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Förord 

Examensarbetet är det sista momentet efter tre års studier på Ekonomiingenjörsprogrammet  

vid Högskolan i Gävle. I detta arbete har en stor del av den kunskap och erfarenhet studietiden  

har givit tillämpats. Vi vill därmed tacka all delaktig personal vid Högskolan i Gävle samt 

gästföreläsare för en givande utbildning.  

 

Ett stort tack till Sandvik AB som gav oss möjligheten att få utföra examensarbetet och 

ett speciellt tack till Jonas Hofvenstam, Magnus Wall och Tommy Olsson för en bra handledning  

och ett gott samarbete. Vi vill även tacka Stefan Eriksson och Göte Olsson på Högskolan i Gävle 

för allt stöd och vägledning under arbetets gång. 
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Abstract 

Companies worldwide strive to reduce costs and capital tied up in stock. At the same time, the need 

for short delivery times requires efficient logistic flows. In order to meet customer demands an 

efficient warehouse activity is required. 

 

The purpose of this study is to develop a model for designing a warehouse system regarding to 

working environment and safety. The model is primarily designed and based on literature reviews of 

scientific articles and books, own knowledge and the authors previous work experience in the industry. 

 

The thesis has been done at Sandvik AB, the department Precision strip in Sandviken. Sandvik is a 

high-technology engineering group with advanced products and a world-leading positions within 

selected areas. Sandvik is constantly working to improve and streamline the processes and the 

assignment therefore was to design a warehouse layout to streamline and improve stocking of steel 

strips.  

 

The result presented in this work is a general model for designing a warehouse system regarding to 

working environment and safety.  In the model there are six main areas presented and a number of 

basic conditions and requirements that must be identified before the six main areas can be applied. 

These areas are: Storage methods, storage assignments, vehicles for transportation, planning and 

administration and layout design.  Working environment and safety should be integrated in all major 

areas. In each main area there are a number of factors presented that will serve as support during the 

decision process. The model has been used in this study as a base for the design of a warehouse system 

at Sandvik and it resulted in three different layout proposals. Furthermore, the model has also been 

tested at Sandvik using a Workshop with a successful outcome.  

 

The conclusions that can be drawn are that the design of a warehouse system is affected by many 

factors. These may include the type of products to be stocked and the kind of warehouse system that 

will be designed. Moreover strategic decisions must be made with accuracy within the six main areas 

that are presented in the model. 

 

 

 

 

Keywords: Warehouse layout, warehouse system model, inventory control, working    

environment and safety 
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Sammanfattning 

Företag strävar idag efter att reducera kostnader och kapitalbindnigen i lager. Samtidigt ökar behovet 

av korta leveranstider som ställer höga krav på logistiken. För att kunna tillgodose kundernas krav är 

en välfungerande lagerverksamhet nödvändig.  

 

Syftet med denna undersökning är att utveckla en modell för utformning av lagerfunktion med hänsyn 

till arbetsmiljö och säkerhet. Modellen är främst framtagen och baserad på litteraturstudier av 

vetenskapliga artiklar och böcker, men även egna kunskaper och författarnas tidigare 

arbetslivserfarenheter inom industrin. 

 

Examensarbetet har utförts på Sandvik AB, på avdelningen Precision strip i Sandviken. Sandvik är en 

högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande position i utvalda 

nischer. Sandvik arbetar ständigt med att förbättra och effektivisera processer och uppdraget från 

företaget blev därmed att utforma en lagerlayout för att effektivisera och förbättra lagerföringen av 

stålband.  

 

Det resultat som presenteras i arbetet är en generell modell för utformning av lagerfunktion  med 

hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet. I modellen presenteras sex olika huvudområden samt ett antal 

grundläggande förutsättningar och krav som ska identifieras innan de sex huvudområdena ska 

tillämpas. De sex huvudområdena är: Förvaringsmetod, placeringsprinciper, transportörer, planering 

och styrning, layout samt arbetsmiljö och säkerhet som ska vara en integrerad del i samtliga 

huvudområden. Inom respektive huvudområde finns ett antal faktorer presenterade som ska fungera 

som stöd under beslutsprocessen. Modellen har i denna studie använts som underlag vid utformning av 

en lagerfunktion på Sandvik och resulterat i tre olika layoutförslag. Vidare har modellen även testats 

på Sandvik med hjälp av en Workshop med ett lyckat resultat. 

 

Slutsatser som kan dras är att utformningen av en lagerfunktion påverkas av många faktorer. Dessa 

kan exempelvis vara vilka typer av produkter som ska lagerföras samt vilket sorts lager som ska 

utformas. Vidare måste strategiska beslut fattas med noggrannhet inom de sex olika huvudområdena 

som finns presenterade i modellen.  

 

 

 

 

Nyckelord: Lagerlayout, modell för lagerfunktion, lagerstyrning, arbetsmiljö och säkerhet 
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Ordlista 
 

415 – Lagerlokal dit bl.a. R-lagret ska flyttas 

831– Maskin placerad i 415 

BDOK – Dokumentationsdatabas för rutiner inom Sandvik 

EHS – Environment Health and Safety, miljö-, hälso- och säkerhetsprogram på Sandvik AB 

FIB – Fraktning Inom Band, styrsystem för fraktning 

FM – Facility management 

Halvmåne – Lastbärare för rimpor med stor diameter 

Helbreddsband – Stålband 120mm – 400mm breda 

High runners – Högfrekventa produkter 

Low runnes – Lågfrekventa produkter 

Pingpongställ – Lastbärare som rymmer ett flertal rimpor, främst avsedd för mindre dimensioner 

Precision Strip – Avdelning inom SMT som tillverkar stålband 

Prima – Band med hög kvalitet som kan skickas direkt till kund  

Rimpor – Stålband < 120 mm breda 

R-lager – Lagerlokal där rimpor tidigare lagrades  

Rörställ – Lastbärare som rymmer flertalet rimpor och dimensioner 

Sekunda – Band med lägre kvalitet som kräver vidare operationer p.g.a. exempelvis skador i 

tillverkningsprocessen 

SMT- Sandvik Materials Technology, affärsområde inom Sandvik AB 

SOP – Standard operation procedure 

Team service – Grupp som ansvarar för den interna fraktningen på band 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrund, syfte, frågeställningar och avgränsningar för denna 

studie. 

 

1.1 Bakgrund 

Inom dagens industritillverkning har en ökad konkurrens medfört att kunder kräver lägre 

priser och bättre kvalitet på produkterna. Därmed är kunder idag inte trogna ett 

varumärke utan söker efter produkter som har hög kvalitet till ett överkomligt pris 

(Stapleton et al., 2004). Logistiken har idag fått ett större ansvar för att företag ska ha 

möjlighet att fortsätta vara konkurrenskraftiga trots en svängande marknad. De måste 

idag se längre än bara vad för arbete en process utför, de måste se vad processen kan 

åstadkomma, dess potential. Dessa punkter medför att företag idag ständigt måste arbeta 

med att skära ner sina kostnader (Lin et al., 2001).  

 

Samtidigt som företagen vill reducera kostnaderna och minska kapitalbindningen vill de 

även erbjuda korta leveranstider till kunderna (Rouwenhorst et al., 2000). Det uppstår 

dock problem när företag expanderar och ständigt fyller på sina lager slumpvis där ledig 

plats finns tillgänglig utan någon direkt struktur.  För att kunna hantera utvecklingen och 

för att reducera kostnaderna samt för att kunna leverera i rätt tid och i rätt mängd till 

kund, är en bra och välfungerande lagerverksamhet en förutsättning (Hsieh & Tsai, 2005). 

 

I grunden är layouten avgörande för att uppnå ett effektivt flöde inom lagret. En 

välfungerande och genomtänkt design och layout av lagret leder bl.a. till effektivare 

lagring av produkter, ökad utnyttjandegrad, kortare transportsträckor och ökad flexibilitet 

(Hsieh & Tsai, 2005). 

 

En annan viktig del inom samtliga organisationer är arbetet med arbetsmiljö och säkerhet. 

Arbetet med arbetsmiljö och säkerhet ska anpassas efter vilken verksamhet företaget 

bedriver. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och säkerheten och ska 

tillsammans med arbetstagare samarbeta för att uppnå en god miljö på arbetsplatsen. 

Tillsammans ska de integrera arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet med företagets produktion 

så att arbetsmiljöfrågorna inte blir en parallell del med organisationens övriga processer, 

som då lätt kan försummas (Zanderin, 2005).  
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Alla världsledande företag arbetar idag ständigt med att förbättra arbetsmiljön och 

säkerheten inom organisationen med målet att uppnå nolltolerans vad gäller olyckor och 

personskador. 

 

Detta examensarbete är utfört på Sandvik AB,  de arbetar  ständigt för att effektivisera 

och förbättra processer inom företaget. På en avdelning på SMT, Precision Strip, som 

tillhör Sandvik  lagerförs i dagsläget produkter utspridda på olika lagerytor. Detta medför 

att det uppstår långa och onödiga transporter vid hantering av produkter vid in – och 

uttransport ur lagret. Detta är något Sandvik vill förbättra och har därför upprättat en 

större lageryta för att kunna samla mer material på samma ställe.  

 

Sandvik arbetar även ständigt för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten inom deras 

verksamhet. Frågor gällande miljö, säkerhet och hälsa ska ingå som en naturlig integrerad 

del i Sandviks totala verksamhet. Sandvik anser att störst effekt nås genom att dagligen 

arbeta inom dessa områden med hjälp av tydligt uppsatta mål.   

 

Sammanfattningsvis existerar idag följande problem hos företaget: 

 

 Utspritt material i flera lokaler 

 Långa tranportsträckor 

 Dåligt utnyttjande av lagerytor 

 Risk för korrosion vid transport utomhus 

 Risk för hanteringsskador 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att utveckla en modell för utformning av lagerfunktion med 

hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet. Denna modell ska sedan ligga till grund för 

dimensionering och utformning av en lagerlayout på Sandvik AB. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

 Vilka faktorer bör tas i beaktning vid utformning av en lagerfunktion? 

 Vilka metoder finns beskrivna för att skapa en bra struktur i ett lager? 

 Hur kan hanteringen i ett lager effektiviseras? 
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 Vilka krav ställs från myndigheter och organisationer för att skapa en säker 

arbetsplats i ett lager? 

 Hur kan en modell för utformning av en effektiv lagerfunktion se ut? 

 

1.3 Avgränsningar 

Inom arbetsmiljö är oftast säkerhet en integrerad del. Vi har valt att använda oss av 

begreppet arbetsmiljö och säkerhet för att betona vikten av säkerhet. 

Vidare omfattar inte denna studie kostnadsberäkningar rörande nödvändiga investeringar 

vid lagerutformning.  
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2 Metod 

I detta kapitel presenteras genomförandeprocessen och den forskningsmetodik som har 

använts i denna studie.   

 

 

2.1 Genomförandeprocess 

Arbetet inleddes med ett möte med en representant från Sandvik AB i Sandviken. Vid 

mötet diskuterades ett flertal olika projekt som var lämpliga för ett examensarbete av 

denna omfattning. Efter valet av inriktning utformades ett syfte, problemformulering, 

avgränsningar samt företagets mål och ambitioner med arbetet. Efter mötet med Sandvik 

utvecklades i samråd med examinator och handledare från Högskolan i Gävle ett syfte 

med vetenskaplig basis. 

 

Vid starten av examensarbetet utfördes en grundlig observation av nuläget för att få en 

ökad förståelse för företagets verksamhet. Denna observation gav mer ingående data och 

djupare insikt kring företagets målsättningar med projektet. För att få kompletterande data 

samt för att ta tillvara på kunskap och åsikter, utfördes intervjuer löpande med personal 

med olika befattningar och från olika nivåer inom organisationen. Därefter studerades 

relevant litteratur inom området som sedan låg till grund för den teoretiska referensramen. 

Under sammanställningen av teorin som studerades upptäcktes ett tomrum. Det som 

söktes var en generell modell för utformning av en lagerfunktion. Med stöd från 

handledare/examinator och Sandvik utformades en modell för utformning av 

lagerfunktion med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet. Denna modell har sedan legat till 

grund för hela rapporten och arbetet men även använts i skarpt läge under en Workshop 

på Sandvik. Tanken med modellen är att den ska fungera som ett hjälpmedel för företag 

vid utformning av en lagerfunktion. 

 

För att planera arbetsgången och säkerställa att samtliga problem oavsett karaktär 

behandlades och fick en lösning upprättades tillsammans med företaget en TIP (Tactical 

Implementation Plan, se bilaga 1.) och en aktivitetslista (se bilaga 2.). Varje vecka följdes 

projektet upp genom ett möte med handledarna för projektet på Sandvik. Där diskuterades 

bl.a. aktivitetslistan för att säkerställa att angiven aktivitet var slutförd och nya aktiviteter 

fördes in.  

 



5 

 

2.2 Forskningsmetod 

Olsson och Sörensen (2011) skriver om ett flertal olika forskningsmetoder, där bl.a. 

grundforskning och tillämpad forskning nämns. Grundforskning innebär systematiskt och 

metodiskt sökande efter ny kunskap utan  något bestämt tillämpningsmål. Tillämpad 

forskning som även används i denna rapport är ett systematiskt och metodiskt sökande 

efter ny kunskap med ett bestämt tillämpningsmål.  

 

Syftet med tillämpad forskning är inte enbart att öka kunskapen inom ett område utan 

kunskapen ska även  kunna tillämpas direkt inom olika områden. Detta stämmer väl 

överens med den vetenskapliga delen i det här arbetet då målet var att utveckla en modell 

för en lagerfunktion. Vidare menar Olsson och Sörensen (2011) att en modell har till 

uppgift att vara en länk mellan teori och verklighet för att ge en förenklad bild av 

verkligheten.  

 

Uppfattningen om relationerna mellan teori och empiri berör valet av forskningsansats. 

Oftast nämns två olika forskningsansatser, den induktiva och den deduktiva. En tredje 

forskningsansats är abduktion. Denna är dock inte lika vanlig då ingående erfarenhet 

krävs och slutsatser måste prövas genom praktiska försök (Wallén, 1996). 

 

2.3 Fallstudie 

Fallstudie är en benämning på de metoder som används för att studera ett fall, en person, 

en grupp eller en social enhet ingående (Olsson och Sörensen, 2011).  Enligt Ejvegård 

(2003) är en fallstudie användbar som en alternativ forskningsväg tillsammans med andra 

metoder och kan göras mer eller mindre detaljrik beroende på omfattning. Vidare menar 

Ejvegård (2003) att syftet med en fallstudie är att studera en liten del av ett stort förlopp 

där fallet får representera verkligheten. Wallén (1996) skriver att en fallstudie visar att en 

företeelse faktiskt finns men det bevisar inte att det som studerats är vanligt 

förekommande i andra miljöer. Detta medför att eventuella slutsatser bör granskas 

kritiskt.  

 

2.3.1 Deduktiv 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är en deduktiv ansats då verkliga förhållanden kopplas 

till teori, med detta menas att slutsatser om enskilda företeelser utförs med hjälp av 
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allmänna principer. Andersen (1994) beskriver den deduktiva ansatsen som en fast 

förståelseram där slutsatser dras från redan känd fakta. Enligt Wallén (1996) kan en 

deduktiv ansats inte testas mot verkligheten eftersom teori och förklaringar grundar sig på 

förenklingar.  

 

2.3.2 Induktiv 

Andersen (1994) beskriver den induktiva principen som att forskning bedrivs genom att 

enskilda observationer utförs som sedan ligger till grund för slutsatser.  

Wallén (1996) beskriver ”induktion” som generella och teoretiska slutsatser som dras från 

datainsamling och annat material. Olsson och Sörensen (2011) menar att den induktiva 

forskningsansatsen utgår från upptäckter i verkligheten. Vidare sammanförs dessa 

upptäckter med allmänna principer och därefter kan en teori bildas.  

Wallén (1996) skriver att induktiva ansatser har kritiserats hårt inom vetenskapsteorin för 

att teorin inte tillför någon ny kunskap. 

 

2.3.3 Abduktiv 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver abduktion som samspel mellan induktiv- och 

deduktiv ansats. De  menar att induktionen ger en verklighetsbeskrivning och 

deduktionen ökar kunskapen med hjälp av tidigare teoretiska förutsättningar.  Wallén 

(1996) menar att abduktion är då orsaksfaktorer söks för att fastställa en effekt.  

 

Enligt Wallén (1996) kan abduktion inte användas schematiskt utan kräver erfarenheter 

av liknande fall. Vidare menar Wallén (1996) att eventuella slutsatser måste prövas vidare 

genom praktiska försök.  

 

I denna studie är syftet att ta fram en generell modell för utformning av en lagerfunktion. 

Modellen som är baserad på teori inom olika områden samt observationer och intervjuer 

har testats i praktiken på ett företag med ett lyckat resultat. Eftersom modellen är 

framtagen som en generell modell kan den även testas på andra företag. Studien är till 

största del inspirerad av en abduktiv forskningsmetod då den är baserad på empiri och 

teori. Walléns (1996)  beskrivning av abduktion stämmer väl överens med detta arbete då 

påverkande faktor för lagerutformning söks för att uppnå en välfungerande modell.  
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2.4 Kvalitativ respektive kvantitativ studie 

En kvantitativ studie utgår oftast från litteraturstudier och egna erfarenheter inom det 

berörda området. I en kvantitativ studie är teorin ofta strukturerad i prövningsbara 

hypoteser som därefter analyseras och utvärderas statistisk och slutligen relateras till 

teorin (Olsson och Sörensen, 2011). Enligt Biggam (2008) innebär kvantitativa studier 

oftast mätningar som exempelvis, ” hur stor andel av Gävles bilar är blå?”. Vidare menar 

Biggam (2008) att kvantitativa studier endast besvarar ”hur” frågor.  

 

Biggam (2008) beskriver att det oftast är svårt att hålla sig till en typ av studie och menar 

att de ofta blir en kombination av en kvalitativ- och kvantitativ studie. En kvalitativ studie 

ger en mer beskrivande bild än en kvantitativ studie. Den kvalitativa studien är en 

karaktär eller egenskap hos någonting där syftet är att beskriva detta (Olsson och 

Sörensen, 2011). Enligt Andersen (1994) går resultatet av de kvalitativa metoderna inte 

att mäta eller väga p.g.a. att varje fenomen består av en unik kombination av kvaliteter 

eller egenskaper. Enligt Biggam (2008)  är en kvalitativ studie en mer djupgående och 

undersökande studie som besvarar ”varför” frågor.  

 

I denna studie har en kvalitativ metod använts. Datainsamlingen har uteslutande skett via 

litteraturstudier, semistrukturerade intervjuer, observationer och en workshop. Olsson och 

Sörensen (2011) menar att i en kvalitativ studie är syftet att i resultatet gestalta något så 

att nya innebörder uppstår. Modellen som har skapats i detta arbete, utformning av 

lagerfunktion  med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet, är ett bra exempel på ett 

kvalitativt resultat. 

 

2.5 Metoder för datainsamling 

2.5.1 Litteraturstudier 

För att få en ökad och mer ingående kunskap gällande lagerverksamhet och utformning 

av lagerfunktion har en litteraturstudie utförts. En litteraturstudie syftar enligt Biggam 

(2008) till att studera, analysera och sammanfatta redan skrivna redogörelser. Den 

teoretiska referensramen är baserad på publicerade vetenskapliga artiklar och böcker. Den 

teoretiska referensramen har sedan använts som stöd för utformning av en modell för 

utformning av en lagerfunktion.  
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De databaser som har använts för att söka akademiska journalartiklar är Google Scholar, 

SpringerLink och ScienceDirect. De sökord som har använts är: ”Warehouse layout”, 

Warehouse Design”, ”ABC-classification”, ”ABC-analysis”, ” Activity Based Costing”,  

”Selective Inventory Control”, ”Inventory Control”. Dessa sökord gav många träffar 

vilket gjorde att de artiklar som bäst stämde överens med frågeställningar och syftet 

valdes ut för att studeras noggrannare och jämföras med övriga. 

