom att ha varor i lager ibland kan brytas någonstans i kedjan av 

materialflödet. Det kan orsaka förvirring hos både kunderna och leverantörerna då dessa 

förväntar sig att servicen alltid ska finnas där enligt prognoserna. Detta orsakas vanligtvis av 

felaktig säkerhetslagerdimensionering på grund av att företag har försökt nå en viss 

ekonomisk effektivitet genom att sänka nivåerna på säkerhetslagret. 
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Den klassiska strategin kring säkerhetslagerdimensionering för att optimera lagernivån 

baseras på den lägsta möjliga totala kostnaden för att hålla varor i lager. Kostnaderna kan 

delas in i tre kategorier (Korponai, Tóth & Illés, 2017): 

● Kostnader kopplade till inköpsaktiviteter såsom förhandling, orderläggning. Oftast 

avtagande totalkostnad i takt med ökad orderkvantitet. 

● Kostnader kopplade till lagerhållning, såsom truckar, ställ, fastigheter. Oftast linjärt 

ökande kostnad. 

● Kostnader kopplade till konsekvenser av brister i lagernivåer även kallat 

bristkostnader. 

Diagram 4- Säkerhetslagerdimensionering nedanför visar den teoretiska bakgrunden till 

säkerhetslagerdimensionering genom servicenivå. Kurva A visar den maximalt tänkbara 

förbrukning, kurva B visar den mest sannolika förbrukningen och kurva C visar minsta 

tänkbara förbrukningen under ledtiden. Kurva D visar den sannolikhet som förbrukningen 

kan hamna på mellan högsta- och lägsta värden. Genom att bestämma servicenivå kan företag 

räkna ut hur stort säkerhetslagret behöver vara (Jonsson & Mattsson, 2016). 

Diagram 4 - Säkerhetslagerdimensionering 

 

(Jonsson & Mattsson, s. 330, 2016) 

Syftet med säkerhetslagret är inte att eliminera risken för brist av varor till 100 % utan målet 

är att nå en viss procentsnivå av risken att få slut på varor. Den här nivån kallas servicenivå 

och visar den accepterade procentuella nivån för lagerbrist. För att bestämma kvantiteten av 

säkerhetslagret genom servicenivåer kan företag differentiera nivån på varje enskild artikel 
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eller artikelgrupp. Genom att differentiera kan företag uppnå en lägre kostnad för 

lagerhållning utan att ge upp servicenivåer. Man differentierar nivån mellan produkterna 

baserade på ABC-kategorier som beskrivs i ett ovanstående kapitel och får ett medelvärde på 

servicenivån (Jonsson & Mattsson, 2016). 

Mattsson (2008) skriver i sin artikel att det finns två huvudsakliga beräkningsmetoder för att 

beräkna säkerhetslagret, cykelservice som kommer att benämnas som SERV1 och 

fyllnadsgradsservice som benämns enligt SERV2. SERV1 visar sannolikheten att brist inte 

uppstår under en lagercykel och SERV2 visar andelen av efterfrågan som kan levereras direkt 

från lager. Beroende på situation och uppfattning föredras den ena beräkningsmetoden 

framför den andra.  

SERV2 visar tydligast leveransförmåga och visar hur stora bristkvantiteter som kan 

förväntas. SERV1 kan vara enklare beräkningsmässigt och användes ofta inom industrier förr 

i tiden vilket bidragit till att beräkningsmetoden används än idag. Kundens uppfattning om en 

leverantörs leveransförmåga baseras vanligtvis på hur ofta bristsituationer uppstår och inte på 

hur stora kvantiteter som det uppstår vid brist. Det här har medfört att SERV1 använts oftare 

inom distribution då det strävas efter att bibehålla högt antal nöjda kunder. Det här innebär att 

fokus inte varit på hur stora kvantiteter som orsakat brist vilket SERV2 visar (Mattsson, 

2008). 

För att bestämma storleken på säkerhetslagret finns det olika metoder. Till exempel kan 

högvärdesartiklar ges servicenivån 95 %, mellanvärdesartiklar 97 % och lågvärdeartiklar 99 

%. Anledningen till varför artiklar med högt värde vanligtvis tilldelas en lägre servicenivå än 

mellan- och lågvärdeartiklar beror på lagerhållningskostnader, det vill säga ju mer värdefull 

artikel desto dyrare att lagerföra. SERV2 eller fyllnadsgradsservice är den servicenivå som 

mäter andelen av efterfrågan som kan tillfredsställas direkt från lager (Jonsson & Mattsson, 

2016). 
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SERV2 beräknas på följande sätt: 𝐸(𝑧) =
(1−𝑆𝐸𝑅𝑉2) ∗ 𝑄

𝜎
 

𝜎 = efterfrågans standardavvikelse under ledtiden 

𝑄 = orderkvantiteten i medeltal 

𝑆𝐸𝑅𝑉2 = servicenivån 

E(z) anger värdet av servicefunktionen och avläses gentemot en servicefunktionstabell och 

säkerhetslagret storlek ges utifrån värdet från tabellen (Jonsson & Mattsson, 2016). 

