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FÖRORD 

I och med detta examensarbete avrapporteras det sista arbetet inom Industriell ekonomi 

– Logistik och management på Högskolan i Gävle.  

Vi skulle framförallt vilja framföra ett stort tack till BillerudKorsnäs och 

produktionsanläggningen i Gävle för möjligheten att få värdefulla erfarenheter inför 

fortsatta studier och arbete. Därmed vill vi dessutom tillägna ett specifikt tack till Pablo 

Viglione och Avdelningen Efterbehandling – Utlastning och Magasin som avlagt 

resurser som möjliggjort detta examensarbete. Det är mycket uppskattat av oss och av 

Högskolan i Gävle att företag kan låta studerande ta del av hur saker och ting kan 

fungera ute på arbetsplatser. 

På Högskolan i Gävle skulle vi vilja tilldela handledaren, Rose-Marie Löf ett mycket 

aktat tack för hennes ödmjuka engagemang och vägledning under detta examensarbete.  

I och med dessa sista rader tackar vi för oss, samtidigt som vi önskar Er en trevlig 

läsning. 

  



 

 

Abstract 

Differential inventory control is only one tool in the total warehouse operations toolbox 

that are used to control various flows. These flows is primarily about route planning and 

problems of allocation of storage. Some believe in an increasingly automated 

development, while others believe that manual systems continues to be dominant. 

Warehouse operations need more research as whole. Evidence needs to be anchored 

against the industry and connect theory with practice, thus the existing methods need to 

be further explored. 

The purpose of this project is to make a model of differentiated inventory control and 

contribute primarily to connect theory with practice. This thesis discusses other aspects 

of warehouse operations as well 

This thesis is based on a triangulation methodology. The triangulation methodology is 

based on following perspectives; case study, observation, literature studies, interviews 

and data. 

The results show that a differentiation at an article level is appropriate for this case 

company. The interviews suggest that systems are sometimes not suited to the business. 

The tools can sometimes be complicated and static, and employees call for more 

customizable tools. 

Previous research calls for the big picture and a system where people are highlighted as 

a part of the whole. Operations' ability to respond to changes stands or falls with the 

companies´ view on their employees and the culture. 



 

 

Sammanfattning 

Differentierad lagerstyrning är endast ett av många verktyg i lagerverksamheten som 

används för att styra olika flöden i ett lager. Dessa flöden handlar framförallt om 

ruttplanering och problemen med tilldelning av lagerplatser för effektivare 

lagerhantering. Åsikter om framtiden delar forskning i två läger, vissa menar på en allt 

mer automatiserad utveckling, medan andra menar att de manuella systemen kommer 

fortsätta att vara dominerande. Gällande lagerverksamhet behövs mer forskning kring 

helheten, bevis som förankras mot industrin och binder ihop teori med verklighet, samt 

att befintliga metoder behöver vidare utforskas. 

Syftet med detta examensarbete är därför att göra en modell över differentierad 

lagerstyrning och bidra framförallt med att knyta ihop teori med praktik. Detta 

examensarbete diskuterar även kring andra aspekter inom lagerverksamheten.  

Detta examensarbete baseras på en triangulering utifrån flera perspektiv. Dessa 

perspektiv är fallstudie, observationer, litteraturstudier samt kvalitativa och kvantitativa 

metoder.  

Resultatet visar att en differentiering på artikelnivå är lämplig för fallföretaget i studien. 

Intervjuerna tyder på att system ibland inte är anpassade efter verksamheten. Verktygen 

kan ibland vara för komplicerade och statiska, och anställda efterlyser mer 

anpassningsbara verktyg till arbetsuppgiften.  