 

2.5.2 Intervjuer 

Intervjuer används oftast då andra människors åsikter, uppfattningar eller annat tyckande 

ska undersökas (Ejvegård, 2003). En intervju är en kommunikationsprocess där två 

personer påverkar varandra. Det är viktigt att vara medveten om att både den som 

intervjuar och respondenten påverkar varandra för att på så sätt minimera detta. En 

intervju kan innebära att en stor mängd information framförs och det är därmed viktigt att 

dokumentera med hjälp av t.ex. anteckningar eller bandspelare (Andersen, 1994). 

 

Intervjuer kan delas upp i tre olika grupper beroende på strukturering. Dessa är 

strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade. Andersen (1994) beskriver 

strukturerade intervjuer som att frågorna har en hög grad av slutenhet. Vidare menar 

Andersen (1994) att de ostrukturerade är motsatsen till strukturerade, dvs. en hög grad av 

öppenhet där respondenten har möjlighet att svara på frågorna på en mängd olika sätt. 

Olsson och Sörensen (2011) menar att i en strukturerad intervju är frågorna formulerade 

så att oberoende av vem som är respondent ska frågorna uppfattas på ett likartat sätt. En 

semistrukturerad intervju är enligt Biggam (2008) en blandning av strukturerad – och 

ostrukturerad intervju. Vidare menar Biggam (2008) att semistrukturerade intervjuer har 

en grad av öppenhet där respondenten ges möjlighet att utveckla svaren vilket kan vara 

värdefullt för att ta tillvara på respondentens erfarenheter och kunskap inom området. 

Enligt Biggam (2008) innebär semistrukturerade intervjuer oftast att ett fåtal 

förutbestämda frågor bestäm s som utvecklas under tiden. 

 

Intervjuerna som har genomförts i denna studie har uteslutande varit semistrukturerade. 

Innan intervjuerna utformades ett fåtal frågor som under intervjuns gång utvecklades. 

Respondenternas svar medförde att vissa oklarheter uppkom och att därmed följdfrågor 

ställdes för att svara på dessa.  

 

Intervjuer har genomförts löpande under arbetets gång då frågor och fundering har 

uppstått. Beroende på vilket område det rådde oklarheter inom intervjuades de personer 



9 

 

som ansågs vara experter inom området. De personer som intervjuades var Lean - 

koordinator, ansvarig för metod och analys, chef för interna transporter, truckförare och 

maskinoperatörer. Samtliga intervjuer har dokumenterats med hjälp av anteckningar och 

sedan sammanställts och analyserats direkt. Efter sammanställningen har samtliga 

uppgifter kontrollerats med respektive respondent för att minska risken för missförstånd 

samt för att öka trovärdigheten. 

 

Biggam (2008) menar att urvalet av personer som ska intervjuas har stor betydelse för 

utfallet. Vidare menar Biggam (2008) att valet av personer ska ske med omsorg och inte 

slumpmässigt eller av tillfälligheter. Om tillfälliga eller slumpmässiga urval görs riskerar 

utfallet att bli missvisande.  

 

I denna studie har de personer som har intervjuats valts ut efter deras specialkompetens 

inom respektive område. Exempelvis har intervjuer gällande hanteringen och fraktningen 

utförts med chefen för interna transporter.  

 

2.5.3 Observationer 

En observation är en form av iakttagelse. Observationen sker i direktkontakt med det som 

ska iakttas och kan utföras i tre olika former, direkt observation, indirekt observation och 

deltagande observation (Andersen, 1994). Ett exempel på en indirekt observation är då ett 

mätvärde på ett instrument observeras. En direkt observation är då t.ex. en forskare 

observerar sådant som finns omkring oss. Fördelen med direkt observation är att 

forskaren kan förstå företeelser i sitt sammanhang. En deltagande observation är då 

forskaren själv deltar i exempelvis ett experiment eller någon annan form av 

undersökning (Olsson och Sörensen, 2011). 

 

I denna studie har direkta observationer utförts. Observationerna har skett i nuvarande 

lager samt i processer i anslutning till lagret. Observationerna har främst utförts för att se 

över bl.a. lagringsmetoder och hanteringsprinciper. Övriga observationer har även gjorts 

av tillverkningsprocessen för att få en helhetsbild. Under varje observation antecknades 

det som författarna ansåg vara viktigt. Utöver det formulerades frågor kring det som 

observerats som sedan ställdes till personer inom Sandvik med relevant befattning.  
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2.5.4 Workshop 

En workshop kan utföras på många olika sätt och kan vara mer eller mindre strukturerad. 

Rother (2010) beskriver workshops som ett möte mellan en grupp människor för att 

fokusera på en specifik process. Enligt Rother (2010) är anledningen till att en stor andel 

väljer att utföra en  workshop är för att det inte är nödvändigtvis krävs en bestämd 

struktur samt för att tidsomfattningen för  en workshop kan variera mellan 1-5 dagar.  

 

Workshopen som utfördes på Sandvik utfördes på en halvdag. Personerna som deltog var 

från olika nivåer i organisationen. Befattningarna på de som deltog var produktionschef, 

lean-koordinator, metod och analysansvarig, chef för transport och truckförare. Syftet 

med workshopen var att ta tillvara på personalens åsikter, tankar och idéer gällande den 

nya lagerutformningen. Hela workshopen baserades på den modell som utformats i detta 

arbete. Detta medförde att modellen kunde användas i praktiken, i ett verkligt fall och 

därmed stärka reliabiliteten och validiteten. Innan workshopen skrevs hela modellen och 

samtliga layoutförslag ut i A2-format respektive A3-format. Efter en presentation av 

modellen delades gruppen upp i två grupper för att diskutera samtliga delar av modellen. 

Förslag, tankar, idéer och åsikter skrevs ner på post-it lappar som sedan fästes under 

respektive rubrik. Efter workshopen sammanställdes samtliga förslag och skrevs in i en 

aktivitetslista.  

 

2.6 Kvalitetskriterier 

Enligt Biggam (2008) är reliabiliteten (tillförlitligheten) och validiteten (giltigheten) för 

en uppsats viktig. Detta för att kunna försvara arbetets trovärdighet. Vidare menar 

Biggam (2008) att det är viktig att kritiskt granska och analysera källor vid insamling av 

information och data och vidare jämföra dessa för att öka pålitligheten. Ejvegård (2003) 

menar att det är viktigt att tänka på vilken teknik som används vid insamling av data samt 

att undersökningsmetoder och mätinstrument måste vara reliabla och valida för att 

säkerställa att forskningsresultaten har vetenskapligt värde.  

 

2.6.1 Reliabilitet 

Andersen (1994) beskriver reliabilitet som att de fakta som har studerats är pålitligt. Med 

detta innebär att samma resultat ska uppnås oberoende av t.ex. tidpunkt eller 

mätinstrument. Biggam (2008) menar att det viktigaste för en reliabel forskning är att 
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resultatet säkerställs och är pålitligt. Vidare menar Biggam (2008) att ett resultat kan ha 

hög validitet men sakna reliabilitet. Detta innebär att en lämplig strategi kan ha valts för 

ändamålet samt att metoder för att analysera data är korrekt, trots det kan arbetet anses 

vara otillförlitligt. Detta kan enligt Biggam (2008) bero på att intervjuer inte har spelats in 

eller att fel kategori av människor har intervjuats. Samtidigt menar Olsson och Sörensen 

(2011) att en hög validitet normalt medför en hög reliabilitet. 

 

För att öka reliabiliteten i denna uppsats har respondenterna kontrollerat och bekräftat att 

uppgifterna från intervjuer stämmer. De observationer som har utförts har iakttagits under 

olika tidpunkter. Observationer har främst använts för att beskriva nuläget och 

uppgifterna har sedan bekräftats av företaget att de är korrekta. Teorin i uppsatsen bygger 

på en jämförelse av litteratur från främst böcker och akademiska journalartiklar skrivna 

av olika författare för att säkerställa en hög tillförlitlighet. 

2.6.2 Validitet 

Enligt Ejvegård (2003) är validitet då forskare verkligen mäter det som avses att mäta, det 

viktiga är att veta vad måttet står för och använda det konsekvent. Biggam (2008) menar 

att forskning som är accepterad av forskningsvärlden är valid. Detta förutsätter dock att 

forskningen är baserad på prövade strategier och datainsamlingsmetoder. Vidare menar 

Biggam (2008) att en valid forskning handlar om att implementera det empiriska arbetet 

med forskningsansats, datainsamling och analys på ett sätt som nyttjar rätt 

forskningstekniker som lämpar sig för dessa metoder.  

 

För att uppnå en hög validitet i detta arbete har ett tydligt syfte och tydliga 

frågeställningar utformats. Vidare har intervjufrågorna utformats och baserats på befintlig 

och relevant teori inom området. Genom workshopen har validiteten och reliabiliteten 

stärkts för modellen som har utformats av författarna.  

 

2.6.3 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet menar Olsson och Sörensen (2011) att resultaten från forskningen 

har en vidare vetenskaplig innebörd som kan appliceras i andra miljöer. Enligt Wallén 

(1996) tolkas forskningsresultaten när de ska användas i mer specifika förhållanden. 

Vidare menar Wallén (1996) att resultaten oftast inte kan användas direkt, de ska istället 

verka som en vägledning vid tillämpning. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är en viktig 
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faktor för att ett resultat ska vara tillämpbart inom ett flertal områden att variablerna har 

hög grad av validitet och reliabilitet.  

 

Utifrån de litteraturstudier som har genomförts, företagets kompetenta personal samt egna 

kunskaper och tidigare erfarenheter har en generell modell för utformning av 

lagerfunktion med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet skapats. Modellens 

generaliserbarhet anses vara viktig för att fungera vid utformning av en lagerfunktion på 

många typer av företag och lager. I den teoretiska referensramen sammanställs litteratur 

som ligger till grund för modellens uppbyggnad. Litteratur är inte bunden till specifika 

branscher vilket styrker generaliserbarheten.  

 

Modellen har testats med hjälp av en workshop med goda resultat. Under workshopen 

framkom ett fåtal specifika faktorer som av det aktuella företaget ansågs vara viktiga vid 

tillämpningen som inte fanns presenterade i modellen. Dessa faktorer var dock unika för 

det här fallet men uppkom under relevanta rubriker som finns presenterade i modellen. 

Detta påvisar ytterligare modellens generaliserbarhet men även att det i vissa fall krävs 

kompletterande och mer ingående punkter under vissa rubriker som är specifika för fallet.   
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3 Teoretisk referensram 

Detta avsnitt omfattar en sammanfattning av litteraturstudier. Den teoretiska 

referensramen ligger till grund för skapandet av en modell för utformning av 

lagerfunktion. 

 

 

Den växande trenden av olika produktvarianter och kortare ledtider gör att många företag 

arbetar för att reducera kostnader och därmed bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. 

Samtidigt som de vill reducera kostnaderna och minska kapitalbindningen vill företagen 

även kunna erbjuda korta leveranstider till kunderna (Rouwenhorst et al., 2000). Det 

uppstår dock problem när företag expanderar och ständigt fyller på sina lager slumpvis 

där ledig plats finns tillgänglig utan någon direkt struktur.  För att kunna hantera 

utvecklingen och för att reducera kostnaderna samt för att kunna leverera i rätt tid och 

mängd till kund är ett välfungerande lager en förutsättning (Hsieh & Tsai, 2005). 

 

Det finns många metoder beskrivna för att öka effektiviteten och förbättra flöden inom ett 

lager. I grunden är layouten för lagret avgörande. En välfungerande och genomtänkt 

design och layout av lagret leder bl.a. till effektivare lagring av produkter, ökad 

utnyttjandegrad, kortare transportsträckor och ökad flexibilitet. Vidare kan produkterna 

inom företaget klassificeras med hjälp av en metod som kallas ABC-klassificering. Denna 

metod innebär klassificering av produkter oftast efter volymvärde vilket medför att 

företaget kan prioritera dessa och placera dem strategiskt i lagret (Gunasekaran & 

Sarhadi, 1997). 

 

Vid förändrings– och förbättringsarbeten som exempelvis flytt och utformning av en 

befintlig eller ny lagerlokal är det viktigt att ta en del faktorer i beaktning. Att vid stora 

förändringar möta motstånd är ingenting ovanligt. Ett led i arbetet är att påverka 

människor och i ett tidigt stadium förklara behovet av att arbeta med förändringar och 

förbättringar och påvisa potentialen för detta arbete. Det är även viktigt att involvera 

samtliga berörda och tillse att allas åsikter blir hörda (Sörqvist, 2004). Enligt Kotter 

(2001) är förändringar oftast fruktade eftersom det blir en störning av normalläget, ett hot 

mot vad människor investerat i sina arbeten och ett hot för det inarbetade arbetssättet.  

 

Enligt Sörqvist (2004) är en stark och tydlig process vid förändringsarbete viktigt.  Det är 

även av stor vikt att arbetet utförs systematiskt, strukturerat och välorganiserat vid en 
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förändringsprocess. Sörqvist (2004) beskriver en processtege som baseras på fyra steg vid 

en förändringsprocess i en organisation. Dessa fyra är identifiera, lösa, genomföra och 

underhålla. 

 

 

Figur 1. Processteg vid förändringsarbete (Sörqvist, 2004) 

 

 Identifiera - I detta steg inhämtas information om verksamheten, processer och 

produkter. Målet är att identifiera exempelvis processer eller delar av 

verksamheten som har förbättringspotential. Vid identifiering sker även en 

prioritering av förändrings- och förbättringsarbetet. 

 Lösa – I detta steg fastställs bl.a. hur problemet ska lösas på det effektivaste 

sättet.  

 Genomföra – Utifrån tidigare beslut utförs lösningen. Detta steg kräver planering 

samt ett stort engagemang av samtliga berörda parter. 

 Underhålla – Efter att ha identifierat, löst problemet och genomfört en förändring 

är det av stor vikt att det säkras och upprätthålls. Under tiden kan brister 

uppkomma och genom att ständigt följa upp den genomförda förändringen kan 

dessa upptäckas i ett tidigt stadium.  

 

Vidare anser Sörqvist (2004) att bl.a. följande aspekter är viktiga för att minimera risken 

för missförstånd och motstånd samt för att nå ett lyckat resultat vid förändrings- och 

förbättringsarbete inom en organisation: 

 

 Ledningens engagemang 

 Engagera samtliga medarbetare 

 Systematiskt och standardiserat arbetssätt 

 Tydligt syfte och tydlig kommunikation gällande mål och visioner 

 Begränsad omfattning 

 Realistisk svårighetsgrad 

 Möjlighet att verifiera resultat och framgång 

 Kontinuerlig uppföljning 
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3.1 Förvaringsmetoder 

Vid val av förvaringsmetod av detaljer i ett lager finns det många aspekter att ta hänsyn 

till. Dessa kan till exempel vara volym, vikt och åtgång. Enligt Lumsden (2006)  

arrangeras lager väldigt sällan utifrån en typ av lagringsteknik utan för det mesta genom 

olika kombinationer av förvaringsmetoder.  

3.1.1 Lastbärare 

För att skapa transportenheter av styckegods kan det mindre godset placeras på en 

enhetsbärare, lastbärare. Lastbärarens konstruktion håller samman en eller flera 

produkter, så att hantering och lagring kan utföras med standardiserade hjälpmedel 

(Ljungström et al., 1989). 

 

 En vanligt förekommande lastbärare är lastpallen. Godset som är lastat på en lastpall kan 

förflyttas och hanteras med exempelvis en gaffeltruck. Lastpallar tillverkas vanligen i trä 

men de förkommer även i plast och metall. Hela Europa, förutom Storbritannien, har 

enats om en standard gällande pallarna med måtten 400 x 600 mm.  

Utifrån dessa standardmått  

anpassas större delen av de 

europeiska förpackningarna. 

Den mest förkommande pallen 

är Europapallen med måtten 

800 x 1200 mm. Företag som 

använder sig av lastpallar byter 

pallar med varandra efter behov 

vilket leder till färre 

ompositioneringar av pallar 

(Lumsden, 2006).  

Figur 2. Europapall (Lumsden, 2006) 

 

 

3.1.2 Djuplagring och fristapling 

En metod för djuplagring är att lastpallarna placeras direkt på golvet. Pallarna kan sedan 

staplas på varandra för att öka utnyttjandet av lagervolymen genom så kallad fristapling 
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och därmed uppnå en hög fyllnadsgrad i lagret. Djuplagring av artiklar kan även tillämpas 

i exempelvis ett pallställ. 

 

Då produkterna på pallarna placeras på varandra kan de utsättas för höga belastningar 

vilket ställer höga krav på emballeringen för att skydda produkterna. Vid djuplagring blir 

även åtkomligheten begränsad eftersom de pallarna som är placerade längst in inte kan 

nås förrän de yttre pallarna har flyttats (Jonsson och Mattsson, 2005).  

 

 

Figur 3. Djuplagring och fristapling av pallat gods (Jonsson och Mattsson, 2005) 

 

Detta medför att den så kallade FIFO-principen blir svår att tillämpa och att det därmed 

blir mer naturligt att tillämpa LIFO-principen. Djuplagring och fristapling bör alltså 

användas endast då stora volymer av samma slag ska lagerföras samt då produktens 

hållbarhet inte är begränsad. Djuplagring och fristapling av pallat gods leder till ökat 

volymutnyttjande jämfört med andra lagringsmetoder samt att kostnader för 

lagerinredning som exempelvis ställage elimineras (Lumsden, 2006). 

 

3.1.3 Ställagelagring 

En av de vanligaste lagringsmetoderna inom industrin är ställagelagring. Vid denna 

lagringsmetod förvaras godset på pallar i ett fack i ett pallställ. Utnyttjandet av golvytan 

vid denna lagringsmetod är betydligt sämre än vid till exempel djuplagring eftersom en 

stor del av ytan upptas av transportgångar för transportörer (Se figur 4) (Jonsson och 

Mattsson, 2005). 

 

Att använda ställagelagring som lagringsmetod innebär relativt höga kostnader eftersom 

volymutnyttjandet av lagerlokalen är låg. Skälen för ställagelagring är främst den goda 
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åtkomligheten eftersom varje pall kan nås utan omplacering av övriga pallar samt att det 

är lätt att styra administrativt. Vidare är den stora flexibiliteten och enkelheten att 

tillämpa till exempel FIFO – principen avgörande för att välja ställagelagring som 

lagringsmetod (Lumsden, 2006).  

 

 

 

 

Figur 4. Ställagelagring (Lumsden, 2006) 

 

3.1.4 Hyllfackslagring 

Vid förvaring av gods med stor variation, från små detaljer upp till förvaring av gods som 

på grund av sin tyngd eller frekvens hanteras maskinellt används oftast hyllfack som 

lagringsmetod. Grundkonstruktionen utgörs av stolpar, stag och hyllplan och genom att 

hyllplanen kan läggas upp på krokar kan dessa flyttas om och därmed snabbt och smidigt 

anpassas efter behov (Lumsden, 2006).  