För att genomföra en beräkning av säkerhetslager krävs information kring önskad servicenivå 

och efterfrågans standardavvikelse under ledtiden. Genom att multiplicera faktorerna 

beräknas det optimala säkerhetslagret för den specifika produkten, se ekvation nedan 

(Jonsson & Mattsson, 2016). 
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5.2.1.3 Beställningspunkt 

En beställningspunkt, även kallad referenskvantitet, avgör när påfyllnad av lager via 

produktion eller anskaffning bör ske för att återgå till önskad lagernivå. Beställningspunkten 

är en kvantitet av varor som bestäms av efterfrågan under ledtiden samt den valda 

säkerhetslagerdimensioneringen i företaget. Den förväntade efterfrågan under ledtiden 

beräknas utifrån prognoser, tidigare statistik eller bruttobehov. För att tydliggöra sambandet 

mellan efterfrågan och säkerhetslager kring en beställningspunkt har nedanstående diagram 5 

skapats. Diagrammet synliggör att förbrukningen under ledtiden är den kvantitet som 

beställningspunkten är utsatt till. Säkerhetslagret fungerar därmed som en säkerhet för att 

kunna hantera eventuella efterfrågeökningar och/eller ledtidsförseningar (Silver, Bischak & 

De Kok, 2011). Enligt Nahmias (2013) beräknas beställningspunkten för företag med hjälp av 

följande ekvation: 

Diagram 5 - Beställningspunktsystem 
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(Jonsson & Mattson, sid. 311, 2016) 

Det finns två olika beställningspunktsystem, transaktionsbaserat system och 

periodinspektionssytem. Det förstnämnda systemet innebär kontinuerlig kontroll av 

lagersaldon där en order läggs i direkt anslutning till att beställningspunkten nås. Ett sådant 

system orsakar högre administrativa kostnader på grund av ständigt behov av kontroll men 

även lägre säkerhetslager i och med mindre och mer frekventa leveranser eller 

produktionskvantiteter. Periodinspektionssystem innebär kontroll av lagersaldon vid 

bestämda intervaller, exempelvis veckovis. Om lagernivån är under beställningspunkten 

läggs en order. Systemet innebär lägre administrativa kostnader då färre kontroller behövs 

samt ökad möjlighet till samleverans. En nackdel är ökat säkerhetslager då 

kontrollintervallerna innebär att företaget måste säkerställa att det finns artiklar på lagret för 

en längre period i jämförelse med kontinuerlig kontroll (Jonsson & Mattsson, 2016).  

5.2.1.4 Kapitalbindning 

Kapitalbindning är det kapital som binds upp vid investeringar som företaget gör. Det kan till 

exempel handla om investeringar som görs i anläggningar då företaget binder upp kapital en 

ny byggnad. När företaget binder kapital i anläggningstillgångar hindrar det företagets 

betalningsförmåga samtidigt som kapital frigörs vid exempelvis minskade lagernivåer. Nedan 

följer beräkning av kapitalbindning (Jonsson & Mattsson, 2016). 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑏𝑖𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 ∗ 𝑉𝑎𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

5.2.1.5 Känslighetsanalys 

Investeringar görs bland annat av företag i förhoppning om att det ska generera något tillbaka 

till företaget inom en viss framtid. Eftersom framtiden är förknippad med osäkerhet kan 

företag använda känslighetsanalyser för att bilda en uppfattning om hur en investering 

påverkas av till exempel variationer i kalkylräntan. Företag kan använda känslighetsanalyser 

som ett verktyg där beräkningar sker med hjälp av variabler för att på så sätt kunna se hur en 

investering skulle påverkas av möjliga förändringar. Beroende på hur mycket eller lite 

investeringen påverkas avgör hur känslig investeringen är (Koyamada, Koyama, Nakae & 

Ishii, 2015) 
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5.2.2 Empiri om differentiering av servicenivåer 

Data har begärts från Abena i syfte att identifiera nuvarande lagervärden av säkerhetslager, 

beställningspunkt, orderkvantitet och servicenivå. Informationen i Excel är ostrukturerad med 

olika artikelnummer för samma produkt med ny design, uppdaterade artikelnummer med ny 

uppbyggnad och ej sammanställd data. Problem uppstod då olika enheter av kvantiteter 

används vid försäljning och inköp av samma artikel, vilket bidrog till försvårad beräkning av 

artiklarnas styckpris.  

5.2.2.1 Säkerhetslager 

I data från Abena saknas det information om hur stort säkerhetslager vardera artikel har. 