Tidigare forskning har efterlyst helheten och därmed människan. Ett system där 

människan lyfts fram som en del i det stora hela har betydelse för kulturen och därmed 

vad företag gör. Verksamheters förmåga att bemöta förändringar står eller faller med 

kulturen och hur företaget ser på människan. 
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1. Introduktion 
Alla kunder är viktiga för en verksamhet, men det är logiskt att anta att vissa kunder är 

viktigare än andra. Artiklar som kunder efterfrågar kan därmed prioriteras olika utifrån 

bestämda faktorer för en ökad servicenivå (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2011). För 

lagerverksamheten innebär det att lagerhanteringen måste anpassas. Lagerhantering är 

ett begrepp som inkluderar många moment däribland olika metoder, filosofier och 

koncept för att öka effektiviteten och därmed minska lagerrelaterade kostnader (Olhager 

2013). 

Gu, Goetschalckx och McGinnis (2007) menar att forskning kring lagerverksamheten 

främst fokuserat kring två områden. Dessa områden handlar framförallt om 

ruttplanering och problemen med tilldelning av lagerplatser för effektivare 

lagerhantering. De Koster, Le-Duc och Roodbergen (2007) menar att även om antalet 

publikationer ökar inom området, finns det fortfarande behov för mer. De Koster et al. 

konstaterar att även om ordersammanställningen ute i verkligheten oftast sker manuellt, 

är det de automatiserade systemen som forskningen fokuserat på. Van den Berg och 

Zijm (1999) menar att framtiden består av mer sofistikerade lösningar däribland mer 

automationsbaserade arbetssätt. Moeller (2011) argumenterar för att lagerverksamheter 

runt om i världen kommer fortsätta vara manuellt styrda eftersom att marknaden 

efterfrågar dynamik, vilket ställer höga krav på systemflexibilitet. Van der Berg och 

Zijm (1999) menar att kommande tekniker kommer vara anpassad efter de krav som 

ställs på lagerverksamheter i framtiden.  

Baker och Canessa (2009) hävdar att det finns allmänt godtagna metoder för att utforma 

lager men argumenterar för att befintlig forskning brister gällande helhetsperspektivet. 

Gu et al. (2007) efterlyser dessutom mer bevis som förankras mot industrin och binder 

ihop teori med verklighet. De Koster et al. (2007) diskuterar kring proceduren för 

lagerhanteringen och fortsätter med att efterlysa ett generellt ramverk som beskriver 

lagerhanteringsprocessen. Thomas och Meller (In press) har försökt att fylla det gapet 

genom att bidra med en generell metod för hanteringen vid utformningen av lager, men 

menar också att den utformade metoden behöver analyseras vidare.  
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1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att göra en modell för differentierad lagerstyrning 

och bidra med att knyta ihop teori med praktik. 

1.2 Frågeställningar 

1.2.1 Teoretisk frågeställning 

 Vilka faktorer är viktiga vid differentierad lagerstyrning? 

1.2.2 Praktisk frågeställning 
 Hur kan en klassificering utföras? 

1.3 Avgränsning 
Examensarbetet tar endast hänsyn till prima produkter i färdigvarulagret från PM4 och 

PM5 på Billerudkorsnäs produktionsanläggning i Gävle (BK Gävle). Insamlad data 

avser perioden januari 2014 - april 2015, det vill säga ett omfång på 16 månader.   
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2. Metod 

 
Figur 1. Arbetsprocessen 

Figur 1 visar faserna och dess innehåll under examensarbetets gång. 

2.1 Initiering och Planering 
I initieringsfasen (Se figur 1) utfördes diskussioner i ett tidigt stadium angående 

fokusområden för examensarbetet. Idéer frodades i kombination med ett entusiastiskt 

förhållningssätt mot ett gemensamt mål, vilket har legat till grund för ett gott samarbete 

genom detta examensarbete.  

2.1.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudier utfördes i initieringsfasen (Se figur 1) där gap inom befintlig forskning 

uppdagades. När en litteraturstudie genomförs söks ofta relevant information som berör 

ämnet. Till litteratur hör böcker, rapporter, artiklar och uppsatser. Enligt Biggam (2015) 

är en litteraturstudie till för att ta reda på vem som säger vad inom de områden som är 

intressanta. Enligt Murray och Huges (2008) presenterar en litteraturstudie en 

summering av vad andra har att säga inom valt forskningsområde eller som på något 

sätt relaterar till det valda ämnet. Biggam (2015) menar att författaren på ett tydligt sätt 

måste påvisa att tidigare forskning inom ämnet har använts som en grund för att få en 

bredare kunskap. Murray och Huges (2008) menar att en litteraturstudie kan vara till 

hjälp för att finna metoder och tekniker som skulle kunna vara relevant för 

fokusområdet.  