 

Hyllfackslagring används oftast som lagringsmetod i reservdels- och verktygsförråd men 

även i produktionsförråd med mycket små volymer (Jonsson och Mattsson, 2005) 

 

Figur 5. Hyllfackslagring (Lumsden, 2006) 
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3.1.5 Specialkonstruktioner 

Förutom de tidigare nämnda förvaringsmetoderna existerar ett antal specialkonstruktioner 

för förvaring. Två exempel på specialkonstruktioner är djuplagring med rullfack och 

tätlagringssystem som presenteras nedan. 

 

Djuplagring med rullfack 

Rullbanor sammankopplade med varandra som har en in- och utgång på respektive sida. 

Med denna förvaringsmetod krävs inga gångar för truckar eller personal.  

Fördelarna är en hög fyllnadsgrad samt bra utnyttjande av markyta. I och med den här 

metoden tillämpas FIFO, first in-first out principen. Det medför att produkterna får en 

snabb genomloppstid i lagret och produkter blir därför inte stående en längre tid. Rullfack 

finns för flera varianter av materialtyper. Pallar, kartonger och smågods är vanliga 

materialtyper som med fördel kan användas vid denna typ av förvaringsmetod (Lumsden, 

2006).  

 

 

Figur 6. Djuplagring med rullfack (Lumsden, 2006) 

 

Tätlagringssytem 

Produkter med kort genomloppstid i lager kan med fördel lagras i ett tätlagringssystem. 

Verktyg och reservdelar är produkter där denna typ av förvaring används. Lagret fungerar 

så att hyllsystemet kan flyttas längs en räls. Detta sker via handkraft eller mekaniskt vid 

tyngre produkter. Genom att flytta hyllsystemet längs rälsen öppnas gångar för fordon 

eller personal. Fördelen med ett tätlagringssystem är att det sparae utrymme (Lumsden, 

2006). 
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Figur 7. Tätpackning med hyllfack (Lumsden, 2006) 

3.2 Placeringsprinciper 

Att bestämma den optimala lagringsplatsen för  i vissa fall tusentals produkter är en svår 

uppgift. Vid placering av artiklar i ett lager finns det ett antal principer utformade som 

fungerar som en vägledning för att uppnå en optimal placering av artiklarna. Det finns 

ingen generell metod för att bestämma den mest gynnsamma placeringen eftersom det är 

många olika faktorer som påverkar hur artiklar bör placeras i ett lager. Dessa kan 

exempelvis vara förbrukning inom en viss tidsrymd, volym, vikt, popularitet etc. 

(Lumsden, 2006). Enligt Chan och Chan (2010) kan placeringen av produkter i ett lager 

delas in i tre breda huvudkategorier, dessa är fast placering, flytande placering och 

klassbaserad placering. 

 

Lumsden (2006) beskriver olika principer för placering av artiklar i ett lager baserat på 

följande förhållanden: 

 

 Produktrotering: Om en artikel måste förbrukas inom en viss tidsperiod på 

grund av till exempel utgångsdatum eller inkurans måste FIFO – principen 

tillämpas. Detta ställer stora krav på layouten i lagret eftersom det krävs fri 

tillgång till samtliga artiklar. FIFO- principen leder även till att vissa 

lagringsmetoder som t.ex. fristapling och djuplagring inte är möjliga att tillämpa 

eftersom det leder till extraarbete med sortering och omplacering av artiklar.  

 

 Familjegrupp:  Denna placeringsprincip innebär att de artiklarna med liknande 

egenskaper lagras tillsammans. Det kan till exempel vara artiklar som kräver hög 

säkerhet, en viss typ av lagringsmiljö eller att artiklarna har liknande 

dimensioner. Denna princip kan medföra att hanteringen blir effektivare eftersom 

artiklarna oftast har samma behov av hanteringsutrustning.  
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 Storlek: Denna princip innebär att artiklar som är stora, tunga eller anses vara 

svåra att hantera lagras i anslutning till användningsområdet eller nära 

utlastningen. Detta är för att minimera transportsträckan för dessa artiklar vilket 

även minimerar kostnaden för hanteringen.  

 

 Gånglängd: Om gångarna i lagret är långa ökar lagringseffektiviteten men 

plockningseffektiviteten blir lägre. Korta gångar kräver fler tvärgångar som 

därmed medför att ytan i lagret inte används optimalt för lagring av produkter. 

Långa gångar medför att plockaren måste förflytta sig genom hela gången fram 

till en tvärgång för att byta plockgång om en kundorder ligger utspridd över flera 

gångar. Att dimensionera gånglängder är således svårt eftersom kostnader för 

lagring och kostnader för plockning är två parametrar.  

 

 Höjdled: En artikels placering i höjdled har stor betydelse för hur snabbt 

plockningen kan ske. Artiklar med hög omsättning bör därmed placeras lågt för 

att minimera tiden för plockning. 

 

 Popularitet – Popularitetsprincipen innebär att artiklarna placeras efter hanterad 

volym eller plockfrekvens. Denna uppdelning bygger på en ABC-klassificering 

som finns beskrivet under nästa rubrik. A-produkterna som står för ett litet antal 

av högfrekventa artiklar placeras därmed lättillgängligt och nära utleveransen för 

att minska transportarbetet för dessa artiklar.  

 

3.2.1 Fast och flytande placering 

Fast– och flytande placering kan ses som en typ av klassificering eftersom flytande 

placering medför att alla produkter tillhör en och samma klass och fast placering att var 

och en av produkterna tillhör en unik klass (Chan och Chan, 2010). 

 

Fast placering innebär att samtliga produkter har en förutbestämd lagerplats. Detta 

innebär att lagrets storlek är summan av samtliga artiklar plus beställningskvantiteten. 

Flytande placering av produkter innebär att samtliga produkter kan placeras var som helst 

där ledig plats finns tillgänglig. Flytande placering av produkter leder därmed till ett 

bättre utnyttjande av lagret eftersom det således krävs färre antal lagringsplatser. Vid 

flytande placering bestäms därmed lagerplatsen för en produkt i samband med att den 

placeras i lagret, detta ställer därmed stora krav på lagringsystemet (Lumsden, 2006). 
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3.2.2 ABC-klassificering 

En ABC-analys används inom bland annat lagerstyrning och är en metod för att 

klassificera produkter efter volymvärde, d.v.s. antalet av en artikel multiplicerat med 

artikelns värde som sedan delas in i A-, B- eller C-klass, där produkter i A-klassen är de 

som är strategiskt viktigast. Indelningen sker oftast genom den så kallade 80-20 regeln 

där 20 % av artiklarna utgör 80 % av volymvärdet (Se figur 8). A-produkterna har högst 

volymvärde och arbete med bland annat reducering av ledtider bör därför vara prioriterat 

för dessa (Lumsden, 2006).  

 

Enligt Storhagen (2011) är kundens värderingar en viktig aspekt att ha i beaktning vid 

ABC-klassificering av produkter efter volymvärde. En produkt som klassificeras som en 

C-produkt av företaget kan i själva verket vara en viktig produkt för en kund, vilket måste 

tas i beaktning. 

 

 

Figur 8. Volymvärde indelat enligt ABC-analys (Lumsden, 2006) 

 

En ABC-analys baserat på volymvärdet (Vv) kan preciseras som: 

 

 

 

 

 

På motsvarande sätt som att ett fåtal artiklar står för en stor del av företaget omsättning 

står ofta ett fåtal kunder för en stor del av omsättningen. Även här kan en ABC-analys 

vara ett användbart hjälpmedel för att kartlägga de mest lönsamma kunderna och arbeta 
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för att hålla en hög leveransservice till dessa (Storhagen, 2011). Enligt Jonsson och 

Mattsson (2005) är det inte hållbart för ett företag att ha samma servicenivå till alla 

kunder och för alla produkter. Vidare menar Jonsson och Mattsson (2005) att prioriterade 

kunder och produkter erhåller en för låg servicenivå medan kunder och produkter med 

låga krav erhåller en för hög servicenivå vilket resulterar i en onödig kostnad. Detta 

medför att företaget riskerar att förlora de mest lönsamma kunderna. 

 

ABC-klassificering av produkter kan även användas för strategisk placering av produkter 

i lagret. Enligt Petersen et al. (2004) bör produkter med hög plockfrekvens (A-produkter) 

placeras lättillgängligt och nära porten i lagret (Se figur 9). Detta medför att den totala 

plocktiden och andel transporter minskar.   

 

Ett exempel på en strategisk placering kan enligt Jonsson och Mattson (2005) vara att 

placera produkter som är av typen A-klass nära portar för in- och utgång för att på så sätt 

effektivisera dessa. Nedan visas fyra olika alternativ av en strategisk placering i ett 

ställage med hjälp av ABC-klassificering. I bilderna är klasserna benämnda 1,2,3 och 4 

istället för A, B och C.  

 

 

 

Figur 9. Placering av produkter efter klassificering (Petersen et al., 2004) 

 

Kostnadsfördelning med hjälp av ABC-klassificering 

 

Ett annat användningsområde av ABC-klassificering är kostnadsfördelningen i 

produktionen. Vid kostnadsberäkning av produkter krävs en noggrann kartläggning och 

analys av produkterna inom företaget.  

 



23 

 

Gunasekaran & Sarhadi (1997) beskriver fyra generella steg för att synliggöra de verkliga 

kostnaderna för olika operationer i flödet.  

 

Det första steget är att identifiera kostnadsobjekt. För att förbättra resultatet och för att 

förbättra prestationsförmågan vid implementeringen av ABC-klassificering är det av stor 

vikt att identifiera affärsstrategier som leder till ökade marknadsandelar för en produkt. 

Sådana produkter ska beräknas mer exakt än övriga för att kunna fatta beslut rörande 

produktmix och utnyttjande av resurser. Det andra steget är att analysera aktiviteter. Detta 

innebär att identifiera och kartlägga vilka delar inom verksamheten som tillför mervärde 

och vilka dela som inte tillför något mervärde. Kostnaderna som inte direkt tillför något 

mervärde ska sedan delas upp jämt mellan processerna där produkterna bearbetas eller 

lagerhålls.   

 

Det tredje steget är att identifiera metoder för kostnadsfördelning vilket betyder att de 

omkostnader som uppstår för respektive produkt ska tilldelas denna produkt. Det är 

därmed viktigt att kartlägga maskintimmar och mantimmar för den specifika produkten 

för att få en korrekt kostnadsfördelning. Det sista steget är kontroll av 

genomförandeprocessen, detta innebär uppföljning och kontroll av resultaten. Ansvaret 

för att följa upp att de förväntade resultaten uppfylls bör tilldelas samtliga berörda parter 

för implementeringen av ABC-klassificering. Vidare menar Gunasekaran & Sarhadi 

(1997) att det är viktigt att utbilda samtliga som involveras i ABC implementeringen samt 

att skapa de förutsättningar som krävs samt att tillse att olika IT-lösningar finns 

tillgängliga för en lyckad implementering. 

 

Gunasekaran & Sarhadi (1997) menar att många företag behandla samtliga artiklar i 

lagret på samma sätt och att de därmed slösar med resurser och kapital. Vidare menar 

Gunasekaran & Sarhadi (1997) att klassificering av produkter inom företaget i form av 

ABC-klassificering möjliggör en reducering av slöseri i form av kostnader för 

lagerhållning samt lokalutnyttjande. Goldsby & Closs (2000) menar att ABC-

klassificering påverkar hela företagets logistiska verksamhet och att denna metod 

synliggör de ”verkliga kostnaderna” för olika operationer. Vidare menar Goldsby & Closs 

(2000) att endast när ett företag inser de ”verkliga kostnaderna” kan de arbeta med de 

logistiska målen med att tillhandahålla god service till kund till en låg kostnad.  

 

Stapleton et al. (2004) skriver att synen på vad ABC egentligen handlar om har flyttats 

ifrån ett tänk att det är ett verktyg för redovisning till ett verktyg för att fatta beslut. 

Vidare menar de att ABC hjälper ledningen att förstå den verkliga kostnaden för ett beslut 
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då bara de kostnaderna som är relevanta för beslutet är inkluderade samt hjälper till att 

bestämma hela kostnaden för att fördela ut arbete på underleverantörer. Vidare anser Lin 

et al., (2001) att alla beslut som ska tas kräver en form av kalkyl. I det sammanhanget är 

ABC ett utmärkt verktyg. Vidare menar de att användningen av ABC, stöd från ledningen 

och en framgångsvision kan skapa en konkurrensfördel i framtidens marknad. Pirttilä och 

Hautaniemi (1995) skriver om fyra stycken beslutsområden där ledningen kan behöva 

använda sig av ABC framför ett traditionsenligt räknesätt. Dessa är Strategiska logistik- 

och policy beslut, Styrning av logistikaktiviteter, marknadsföringsstrategier och beslut 

om prissättning.  

 

3.2.3 Frekvensläggning 

Med frekvensläggning menas att bestämma artiklarnas placering i lagret efter 

uttagsfrekvens. Denna metod används för att optimera plockeffektiviteten i och med 

lagerhantering och är därmed en väldigt viktig del att ha i åtanke vid utformning av ett 

lager (Oskarsson et al., 2006).  

 

Frekvensläggning av artiklar bygger på samma princip som ABC-klassificering. Ett fåtal 

artiklar står för en stor del av plockningsaktiviteterna. Det är inte ovanligt att 5 % av 

artiklarna står för 50 % av plockaktiviteten. A–artiklarna, ett fåtal artiklar som står för en 

hög plockningsaktivitet bör därmed placeras strategiskt i lagret för att minska 

transporttiderna. Med strategisk placering menas exempelvis att artiklarna placeras nära 

portarna för in– och uttransport samt lättillgängligt, dvs. låg placering för att minska 

lyfttiden för t.ex. truckar. Vid manuell plockning bör A-artiklarna placeras på en nivå 

som är ergonomisk för människan. För att förenkla och effektivisera plockning av 

högfrekventa artiklar kan plockningsaktiviteten för dessa automatiseras (Jonsson och 

Mattson, 2005). 

   

3.3 Transportörer 

För transport av artiklar ut och in till ett lager samt flytt av material inom lagret krävs 

någon form av transportör. I detta avsnitt förklaras begreppen motviktstruck och 

traverskranar mer ingående än övriga transportörer. Enligt Lumsden (2006) är det inom 

fem huvudfaktorer som hänsyn ska tas vid val av transportutrustning. Dessa är: 
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 Materialflödets riktning i rummet 

Inom denna faktor tas hänsyn till om det t.ex. finns en startpunkt och slutpunkt i 

flödet, om transporterna bara sker i en riktning eller om alla transporter går längs 

samma transportväg. 

 

 Produkten 

Hur materialet som ska transporteras ser ut sett till volym, vikt, form, ömtålighet 

osv.  har en stor inverkan på val av transportör. 

 

 Transportfrekvens 

Denna faktor används vid val av antal transportörer. Vid ett jämnt flöde är det 

enkelt att bestämma antal transportörer. Har flödet stora svängningar i 

transportfrekvenser blir det mer komplicerat. Dimensionering för medelvärdet 

kan medföra förseningar vid hög belastning medan en dimensionering mot 

toppvärdet blir dyrt och medför en låg utnyttjandegrad av personal samt 

utrustning. Problemet blir således att dimensionera så att utnyttjandegraden är 

hög samtidigt som det inte uppstår större problem vid toppar i flödet. 

 

 Möjlighet till mekanisering 

Vid mekanisering av transporter inom ett lager kan tiden för plockning och 

hämtning minskas. Detta medför mindre lönekostnader men också en bättre 

ergonomi och arbetsmiljö för de som arbetar med materialhantering.  

 

 Tekniska krav på transportsystem 

Ett antal tekniska krav från operatören av systemet bör tas i åtanke vid val av 

utrustning. Dessa är: driftsäkerhet, miljöeffekter, underhållsvänlighet och 

resistens mot yttre miljöpåverkan. 

 

Transportörer används vid förflyttning av gods inom och utom ett företags anläggningar. 

Valet av transportör berörs av lokalens utseende, materialets storlek och vikt samt hur 

lång transportsträcka som krävs (Ljungström et al., 1989).  

 

Så kallade gaffeltruckar är benämningen på truckar som har gafflar för att lyfta gods. 

Dessa konstruerades till en början för att hantera lastpallar men används också idag för att 

transportera stora lastbärare såsom containers och trailers. Dessa är stora och klarar 

därmed tungt och otympligt gods. Exempel på en truck för dessa ändamål är 

grensletrucken (Lumsden, 2006).  
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En lagerverksamhet är ofta uppdelad i olika funktioner som exempelvis in- och 

uttransport, plockning av gods och sortering. Detta medför att trucktyper som 

smalgångstruckar och truckar med specifika arbetsuppgifter, har blivit allt vanligare 

(Lumsden, 2006).  

 

Nedan presenteras en indelning av truckar. Enligt Ljungström et al. (1989) finns det idag 

ingen allmän accepterad indelning av truckar. I figur 10  nedan visualiseras  de vanligast 

förkommande. 

 

 

Figur 10.  Indelning av truckar. (Ljungström et al., 1989) 

 

En av de vanligaste transportörerna är truckar. Motviktstrucken är den vanligaste 

varianten på truckar i Sverige. Den presenteras därmed lite mer ingående på 

nästkommande sida. Utöver motviktstrucken existerar även en rad olika truckar med 

speciella egenskaper som presenterats ovan, exempel på dessa är enligt Ljungström et al. 

(1989) följande:  

 

 Skjutstativtruck: Denna typ av truck används där hög lyfthöjd krävs samtidigt 

som tungt gods hanteras. Det är en mångsidig transportör som tack vare sitt 

skjutstativ kan ta olika typer av lastbärare samt lasta och lossa från marken. 
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 Smalgångstruck: Smalgångstrucken används vid fördel där höga lyfthöjder 

krävs och där lagerytan optimeras med hjälp av smala truckgångar. Den behöver 

inte vända för att lasta ur lasten utan förflyttar sig i sidled. En  nackdel med denna 

typ är att den endast har en lyftförmåga på max 1500 kg. 

 

3.3.1 Motviktstruckar 

En truck är enligt svensk standard (SMS 2795): ”Lastbärande eller dragande motordrivet 

när-transportfordon”. Truckar anses vara obundna när-transportfordon vilket medför att 

de kan röra sig fritt över en yta, varför de är lämpliga att använda där flexibiliteten är 

viktig (Ljungström et al., 1989).  

 

Den vanligaste trucktypen är motviktstruckar och står för 40-50 % av de truckar som säljs 

i Sverige. Lasten lyfts framför trucken vilket gör att lasten får trucken att vilja tippa 

framåt. Med hjälp av en stödyta under truckens mittpunkt kan lasten balanseras av 

truckens egen vikt. Motviktstruckar delas vanligtvis upp i två undergrupper: trehjuliga 

och fyrhjuliga truckar. Den trehjuliga varianten kan oftast bara ta laster upp till 2 ton 

medan en fyrhjulig truck finns i olika storlekar som kan lyfta 1-80 ton. Däremot har den 

trehjuliga trucken mindre svängradie vilket gör att den kan hantera smala truckgångar 

bättre än den med fyra hjul (Ljungström et al., 1989). Något att ha i åtanke när 

motviktstrucken ska användas för väldigt tunga laster är hård- och jämnheten i underlaget 

eftersom det uppstår ett stort tryck på framhjulen. Detta för att truckens hjul inte ska gå 

igenom golvets beläggning (Lumsden, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 11. Motviktstruck (truckar.wordpress.com, 2013) 

 



28 

 

De första truckarna användes främst för vanliga lastpallar, varför gaffeltruckar var de 

vanligaste typerna. Idag finns ett stort utbud av lyftutrusningar till truckarna vilket gör att 

mer komplicerade laster/lastbärare kan hanteras (Lumsden, 2006).  