Utifrån tillgänglig information om efterfrågans standardavvikelse under ledtiden och aktuell 

servicenivå på 98,2 % har beräkningar av säkerhetslager utförts. Kvantiteten säkerhetslager 

varierar stort beroende på artikel, fem exempel visas i nedanstående tabell 12. Kvantiteterna 

presenteras i styck och kan därmed vara mycket höga, som exempelvis säkerhetslagret för 

vinylhandskar.  

Tabell 12 - Exempel på säkerhetslager 

 

(Egenskapad tabell, 2018) 

Det är tydligt att Abena saknar inblick över hur många artiklar som lagerförs i syfte att täcka 

upp för eventuella efterfrågeökningar och/eller leveransavvikelser. Beräkningarna som utförts 

möjliggör det för företaget att få en större förståelse för vilka och hur många produkter som 

lagerförs idag. 
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5.2.2.2 Beställningspunkt  

Av tillgänglig data från företaget går det att utläsa att Abena i nuläget inte använder sig av en 

specifik beställningspunkt för vardera artikel. Data som tilldelat kan anses som missvisande 

eller mindre trovärdig då den endast inkluderar information från ett år tillbaka.  

Företaget möter en del utmaningar när det gäller beställning av artiklar som till exempel 

långa ledtider. Abena har ett flertal leverantörer som är lokaliserade världen över varav den 

största andelen leverantörer är belägna i Asien. Leverantörerna från Asien har vanligtvis 

långa ledtider på uppemot 20 veckor vilket ställer högre krav på planering vid beställning av 

produkter. Det händer ibland att Abena beställer tre ordrar samtidigt för att få leveranserna 

utspridda på tre olika perioder. Företaget har dock behövt hantera en del problem vid stora 

beställningar då leveranserna kommer på samma gång istället för vid spridda tillfällen som 

Abena önskat. Riktlinjer för beställningspunkter från moderbolaget i Danmark sägs dock 

komma inom en snar framtid.  

Tabell 13 nedan är en sammanställning av sex olika leverantörer som Abena har samarbete 

med. Tabellen visar vart leverantörerna är lokaliserade, leveransens ledtid, produkttyp och 

standardavvikelsen av ledtider. Exempelvis har leverantör A från Polen en ledtid på tre dagar 

med en standardavvikelse på noll dagar vilket skiljer sig stort från leverantör F från Vietnam 

som har en ledtid på 174 dagar och en standardavvikelse på 21,5 dagar. Variationerna mellan 

leverantörerna ställer krav på Abenas planering av orderläggning och kommunikation med 

leverantörer och kunder.  

Tabell 13 - Variation av standardavvikelse under ledtid 

(Egenskapad tabell, 2018) 

Leverantör Ledtid (dagar) Standardavvikelse Från Produkt 

A 3 0 Polen Table Top 

B 6 2 Belgien Cleaning 

C 20 10,9 Sverige Body Wash 

D 51 6,8 Italien Table Top 

E 95 38,6 Tyskland Food service 

F 174 21,5 Vietnamn Gloves 
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5.2.2.3 Orderkvantitet 

Artikeldatan från Abena innehåller information från cirka 16 månader tillbaka. Det går att 

utläsa att antalet beställda artiklar varierar med tiden. Abena utgår därmed inte efter en 

bestämd orderkvantitet vid beställning av produkter. Exempelvis beställs artikeln “Knife 

PLA”, även benämnd “Knife, C-PLA, 16,5 cm” 11 gånger under den givna perioden med 

varierande kvantitet, se tabell 14 nedanför. Artikel beställs då med en variation på 26 stycken.  

Tabell 14 - Exempel orderkvantitet 

Datum Artikelnummer Artikelbenämning Orderkvantitet (st.) 

2016-11-28 132454 Knife PLA 4 

2016-11-29 132454 Knife PLA 4 

2016-12-01 132454 Knife PLA 4 

2017-03-01 13245402 Knife, C-PLA, 16,5 cm 6 

2017-03-22 13245402 Knife, C-PLA, 16,5 cm 9 

2017-07-20 13245402 Knife, C-PLA, 16,5 cm 8 

2017-11-02 13245402 Knife, C-PLA, 16,5 cm 8 

2018-02-06 13245403 Knife, C-PLA, 16,5 cm 6 

2018-02-13 13245403 Knife, C-PLA, 16,5 cm 10 

2018-03-28 13245403 Knife, C-PLA, 16,5 cm 12 

2018-03-29 13245403 Knife, C-PLA, 16,5 cm 30 

  Avvikelse (styck) 26 

(Egenskapad tabell, 2018) 

5.2.2.4 Servicenivå  

Företagets önskade servicenivå är 98 % på alla lagerförda produkter och använder sig av 

SERV2, det vill säga fyllnadsgradsservice vid säkerhetslagerdimensionering. Måttet är 

använt inom företaget under en lång period och används allmänt inom koncernen. Utifrån 

data från Abena har den faktiska servicenivån beräknats till 98,2 %, som presenteras mer 

detaljerat i följande analys. Företaget uppnår önskad servicenivå och kan därmed 

tillfredsställa 98,2% av kunders efterfrågan direkt från lagret.  
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5.2.3 Analys om differentierade servicenivåer 

I dagsläget saknas det fullständig data om hur företagets lagerstyrning påverkar dess 

kapitalbindning av lagerförda varor. Det ligger därmed i företagets intresse att vidare 

analysera huruvida olika servicenivåer utifrån ABC/XYZ-kategorisering kan påverka 

kapitalbindningen. Beräkningarna av kapitalbindning har utgått från Jonsson & Mattssons 

(2016) tidigare beskrivna ekvation. 