Initiering 

•Idé-
generering 

•Litteratur-
studie 

•Fallföretag 

Planering 

•Tidsplanering 

 

Utförande 

•Kvalitativ- och 
kvantitativ 
metod 

•Differentiering 

Avrapportering 

•Inlämning av 
examens-
arbete 

•Presentation 
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Information till examensarbetet har hämtats ur böcker och vetenskapliga artiklar. För att 

hitta artiklar har elektroniska databaser använts och några av dessa är Google Scholar, 

Discovery, ScienceDirect och Emerald. När sökningar i databaser skett har nyckelord 

används. Nyckelord är till för att lättare hitta relevanta artiklar genom att söka på 

specifika ord. Sökta nyckelord som använts är bland andra “warehouse management”, 

“product classification”, “activity based costing”, “classification”, ”segmentation”. Vid 

dessa sökningar har 144 abstrakter lästs varav totalt 73 artiklar har valts att läsas. Totalt 

har 53 källor använts varav 31 vetenskapliga artiklar.   

 

Figur 2. Modell över antal källor. 

Efter litteraturstudien påbörjades en dialog med BK Gävle om examensarbete (Se figur 1). 

En fallstudie innebär att ett eller flera specifika fall studeras. I denna studie är det enbart ett 

fall som studeras och det är BK Gävles färdigvarulager. Syftet med en fallstudie är att gå in 

mer på djupet och analysera (Biggam, 2015). När kontrakt och uppdragsbeskrivning 

signerats, påbörjades en tidsplan med beskrivna milstolpar liknande ett Ganttschema (Se 

figur 1). Det ursprungliga schemat planerades på ett sådant sätt att eventuella 

oförutsägbara händelser beaktades. Detta har bidragit till att även om examensarbetet 

stött på hinder och händelser som påverkat att vissa milstolpar ej kunnat uppfyllas inom 

planerad tid, har detta examensarbete utförts inom den faktiska tidsramen.  

2.2 Utförande  

2.2.1 Ansats 

Deduktiv metod är en vetenskaplig metod där man härleder till slutsatser ur teorier, 

hypoteser och lagar (Egidius, 2008). Deduktion innebär att slutledningen grundas i 

förutsatt korrekta premisser, som leder till en logisk slutsats. Induktion handlar däremot 

om att utifrån systematiserad erfarenhet eller generalisering utföra ett 

• Totalt lästa abstrakter 144 artiklar 

• Vidare för fördjupad läsning 73 artiklar 

• Totalt använda vetenskapliga artiklar 31 

• Totalt använda referenser 53 
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sannolikhetsresonemang för utförd observation (Sohlberg & Sohlberg., 2014). Det 

innebär enligt Egidius (2008) att genom observationen eller exempel, komma fram till 

allmän kunskap som leder till slutsatser eller sammanfattande. Resultatet i detta 

examensarbete kommer därmed grundas i en induktiv slutledning då tidigare studier i 

kombination med egna observationer kommer att ligga till grund för resultatet. 

Resultatet behöver inte stämma överens med vad en positivistisk forskning skulle påstå 

vara sant, eftersom ett negativt resultat också bidrar med ett värde till den befintliga 

forskningen (Sohlberg & Sohlberg., 2014). 

2.2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Det praktiska utförandet har innehållit kvantitativa- och kvalitativa metoder som 

tillsammans med litteraturstudien och observationer underbygger resultatet (Se figur 1). 