 

I en lagerverksamhet där produkterna skiljer sig åt i volym, vikt etc. gör sig 

motviktstrucken bäst genom sin flexibilitet. Via sin hytt och stora hjul kan 

motviktstrucken användas även utomhus (Ljungström et al., 1989).  

 

3.3.2 Traverskranar 

Traverskranar används vid fördel då godset är tungt eller skrymmande. Den rörliga 

lyftkonstruktionen är antingen rälsgående eller underhängande på en åkbar brygga. 

Traversen består av tre huvuddelar: Lyftmaskineri, t.ex. en så kallad telfer som lyfter 

godset i höjdled. Ett kranåkmaskineri vilket förflyttar telfern i sidled samt ett 

löpvagnåkmaskineri som förflyttar kranen i lokalens längdriktning. Vid hantering av 

tungt gods är den rälsgående traverskranen vanligast som har kapacitet från 2 till 50 ton 

(Ljungström et al., 1989).  

 

Begränsningen i lastkapacitet ligger förutom val av modell också i takets hållfasthet. Det 

finns två huvudtyper av traversbryggor: enbalks- och tvåbalksmodell där 

enbalksmodellen används där det inte är ett krav på tung lyftkapacitet (Ljungström et al., 

1989). 

 

 

 

 

 

Fördelarna vid användning av en traverskran istället för en truck är fria golvytor. Vid 

hantering av material i t.ex. stålrörsindustrin, metallbearbetningsindustrin och 

monteringsindustrin är det en fördel att hela markytan kan utnyttjas eftersom inga 

Figur 13. Underhängande travers 

(http://www.abkransystem.dk, 2013) 

Figur 12. Rälsgående travers 

(http://www.demanor.no, 2013) 
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åkvägar för truckar behövs. Nackdelarna med en traverskran är att lokalen ofta kräver en 

förstärkt byggnadsstomme, risken för köbildning ökar samt en dålig volymutnyttjning av 

lokalen jämfört med en truck. Utnyttjandet av byggnadsvolymen blir lidande p.g.a. att 

arbetsområdet för traversen slutar 1-5 meter från lokalens sidoväggar, gavlar och tak 

(Ljungström et al., 1989). 

3.4 Planering och styrning 

Inläggning 

Då godset ska läggas in i lagret bestäms godsets plats efter vald förvaringsmetod. Dessa 

kan vara fast/flytande placering, djup-, pallplats- eller hyllfackslagring. Vid förvaring i 

pallställ eller lådfack ges varje plats en kod för gång, stapel och nivå (Lumsden, 2006). 

Vidare menar Ljungström et al. (1989) att lagret bör delas in i volymelement. Varje 

element tilldelas en identitet vilket gör materialet spårbart. När sedan godset läggs in 

uppdateras lagersaldot av den som lagerför produkten. Vanligtvis sker detta med hjälp av 

ett IT-system som då har data över var godset finns, antal produkter, vikt osv. (Lumsden, 

2006).   

 

Uttag 

Vid uttag ur ett lager då produkten ska till produktion eller kund kan olika metoder 

användas. Dessa kan bland annat vara att hela lastbärare av en artikel, hela förpackningar 

eller att mindre kvantiteter tas ut (Ljungström et al., 1989). Vid uttaget registreras på 

samma sätt som vid inläggningen antalet produkter som tas ut, vikten av dessa och från 

vilken plats uttaget sker (Lumsden, 2006).  

 

Emballering och märkning 

Vid leverans av produkter från ett lager är det viktigt att produkten emballeras på rätt sätt. 

Syftet med emballering är att undvika skador på produkten och människor som hanterar 

produkten samt underlätta identifiering av godset (Oskarsson et al., 2006). Vidare menar 

Lumsden (2006) att en förpacknings huvudsakliga uppgift är att skydda godset mot 

skador. Det kan t.ex. vara skador från stötar, extrema temperaturer och fukt. 

Förpackningen ska dessutom skydda omgivningen. På förpackningen kan information om 

produkten, hur den ska användas samt kommersiell information tryckas. 

Vid märkning av en produkt för en snabb och säker in- och utleverans från ett lager är 

streckkodsystemet ett vanligt alternativ. Personalen i lagret skannar varan med hjälp av en 

streckkodsläsare. Informationen kan sedan skickas till ett IT-system som lägger till eller 

tar bort en artikel ur systemet (Ljungström et al., 1989).   
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Inventering 

Med inventering menas att se efter att det verkliga antalet artiklar i lagret överensstämmer 

med det bokförda antalet. Inventeringen bör ske så ofta att skillnader i verkligt och 

bokfört antal snabbt kan rättas till (Ljungström et al., 1989). Intervallen för inventering 

kan justeras beroende på artikelklass. Artiklar med högt volymvärde bör inventeras oftare 

då dessa står för en stor del av kapitalbindningen. Artiklar med lågt volymvärde kan 

således  inventeras med längre intervall. Genom att inventera artiklarna i cykler beroende 

på volymvärdet är inte en stor inventering av alla produkter samtidigt nödvändig. 

Metoden nollpunktsinventering används med fördel i samband med inleveranser då 

lagernivåerna är som lägst (Olhager, 2000). Vid en inventering uppmärksammas ofta 

brister gällande exempelvis lagersaldo. Dessa brister ligger i lagerarbetarnas ansvar att 

rapportera vidare (Lumsden, 2006). 

 

Styrsystem 

För att uppnå en välfungerande lagerfunktion krävs någon form av styrning. Ett 

välfungerande styrsystem kan medföra att leveranser sker i rätt tid och mängd, en 

effektiviserad anläggning, låg risk för olyckor och skador samt en ständig uppdatering av 

status och position för maskiner och artiklar i lagret. För mindre lagerfunktioner är oftast 

en manuell styrning tillräcklig där operatören själv fattar nödvändiga beslut. Vid en större 

lagerfunktion krävs ett automatiskt system som sköter insamling av information gällande 

positioner och lagernivåer. Ett styrsystem kan även ta beslut vid val av 

hanteringsutrustning och  automatiskt genera plockningsorder till tillverkningsstationer 

samt följa upp att operationen  utförts och  ge information om artikelns nya position 

(Ljungström et al., 1989).  

 

Utformningen av styrsystemet påverkas av om lagerfunktionen är automatiserad eller 

manuell. Generella krav för ett styrsystem är att det ska vara kostnadseffektivt jämfört 

med andra alternativ, ha prestanda och kapacitet för att klara av variationer i flödet, vara 

flexibelt vid ändring av hanteringsutrustning och layout samt vara driftsäkert med 

möjlighet till manuell drift vid nödfall (Ljungström et al., 1989). 

 

3.5 Arbetsmiljö och säkerhet 

Arbetet med arbetsmiljö ska anpassas efter vilken verksamhet företaget bedriver. 

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska tillsammans med arbetstagare 
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samarbeta för att uppnå en god miljö på arbetsplatsen. Tillsammans ska de integrera 

arbetsmiljöarbetet med företagets produktion så arbetsmiljöfrågorna inte blir en parallell 

del med organisationens övriga processer, som då lätt försummas (Zanderin, 2005). I 

(AML 1 kap.) arbetsmiljölagen står det att den är till för: ”att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”. En god arbetsmiljö 

åstadkommes genom: utformning av teknik och arbetssätt för att undvika skadliga fysiska 

och psykiska belastningar, hänsyn till arbetstider och personalens löner, skapa ett 

varierande arbete där personlig- och yrkesmässig utveckling prioriteras samt engagera 

varje anställd i arbetsmiljöarbetet så att dessa kan förändra och utveckla arbetsrutinerna 

till det bättre (Zanderin, 2005).  

 

Arbetsmiljöverket anser i sin föreskrift (AFS 2001:1) att systematiskt arbetsmiljöarbete är 

”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett 

sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö 

uppnås”. Rutiner och en arbetsmiljöpolicy för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 

genomföras måste dokumenteras om arbetsgivaren har fler än tio anställda.  

Arbetsgivaren ska tillsammans med arbetstagarna och skyddsombud bedriva det 

systematiska arbetsmiljöarbetet enligt  AML (3 kap.3 §). Arbetet ska följas upp varje år 

och om det inte fungerar ska det förbättras.  

 

På arbetsplatser med mer än fem anställda ska ett skyddsombud utses. Denne ska 

representera de anställda i arbetsmiljöarbetet och förutom att verka för en tillfredande 

arbetsmiljö även vara involverad i systematiskt arbetsmiljöarbete, förebygga ohälsa och 

olycksfall, delta i underhåll av redskap och maskiner, delta i planering av nya lokaler, 

arbetsprocesser och anordningar samt delta vid upprättandet av arbetsmiljöpolicy. Företag 

med mer än 50 anställda ska även utse en skyddskommitté med representanter från 

arbetsgivar- och arbetstagarparterna. Kommittén har till uppgift att planera och 

genomföra arbetsmiljöarbetet (Zanderin, 2005).  

 

3.5.1 Den fysiska arbetsmiljön 

Flera fysiska aspekter påverkar människokroppen på en arbetsplats. Faktorer som buller, 

ljusstyrka, arbetsställning, vibrationer och klimat bör tas i beaktning vid utformandet av 

en arbetsplats. Här nedan beskrivs vad dessa faktorer har för påverkan på 

människokroppen och hur dessa kan undvikas. 
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Ljud 

Vanligen definieras buller som ”icke önskvärt ljud”. Inom industrin utfördes en 

undersökning av en statlig arbetsmiljökommission 1989 som visar att 25-50 procent av de 

anställda för jämnan utsätts för öronbedövande buller (Denward, 2005).  

De skadliga effekterna som kan uppkomma genom påverkan från buller på arbetsplatser 

är hörselnedsättningar, kommunikationsproblem och psykiskt obehag. Tre faktorer 

påverkar om ett ljud är skadligt för hörseln. Dessa är ljudets styrka, frekvens och tidsbild. 

Styrkan anges i decibel (dB) och kan enkelt mätas med speciella instrument. Frekvensen 

anges i hertz (Hz) och tidsbilden är ljudets karaktär. Tidsbilden delas upp i fyra 

huvudkategorier av buller: Konstant, fluktuerande (varierar långsamt med tiden), 

intermittent (varierar snabbt mellan olika nivåer) och impulsljud som är ljud med kort 

varaktighet och är extremt skadligt vid höga ljudtrycksnivåer (Denward, 2005).  

De vanligast förekommande metoderna för att bekämpa buller är att ta bort eller minska 

bullret vid källan, hindra eller minska spridningen av bullret och att använda personliga 

hörselskydd. Det förstnämnda, ta bort/minska bullret, bör prioriteras.  

Om buller fortfarande existerar efter att ha arbetat med de två första metoderna ska 

personliga hörselskydd införas. Vid spridning av ljud pratas det om ljud som 

transporteras genom luften (luftljud) och ljud som transporteras genom andra material 

(stormljud). Luftljud kan bekämpas med skiljeväggar vid källan för bullret. Då bör 

väggens material ej vara för hårt. En hård vägg reflekterar ljudet medan en mjuk 

absorberar det. Stormljud kan bekämpas med hjälp av fjädrande underlag, som absorberar 

de flesta vibrationerna, till bullrande maskiner och därmed hindra ljudet att sprida sig i 

övriga material (Denward, 2005). 

 

Ljus 

De två viktigaste enheterna att mäta på en arbetsplats är Luminans och lux. Luminans kan 

definieras som hur ljus en yta är, utryckt i ljusstyrka per ytenhet (cs/m2). Lux visar hur 

bra en yta är belyst och definieras 1lx= 1lm/m2. där lm är ljusflödet (Denward, 2005). 

Vid val av belysning för en lokal bör faktorer som luminansfördelning, bländning, 

kontrast, belysningsstyrka och färgåtergivning tas i beaktning. Allmän belysning bör helst 

ha en styrka av 200 lux av trivsel- och säkerhetsskäl (ibid.).  

 

Vibrationer 

Förekomsten av vibrationer är vanligt i transportområdet och inom tillverkningsindustrin. 

Dessa påverkar människokroppen på olika sätt. Vibrationer som påverkar hela kroppen 

kan påverka balanssinnet. Förare som arbetar med stora anläggningsfordon upplever ofta 

så kallad rörelsesjuka. Människor som arbetar i en miljö där deras armar och händer 
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utsätts för vibrationer kan ådra sig bestående skador i form av domningar av fingrar samt 

svårt att arbeta med små föremål vid kyla. En isolering av verktygets handtag kan hjälpa 

till att isolera vibrationerna (Denward, 2005). 

 

Klimat 

Vid ett kontorsarbete bör klimatet i lokalen vara 22° C. Om det istället är ett mer rörligt 

kroppsarbete kan temperaturen vara några grader lägre. Antalet olyckor ökar vid 

temperaturer under 15° C och över 25° C. Inom verkstadsindustrin används flera olika 

typer av kemikalier som skäroljor och rengöringsmedel. Under den skärande 

bearbetningen framställs damm som ej bör andas in. Vid svetsning och lödning utvecklas 

rök. Arbetsgivarens ansvar är att se till att det finns skyddsutrustning tillgänglig vid 

arbeten där kroppen kan ta skada av omgivningen. Vid arbeten som utvecklar damm eller 

rök bör det finnas ventilationssystem med utblås. Heltäckande klädsel bör användas vid 

heta och kemikaliska arbeten. Munskydd ska finnas tillgänglig där risk för inandning av 

farliga ämnen existerar. Ett väl fungerande system för kontroll av temperatur och 

luftfuktighet är nödvändigt både för att slippa korrosion på produkter och att det ska vara 

en trivsam arbetsmiljö. (Denward, 2005).  

3.5.2 Ergonomi 

Tre procent av maximal muskelstyrka vid statisk belastning anses som gränsvärden för att 

förslitningsskador ska uppstå. Arbete framför en dator på ett kontor kan ge 

förslitningsskador på nacke och axlar. Inom fysiskt tunga arbeten som t.ex. 

byggnadsindustrin är det vanligt med förslitningsskador. Enkla metoder kan minska den 

statiska belastningen. Saker som att lyfta med benen istället för armarna, använda 

kroppstyngden som mothåll, försöka att alltid använda båda händerna och utforma 

utrustning som greppdon och pedaler bättre (Denward, 2005). 

Arbetsställning har en stor inverkan på hur ergonomin i arbetet är. En varierande 

arbetsställning ska alltid eftersträvas. På ett kontor är höj- och sänkbara bord bra för att 

personalen ska både kunna stå och sitta. Vid ett stående arbete vid en maskin kan en 

ståstol avlasta kroppen.  

 

3.5.3 Personsäkerhet i lager 

Då ett lager ska utformas är det viktigt att säkerheten inte försummas. Med en god 

arbetsmiljö är det lättare att uppnå mål inom exempelvis produktivitet, vinst och 

servicegrad. Inom en lagerverksamhet är ett bra flöde av material viktigt att uppnå för att 
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effektivisera och optimera hanteringen. Ett väl fungerande godsflöde är också en viktig 

beståndsdel för att uppnå en säkrare arbetsplats. Exempel på faktorer som påverkar 

säkerheten är: anpassade regler och arbetsrutiner för vilken typ av lagerverksamhet som 

bedrivs, rätt utbildning och kompetens hos truckförare, truckar måste ha rätt prestanda 

och uppfylla ergonomiska krav samt väl tilltagna säkerhetskrav för all utrustning (Atlet, 

2005). Truckar och ställage i ett lager är vanligt förekommande. För ställage utökas 

ständigt säkerhetskraven från arbetsmiljöverket som presenteras nedan under rubriken 

”Ställage”.  

 

Truckar 

Vid plockprocessen i ett lager används oftast någon typ av truck för tunga och obekväma 

lyft. Rätt truck typ måste väljas för rätt typ av arbetsuppgifter. Med rätt truck typ menas 

en truck som klarar av arbetet på ett förutom effektivt sätt också säkert, snabbt och för 

föraren ergonomiskt sätt (Atlet, 2005). 

 

Ställage – arbetsmiljöverkets utökade säkerhetskrav 

Arbetsmiljöverket har i författningssamlingen med beteckningen AFS 2006:4, under 

punkten A 3:2 utökat kraven på säkerhet för pallställ och andra lagerställ. Detta omfattar 

nyinstallationer såväl som befintliga installationer. 

Kraven är: 

 ”Ett lagerställ som är avsett för varierande laster skall, på väl synlig plats vara 

beständigt märkt med maxlast per sektion och max last per bärplan.” 

 ”Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd.” 

 ”Ett pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet.” 

 ”Ett pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom 

ställaget (s.k. genomskjutningsskydd) om det inte är uppenbart onödigt.” 

 

3.6 Layout 

I dag efterfrågas en stor variation på produkter och för att kunna tillgodose kundernas 

krav och behov av snabba och effektiva leveranser ställs det därmed höga krav på 

logistiken inom företagen (Rouwenhorst et al., 2000). Enligt Hassan (2002) är 

utformningen av lager viktig för att kunna tillgodose processer inom företaget med 

material och för att kunna leverera i tid till kunden.  

http://www.constructor.se/_Accessories-Library/Tillbehor-Constructor/Tillbehor-Pallstall-P90/Skyltar/
http://www.constructor.se/_Accessories-Library/Tillbehor-Constructor/Tillbehor-Pallstall-P90/Gavelskydd/
http://www.constructor.se/_Accessories-Library/Tillbehor-Constructor/Tillbehor-Pallstall-P90/Genomskjutningsskydd/
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Hsieh & Tsai (2005) menar att en bra design och layout av ett lager ska leda till ett 

effektivare lager med reducerade tider för hämtning respektive lämning av gods samt att 

transportvägarna blir kortare och att företaget därmed minimerar slöseri.  

 

Enligt Hassan (2002) är design av lager en svår process där det inte finns något facit för 

den optimala designen. Alla företag måste arbeta fram en egen layout som är unik för 

deras produkter och förutsättningar. Vidare menar Hassan (2002) att dimensioneringen av 

lagret måste utföras med noggrannhet eftersom lagerytor kostar pengar men även för att 

det oftast finns en begränsad yta att tillgå. Ett lager som har feldimensionerats kan leda 

till slöseri i form av utnyttjande av yta om det har överdimensionerats och till ett trångt 

lager där det blir svårt att få plats och hitta artiklar om ytan är underdimensionerad. 

Dimensioneringen av ett lager beror på många olika faktorer. Dessa kan exempelvis vara 

artikelvolymer, storlek och vikt på artiklarna, antalet och dimensioneringen av 

truckgångar, val av förvaringsmetod, val av transportörer etc.  

 

Rouwenhorst et al. (2000) delar in design och layout av lager i tre nivåer som alla är 

beroende av varandra. Den första nivån är den strategiska följt av den taktiska och 

slutligen den operativa nivån. Den strategiska nivån utgörs av två huvudaspekter.  Dessa 

är utformningen av processflödet samt beslut om vilken typ av lagringssystem som ska 

användas. Den taktiska nivån berör beslut om hur många som ska arbeta i lagret, 

dimensionering av plockzoner, klassificering av artiklar, förvaringsmetod, satsstorlekar 

och antalet truckar eller annan lyftanordning i lagret. Den operativa nivån bygger på de 

beslut som fattats i den strategiska– och taktiska nivån. Operativa nivån bygger på 

kontroll av utrustning och människan dvs. fördelning av arbete, fördelning av 

inkommande gods och ruttplanering för lyftutrustning. 