Med bakgrund till att följande analys kommer utgå ifrån påverkan på kapitalbindning vid 

differentierade servicenivåer så har en ny ABC-kategorisering beräknats baserad 

försäljningsvärdet per artikel av de artiklar som sålts under perioden 2017-03 till 2018-04. 

Tillvägagångssättet är detsamma som vid tidigare beräkning under rubrik 5.1 “Fördelning av 

lagerplatser i automatlagret” men istället för att basera kategorisering på täckningsbidraget 

kommer den att baseras på artikelns försäljningsvärde. Beräkningarna har utgått ifrån samma 

procentsatser för gränssnitten, det vill säga artiklar som står för 80 % av det ackumulerade 

försäljningsvärdet tilldelas kategori A, artiklar som står för mellan 80-95 % av det 

ackumulerade försäljningsvärdet tilldelas kategori B och de resterande artiklarna tilldelas 

kategori C. 

För att öka analysens användbarhet och trovärdighet har produkter som Abena har gett bort i 

marknadsföringssyfte samt artiklar med ofullständig data om ledtider, standardavvikelse 

och/eller försäljningsvärden sållats bort från beräkningarna. Situationen med bristfällig 

information har även inneburit att beräkningarna baserats på försäljningsvärdet för artikeln 

istället för inköpsvärdet som vanligtvis används. Slutligen kunde fullständiga beräkningar för 

nuvarande och ny kapitalbindning utföras på totalt 1918 artiklar. Mattson (2008) presenterar 

SERV2 som studiens beräkningar kommer baseras på eftersom verktygen används inom 

Abena idag. 

5.2.3.1 Nuvarande kapitalbindning 

I dagsläget använder Abena sig av en servicenivå på 98,2% på alla deras artiklar vilket har 

tillämpats vid uträknandet av nuvarande kapitalbindning. För att göra en sammanställning av 

företagets nuvarande kapitalbindning har en simulator utformats där servicenivåer enkelt kan 

justeras för att se påverkan av kapitalbindning. Uträkningen av kapitalbindningen kräver 
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ordersärkostnad och lagerränta vilket var information som inte finns tillgänglig hos Abena. 

Dock gavs det information om att deras nuvarande kapitalbindning är ungefär 58 000 000 

kronor vilket stämmer överens med företagets senast bokförda lagervärde från 

årsredovisningen 2017. Med hjälp av givna servicenivåer för samtliga produkter och 

information om kapitalbindning beräknades en ordersärkostnad på 25 kronor och en 

lagerränta på 25 % i stimulatorn vilket visas i tabell 15 nedan. Beräkningen av nuvarande 

kapitalbindning gjordes för att kunna jämföra med en ny kapitalbindning där differentierade 

servicenivåer utifrån ABC/XYZ-kategorier används. 

Med hjälp av värdena på ordersärkostnad, lagerränta och servicenivå beräknades 

kapitalbindningen till 57 906 908 kronor (se tabell 15) vilket stämmer överens med den 

ungefärliga kapitalbindning som kunde utläsas från företagets årsredovisning. Jonsson & 

Mattsson (2016) presenterar i teorin en förklaring till vilken servicenivå företag bör använda 

sig av på de olika produkter beroende på dess betydelse för företaget för att minska 

kapitalbindningen. I och med att Abena använder samma servicenivå för samtliga produkter 

så ökar dess kapitalbindning då högvärdesprodukter lagerförs i stor mängd, på så sätt styrker 

Abenas nuvarande kapitalbindning vad Jonsson & Mattsson (2016) presenterar i teorin. 

Tabell 15 - Nuvarande kapitalbindning 

   

 

 

 

 

 

 

 

(Egenskapad tabell, 2018) 
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5.2.3.2 Känslighetsanalys 

För att undersöka hur stor påverkan de olika servicenivåerna har på varje artikelgrupp 

genomförs en känslighetsanalys enligt syftet som tidigare presenterats av Koyamada et al. 