Under examensarbetets gång har relevant information för studien hämtas från olika 

typer av källor. Observationer har utförts på Billerudkorsnäs produktionsanläggning i 

Gävle för att få en bild av hur verksamheten fungerar. Djupare observationer har utförts 

specifikt mot Gävles färdigvarulager som ingår i avdelningen Efterbehandling - 

Utlastning och Magasin (EBH – Utlastning och Magasin) för att se hur lagren är 

utformade och hur lagerhanteringen av färdiga produkter fungerar. Observation som 

metod är enligt Egidius (2008) ett sätt att samla information till ett vetenskapligt arbete 

genom att iaktta ett visst förlopp av till exempel handlingar. Enligt Murray och Hughes 

(2008) inkluderas observationer under kvalitativ metod (Se figur 1). De observationer 

som utförts är i detta fall icke systematiska vilket har avsikten att få en subjektiv bild av 

en viss situation. Det kan vara vilka vanor, beteendemönster och reaktionssätt som 

förekommer på en arbetsplats (Egidius, 2008).  

Under arbetets gång har BK Gävles affärssystem och databaser varit tillgängliga för 

insamling av data. När siffror tas fram används det som kallas kvantitativ metod (Se 

figur 1) vilket enligt Murray och Hughes (2008) går ut på att samla in mätbar data för 

att kunna göra en statistisk analys. Insamlad data har sannolikt ingen signifikant felande 

avvikelse, men det kan förekomma artiklar i databasen som kan ha kasserats i 

verkligheten men inte har realiserats i databasen. Orderstorlekarna bör inte påverkas, 

däremot kan lagersaldona och med det också medellagernivåerna vara missvisande, men 

inget som bör påverka utfallet av det praktiska utförandet.  
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Biggam (2015) menar att en kvantitativ metod ska hjälpa till att svara på frågan “hur?”. 

Det kvantitativa materialet har sedan legat till grund för empirin. Empiriskt material fås 

genom kvalitativa metoder så som observationer, intervjuer och muntlig historik 

(Murray & Hughes., 2008). Kvalitativa metoder ska enligt Biggam (2015) besvara 

frågan “Varför?”. Det två vanligaste sätten att intervjua personer är enligt Biggam 

(2015)  strikt struktur eller semistrukturerad metod. Den strikta strukturen innebär att 

frågorna som ställs vid intervjuerna följer en strikt förberedd mall med förberedda 

frågor. Den andra intervjumetoden är semistrukturerad, där det går att vara mer flexibel 

och ställa följdfrågor. När en semistrukturerad intervju utförs är det viktigt att ställa 

öppna frågor vilket är frågor det inte går att svara ja eller nej på.  

2.2.3 Triangulering 

 
Figur 3. Modell över trianguleringsmetoderna som använts 

Triangulering (se figur 3) fungerar oftast bäst med kvalitativa forskningsmetoder och 

innebär att olika typer av data används som hjälpmedel för att få en bredare helhetsbild 

inom ett visst område (Biggam, 2015). Sohlberg och Sohlberg (2014) menar att 

triangulering innebär användningen av olika perspektiv och metoder vid försök att 

besvara frågeställningen. Under projektets gång har möten och fem intervjuer utförts 

med olika personer på olika nivåer och avdelningar på BK Gävle. Intervjuerna har 

spelats in för att bidra till en ökad tillförlitlighet. Intervjuerna har följt god kvalitativ 

sed, där bland annat information om varför, hur och frågor om tillåtelse att spela in 

intervjuerna har bidragit till en gott etiskt förhållningssätt (Murray & Hughes, 2008). 

Triangulering 

Data  

Intervjuer 

Fallstudie Observationer 

Litteratur-
studie 
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Intervjuerna har givit en större förståelse angående hur de arbetar med sina produkter 

och kunder idag. Fem intervjuer kan vara i det lägsta laget, men under intervjuerna 

framkom mycket enhetliga svar och uttryckte en gemensam uppfattning kring svaren, 

vilket underbygger slutsatserna kring intervjuerna. Sannolikheten för att lögner ska ha 

förekommit under intervjuerna är liten.  