 

Hassan (2002) skriver att faktorer som antal rader (truckgångar), dimensionen på dessa 

och placering av hyllor etc. bland annat är aspekter att ta i beaktning vid utformning av 

layouten.  

 

Gu et al. (2010) menar att det är inom fem huvudområden som beslut ska tas vid design 

av ett lager, dessa är: övergripande struktur, storlek och dimensionering av lagret 

samt dimensionering av dess sektioner, detaljerad layout inom sektionerna, val av 

utrustning och val av operativ strategi. Gu et al. (2010) anser vidare att det existerar tre 

olika problemområden med en design av layout för en lageravdelning: 
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1. Längd och bredd på gångarna i lagret, vinkel på pallen mot gången, utrymme 

mellan pallarna etc. 

2. Position för dörrar, antal gångar och dess position i lokalen. 

3. Dimension av hyllor och antal traverser och/eller truckar. 

 

Dessa tre områden påverkar lagret genom: kostnad för konstruktion och underhåll, 

materialhanteringskostnader, lagerkapacitet, utnyttjande av lageryta och utnyttjande av 

utrustning (ibid.). 

 

Roodbergen och Koster (2001) menar att det finns stor besparingspotential i och med 

plockprocessen. Kostnaden för plockprocessen beror till stor del på körtiden för en truck 

att hämta och lämna material. Denna process anses stå för runt 55 % av 

kostnaderna. Därmed kan optimering av rutter för truckarna medföra mindre körtid vilket 

innebär lägre kostnad vid hanteringen av material. 

 

De flesta lager har parallella truckgångar med möjlighet att byta gång vid början och 

slutet av dessa. Genom att lägga till en gång i mitten som möjliggör radbyte på tre ställen 

har Roodbergen och Koster (2001) kommit fram till att tiden för hämtning av 

produkter kan minska signifikant. Hassan (2002) menar att målet med arbetet av design 

och layout av lager är att skapa ett lager med god anpassningsförmåga, god tillgänglighet 

av produkter, flexibilitet och hög fyllnadsgrad. 

 

3.7 Ekonomi 

Ett lager är förknippat med flera olika typer av kostnader. Vid utformning av lager 

uppstår kostnader i form av t.ex. planering, investeringar vid uppbyggnad eller 

ombyggnad av befintlig lokal, transportörer, eventuella ställage eller annan 

förvaringsmetod samt övrig nödvändig utrustning som verksamheten kräver. Vidare 

medför ett lager kostnader för personal, administration, transporter samt lokalhyra. En 

annan viktig faktor att ha i beaktning är kapitalbindningen som uppstår i samband med 

lagerföring av produkter. Att lagerhålla artiklar ökar inte värdet på produkterna. Det är 

därmed viktigt att hålla lagerkostnaderna och lagernivåerna låga genom att ständigt arbeta 

med att effektivisera och optimera lagerverksamheten.  
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3.7.1 Totalkostnadsmodell 

Lambert & Stock (2001) beskriver en kostnadsmodell för att fånga upp samtliga logistik-

kostnader inom ett företag. Oskarsson et al. (2006) menar att kostnadsmodellen är viktig 

att använda då beslut ska fatta eftersom de flesta beslut eller förändringar medför att en 

del kostnader ökar medan en del minskar. Vidare menar Oskarsson et al. (2006) att det 

därmed är viktigt att väga olika kostnader mot varandra vid en beslutsprocess. Utifrån 

Lambert & Stock (2001) modell presenteras några viktiga kostnadsposter (se figur 14). 

 

 

Figur 14. Exempel på kostnader i totalkostnadsmodellen (Oskarsson et al., 2006) 

 

 Lagerföringskostnader – Med lagerföringskostnader menas de kostnader som 

uppstår i form av kapitalbindning men även riskkostnader, kassationer, svinn och 

försäkringspremier. En riskkostnad kan exempelvis vara då en produkt som 

lagerförts riskerar att bli gammal och därmed inte kan säljas, så kallad inkurans. 

Riskkostnaderna ökar med volymen och storleken på lagret, fler produkter i 

lagret ökar risken för att någonting inträffar.  

 

 Lagerhållningskostnader/Hanteringskostnader – Dessa kostnader utgörs av 

samtliga kostnader som uppstår för att driva ett lager. Lagerhållningskostnader 

och hanteringskostnader innefattar alltså kostnader för att äga och driva 

lagerverksamheten, personalkostnader, tranportkostnader samt övriga 

hanteringskostnader.  
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 Tranportkostnader – Transportkostnader avser samtliga kostnader för transport 

inom företagen, de externa tranportkostnaderna till och från företaget samt de 

administrativa kostnader som uppstår. I ett totalkostnadstänkande är det dock 

viktigt att inte endast försöka uppnå låga transportkostnader. Låga 

transportkostnader är ofta förenat med exempelvis sämre leveransservice som kan 

ge ett ökat behov av säkerhetslager.  

 

 Administrativa kostnader – De administrativa kostnaderna för ett företag är 

t.ex. kostnader för ordermottagning, fakturering, löneutbetalningar och 

ekonomisk uppföljning.  

 

Utöver tidigare nämnda kostnader beskriver Oskarsson et al. (2006) några andra 

viktiga logistikrelaterade kostnader. Dessa kostnader räknas också in i 

totalkostnadsmodellen och består av exempelvis informationskostnader, 

emballagekostnader, materialkostnader och logistikrelaterade kostnader. Med 

logistikrelaterade kostnader menas de kostnader som uppstår genom olika val 

som företaget gör. Logistikrelaterade kostnader uppstår alltså när beslut fattas 

som påverkar ett flertal delar inom organisationen.   

 

3.7.2 Kapitalbindning 

Kapitalbindning resulterar i en kostnad kopplad till material som lagerförs i förråd, 

produktionslager och färdigvarulager. Kostnaden för kapitalbindning är främst 

finansieringen vid inköp av produkter eller arbete. Andra kostnader som tillkommer 

under kapitalbindning är bland annat kostnaden för lageryta samt materialhantering med 

hjälp av utrustning och personal. Produkter i arbete (PIA) är också varor som binder 

kapital. Lönsamheten i ett företag kan beräknas genom att dividera resultatet med 

kapitalet i företaget ( ) (Olhager, 2000).  

Värdet på produkterna ökar längs produktionskedjan genom att mer maskin- och 

arbetstimmar brukats för att förädla produkten (Lumsden, 2006). Kostnaden för att ha 

produkter i lager är kapital vilket kunnat utnyttjas på ett bättre sätt. Produkter i lager kan 

ses som sedelbuntar på hyllor som istället kunnat användas för att t.ex. investera i annat 

(Oskarsson et al., 2006).  
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4 Modell för utformning av lagerfunktion med hänsyn till 

arbetsmiljö & säkerhet 

I detta avsnitt presenteras en arbetsmodell för utformning av en lagerfunktion. Modellen 

är främst framtagen och baserad på litteraturstudier av vetenskapliga artiklar och 

böcker. 

 

Detta är en generell modell som är avsedd att vara applicerbar på alla typer av lager med 

syfte att belysa viktiga faktorer vid utformning av en lagerfunktion. Modellen är uppdelad 

i sex huvudområden som ska fungera som stöd för en lyckad utformning. Dessa sex är 

förvaringsmetod, placeringsprinciper, transportörer, planering och styrning, arbetsmiljö 

och säkerhet samt layout. 

 

 

Figur 15. Modell för utformning av lagerfunktion med hänsyn till arbetsmiljö & säkerhet 

(Egen bild) 

 

Innan modellen kan tillämpas finns vissa grundläggande förutsättningar och krav att ta 

hänsyn till. I detta arbete har fyra stycken grundläggande förutsättningar exemplifierats. 

Dessa fyra är produktanalys, lagertyp, kartläggning av övriga processer och ekonomi. 

Med produktanalys avses exempelvis vilken typ av produkt som ska lagras (storlek, vikt 

etc.) samt volymer och svängningar i efterfrågan på marknaden i framtiden. Det är väldigt 

viktigt att analysera framtida behov för att inte riskera att underdimensionera eller 

överdimensionera lagerytan. Med lagertyp menas att utformningen kan skilja sig om det 

är ett distributionslager eller ett lager inom t.ex. den tillverkande industrin.  
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Inom den tillverkande industrin existerar råvarulager, mellanlager och färdigvarulager där 

utformningen och kraven kan skilja sig beroende på vilken lagertyp det är.  

Om exempelvis ett mellanlager ska utformas bör övriga processer inom företaget 

kartläggas för att t.ex. minimera transportsträckan till berörda processer genom en 

strategisk placering i anläggningen.  

 

Att utforma ett lager medför kostnader för företaget. Beroende på val av förvaringsmetod, 

transportörer, IT-system och annan nödvändig utrustning för lagerverksamhet uppstår 

kostnader som bör tas i beaktning redan i ett tidigt stadium. Vidare är kostnader för 

personal, lokalhyra etc. faktorer som i högsta grad berör ekonomin. Förutom tidigare 

nämnda kostnader medför lagring av produkter att företags kapital binds upp. När 

produkter är färdiga och har lagerförts i lagret har produkterna oftast förädlats genom 

tillverkningsprocessen. Företaget tillför värde till produkten i form av t.ex. maskintimmar 

och arbetstimmar vilket innebär att produktens värde ökar. Inom logistiken anses dock 

inte produkten ha något värde innan den har sålts och levererats till slutkund eftersom det 

är då intäkterna för produkten uppstår. Detta medför att det är väldigt viktigt att i så stor 

utsträckning som möjligt endast tillverka mot kundorder för att minimera slöseri i form 

av bundet kapital i lagret. Det är därmed viktigt att företag ser över nuvarande 

lagervolymer och arbetar för att minimera dessa och utforma lagret efter beräkningarna. 

Ett lager som har överdimensionerats medför onödiga lokalkostnader och ett lager som 

har underdimensionerats kan medföra att det inte kan fylla sin funktion. 

 

4.1 Förvaringsmetod 

 

 

Figur 16. Förvaringsmetod (Egen bild) 
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Val av förvaringsmetod är ett av huvudområdena i modellen. Beroende på vad det är för 

typ av produkt som ska lagerföras finns det flera olika metoder presenterade i den 

teoretiska referensramen. Om produkten lagerförs på höjden ska i första hand säkerheten 

tas i beaktning. Produkten ska vara placerad så att det inte medför någon risk för 

personskador men även skador på produkten. Valet av förvaringsmetod påverkar till stor 

del övriga huvudområden som finns presenterade i modellen för lagerlayout.  

 

4.2 Placeringsprinciper 

 

 

Figur 17. Placeringsprinciper (Egen bild) 

 

Efter valet av förvaringsmetod är nästa steg att bestämma hur produkterna ska placeras. 

Valet av förvaringsmetod kan medföra att en del av de presenterade placeringsprinciperna 

inte blir möjliga att tillämpa. Om exempelvis djuplagring har valts som förvaringsmetod 

medför detta att FIFO blir svårt att tillämpa. En annan faktor som har stor inverkan på val 

av placeringsprincip är syftet med lagret, om det är ett distributions– eller 

produktionslager.  
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4.3 Transportörer 

 

 

Figur 18. Tranportörer (Egen bild) 

 

Utefter val av förvaringsmetod och placeringsprincip kan ett val av transportörer göras. 

Utvecklingen inom transportörer har medfört att det idag finns många olika modeller med 

tekniska lösningar som uppfyller olika krav. Det finns t.ex. idag automatiserade 

smalgångstruckar som medför att lagerytan kan optimeras och att plockningen blir 

effektivare.  

 

Faktorer som påverkar valet av transportör är de tidigare nämnda stegen i modellen, 

förvaringsmetod och placeringsprincip men även produktens vikt och storlek. Att köpa in 

transportörer innebär en stor investering och de bör därför väljas med omsorg med tanke 

på behovet i dagsläget men även framtida utveckling.  

 

Då små och lätta produkter hanteras är inte en transportör nödvändig. Vid denna 

hantering är en transportör en onödig kostnad. 
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4.4 Planering och styrning 

 

Figur 19. Planering och styrning (Egen bild) 

 

 

En viktig del för en välfungerande lagerverksamhet är planering och styrning. En 

grundläggande förutsättning för ett lager är att produkterna som är lagerförda är lätta att 

hitta och komma åt. Detta innebär att ett standardiserat system för märkning av lokalen, 

eventuella truckgångar och hyllplatser bör upprättas. En standard för identitetsmärkning 

av produkterna bör även upprättas. Denna märkning ska innehålla information om 

produkten som anses vara viktig. 

 

Med styrsystem avses ett IT-system som har information om produkternas placering i 

lagret. Systemet ska hjälpa personalen som arbetar med lagerhanteringen att hitta 

produkterna samt se lagersaldon och övrig nödvändig information. Ett välfungerande 

styrsystem leder till att risk för sammanblandningar av produkter minskar och därmed 

även risken för reklamationer. Detta system kan även användas för att bestämma 

beställningspunkter vilket i slutändan resulterar i lägre kapitalbindning. Ett IT-system är 

inte felfritt och den mänskliga faktorn kräver att lagret ständigt inventeras för att se om 

det bokförda saldot stämmer överens med det verkliga saldot.  
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4.5 Arbetsmiljö och säkerhet 

 

 

Figur 20. Arbetsmiljö och säkerhet (Egen bild) 

 

En viktig del vid utformning av lager är arbetsmiljö och säkerhet. Denna punkt ska tas i 

beaktning vid samtliga steg som finns presenterade i huvudmodellen. Lagret ska utformas 

så att de som arbetar i lagret får en säker arbetsplats. Valet av föregående steg har stor 

inverkan på personsäkerhet och ergonomi. Vid utformning av layouten är det viktigt att 

minimera  risken för att personskador ska inträffa genom att särskilja truckgångar och 

persongångar och tydligt märka upp dessa.  

 

Övriga säkerhetsaspekter som exempelvis brandsäkerhet, utrymningsvägar och 

nödutgångar ska också tas i beaktning, främst vid detaljplaneringen av layouten. 
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4.6 Layout 

 

 

Figur 21. Layout (Egen bild) 

 

Baserat på tidigare beslut rörande förvaringsmetod, placeringsprincip, transportör, 

planering och styrning samt arbetsmiljö och säkerhet ska layouten för lagret slutligen 

bestämmas. Det första steget är att beräkna hur stor lageryta som krävs utifrån t.ex. 

volymer och lageromsättningshastighet. Valet av förvaringsmetod och transportörer är 

också direkt avgörande för hur lagerytorna kommer att utformas. 

 

Dimensioneringen av ett lager har begränsningar eftersom företag oftast har en befintlig 

lokal och yta till förfogande och därmed inte bygger en helt ny lagerlokal. Detta innebär 

att hänsyn måste tas till tillgänglig yta, lokalens utformning (t.ex. kvadratisk, 

rektangulär), portar, pelare, takhöjd, begränsningar gällande hållfasthet (Kn/m²) etc. Trots 

tidigare nämnda begränsningar finns det många möjligheter att ändra och förbättra en 

befintlig lokal så att den uppfyller de krav som ställs. Exempelvis kan väggar rivas eller 

byggas upp, öppna upp nya portar och stänga gamla, förbättra hållfastheten samt bygga 

till en yta om så behövs. Som tidigare nämnts ska arbetsmiljön och säkerheten i lagret 

prioriteras vid utformningen. 
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5 Nulägesbeskrivning 

I detta avsnitt presenteras en allmän beskrivning av fallföretaget. Vidare omfattar detta 

kapitel en ingående beskrivning av Precision strips daliga arbete gällande 

lagerverksamhet och materialflöden. Kapitlet avslutas med identifierade problem och 

företagets mål med lagerflytten. 

 

5.1 Företagsbeskrivning 

Sandvik grundades år 1862 under namnet Sandvikens Jernverks AB av Göran Fredrik 

Göransson och fick först år 1972 namnet Sandvik AB. Från början ägnade sig företaget 

endast åt framställning av stål men har genom åren även specialiserat sig inom områden 

som hårdmetalltillverkning och avancerade maskiner för brytning av bland annat 

järnmalm och guld i gruvor. Förutom en stadig organisk tillväxt har Sandvik även 

genomfört förvärv av andra företag och är idag ett globalt företag med målet att vara 

världsledande inom de områden där de verkar. År 2012 hade koncernen 49 000 anställda 

med representation i 130 länder och en omsättning på cirka 99 miljarder kronor. 

 

År 1999 koncentrerades verksamheten till tre kärnområden: Sandvik Tooling, Sandvik 

Mining and Construction och Sandvik Materials Technology. I och med att Olof 

Faxander tog över VD-posten efter Lars Pettersson år 2011 har en rad förändringar skett. 

Huvudkontoret som funnits i Sandviken sedan starten år 1862 flyttades under år 2012 till 

Stockholm och de tre ovannämnda affärsområdena blev fem. Dessa är: 

 

 Sandvik Mining. Tillverkning av maskiner och verktyg för gruvbrytning. 

 Sandvik Machining Solutions. Tooling tog detta namn och är specialiserade inom 

tillverkning av verktyg för metallbearbetning såsom hårdmetallskär och borrar. 

 Sandvik Materials Technology. Samma namn och affärside som tidigare, utveckling 

och tillverkning av högkvalitativt stål. 

 Sandvik Construction. Specialiseringen ligger inom tillverkning av verktyg för bland 

annat byggnad av vägar. 

 Sandvik Venture. Detta område skapades för att ge företaget flexibilitet och möjlighet 

att ständigt arbeta där utvecklingspotential finns. Idag innefattar verksamheten bland 

annat olika typer av diamantlösningar i exempelvis slipverktyg. 
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5.2 Materialflöde 

I dagsläget förvaras rimpor, band som är uppskurna i remsor, i ett lager på 900 kvm. 

Band som är i helbredd har ingen bestämd lageryta, dessa förvaras där ledig yta finns. När 

ingen ledig yta finns i den avsedda lokalen transporteras banden utomhus och riskerar 

därmed att korrosion uppstår. Detta medför att onödigt arbete som exempelvis polering 

måste utföras innan vidare operationer. Band som skärs upp i rimpor och sedan placeras i 

rimplagret kan ha en lagringstid upp till flera år innan dessa kan matcha en ny order. Om 

rimporna har varit lagerförda under en längre tid fattas det beslut om dessa ska skickas till 

stålverket för omsmältning eller behållas.  

 

5.2.1 Processflödesschema 

I figur 22 presenteras ett processflödesschema över flödet för helbreddsband och rimpor. 

 

1. Lager    5. Packhuset/skärning 

2. Härdning   6. R-lagret 

3. Syning    7. Packhuset/vidare operation 

4. Mellanlager/packhuset  8. Kund 

 

 

Figur 22. Del av processflödesschema för helbreddsband och rimpor (Egen bild) 
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Banden placeras i ett mellanlager innan de skickas vidare för att härdas. Efter att banden 

har härdats transporteras de vidare för syning som ligger i anslutning till härdningen. 

Efter att banden har synats och blivit godkända lagerförs de i ett mellanlager där ledig yta 

finns tillgänglig. När det inte finns någon ledig yta i lokalen transporteras banden med 

truck till en annan lokal vilket i vissa fall innebär transporter utomhus. En del av banden 

skickas direkt till packhuset för att sedan leveras till slutkund. Nästa operation är skärning 

vilket innebär att helbreddsbanden skärs upp i rimpor. Rimporna lagerförs sedan i ett 

lager (R-lager) på övre plan. 