(2015). Tabell 16 nedan visar vilken kapitalbindning som uppstår när artiklar inom samma 

kategori har samma servicenivå och visar även den procentuella kapitalbindande 

förändringen av ökningen i servicenivå. I tabell 16 och diagram 5 nedanför visas hur 

exempelvis artiklarna i kategori X har en kapitalbindning på cirka 45,7 miljoner kronor som 

ökar till cirka 49,4 miljoner kronor vid en ökning av 1 % i servicenivå. Det här motsvarar en 

ökning på cirka 3,7 miljoner kronor och 7,46 % vilket är den största ökningen sett till 

kapitalbindningen av alla kategorier. Däremot är det här inte den känsligaste kategorin då Y-

kategorin ökar med 9,51 % av motsvarande ökning i servicenivå men som innebär en ökning 

på endast 0,35 miljoner kronor i kapitalbindning. Det visar att kategori Y är känsligare för 

förändringar i servicenivåer. Notera att det är summan av kategorierna A, B och C respektive 

summan av kategorierna X, Y och Z som avser den totala kapitalbindningen och inte samtliga 

kategorigrupper tillsammans. Ovanstående diskussion ligger till grund för vilka servicenivåer 

som tilldelats respektive kategori vid beräkning av ny kapitalbindning nedan. 

Tabell 16 - Kapitalbindning vid olika servicenivåer 
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Diagram 5 nedanför visar en grafisk illustration av hur servicenivåerna påverkar kategorins 

kapitalbindning. Det är tydligt att kategori X har en stor betydelse för företagets 

kapitalbindning, därefter följer kategori A och B. Minst påverkan på kapitalbindningen har 

kategori Z som innehåller de lågfrekventa produkterna. 

Diagram 5 - Känslighetsanalys vid olika servicenivåer av ABC/XYZ-kategorier 

 

5.2.3.3 Kapitalbindning förbättringsförslag 

Som beskrivs inledningsvis i kapitel 5.2 valdes det att beräkna en ny ABC- kategoriseringen 

utifrån artiklarnas försäljningsvärde. Anledningen till en ny beräkning är att kommande 

analys utförs i syfte att beräkna påverkan av kapitalbindning utifrån differentierade 

servicenivåer beroende på ABC/XYZ-kategori. Värdet per artikel är därmed mer relevant att 

basera beräkningarna på än dess täckningsbidrag. Utfallet presenteras i nedanstående tabell 

17, där kategori A blir tilldelad 245 stycken artiklar, kategori B tilldelas 387 stycken artiklar 

och kategori C tilldelas 1 286 stycken artiklar vilket följer den 80/20-regel som diskuterats i 

kapitel 5.1.1 “Teoretisk referensram för fördelning av lagerplatser”.  
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Tabell 17 - Fördelning vid ABC-kategorisering utifrån försäljningsvärde 

Kategori Antal artiklar 

A 245 

B 387 

C 1286 

Totalt 1918 

För att minska kapitalbindningen ges de olika artikelkategorierna en differentierad 

servicenivå, enligt vad teorin beskriver, beroende på försäljningsvärdet av artikel. För att 

reducera kapitalbindningen i företaget beräknas nya servicenivåer med hjälp av Excel-

verktyget “Problemlösaren” som testar en mängd olika kombinationer för att hitta den mest 

fördelaktiga lösningen, det vill säga lägst kapitalbindning, enligt den teori som Jonsson & 

Mattsson (2016) beskriver. 

För att den genomsnittliga servicenivån ska bli så verklighetsanpassad som möjligt kommer 

de artiklar som beställs oftast viktas som tyngre och ha större påverkan på den genomsnittliga 

servicenivån. Anledningen till det här är att eventuell bristkvantitet av artiklarna kommer att 

märkas av oftare av kunder. Exempelvis beställs artikelnummer 442505 1 412 gånger per år 

och därmed viktas dess betydelse för den genomsnittliga servicenivån som 1,259 % jämfört 

med artikelnummer 1 702 som beställs 99 gånger per år och viktas därmed som 0,088 %. 

Summan av alla viktade genomsnittliga servicenivåer avser den totala servicenivån av lagret. 

Abena ämnar behålla en servicenivå på cirka 98 %, vilket även är den önskvärda servicenivån 

i offentliga upphandlingar. Högvärdesartiklar, som är relativt dyra att lagerhålla, ges en lägre 

än önskad servicenivå vilket innebär att antalet artiklar i säkerhetslagret minskar. Det här 

innebär en ökad risk för brist för artiklarna då färre artiklar lagerhålls. Artiklarna i kategori A 

ges därmed förbättringsförslaget att lagerföras enligt en servicenivå på 95 %, se tabell 18 

nedan. Det innebär en mindre påverkan på den genomsnittliga servicenivån men däremot stor 

påverkan på kapitalbindningen då artiklarna har ett högt kapitalvärde men är få i antal. 

Medelvärdesartiklarna i kategori B ges servicenivån 97 % enligt vad som anges av Jonsson & 

Mattsson (2016). B-artiklarna blir en sorts motvikt till de övriga kategorierna som påverkar 
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kapitalbindningen och den genomsnittliga servicenivån ungefär lika mycket. Därmed hålls 

denna servicenivå så nära den önskvärda servicenivån som möjligt. 