2.2.4 Differentiering 

Differentieringen som utförts har fokuserats kring två områden. Det första området 

baseras på transportslag och kunderorderomsättningshastighet (KOOH), där 

omsättningshastigheten i lagret per kundorder har räknats ut. Den andra 

differentieringen har gjorts utefter artikel och transportslag. 

På artikelnivå kan information om den historiska efterfrågan av en specifik produkt 

avläsas. På kundordernivå kan volymen som en kund beställt vid orderläggningstillfället 

avläsas. Dessutom kan lageromsättningshastighet (LOH) per transportslag enkelt 

summeras genom sammanlagda volymen av kundorder. 

2.2.5 Klassificeringsmetod 

En enkel ABC-analys som endast tar en faktor i beaktning har utförts samt en 

flerkriterieanalys. En flerkriterieanalys kan beakta flera faktorer i analysen. Denna 

metod anses vara generellt accepterad och applicerbar inom många verksamheter. 

Metoden bidrar till ökad validiteten, men även ökad generaliserbarheten. 

Tillförlitligheten i valet av metod är stark, eftersom den är generellt accepterad.  

2.3 Reliabilitet, Validitet och Generaliserbarhet 

Enligt Ejvegård (2003) anger reliabiliteten användbarheten av ett mätinstrument samt 

tillförlitligheten hos måttenheten. Det är viktigt att vara uppmärksam med reliabiliteten 

för mätinstrument inom de flesta vetenskaper för att kunna dra en tillförlitlig slutsats. 

För att den kvalitativa forskningsmetoden skall bli reliabel ska det finnas en tydlig 

beskrivning om tillvägagångssättet där ett kritiskt resonemang underbygger valet av 

frågor (Davies, 2007). Det ska enligt Biggam (2015) vara ett register på bevis att 

forskningen är utfört på ett objektivt och rättvist sätt.  

Validitet är enligt Biggam (2015) hur empirisk data tas fram och analyseras, vilka 

tekniker och strategier som används för att komma fram till ett resultat. Enligt Davies 

(2007) innebär validitet huruvida resultatet är tillförlitligt och stämmer överens med den 
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verkligenhet som forskaren påstår att den gör. Ejvegård (2003) betonar att forskaren ska 

mäta det som verkligen skall mätas för att besvara frågorna och inget annat. Biggam 

(2015) menar att även om validitet inte är bevis på reliabilitet så kan det styrka ens 

arbete genom att det står bakom pålitlig forskning. När det kommer till yttre validitet 

även kallat generaliserbarhet så innebär det hur vida resultatet i en studie är relevant och 

användbart för andra läsare (Egidius, 2008). Enligt Biggam (2015) kan det vara svårt att 

få en fallstudie generaliserbar då de oftast behandlar ett specifikt fall. 

2.4 Kritiskt resonemang 

Det mesta är relativt och bara för att det är sant för en, behöver det inte vara sant för 

andra. Detta examensarbete försöker vara objektiv skriven, men studien kan inte bortse 

från tidigare erfarenheter som kan ha influerat studien. För att göra det som skrivits 

enkelt att analysera och filtrera är det viktigt att beskriva vilket syfte som forskaren och 

forskningen verkar för (Åsberg, 2001).  

Åsberg (2001) kritiserar starkt de pågående diskussionerna kring distinktionen mellan 

kvalitativ och kvantitativ forskning. Åsberg menar på att distinktionen mellan 

metoderna är onödiga och fortsätter senare att argumentera mot bristen av en ideologisk 

beskriven ansats som förklarar den filosofiska syn och till vilket syfte som forskaren 

tjänar. De rapporter som behandlat verktygen i denna studie har en positivistisk 

framtoning, men i vår mening bygger verksamheten inte enbart på systemen som 

exkluderar de som arbetar inom dem. Syftet är att bidra med helheten och det är därmed 

också viktigt att lyfta fram de mjuka delarna i systemen. Det finns studier som lyfter 

fram enstaka faktorer, men långt ifrån allt. Det finns kritik mot den befintliga 

forskningen av att helheten förbises och även om det som forskarna anser vara 

verklighet att det förekommer manuella system i högre utsträckning än automatiserade, 

utförs forskningen mot de automatiserade systemen och missar problematiken med att 

hantera människan i systemen. 