 

 Lagerföringen av rimporna sker i ett så kallat rörställ eller i ett pingpong ställ. När en 

eller flera rimpor ska plockas ut ur ”R-lagret” används en telfer. Truckföraren plockar ut 

de angivna rimporna från ett pingpong ställ och placerar dessa i ett rörställ. Slutligen 

skickas rimporna i rörställ till packhuset eller för vidare operationer. Packhuset skickar 

sedan slutprodukterna till slutkund. 

5.3 Layoutflödesdiagram 

I figur 23 på nästa sida presenteras ett layoutflödesdiagram för att tydliggöra 

materialflödet och den fysiska placeringen av olika resurser för rimpor och helbreddsband 

i fabriken.  De röda linjerna tydliggör transportvägarna mellan olika operationer och lager 

i processen. Enligt Olhager (2000) ger ett materialflödesschema och layoutflödesdiagram 

en bra grund för en analys av processflödet. Som det framgår av layoutflödesdiagrammet 

är härdning, syning och skärning på nedre plan av fabriken. R-lagret där rimpor lagerförs 

samt packhuset är på övre plan av fabriken. Förflyttningen mellan planen sker med hissar. 
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5.4 Förvaringsmetoder 

Produkter 

Avdelningen Precision strip tillverkar stålband som senare blir produkter som knivstål 

och rakblad. Precision strip tillverkar band med en maxbredd av 400 mm. Kundorder kan 

inkomma med smalare band, detta innebär att banden skärs upp i rimpor. Dessa förvaras 

sedan i ett rimplager i väntan på en kundorder som matchar denna. Generellt räknas band 

under 120 mm som rimpor och resten som helbredd.  

 

Lastbärare 

I nuläget används främst två varianter av lastbärare till rimporna. Dessa är rörställ (se 

figur 24), vilka finns i hög och låg modell, samt pingpongställ (se figur 25). En lastbärare 

kallad halvmåne-ställ (se figur 26) används också, dock inte i samma utsträckning som 

rör- och pingpongställ. Dessa lastbärare djuplagras på golvet vilket medför att volymen 

på lokalen inte utnyttjas maximalt. Rörställen är idag den vanligaste typen av lastbärare. 

Ofta så innehåller varje rörställ endast ett fåtal band vilket innebär att markytan inte 

utnyttjas till fullo. Helbreddsbanden djuplagras på golvet utan lastbärare (se figur 27).  
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Figur 24. Höga och låga rörställ (Sandvik, 130418) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25. Pingpong ställ (Sandvik, 130418) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26. Halvmåne för rimpor och helbredd (Sandvik, 130418) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. Djuplagring av helbreddsband (Sandvik, 130418) 
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5.5 Placeringsprinciper 

Sandvik klassificerar banden som prima och sekunda material beroende på kvaliteten. 

Prima material är produkter som anses vara av så god kvalitet att de uppfyller kundens 

önskemål. Kvaliteten på sekunda material anses inte tillräcklig. Det kan vara en del av 

bandet som har kantskador, korroderat, ej tillräcklig ytjämnhet etc. Dock ska nämnas att 

de sekunda materialen kan ha delar av bandet som är tillräckligt bra. Exempelvis kan 

bandet vara kantskadat på en av långsidorna medan den andra sidan uppfyller 

kvalitetskraven. Sekunda material lagerförs i väntan på en matchande kundorder. 

Fördelningen mellan prima och sekunda material varierar beroende på hur bra 

tillverkningen fungerat. 

 

Företaget delar även upp banden i ytterligare två huvudgrupper: High- och lowrunners. 

Highrunners benämns material som för tillfället är attraktivt på marknaden och därför 

tillverkas i större volymer. Omvänt är lowrunners material som tillverkas i lägre volymer. 

Fördelningen mellan high- och lowrunners förändras beroende på vilka material som har 

hög efterfrågan på marknaden. 

 

5.6 Transportörer 

Företaget använder motviktstruckar för att flytta produkterna mellan de olika 

tillverkningsstationerna och till olika lager. Då flera rimpor förvaras i ett ställ används en 

telfer för att lyfta ur den rimpa som ska från lagret till produktionen eller kund. Telfern är 

idag monterad i rimplagret där den också flyttar över rimpor från rör- till pingpong ställ. 

Efter skärningen ställs rimporna i rörställ som en motviktstuck sedan hämtar och tar med 

hela stället upp till rimplagret. Helbreddsband lyfts direkt från sina lagerplatser på golvet 

av en motviktstruck för transport mellan de olika avdelningarna i fabriken.  

 

5.7 Planering och styrning 

Avdelningarna marknad och beredning styr produktionstakten på Precision strip i 

Sandviken. Kundkontakterna sköts genom marknadsavdelningen. De marknadsför 

produkterna och tar emot beställningar från kunder. Därefter genereras en order till 

beredning om vad för typ av band, vilken mängd kunden önskar samt bestäms ett datum 

för leverans. Beredningen planerar sedan, med hjälp av produktionen, in när 
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tillverkningen ska starta och i vilken takt detta ska ske. Denna typ av order kallas för en 

expeditionsorder.  

 

Truckförarna använder sig av FIB (Fraktning Inom Band), ett system för att lagra 

produkters plats ute i fabriken för att veta var materialet är. I programmet ser de vilka 

order som inom två veckor ska vara på plats i packhuset redo för att skickas till kund. 

Truckförarna skriver då ut en lista på dessa produkter och hämtar de med trucken samt 

förflyttar dessa till packhuset. När produkter ska flyttas mellan olika 

tillverkningsstationer sänder produktionen en order om förflyttning till team service, 

avdelningen som innefattar truckförarna. Då ett band skärs upp i rimpor som sedan ska 

vidare i produktionen beställs en invägningsorder till team service. Bandens vikt och 

dimension bestäms och fraktas därefter vidare till den tillverkningsstation som beställt 

ordern.  

 

För märkning och adressering har Sandvik idag ett system baserat på väderstreck. Denna 

adressering är standardiserad vilket hjälper truckförarna att hitta material i lokalerna. 

Systemet bygger på att materialets adresseringsnummer ökar i riktning norrut och österut. 

Detta system anses av företaget fungera bra idag. 

 

För bristrapportering och inventering finns idag en utformad instruktion. Inventeringen 

sker i dagsläget två gånger per år. Vid inventeringen tas beslut om rimporna ska smältas 

om eller behållas samt så sker en avstämning om verkligt saldo stämmer överens med det 

bokförda saldot.  

 

5.8 Arbetsmiljö och säkerhet 

Sandvik arbetar ständigt för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten inom deras 

verksamhet. Frågor gällande miljö, säkerhet och hälsa ska ingå som en naturlig integrerad 

del i Sandviks totala verksamhet. Sandvik anser att störst effekt nås genom att dagligen 

arbeta inom dessa områden med hjälp av tydligt uppsatta mål. ”Safety first” är ett av 

Sandviks viktigaste ledord som samtliga anställda ständigt ska ha i åtanke och arbeta 

efter. För att förebygga och förbättra arbetsmiljön har Sandvik tydligt utformade 

arbetsmiljökrav och föreskrifter som oftast är snävare än arbetsmiljöverkets krav. 

 

För att uppnå målen med säkerhetsarbetet har Sandvik bl.a. utvecklat ett EHS-program 

(Environment, Health and Safety). Syftet med programmet är att sätta ett starkt globalt 
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fokus på hela området och då i synnerhet säkerhetsdelen, för att utveckla en god 

säkerhetskultur.  

 

De vägledande principerna för EHS-programmet är: 

 

 Alla olyckor kan förebyggas 

 Ett säkert arbetssätt är ett krav för anställning 

 Ledningen har ansvaret för säkerheten 

 

Programmet innebär förbättringar i huvudsak inom tre områden som är teknik, 

ledningssystem och företagskultur med starkare fokus på ledningssystem och kultur. 

Detta ska hjälpa Sandvik att förverkliga säkerhetsvisionen som är noll olyckor. 

5.9 Problem 

Anledningen till utformningen av det nya lagret är bland annat att samla material på ett 

ställe. Idag är artiklarna utspridda på flera olika lagerytor. Truckförarna vet inte i vilka av 

ytorna det finns ledig plats. Därför åker de till närmaste yta först. Är det fullt där 

fortsätter de till närmaste yta därifrån osv. Detta medför att materialet transporteras långa 

sträckor under lång tid. Lagerytorna är i samma hus förutom en av ytorna som befinner 

sig i ett hus i anslutning till den andra lokalen. Närmaste och snabbaste vägen att förflytta 

sig mellan husen är att åka utomhus. Tranporter av banden utomhus medför att korrosion 

kan uppstå vilket gör att bandet måste skickas för vidare operationer.  

 

Idag är all förvaring av rimpor och helbredsband direkt på golvet eller i ställ som står på 

golvet. Alltså utnyttjas inte lokalernas höjd varför stor markyta krävs. Flertalet rörställ i 

rimplagret innehåller endast ett fåtal rimpor vilket medför att utnyttjandegraden därmed 

blir låg. 

  

Pingpongställen bör användas i större utsträckning då de medför bättre utnyttjande av 

markyta. Dock är det en risk för att skador på material och personal uppstår i och med 

hanteringen av rimpor i pingpongställ. När föraren ska lyfta ur en specifik rimpa med 

hjälp av en telfer kan klämskador inträffa. Rimporna kan även vid ovarsam hantering 

falla mot varandra och åstadkomma kantskador.  
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Sammanfattningsvis existerar idag följande problem: 

 

 Utspritt material i flera lokaler 

 Långa tranportsträckor 

 Dåligt utnyttjande av lagerytor 

 Risk för korrosion vid transport utomhus 

 Risk för hanteringsskador 

 

5.10 Företagets mål med flytten av lagret 

Det Sandvik vill åstadkomma med lagerflytten är följande:  

 

 Skapa en säker arbetsplats 

- Hanteringen måste vara säker för den som lyfter 

- Färre frakter = mindre risk 

 

 Skapa bättre ordning och reda i deras lager 

-  Minska risken för sammanblandning och reklamationer 

 

 Förbättra utbytet 

- Minska risken för rost och skador 

 

 Snabbare hantering av in- och utfrakt 

 

 Minska totala ytan för lager och maskiner 

-  Minskad kostnad för lokalhyra 
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6 Tillämpning av modellen 

I detta avsnitt tillämpas modellen från kapitel 4 på fallföretaget Sandvik. 

 

 

6.1 Grundläggande förutsättning och krav 

Det så kallade R-lagret ska flyttas till lokalen 415. R-lagret är ca 900 kvm medan 415 har 

en total yta på 1800 kvm. Av denna yta är det några förutbestämda positioner att ta 

hänsyn till. En telfer kran har installerats vilket medför att platsen för pingpongställen är 

låst. En maskin står mot en vägg i lokalen. Denna maskin med plats för arbete har en total 

yta på ungefär 300 kvm. Den yta som är kvar efter att R-lagrets produkter placerats i 415 

är tänkt att användas för lagerföring av helbreddsband.  

 

Ett antal faktorer, eller input, som bör tas i beaktning vid utformning av en lagerfunktion 

har identifierats. Med input menas ett antal grundläggande krav som hänsyn ska tas till 

innan utformningen påbörjas. I detta arbete identifierades fyra stycken krav som ansågs 

viktiga att fastställa i inledningen av utformningen. Dessa krav är: produktanalys, typ av 

lager, kartläggning av övriga processer och ekonomiska aspekter.  

6.1.1 Produktanalys 

Produktanalysen innefattar att bestämma vilka typer av produkter som ska lagerföras med 

hänsyn till storlek, vikt, volymer och efterfrågan på marknaden. I Lagerlokal 415 kommer 

endast stålband lagerföras. Helbreddsbanden är från 120 mm breda upp till maximalt 400 

mm breda.  Dessa kan placeras direkt på golvet utan risk för att de välter. Band som är 

under 120 mm breda betraktas som rimpor. Dessa ska, på grund av vältningsrisken, 

placeras i ställ. Då vikten/kvadratmeter är begränsad ska hänsyn tas till bandens vikt.  

 

Detta kartlades genom observationer av banden, datainsamling samt observationer i 

befintliga lagrets kapacitet. Helbreddsbanden väger oftast runt 700-800 kg, men kan även 

väga så mycket som över ett ton och i vissa fall mer. Syftet med flytten till den nya 

lagerlokalen var att frigöra yta i R-lagret. Rimporna var följaktligen de banden som 

prioriterades. Resterande ledig yta var tänkt att fyllas till så hög grad som möjligt med 

band av typen helbredd för att frigöra övriga lagerytor där dessa var placerade.  
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6.1.2 Lagertyp 

När ett lager ska utformas måste hänsyn tas till lagrets tänkta syfte. Valet av exempelvis 

förvaringsmetod och placeringsprinciper skiljer sig om det är ett distributionslager eller 

ett produktionslager. Det material som ska förvaras i lokal 415 är ett mellanlager,  dvs. att 

banden ska vidare för ytterligare operationer. I ett mellanlager bör artiklarna 

frekvensläggas för att på så sätt minska den totala transporttiden. Då ett mellanlager 

utformas ska övriga processer kartläggas för att underlätta faktorer som placering av 

lagret och dess portar i förhållande till andra tillverkningsstationer. I detta fall är lokalen 

och dess portar given.  

6.1.3 Kartläggning av övriga processer 

Kartläggning av de övriga processerna i anslutning till lagret ska utföras innan 

utformningen,  alltså de processer som materialet kommer ifrån och ska till. I detta fall 

kommer produkterna från en rad olika operationer och kan ha i stort sett hela fabriken 

som nästa operation i flödet.  

 

Placeringen på den nya lagerlokalen som är avsedd för lagring av rimpor och 

helbreddsband medför en rad förbättringar gällande flöden och transporter. Tidigare 

transporterades rimpor en lång sträcka från skärningen till R-lagret. R-lagrets placering på 

övervåningen innebar att en hiss användes för transport av material mellan 

våningsplanen. Allt material från skärningen kommer idag istället att transporteras en 

kortare sträcka till den nya lagerlokalen ”415”. Detta innebär en stor förändring i och med 

kortare transportsträckor och därmed kortare transporttider. Denna förändring innebär 

även att transporter utomhus kommer att minimeras eller i bästa fall elimineras. I 

dagsläget är det osäkert om samtliga band som finns lagrade i en annan byggnad kommer 

att lagerföras i 415 då det är brist på utrymme där. På nästa sida i figur 28 presenteras det 

nya layoutflödesdiagrammet som kan jämföras med det gamla på sidan 49 . 
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6.1.4 Ekonomi 

En stor kostnad vid utformningen (förutom själva arbetet) är den investering som krävs 

för olika typer av utrustning eller ombyggnationer. Investeringar i eventuella ställage och 

annan nödvändig utrustning är också en stor kostnad. I lokal 415 har det tidigare stått en 

ugn för härdning. En kostnad uppstod här i rivning av ugnen samt reparation av golvet. 

Investering i en telfer kran har även gjorts för att komma åt rimporna i pingpongställen.  

Som presenteras nedan i förbättringsförslaget så krävs i dessa layouter olika stora 

investeringar i ställage beroende på vilken layout företaget anser lämpligast. Fördelen 

med ställage är att yt-utnyttjandet blir högre samt att materialet som lagerförs är mer 

lättåtkomligt.  

 

Kapitalbindning är en viktig del i ekonomin för företaget som bör arbetas för att hålla så 

låg som möjligt. Idag är lagernivåerna höga. Kapitalet binds i produkterna och  intäkten 

uppstår inte innan varan är såld och levererad. Genom lägre lagernivåer kan företaget 

frigöra kapital för att t.ex. investera i annat. Mycket av det materialet som idag har varit 

lagerfört under lång tid är rimpor som väntar på en matchande kundorder. Det är dyrt att 

tillverka bandet från grunden och företaget anser därför att det är bättre att ha materialet 

kvar i lagret istället för att smälta om det. Detta medför att de kan erbjuda en kortare 

ledtid till kund och minska tillverkningskostnaderna. Om de väljer att smälta om bandet 

finns det en risk för att en kundorder kommer in på samma typ av band. Detta medför att 

ledtiden blir längre och att de uppstår en kostnad för ännu en tillverkningsprocess. 

6.2 Arbetsmiljö och säkerhet 

Arbetsmiljö och säkerhet har varit en integrerad del i samtliga beslutssteg. Vad det gäller 

förvaringsmetoder har Sandvik begränsat storleken på rimpor som får lagerföras i 

pingpongställ och rörställ. Dessa riktlinjer har hänsyn tagits till gällande dimensionering 

av ytor för rörställ och pingpongställ. Ställagen i layoutförslag 1 och 2 har placerats på en 

samlad yta som inte ligger i anslutning till den maskin som finns belägen i lagerlokalen. 

 I förslag 3 där ställagen är placerade mitt i lokalen har en säkerhets-yta mellan maskin 

och ställaget avsats för att minimera skaderisken. För att ytterligare minimera risken vid 

hantering bör tunga band placeras på golvet under ställaget eller på första hyllplan. Vid 

utformningen av layouten har väl tilltagna truck– och persongångar dimensionerats. Även 

mellan ställagen finns det gott om utrymme för att hämta och lämna material. Detta 

minimerar risken för kollision och därmed risken för person– och materialskador.  
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I övrigt efterföljs de riktlinjer som arbetsmiljöverket, specialister inom arbetsmiljö och 

säkerhet på Sandvik samt leverantören av ställage upprättat.  

 

6.3 Förvaringsmetod 

De förvaringsmetoder som tillämpas är djuplagring och ställagelagring. De lastbärare som 

används är rörställ och pingpongställ för rimpor. Rimporna måste placeras i ställ då de är 

för smala för att stå stadigt på golvet. Rimpor som är mindre sett till diameter och större 

sett till bandbredd placeras i pringpongställ. Rimpor som är större sett till diameter och 

mindre sett till bandbredd förvaras i rörställ. Detta för att minimera risken för att 

rimporna tippar vid hanteringen och orsakar personskador. Helbreddbanden lagerförs i 

huvudsak i ställage från Constructor (Rack 83) som levererar säkra skräddarsydda 

lösningar för förvaring av tungt gods. Enligt Jonsson och Mattsson (2005) är 

ställagelagring att föredra eftersom produkterna är lättåtkomliga och lätta att hitta.  

 

Pingpongställen och rörställen djuplagras på golvet. Även dessa ställ skulle kunna 

lagerföras i ett ställage men detta skulle medföra ett ökat behov av hantering och vara 

väldigt tidskrävande. Ur ett säkerhetsperspektiv är dock detta inget alternativ eftersom 

rimporna, främst i rörställen, riskerar att välta och orsaka skador.  

 

6.4 Placeringsprinciper 

Valet av förvaringsmetod påverkar valet av placeringsprincip eftersom lagret har två 

typer av lastbärare samt en typ av ställage. Produkterna placeras efter 

familjegruppsprincipen. Enligt Lumsden (2006) innebär denna placering att hanteringen 

blir effektivare p.g.a. behovet av samma hanteringsutrustning. I detta fall kräver rimporna 

som förvaras i pingpongställ en telfer för att plocka ut och plocka in enskilda rimpor ur 

ställen. Eftersom företaget redan köpt in och installerat en telfer på den plats de ansåg 

vara lämpligast måste pingpongställen placeras där.  

6.5 Transportörer 

Utifrån valet av förvaringsmetoder och beslut i tidigare steg anses motvikttruck och telfer 

vara optimala transportörer för denna typ av lagerhantering. Ljungström et al. (1989) 

menar att en motviktstruck är bäst lämpad då den kan användas vid både lagerhantering 
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och interna transporter. Fördelen med telfern vid djuplagring är att enskilda rimpor kan 

plockas direkt ur pingpongställen samt att onödig förflyttning av ställen elimineras.  