Lågvärdesartiklarna i kategori C ges servicenivån 98 % enligt vad som anges i den 

ovanstående teorin av Jonsson & Mattsson (2016). C-artiklarna har en stor påverkan på den 

genomsnittliga servicenivån eftersom artiklarna är många i antal men det låga varuvärde per 

artikel gör att kapitalbindningen förändras minimalt utav ett skifte i servicenivån. 

Problemlösaren i simulatorn ger den lägsta kapitalbindningen vid 98 % för C-artiklarna men 

visar även att en högre servicenivå kan erhållas om användaren önskar men till en bekostnad 

av högre kapitalbindning. 

XYZ-kategorierna hanteras på ett omvänt sätt gentemot ABC-kategorierna. De mest 

högfrekventa artiklarna ges en hög servicenivå eftersom dessa artiklar oftast beställs av 

kunderna och därmed skulle bristkvantitet ha större påverkan på företaget. X-artiklarna, det 

vill säga högfrekventa artiklar, ges servicenivån 98,5% vilket leder till en stor påverkan på 

kapitalbindningen medan den genomsnittliga servicenivån förblir nästintill oförändrad av en 

förändring på X-artiklarnas servicenivå eftersom de är få i antal likt A-artiklarna. Y-artiklarna 

hanteras likt C-artiklarna och ges 97 % i servicenivå, se tabell 18 nedan. 

Z-artiklarna blir den avgörande hävstången för att justera den genomsnittliga servicenivån. 

En servicenivå på 95 % för Z-artiklarna ger exakt 97,54% i genomsnittlig servicenivå och blir 

därmed den servicenivå som artiklarna bör lagerföras enligt. Anledningen till varför Z-

artiklarna används som hävstång baseras på att en förändring på 0,01 % av servicenivån i Z-

kategorin ökar kapitalbindningen med cirka 200 kr. Samma förändring i X-artiklarna 

påverkar kapitalbindningen med 8 000 kr vilket innebär att värdet per artikel i X-kategorin är 

högre än värdet per artikel i Z-kategorin. Eftersom artiklarna är viktade beroende på dess 

efterfrågefrekvens kommer artiklarna i kategori X att ha störst påverkan på den 

genomsnittliga servicenivån. 

Lagerräntan och ordersärkostnaden har tidigare beräknats enligt tidigare beskriven logik 

under rubrik 5.2.3.1 och är 25 % respektive 25 kr. Det här kommer inte att förändras vid 

beräkning av kapitalbindning vid differentierade servicenivåer då kostnaderna inte förändras 

av de nya servicenivåerna men även för att kunna jämföra nuvarande och ny kapitalbindning 

beroende av endast differentierade servicenivåer.  
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Den totala kapitalbindningen vid differentierade servicenivåer blir slutligen 56 085 721 kr 

baserat på 1 918 stycken artiklar av de cirka 2 000 stycken som lagerförs enligt Abena, se 

tabell 18 nedan. Differentierade servicenivåer utifrån ABC/XYZ-kategorisering innebär 

därmed en minskning av kapitalbindning på 1 821 187 kr, vilket är en minskning på 3,25 %. 

Tabell 18 - Kapitalbindning förbättringsförslag 

 

(Egenskapad tabell, 2018) 

 

5.2.3.4 Rimlighetstest av beräkningar 

Ett rimlighetstest av beräkningarna har gjorts i syfte att påvisa att sambandet mellan vad 

teorin beskriver och hur data har hanterats vid beräkningarna stämmer överens. Två diagram 

har skapats, ett utifrån vardera kategori, för att tydliggöra sambandet mellan de valda 

variablerna servicenivå och kapitalbindning. Som framgår ur diagram 6 nedan ökar 

kapitalbindningen när servicenivån ökar för A-kategoriserade produkter, sambandet 

presenteras även av Jonsson & Mattsson (2016). Sambandet mellan servicenivåer och 

kapitalbindning för X-kategoriserade produkter presenteras i diagram 7 nedan, även här 
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innebär ökade servicenivåer ökad kapitalbindning. Resultatet av studiens beräkningar anses 

därmed rimliga utifrån beskriven teori. 

Diagram 6 - Rimlighetstest A-kategori  

 

Diagram 7 - Rimlighetstest X-kategori 
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5.2.3.5 Jämförelse av servicenivåernas påverkan 

Genom att använda differentierade servicenivåer kan Abena frigöra kapital med hjälp av att 

anpassa servicenivåer beroende på ABC/XYZ-kategori enligt de principer som Jonsson & 

Mattsson (2016) beskriver. Differentierade servicenivåer innebär lägre säkerhetslager i 

jämförelse med den nuvarande kapitalbindningen. Det frigjorda kapitalet, som tidigare varit 

bundet i säkerhetslagret, innebär ytterligare möjligheter till investeringar som kan bidra till en 

förbättrad framtid för företaget. Vid bibehållna servicenivåer enligt den nuvarande 

kapitalbindningen ställs högre krav på Abenas nuvarande ekonomiska förutsättningar att 

kunna investera.  

Justerade servicenivåer på högfrekventa produkter innebär även nöjdare kunder då 

produkterna lagerförs i större mängd vilket innebär att fler kunder kan tillfredsställas direkt. 

Till följd av högre säkerhetslager för högfrekventa artiklar kommer företaget erhålla lägre 

bristkostnader som uppstår vid eventuella restorder. 

De ändringar som rekommenderas för Abenas lagerstyrning är tidskrävande då samtliga 

lagersaldon måste anpassas utefter givna servicenivåer. Processen kräver god planering och 

ett strukturerat arbete för att på ett smidigt sätt anpassa lagerverksamheten efter de nya 

premisserna. På lång sikt anses dock förändringen som lönsam då det innebär ekonomiska 

förbättringar för företaget och nöjdare kunder i förhållande till nuvarande servicenivåer. 
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5.2.4 Slutsats om differentierade servicenivåer 

Det är av stor betydelse att öka servicenivån för de produkter som kunder beställer oftast och 

samtidigt bibehålla låga kapitalbindningskostnader genom att sänka servicenivån för 

lågfrekventa artiklar. Differentierade servicenivåer utifrån ABC/XYZ-kategorisering leder till 

en lägre kapitalbindning i säkerhetslagret hos företaget Abena. Hanteringen av XYZ-

kategoriserade artiklar utefter differentierade servicenivåer gör att bristkostnaderna av varor 

som frekvent efterfrågas av kunder minskar. Det här grundar sig i att de varor som efterfrågas 

oftare tilldelas en högre servicenivå vilket minskar risken för att brist uppstår samtidigt som 

den totala kapitalbindningen i lagret har minskat. Det är tydligt att ny ABC-kategorisering 

innebär ökade möjligheter för Abena att förbättra lagerstyrningen då lagerhållningen anpassas 

utefter artiklarnas värde, på så sätt kan kapitalbindningen minskas. 

Tabell 18 nedanför visar att kapitalbindningen minskar med 1 821 187 miljoner kronor vilket 

innebär en reducering på 3,25 % jämfört med nuvarande kapitalbindning. Differentierade 

servicenivåer innebär även en genomsnittlig servicenivå på 97,54 % jämfört med nuvarande 

98,2 %. Det nya sättet att lagerstyra innebär lägre bristkostnader, ökad kundnöjdhet på grund 

av hög servicenivå på högfrekventa produkter samt minskad kapitalbindning. Lagerräntans 

och ordersärkostnadens påverkan på kapitalbindningen visar sig även den vara en avgörande 

faktor för kapitalbindningens storlek men analyseras inte i denna studie då informationen 

kring dessa är bristfällig. 

Tabell 19 - Förändring i kapitalbindning 

 

(Egenskapad tabell, 2018) 
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6. Slutsats  

I följande kapitel kommer det att ges en presentation av de resultat som forskningen har resulterat i. 

Enligt figur 4 är slutsatsen studiens sista skede där det kommer att ges en sammanställning av 

studien. Följande kapitel kommer även inkludera egen kritik över studie samt idéer kring vidare 

forskning.  

6.1 Slutsats om nuvarande lagerstyrning 

Dagens lagerstyrning på Abenas lager i Växjö är bristfällig. I syfte att öka företagets 

utnyttjandegrad av automatlagret har studien belyst och analyserat Abenas nuvarande 

lagerstyrning av in- och utleveranser. Den till största del manuella lagerstyrningen av in-och 

utleveranser innebär flertalet problem som medför konsekvenser som till exempel merarbete 

för lagerpersonal och tidsfördröjningar av orderplock. Det ligger därmed i företagets intresse 

att vidare analysera de två väsentligaste problemen som uppstår vid fördelning av lagerplats 

och påfyllning av automatlager. 

6.2 Slutsats om orsak till problem med nuvarande lagerstyrning 

Beslutet om fördelningen av lagerplatser till automatlagret tas på daglig basis av tillgänglig 

lagerpersonal med hänsyn till aktuella lagersaldon i affärssystem. Besluten uppfattas 

kortsiktiga då fokus läggs på att anpassa lagerstyrningen utefter befintlig lagerstruktur. Det är 

tydligt att ovanstående faktorer orsakar problematiken med fördelning av lagerplatser då 

besluten varierar beroende på beslutsfattare och dess kunskap. Besluten tas även på 

otillräckliga informationsgrunder samt saknar överväganden angående hur omfördelningar av 

artiklar kan påverka företagets lagerstyrning positivt på lång sikt.  