6.6 Planering och styrning 

IT-systemet för styrning och adressering (FIB) som används idag är ett relativt enkelt 

system. FIB:en ger truckförarna möjlighet att ändra lagringsplats för godset vilket är 

fördelaktigt om redan angiven plats är upptagen. Detta kan dock vara en nackdel eftersom 

det ibland kan innebära att godset lagras på en yta långt ifrån nästkommande process. 

Eftersom systemet tillåter ändring av lagerplats kan den mänskliga faktorn spela in då den 

nya platsen matas in manuellt av truckföraren. Detta kan leda till att materialet inte står på 

angiven plats vilket kan vara tids- och resurskrävande för att söka efter godset.  

 

Klassificeringen av produkterna som finns idag, prima/sekunda, high- och lowrunners, 

stålstort etc. bör tillämpas vid lagerföringen av godset för att minimera risken för 

sammanblandningar. Leverans av fel produkt till kund kan få enorma konsekvenser för 

Sandvik. 

 

Den inventerings- och bristrapporteringsrutin som finns utformad idag bör ses över och 

eventuellt göras striktare då det är mycket material som blir stående under en längre tid. 

En noggrannare analys gällande under hur lång tid det är lönsamt att lagerföra produkter 

bör utföras för att på så sätt senare fatta beslut om urskrotningsrutiner. Striktare 

urskrotningsrutiner skulle leda till att yta frigörs vilket är nödvändigt för att frigöra 

ytterligare platser i lagret.  

 

6.7 Layout 

Vid dimensioneringen av lagret i lokal 415 var det en del fasta positioner och 

grundläggande krav att ta hänsyn till. Positionen för pingpongställen var fast då en telfer 

redan köpts in och monterats. Anledningen till detta var att takhöjden på denna yta är 

lägre än resten av lokalen vilket medförde en enkel installation av telfern samt att 

lagerföring på höjden med hjälp av ställage ej var möjlig. Takhöjden är låg även vid en 

del av ena kortsidan. En maskin är placerad längs en del av lokalens ena långsida. 

Förutom själva maskinen är det även nödvändigt med en väl tilltagen yta för de som 

arbetar vid maskinen för att minimera risken med personskador vid framförallt truck- 

transporterna in och ut ur lagret.  
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 I ett av hörnen på lokalen finns en port för in- och uttransport av stora föremål, där det 

behövs utrymme för att köra in med en truck. Även in- och uttransport av material från 

produktion sker via en befintlig port i lokalen.  

 

Truckgångarna bestämdes till 3,6 meter, detta ska ge gott utrymme för en truck samt att 

personal ska ha möjlighet att kunna gå längs sidorna av gången. Mellan ställagen 

bestämdes en bredd av 5 meter för en säker in- och utplockning av gods.  

Vid utformningen av ytan för rörställ observerades placeringen av dessa i nuläget. De 

placeras i rader med kortsidan mot gången. Bredden mellan två ställ är 1,5 meter.  

Ett krav vid dimensioneringen var att allt gods i R-lagret skulle få plats i lokal 415. 

Antalet rörställ i R-lagret var mellan 175-185 stycken under den tid observationer 

utfördes. Den övriga fria ytan som uppstår då rörställen placerats ut är tänkt att användas 

till helbreddsband.  

 

I ställagen ska två band stå i varje fack med tre fack på höjden. De tyngsta banden bör 

placeras nära marken för att undvika höga lyft med dessa. Eventuella ställage ska 

beställas från Constructor vilka både levererar och monterar dessa.  

 

6.7.1 Layoutförslag 1 

Detta var det första förslaget som arbetades fram. I detta förslag (se nästa sida)  

placerades majoriteten av rörställen längs med maskinytan, de övriga placerades vid ena 

kortsidan där takhöjden är lägre. Detta på grund av att undvika att ha en truckgång nära 

maskinen vilket innebär en säkerhetsrisk för de som arbetar där.  Helbreddsbanden är 

tänkt att förvaras längst ner i lokalen i ställage på höjden. Fyra stycken ställage placeras i 

lokalens riktning där två rader av ställage ställs mot varandra. Med denna layout får 186 

stycken rörställ plats och 336 stycken helbreddsband.  
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Figur 28.  Layoutförslag 1, 3D modell (Egen bild) 

Grön – rörställ för rimpor  Röd – pingpongställ för rimpor             Blå – helbreddsband 

Gul – truckgångar Svart – avställningsyta och våg             Grå - maskinyta  

 

  

 

Figur 29.  Ritning av layoutförslag 1 (Egen bild) 

 

 

 

Figur 30. Specifikation och övrig data (Egen bild) 
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Fördelar: En stor fördel med denna layout är ett enkelt och smidigt flöde. Fyra rader med 

ställage innebär att truckförarna har lätt att hitta materialet. Detta förslag innebär även att 

en stor del av helbreddsbanden får plats. Ur säkerhetssynpunkt är denna layout 

fördelaktig eftersom ställagen är placerade i en del av lokalen. Denna del är avskiljd och 

risken för kollision minskar därmed för övrig hantering. 

 

Nackdelar: En nackdel med detta förslag är att rörställen placeras på två olika ytor vilket 

kan medföra problem vid uppmärkning och adressering. En viktig aspekt att tänka på är 

en stor investering i ställage då denna layout har totalt 86 meter ställage. Ytan i det nedre 

högra hörnet på ritningen i figur 29 mellan pingpongställen och ställagen stängs in. 

Denna yta kan då bli oanvändbar. 

 

6.7.2 Layoutförslag 2 

Den största skillnaden med detta förslag är att ställagen för helbreddsbanden är placerade 

med  långsidan mot lokalens riktning samt några helbreddsband placerades vid kortsidan 

med låg takhöjd.  

 

Som kan utläsas av figur 31,  placeras alltså ställagen på varsin sida av en truckgång samt 

ett längre ställage som står längs med hela den bortre kortsidan. Rörställen är även här 

placerade mot maskinytan. 

 

 Med layout 2 kan 174 stycken rörställ och 342 stycken helbreddsband placeras i lokalen.  
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Figur 31. Layoutförslag 2, 3D modell (Egen bild) 

Grön – rörställ för rimpor  Röd – pingpongställ för rimpor             Blå – helbreddsband 

Gul – truckgångar Svart – avställningsyta och våg             Grå - maskinyta  

 

 

 

Figur 32. Ritning av layoutförslag 2 (Egen bild) 

 

 

 

Figur 33. Specifikation och övrig data (Egen bild) 
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Fördelar: Fördelen med denna layout är ett enkelt flöde. Ur säkerhetssynpunkt är denna 

layout att föredra eftersom ställagen är placerade i en del av lokalen. Denna del är 

avskiljd och risken för kollision minskar därmed för övrig hantering. Enligt Roodbergen 

och Koster (2001) kan tiden för hämtning av produkter minska signifikant i lager med 

parallella truckgångar i mitten av ställagen. Vidare menar Roodbergen och Koster (2001) 

att optimering av rutter för truckarna medför lägre kostnader vid hantering av material.  

 

Placeringen av ställagen vända med kortsidan mot varandra innebär en snabb in- och 

utplockning vid de första radernas ställage. Detta medför att en frekvensläggning av 

helbreddsbanden med fördel kan utföras. Denna layout ger även en överskådlig syn över 

helbreddsbanden. Genom att klassificera banden efter exempelvis konto, prima/sekunda 

eller kvalitet och därefter lagerlägga dessa efter familjegruppsprincipen i olika ställage 

minimeras risken för sammanblandning och därmed reklamationer. Detta förslag ger även 

möjlighet att lagerföra tunga band med stor yt-diameter på golvet vid ena kortsidan. Här 

kan även band som ska mellanlagras en kortare tidsperiod med fördel lagerläggas 

eftersom denna yta är i direkt anslutning till porten för in- och uttransport.  

 

Nackdelar: En nackdel med denna layout är att både helbreddsband och rörställ blir 

utspridda i lokalen. I detta förslag krävs också en stor investering i ställage vilket bör tas i 

beaktning. 

 

6.7.3 Layoutförslag 3 

I denna layout är rörställen placerade i en u-form. Samtliga rörställ är samlade på en och 

samma yta vilket medför att ställen är lätta att hitta. Ställagen är längre än i de tidigare 

presenterade layoutförslagen och placerade centralt i lokalen. Utöver ställagen finns en 

utsedd yta för lagring av helbreddsband i nära anslutning till porten. Denna layout gör det 

även möjligt att djuplagra tunga helbreddsband med stora dimensioner på golvet. Totalt 

ger denna layout 200 platser för rörställ  och 309 platser för lagring av helbreddsband. 

 



67 

 

 

Figur 34. Layoutförslag 3, 3D modell (Egen bild) 

Grön – rörställ för rimpor  Röd – pingpongställ för rimpor             Blå – helbreddsband 

Gul – truckgångar Svart – avställningsyta och våg             Grå - maskinyta  

 

 

Figur 35. Ritning av layoutförslag 3 (Egen bild) 

 

 

Figur 36. Specifikation och övrig data (Egen bild) 
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Fördelar: Fördelen med detta layoutförslag är att en stor mängd rörställ får plats. Att ha 

rörställen samlade på samma yta är bra ur hanterings– och planeringssynpunkt. Den stora 

ytan för att djuplagra tunga och stora helbreddsband direkt på golvet är även en fördel. 

Truckgångens placering är inte i direkt anslutning till maskinytan vilket är att föredra ur 

säkerhetssynpunkt.  

 

Nackdelar: Ur säkerhetssynpunkt är placeringen av ställagen inte att föredra. Ställaget 

placerat nära maskinen kan vara en säkerhetsrisk. Flödet i lokalen är en nackdel i detta 

förslag. En nackdel är även att rörställen tar upp stor yta i jämförelse med tidigare 

presenterade förslag. 

6.8 Resultat från Workshop  

Workshopen resulterade i ett antal synpunkter under var del av modellen. Dessa 

synpunkter omfattar problem, förbättringspotential och krav inom olika områden. Med 

krav menas exempelvis skyddsronder, konsekvensanalyser och ansvarsfördelning. 

Deltagarna fick skriva ner sina tankar och åsikter på post-it-lappar och sätta dem under 

rätt faktor i modellen. Utifrån dessa presenteras en sammanställning av åsikterna uppdelat 

i modellens huvudområden. 

 

Utifrån modellen som finns presenterad på sidan 39, kapitel 4, har en arbetsgång för att 

utforma lagret på Sandvik tagits fram (Se figur 37.). Modellen fungerar som en trappa där 

samtliga beslut i respektive trappsteg påverkar varandra och där arbetsmiljö och säkerhet 

integreras i samtliga beslutssteg. Denna modell användes även som underlag till 

workshopen. Resultatet av workshopen presenteras på nästa sida.   

 

Figur 37. Modell för utformning av lagerfunktion med hänsyn till 

arbetsmiljö & säkerhet, för Sandvik (Egen bild) 
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Förvaringsmetod 

 Lastbärare 

- Finns det standardlastbärare som är effektivare och säkrare än de 

som används idag? Analys behöver göras. 

- En stark hypotes är att det går att minska antalet varianter av ställ 

(rörställ, pingpong etc.) 

- Hanteringen vid maskinerna är kritisk att analysera 

- Det är otydligt idag vem som äger ställen. Om det går sönder eller 

saknas ett ställ är det oklart vem som äger frågan. Ingen arbetar idag 

med optimering av ställen. Ägarskap och ansvarsuppgifter behöver 

förtydligas. 

 

 Djuplagring 

- Djuplagring skapar hanteringsproblem.  

Exempelvis: Säkerhet, kvalitet, ledtider, kostnader 

- Hur ska rörställen och helbreddsbanden som djuplagras på golvet 

placeras? (Rak eller snedställd placering?). Analys behöver göras.  

Placering av artiklar 

 Artikelsortiment 

- Golvbelastning. Bestämma maxnivå för belastning i ställage samt 

bestämma belastning per fack. Hur säkerställs det att maxbelastningen 

inte överskrids vid lagerföring? Analys behöver göras. 

 

 Fast eller flytande placering 

- Lagerföra efter konto, prima/sekunda, kvalitet 

- Ta reda på vilka parametrar som påverkar utformning av lager. Detta kan 

göras utifrån ”Parameter, risk, önskad prio, nuläge prio”. Analys behöver 

göras. 

Transportörer 

 Kranar (telfer) 

- Telfern har en maxvikt på 500 kg. Är detta tillräckligt? Analys behöver 

göras. 

- Vi behöver säkerställa rutiner för kontroll av lyftutrustning mot 

lyftgruppen. (Koppla in ansvarig) 

 

 Motvikttruckar 

- Analysera och utvärdera möjligheten att använda annan typ av 

transportör för att minska truckgångar mellan ställage och optimera 

lagerytan. 

- Hur många truckar behövs för att underhålla härdlagret. Hur ska ett 

körschema se ut? Ska alla truckar köra in till lagerplatsen och hämta 

och ut hela vägen till maskinen? Analys behöver göras. 
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Planering/Styrning 

 Märkning och identifiering 

- En Etikettskrivare behövs i lagret 

- Uppmärkning av lagret (Skyltar) 

- Vi behöver optimera ytan för nummeridentifiering. Vilken är den optimala 

storleken på ytan med samma nummeridentifiering, baserat på aspekter 

som omflytt av material (risk för skador), risk för sammanblandning 

(reklamationer), och tidsåtgång för att hitta rätt material 

(ledtid/kostnad). Analys behöver göras. 

 

 Styrsystem 

- Finns det instruktioner för var materialet ska placeras om angiven plats är 

upptagen? 

SOP:er behöver upprättas och tränas. 

- Behövs det striktare regler för vad som ska lagerläggas i rimplagret? Idag 

blir mycket ligganden under en längre tid. Analys behöver göras. 

- Idag bestämmer planerare vilken/vilka rimpor som ska användas för en 

order. Konsekvenser blir onödig flytt av material.  Kvalitets – och 

effektivitetsproblem. 

 

 Inventering och bristrapportering 

- Vi måste uppdatera inventeringsrutinen i BDOK. Vem har ansvaret för 

detta? Ekonomi ägde rutinen tidigare. 

 

 Risk för administrativa misstag 

- I reklamationssystemet ser man inte vad som är sammanblandning inom 

administrativa fel. Gruppen ”administrativa fel” i vårt 

reklamationssystem behöver utvecklas och bli mer detaljerad. 

- Torsten Ö tog fram SOP:er och arbetssätt för att minska reklamationer 

p.g.a. sammanblandning. Följs de? Är de aktuella? Analys behöver göras.  

Layout 

 Hög fyllnadsgrad 

- Stora rörställ med få rimpor ger låg fyllnadsgrad och brist på rörställ. 

Analys behöver göras (Se lastbärare). 

 

 Gångar för personal 

- Går det att stänga dörren vid porten? Konsekvenser? Andra 

gångvägar. Analys behöver göras. 

 

 Bredd på truckgångar 

- Hur bred behöver en truckgång vara för transport? 3,6 m är godkänt. 

- Truckgångsbredd mellan ställage minst 5 m. Går detta att minska? 

Analys behöver utföras. 



71 

 

 

 Lagrets dimensioner 

- Materialets max YD och vikt (max 5 ton). Analys behöver göras. 

 

Arbetsmiljö och säkerhet 

 Personsäkerhet 

- Konsekvensanalys behöver utföras för 831 och fraktarna. Analys 

behöver göras i samråd med ansvariga personer. 

o Ensamarbete i lagret på utsatt tid (ex natt) för att minska 

detta.  

o Rasrisk för höglager. (Constructor löser problemet). 

- Rutiner vid eventuella skador på ställaget. Vem kommer bära 

ansvaret för detta? Analys behöver göras. SOP behöver upprättas för 

inspektionsstandard. UH behöver göra regelbundna besiktningar. 

 

 Brandrisk 

- Säkerställa att utrymningsvägar och brandsläckare finns tillgängliga 

för lokalens ändamål. Vem har ansvaret för detta? Tomas U att driva 

frågan? 

- Nya försäkringspremier för lokalen p.g.a. minskad brandrisk? Vem ser 

över det? 

 

 Ergonomi 

- Ergonomisk skyddsrond behöver utföras. Vem tar ansvaret för detta? 

 

 Miljöpåverkan på materialet 

- Fukt och klimat bör mätas med hjälp av en templogg. Behöver vi 

kravställa FM eftersom vi betalar för uppvärmd lokal? 
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7 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras resultatet av tillämpningen av modellen och huruvida Sandviks 

mål med projektet har uppfyllts. Kapitlet avslutas med en validering av modellen. 

 

7.1 Tillämpning av modellen 

Här nedan diskuteras resultatet utifrån modellens huvudområden och tidigare nämnda 

faktorer. Inom samtliga huvudområden diskuteras mer ingående viktiga faktorer. Vidare 

diskuteras och analyseras resultat, problem och förbättringspotential inom respektive 

huvudområde mer grundligt. 

7.1.1 Grundläggande förutsättningar och krav 

Sandvik är ett innovativt företag som ständigt arbetar för att vara världsledande. De 

arbetar även ständigt med forskning och utveckling av nya samt befintliga produkter. 

Detta innebär att produktanalysen är en viktig faktor vid utformning av en ny lagerlokal. 

Förändring gällande produktens dimensioner och vikt påverkar valet av t.ex. 

förvaringsmetod, placering, transportörer och layout. En stor ändring gällande vikt 

och/eller dimension skulle kunna leda till att ställagelagring ej är möjlig eller att en stor 

del av de rimpor som i dagsläget lagerförs i pingpongställ skulle behöva placeras i en 

annan typ av lastbärare.  

 

En fördel med det nya lagret (415) är att rimplagret, tidigare R-lagret, kommer att 

placeras i närhet till skärningen. Detta innebär att transporter via hiss inte längre krävs 

vilket minskar transportiden avsevärt. 415 är också placerat i anslutning till syningen 

vilket innebär att en stor del av transporterna utomhus kan undvikas.  

 

Som presenterats i kapitel 6 under ekonomi innebär utformning och uppbyggnad av lagret 

en stor investering. Det nya lagret kommer dock medföra att transporttider kommer att 

minska avsevärt samt att företaget kommer att få en tydligare översikt av det lagerförda 

materialet. Detta kan leda till lägre lagernivåer och minskad kapitalbindning i lager. 

7.1.2 Förvaringsmetoder 

I dagsläget används ett flertal olika lastbärare för rimpor. Vidare studier krävs för att 

analysera möjligheten att standardisera lastbärare inom band. Ett mål är att hitta en 
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lastbärare som uppfyller kraven för en säker hantering och som inte kräver stor yta vid 

lagring.  

 

I dagsläget djuplagras både helbreddsband och rimpor. Enligt Jonsson och Mattsson 

(2005) blir åtkomligheten begränsad vid denna metod för lagring.  I dag uppstår problem 

då en produkt eller ställ är lagrat längst in. Detta medför onödig hantering i form av 

omplacering som är tids – och resurskrävande. Enligt Lumsden (2006) leder djuplagring 

till ökat volymutnyttjande men bör dock endast användas då stora volymer av samma slag 

ska lagerföras. Eftersom Sandvik har ett flertal olika produkttyper är inte djuplagring 

försvarbart. Av denna anledning valdes ställagelagring som lagringsmetod för 

helbreddsband. En del av helbreddsbanden kommer dock att djuplagras på golvet. Detta 

för att kunna lagerföra band med större dimensioner och högre vikt eller band som ska 

lagerföras en kort tidsperiod och bör därför placeras i anslutning till porten för in- och 

uttransport. Detta skulle enligt Oskarsson et al. (2006) optimera plockeffektiviteten i och 

med lagerhanteringen. 