6.3 Slutsats om förbättringsåtgärder för att nå en högre 

utnyttjandegrad av automatlagret 

Studien resulterar i två förslag till förbättring, delvis att fördela artiklar till automatlagret 

utifrån ABC/XYZ-kategorisering och delvis att använda kategoriseringen för att differentiera 

servicenivåerna på samtliga artiklar för att nå lägre kapitalbindning. Ett datoriserat verktyg i 

Excel har skapats för att simulera de resultat som nåtts. 
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6.3.1 Slutsats av fördelning av lagerplatser i automatlagret 

Fördelningen av artiklar på lagret utifrån ABC/XYZ-kategorisering möjliggör konsekventa 

beslut, minskar risken för manuella fel och ökar utnyttjandegraden av Abenas automatlager. 

De nya beslutskriterierna för fördelning av lagerplatser innebär att de mest betydelsefulla och 

frekventa artiklarna lagerförs i automatlagret. Omprioriteringen av lagerplatser bidrar till fler 

pallplatser för de mest betydelsefulla och högfrekventa artiklarna i automatlagret eftersom de 

mindre betydelsefulla och lågfrekventa artiklarna lagerförs i företagets plock- eller 

buffertlager istället. 

6.3.2 Slutsats av differentierade servicenivåer 

Studiens analys kring företagets nuvarande kapitalbindning i jämförelse med den som 

föreslås resulterar i minskad kapitalbindning, det vill säga frigörande av kapital, minskade 

bristkostnader, nöjdare kunder samt högre utnyttjandegrad av lagerplatser. Den minskade 

kapitalbindningen på cirka 2 miljoner kronor nås genom att differentiera servicenivåerna 

utifrån vilken kategori av ABC/XYZ som artikeln ingår i och därmed anpassas lagernivåerna 

för vardera artikel beroende på dess efterfrågefrekvens och försäljningsvärde.   

6.4 Studiens bidrag 

Förhoppningen av studien är att Abena ska kunna anpassa lagerstyrningen inom företaget 

utefter beskrivna rekommendationer för att nå högre utnyttjande av automatlagret. Studien 

resulterar i ett användbart verktyg, anpassat efter det beskrivna problemet, som 

rekommenderas att använda för att få djupare inblick över samtliga artiklar, dess betydelse 

för företaget samt efterfrågefrekvens. Genom att lagerstyra utefter givna principer skapas 

möjligheter för konsekvent och korrekt styrning av Abenas lager. 

Studiens sätt att utföra beräkningar på är allmänt kända och har utgått från vetenskapligt 

granskad teori, däremot är beräkningarna specifika för Abena och dess data. Resultaten som 

presenterats anses generaliserbara då arbetssättet med ABC/XYZ-kategorisering och 

differentierade servicenivåer utifrån kategoriseringen kan användas som en utgångspunkt vid 

problemlösning för verksamheter som upplever liknande problem med lågt utnyttjande av 

lager. 
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6.5 Kritik till studien 

Förhoppningen i studiens första skede var att utföra en kategorisering för samtliga artiklar, 

något som visade sig utmanande då bristfällig information erhölls vilket krävde filtrering av 

artiklar. Däremot har en fullständig kategorisering av de artiklar med tillgänglig information 

utförts på ett korrekt sätt och skapat en grund för hur företaget kan fortsätta arbetet med 

kategoriseringen efter genomgång av information i affärssystemet. 

Med mer tid för studien hade mätningar av exempelvis minskat antal truckkörningar till följd 

av omprioriteringar i automatlagret varit intressant. Fokus under studiens gång har legat på att 

skapa ett användbart verktyg för företaget att använda och visa hur ABC/XYZ-kategorisering 

fungerar rent principmässigt, därmed har eventuella praktiska tester av förbättrad 

lagerstyrning utgått. 

6.6 Fortsatt forskning 

Med hänsyn till studiens omfång finns det inte utrymme att analysera och skapa 

förbättringsförslag för samtliga utmaningar Abena upplever. I en fortsatt forskning är det 

därmed intressant att beräkna företagets faktiska lagerränta samt ordersärkostnad. Sådana 

uträkningar möjliggör mer preciserad kapitalbindning samtidigt som nya förbättringsförslag i 

syfte att sänka lagerränta och/eller ordersärkostnaden kan identifieras. 

Det kan även vara intressant att vidare beräkna huruvida de minskade truckkörningarna till 

följd av bättre utnyttjande av automatlager innebär för kostnadsbesparingar för företaget. 

Som tidigare nämnt sker påfyllnad av automatlager från buffertlagret vilket är lokaliserat på 

andra sidan av lagerlokalen, se område “Buffert nr 2” i bilaga A. Det långa och frekventa 

truckkörningarna idag utgör en betydelse möjlig tids- och kostnadsbesparing.  

En ytterligare rekommendation är att sammanställa och kontrollera all information i 

affärssystemen för att säkerställa att fullständig information finns tillgänglig för samtliga 

artiklar. En sådan genomgång underlättar vidare forskning på hur Abena kan förbättra sin 

verksamhet. 
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