7.1.3 Placeringsprinciper 

Målet med placeringen av produkterna var att dela in dem i klasser och lagerföra samtliga 

klasser på angivna platser. Denna klassbasering var från början tänkt att baseras på 

prima/sekunda, high- och lowrunners och stålsort. Enligt Chan och Chan (2010) är en 

klassbaserad indelning viktig för alla typer av lagerverksamhet för att öka 

plockningseffektiviteten. I detta fall skulle det även leda till en bättre överblick av 

respektive klass, minimera risken för sammanblandningar och därmed reklamationer samt 

underlätta arbetet vid exempelvis inventering. Begränsningar gällande yta men främst tid 

har medfört att indelning av produkterna efter tidigare nämnda klasser inte har utförts. 

Istället har placeringsprincipen ”familjegrupp” tillämpats.  Enligt Lumsden (2006) kan 

denna placeringsprincip innebära en ökad effektivitet gällande plockning. Vidare menar 

Lumsden (2006) att en fördel med att liknande artiklar lagras tillsammans är att de oftast 

har samma behov av hanteringsutrustning. I detta fall var därmed placering efter 

familjegrupp lämplig eftersom samtliga rimpor som lagerförs i pingpongställ kräver en 

telfer för in- och uttag.  Vidare analys krävs för att studera huruvida det finns möjlighet 

att lagerföra banden efter prima/sekunda, high-/lowrunner, kvalitet eller konto. 
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7.1.4 Transportörer 

Inom teorin finns många olika typer av transportörer presenterade. Enligt Ljungström et 

al. (1989) beror valet av transportör på faktorer som lokalens utseende, materialets storlek 

och vikt samt hur lång sträcka materialet ska transporteras. Eftersom produkterna i detta 

fall har relativt hög vikt och oftast transporteras långa sträckor var valet av transportörer 

limiterat. Innan examensarbetet påbörjades hade en beställning på en telfer på angiven 

plats gjorts. Detta och att Precision Strip nästan uteslutande använder motviktstruckar för 

fraktning gjorde att valet av transportörer var begränsat. Dessa transportörer fungerar i 

dagsläget väldigt bra. Ett problem är dock att den typ av motviktstruck som används idag 

kräver stor yta mellan ställagen vid in-och utplockning. Vidare analys krävs för att 

undersöka möjligheten att använda en annan typ av transportör. 

 

7.1.5 Planering och styrning 

Planeringen och styrningen sköter marknad och beredningen. Efter en intervju med en 

truckförare där FIB-systemet introducerades för författarna upptäcktes inga större brister. 

Enligt truckföraren fungerar systemet felfritt och den höga flexibiliteten nämns som en 

fördel. Vi anser dock att den höga flexibiliteten, dvs. exempelvis manuell inmatning av 

lagerplats ökar risken för fel där den mänskliga faktorn spelar in. Vidare anser vi att 

problemet ligger i systemets uppbyggnad eftersom systemet inte kan ange eller föreslå 

lediga platser i nära anslutning till nästkommande tillverkningsstation. I dagsläget finns 

det inga skriftliga rutiner för placering då den angivna platsen är upptagen vilket kan leda 

till att material blir svårt att hitta om truckföraren oavsiktligt lagerför fel plats i systemet.  

 

Adresseringsstandarden baserad på väderstreck fungerar i ett övergripande perspektiv bra. 

Dock kan ett stort antal platser för t.ex. rörställ ha samma adress vilket medför att 

truckförarna måste kliva ur trucken och leta efter rätt band. I vissa fall kan detta innebära 

att ett ställ står placerat bakom andra ställ vilket medför att truckföraren måste flytta om 

ställen för att komma åt det angivna stället. Att djuplagra många ställ på samma lagerplats 

kan därmed innebära att onödiga förflyttningar uppstår. I vissa fall kan t.ex. rimpor med 

samma egenskaper och dimensioner vara lagrade mer lättillgängligt, alltså på en plats där 

få förflyttningar krävs. Problem som uppstår då många ställ lagerförs på en och samma 

plats blir att planerarna inte vet exakta positioner och därför inte kan ange det bästa 

alternativet för att minimera antalet förflyttningar. Författarna anser att detta bör ses över 

men är väl medvetna om att en större lageryta kan krävas.  
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7.1.6 Layout 

Begränsningarna i lokalen har varit många vilket har minskat möjligheterna avsevärt. Den 

stora maskinytan samt den förutbestämda platsen för pingpongställen gjorde att en 

relativt liten del av lokalen var fri att designa. En fördel hade varit om formen på lokalen 

hade varit kvadratisk då även den förhållandevis smala lokalen begränsade layouten. 

Enligt Hassan (2002) måste dimensioneringen av lagret utföras med noggrannhet 

eftersom det oftast finns en begränsad yta att tillgå. I detta arbete har stor vikt lagts vid att 

inte underdimensionera ytor då det enligt Hassan (2002) innebär ett trångt lager där det 

blir svårt att placera artiklar och hitta dem. För varje layoutförslag har därför antalet band 

och ställ som djuplagras på golvet kalkylerats lågt för att underlätta hanteringen. Med en 

låg kalkylering av antalet ställ eller band menas att ett väl tilltaget avstånd mellan dessa 

har beräknats samt att en begränsning till max 7 stycken ställ/band vid djuplagring har 

bestämts. Detta för att minska hanteringstider vid omflyttning samt för att göra det lättare 

att hitta rätt artikel och därmed minimera risken för sammanblandningar.  

 

Av de tre olika layoutförslagen som arbetades fram så hade layoutförslag 1 många 

likheter med företagets förslag. Detta ansågs vara positivt från företaget men visar även 

på de tidigare nämnda begränsningarna. Företagets layoutförslag skiljer sig på så sätt att 

ställaget som är placerat mot ytan för pingpongställ sträcker sig längst hela ytan vilket 

medför att ytan för rörställ (placerad vid maskinytan) blir smalare. Vi anser med stöd från 

Roodbergen och Koster (2001) att denna utformning ger god utnyttjande av lagerytan 

men att plockningseffektiviteten blir sämre. Investeringen för ställage blir hög då detta 

förslag innebär 113 meter ställage.  

 

Layoutförslag 2 anser vi är den bästa lösningen för företaget. Detta förslag ger fler platser 

för lagring av helbreddsband i ställage samt djuplagring på golvet. Dock innebär detta att 

färre rörställ kan lagerföras men det täcker upp behovet i dagsläget. Djuplagringen på 

golvet i anslutning till porten för in- och uttransport anser författarna vara till en fördel då 

tunga produkter med stor diameter ska lagras eller då lagerföring sker en kortare 

tidsperiod. Investering i ställage blir därmed även lägre då ställagen har en totallängd på 

80 meter. 

 

Enligt Hassan (2002) kännetecknas en bra layout av god anpassningsförmåga, god 

tillgänglighet av produkter, flexibilitet och hög fyllnadsgrad. Dessa kriterier anser vi 

uppfylls bäst i layoutförslag 2 utifrån de förutsättningar som finns. Detta förslag ger raka 

flöden, god tillgänglighet, en grad av flexibilitet samt förhållandevis hög fyllnadsgrad. 
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Placeringen av ställagen ger en god tillgänglighet och det raka flödet medför snabba 

transporter. Detta förslag ökar även anpassningsförmågan och flexibiliteten då en del 

helbreddsband som har hög vikt och stor yt-diameter kan placeras på den avsedda 

golvytan. Den procentuella andelen gällande fyllnadsgrad skiljer sig inte avsevärt mellan 

föregående layoutförslag, detta förslag täcker dock upp dagsbehovet för rörställ och ger 

fler platser helbreddsband. Ur säkerhetssynpunkt är detta förslag att föredra då ställagen 

är placerade i en egen del av lokalen och mer avskiljt från placeringen av pingpongställ 

jämfört med företagets layoutförslag. Denna layout ger även möjlighet till att undvika lyft 

på höjden av större helbreddsband i och med lagerytan på golvet.  

 

Layoutförslag 3 arbetades fram i syfte att placera ställagen i en annan del av lokalen 

eftersom placeringen av ställage i de tidigare förslagen var på samma yta. På grund av 

lokalens begränsningar var detta den enda potentiella placeringen av ställagen. Med 

anledning av ställagens placering mot maskinytan samt ytan för pingpongställ har denna 

layout förkastats med hänsyn till personsäkerheten.  

 

7.1.7 Arbetsmiljö och säkerhet 

Sandvik har ett välfungerade arbetsmiljö- och säkerhetsarbete och har personal med 

specialkompetens inom dessa områden som säkerställer att arbetsmiljöverkets lagar och 

bestämmelser efterföljs. Utöver arbetsmiljöverkets krav har Sandvik även internt 

utvecklat dessa krav mer strikt och specifikt inom olika områden för att minimera olyckor 

och skador. Leverantören av ställage (Constructor) garanterar att ställagen monteras på 

rätt sätt och att arbetsmiljöverkets krav efterföljs. Vid utformning av nya lokaler utförs 

alltid en skyddsrond av personal från EHS-avdelningen.  

 

Sandviks omfattande arbetsmiljö och säkerhetsarbete fungerar i dagsläget mycket väl. I 

detta arbete har endast arbetsmiljöverket och Sandviks krav efterföljts och tagits i 

beaktning inom modellens samtliga huvudområden, främst inom utformningen av 

layouten. Arbetsmiljö- och säkerhetsfaktorer som togs hänsyn till vid utformningen var 

bland annat en tillräcklig bredd på truckgångar samt att undvika ställagelagring i 

anslutning till maskinyta 831.  
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7.2 Validering av modell 

Modellen som har utformats har som syfte att fungera som ett stöd vid utformning av en 

lagerfunktion. Faktorerna som är grupperade på huvudområdena ger en detaljerad bild för 

respektive huvudområde. Modellen är en generell modell som är lättanvänd och 

välstrukturerad. Modellen är tillförlitlig eftersom dess uppbyggnad bygger på ett flertal 

akademiska journalartiklar, studentlitteratur samt en fallstudie på en framgångsrik 

verkstadskoncern. Vidare har modellen testats i ett konkret fall i form av en workshop där 

samtliga huvudområden och faktorer analyserades och diskuterades. Samtliga 

representanter från företaget var positiva till modellens uppbyggnad och ansåg att den 

fyller sin funktion. Under workshopen tillkom en del faktorer under vissa huvudområden. 

Dessa faktorer var dock specifika för detta fall och kunde placeras under respektive 

huvudområde vilket visar på modellens generaliserbarhet. Att dessa faktorer föll naturligt 

under respektive huvudområde anses inte av författarna som negativt. Om det istället 

hade tillkommit ett nytt huvudområde hade modellens trovärdighet och generaliserbarhet 

betvivlats. 

 

Faktorerna under respektive huvudområde har begränsats till de mest vanligt 

förekommande inom en lagerfunktion. Workshopen påvisar att modellen är övergripande 

och att faktorerna under respektive huvudområde kan utvecklas för att passa ett specifikt 

företag. För att öka validiteten på modellen bör den testas på flera olika typer av företag. 
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8 Slutsats 

I detta kapitel besvaras frågeställningarna utifrån resultatet som finns presenterat i detta 

arbete. I slutet av kapitlet finns även förslag till fortsatta studier. 

 

 

 

 Vilka faktorer bör tas i beaktning vid utformning av en lagerfunktion? 

Innan utformning av en lagerfunktion måste vissa grundläggande förutsättningar 

och krav identifieras. Dessa är att utföra en produktanalys, identifiera lagertyp, 

kartlägga övriga processer i anslutning till lagret samt ekonomi, det vill säga 

kostnader som uppstår vid en lagerutformning. Utöver dessa faktorer måste 

företaget fatta beslut gällande förvaringsmetod, placeringsprinciper, 

transportörer, planering och styrning, layout samt arbetsmiljö och säkerhet.  

 

 Vilka metoder finns beskrivna för att skapa en bra struktur i ett lager? 

För att skapa en god struktur i ett lager är en välutformad layout en förutsättning. 

Ett överdimensionerat lager leder till dåligt utnyttjande av lageryta samt onödiga 

transporter medan ett underdimensionerat lager kan leda till att artiklarna blir 

svåra att hitta samt att de artiklar som är avsedda att lagerföras där inte får plats. 

Även valet av förvaringsmetod påverkar strukturen i ett lager, rätt 

förvaringsmetod för rätt produkt. Exempelvis kan ett ställage i många fall vara 

positivt för lagerstrukturen då produkterna blir lätta att hitta och komma åt. 

Utöver de tidigare nämnda faktorerna är en välfungerande planering och styrning 

väldigt viktigt. En förutsättning för att lyckas med en bra struktur i ett lager är att 

det styrsystem som används är enkelt men samtidigt informativt. Vidare är 

adresseringen viktig då en adresseringsstandard är direkt avgörande för att 

styrsystemet ska vara användbart.  

 

 Hur kan hanteringen i ett lager effektiviseras? 

Det finns ingen generell metod beskriven för att effektivisera lagerhanteringen. 

Beroende på ett antal faktorer som exempelvis volym, vikt, popularitet etc. 

påverkas placeringsprincipen som ligger till grund för att effektivisera 

hanteringen. Genom frekvensläggning med hjälp av ABC-klassificering kan 

lagerhanteringen effektiviseras ur ett tids– och kostnadsperspektiv. Utöver denna 

metod kan produkterna placeras efter popularitet, höjdled, gånglängd, storlek 
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familjegrupp och produktrotering. Förutom de tidigare nämnda metoderna är 

layouten samt planering och styrning viktiga faktorer som påverkar 

hanteringseffektiviteten.  

 

 Vilka krav ställs från myndigheter och organisationer för att skapa en säker 

arbetsplats i ett lager? 

Arbetsmiljöverket har strikta direktiv och lagar gällande arbetsmiljö och säkerhet. 

Utöver de har företag oftast hårdare krav internt i synnerhet för personsäkerhet, 

för att minimera risken för olyckor och tillbud. För exempelvis framförande av 

truckar och kranar krävs utbildning för att ge truck/kranföraren rätt kompetens. 

Vid till exempel nyinstallation av ställage säkerställer leverantören att ställaget 

uppfyller de krav som ställs från arbetsmiljöverket. Vidare utför oftast företaget 

egna besiktningar och skyddsronder för att säkerställa att kraven efterföljs.   

 

 Hur kan en modell för utformning av en effektiv lagerfunktion se ut? 

Utifrån litteraturstudier, egna erfarenheter och kunskap, intervjuer och en 

workshop skapades en modell för utformning av lagerfunktion med hänsyn till 

arbetsmiljö och säkerhet. Denna modell består av sju huvudområden som är; 

grundläggande förutsättningar och krav, förvaringsmetod, placeringsprinciper, 

transportörer, planering och styrning, layout samt arbetsmiljö och säkerhet. 

Arbetsmiljö och säkerhet ska ingå som en integrerad del i samtliga sex 

huvudområden. Dessa sex huvudområden består av mer ingående faktorer som 

finns presenterade under kapitel fyra.  

 

8.1 Förslag till vidare studier 

Modellen är endast testad på ett fallföretag och bör därför testas på flera företag för att 

stärka validiteten och reliabiliteten samt för att öka generaliserbarheten. Under varje 

huvudområde kan de tillhörande faktorerna utvecklas och göras mer specifika. Vidare kan 

arbetet med arbetsmiljö och säkerhet förtydligas och integreras naturligt inom samtliga 

huvudområden. 
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9 Rekommendationer till Sandvik 

I detta kapitel presenteras identifierade problem som framkommit under nulägesanalysen 

och workshopen samt  förslag på lösning till problemen.  Dessa förslag ska sedan ligga 

till grund för Sandviks fortsatta förbättringsarbete. 

  

 

Under de 10 veckorna som examensarbetet utfördes på Sandvik identifierades ett flertal 

problemområden, vissa mer kritiska än andra. En del av problemen kan ses som 

frågeställningar och funderingar kring dagens hantering och vissa av dessa har redan 

utretts. Övriga problem/frågeställningar som ännu inte har analyserats och kräver vidare 

studier presenteras nedan.   

9.1 Identifierade problem och förslag på lösningar 

Många olika varianter av lastbärare 

Författarna anser att det idag finns för många varianter av lastbärare och att ingen 

egentligen vet orsaken till detta. Exempelvis lagerförs enstaka rimpor med små 

dimensioner i rörställ som därmed upptar stor plats. Dessa hade enligt författarna  istället 

haft möjlighet att lagerföras i pingpongställen för att frigöra rörställ och lageryta. Vidare 

analys krävs för att sätta en standard för vad som ska lagerföras i respektive ställ samt om 

det idag finns andra typer av lastbärare som lämpar sig bättre. 

 

Djuplagring av rörställ och helbreddsband leder till ökat behov av hantering 

I dagsläget lagerförs rörställ i långa stegar som leder till ett ökat behov av förflyttning vid 

in– och utplock ur lagret. Detta leder till ett ökat utnyttjande av golvyta men ställer 

samtidigt till problem då plockningseffektiviteten blir sämre, ökad risk för skador på 

banden, risken för sammanblandningar etc. Ett förslag på lösning är att finna en 

standardiserad lastbärare som lämpar sig för ställagelagring. Ett annat förslag är som 

tidigare nämnts att se över rutinerna för lagerföring i pingpongställ och därmed minska 

behovet av rörställ.  

 

Stor yta mellan ställage leder till att få rader ställage får plats och utnyttjandet av 

lokalen blir lågt 

Enligt uppgift från Sandvik ska avståndet mellan två ställage vara minst fem meter för att 

trucken ska kunna hämta och lämna material i ställaget. I layouten som utformades var 

begränsningarna många och ställagen kunde därmed endast placeras i en del av lokalen.  
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Detta leder till att med dagens layoutförslag kommer avståndet mellan ställagen bli över 

sex meter. En analys bör utföras för att se över alternativa transportörer som kräver 

mindre yta vilket skulle leda till att fler ställage kan installeras.  

 

Planeringen av order och adresseringen måste ses över 

Enligt uppgifter från Sandvik uppstår i vissa fall problem då ett rörställ i en ”stege” ska 

plockas ut. I vissa fall kan t.ex. rimpor med samma egenskaper och dimensioner vara 

lagrade mer lättillgängligt, alltså på en plats där färre förflyttningar krävs. Problemet som 

uppstår då många ställ lagerförs på en och samma plats blir att planerarna inte vet exakta 

positioner och därför inte kan ange det bästa alternativet för att minimera antalet 

förflyttningar. Genom att ha en mer exakt adressering elimineras detta.  

 

Vidare beskriver även Sandvik att antalet reklamationer på grund av sammanblandningar 

inte går att utläsa i reklamationssystemet. En stor del reklamationer av den typen hamnar 

under en samlad grupp, ”administrativa fel”. Reklamationssystemet bör därför utvecklas 

och göras mer detaljerat.  

 

Lokal 415 är inte tillräckligt stor för att fylla behovet 

Målet med flytten var att det nya lagret i 415 var att det skulle täcka upp behovet för R-

lagret men även en stor del helbredddsband. I ett tidigt skede klargjordes att allt material 

som var tänkt att lagerföras i 415 inte skulle få plats. Lokalen var underdimensionerad 

och hade stora begränsningar gällande exempelvis maskinyta 831 och takhöjd. Vidare 

analys krävs för att kartlägga volymer samt hur stor yta det skulle krävas för att rymma 

samtliga produkter för att på så sätt samla materialet och frigöra golvyta i övriga lokaler. 
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