Priset på produkterna ansågs av BK Gävle vara information av känslig karaktär och 

därför baserad uträkningarna på andra faktorer. Däremot uttrycktes det att priset som är 

per ton inte skiljer markant åt mellan produktslagen. På artikelnivå bör priset skilja sig 

åt per rulle eftersom större artiklar logiskt sett bör ha ett högre pris. Det tar inte detta 

examensarbete hänsyn till utan baserar uträkningarna på den totala volymen. Av 
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sekretesskäl kommer neutrala benämningar användas istället för kundens, orderns och 

artikelns verkliga benämning i affärssystemet. Detta bör inte påverka tillförlitligheten. 

Intervjuerna som genomförts under examensarbetet har varit semistrukturerade för att 

lättare fånga upp mer djupgående information. Det som uttrycks av de intervjuade är en 

uppfattning som inte behöver stämma överens med verkligheten eller vara 

sanningsenligt uttryckt till deras uppfattning. Däremot har intervjuerna utförts i slutna 

rum och följt god kvalitativ sed, vilket bör minska risken för eventuella lögner. Det som 

uttrycks har dessutom varit enhetligt med mycket få svarsvariationer vilket tyder på en 

gemensam syn och uppfattning kring de ställda frågorna, därmed bör intervjuerna som 

dessutom spelats in ses som pålitliga. Olika källhanteringar har olika konsekvenser, 

vissa bidrar till tydligare källhänvisningar, medan andra bidrar till en mer flytande 

läsning. APA är en relativ strikt metod för källhänvisningar men bidrar även till 

flytande läsning i kombination med tydliga källhänvisningar i texten. Eftersom risken 

för plagiat minskar med tydliga och strikta regler, bidrar källhanteringen till en ökad 

etik (Neville, 2007). Sohlberg och Sohlberg (2014) menar att falsifierbarheten är en 

viktig del i forskningen och innebär att resultatet ska vara enkelt att styrka eller 

motbevisa. Att använda redan accepterade och generella metoder förenklar för 

kommande forskning att stödja eller motbevisa resultatet. 
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3. Teori 

3.1 Lageromsättningshastighet  

Lagersomsättningshastigheten är ett nyckeltal. Nyckeltal är enligt Forsberg (2003) ”… 

ett mätvärde som beskriver hur bra ett mål har uppnåtts”. Enligt Mattsson (2004 s.115) 

är ett nyckeltal ” … ett mått som på ett förenklat sätt uttrycker ett resultat, en prestation 

eller en annan intressant företeelse för att beskriva dess relativa värde”. Forsberg 

(2003) menar att även om lageromsättningshastigheten kan vara ett nyckeltal som kan 

leda till lägre kapitalbindning, är svårigheterna med lagerstyrningen att kontrollera olika 

faktorer samtidigt. Enligt Carlucci (2010) är nyckeltal det absolut viktigaste när man ska 

mäta en prestation. Det kan avgöra vilka strategier och vilka aktiviteter ledningen 

beslutar sig för att fokusera på. Ofta mäter företag för många saker och spenderar 

mycket tid på att kvantifiera alla aspekter av företaget. Detta kan resultera i väldigt 

många indikatorer vilket betyder att det är viktigt att finna de mest betydelsefulla.  

Lageromsättningshastigheten räknas enligt Oskarsson et al. (2011) som följande: 

    
        

   
 

D är behovet under perioden. Behovet kan uttryckas i volymvärde, volym eller antal.  

3.2 Lagerhantering 

Inom det fysiska logistiska systemet finns trenden till allt mindre sändningar vilket 

också innebär en högre sändningsfrekvens av produkter. Trenderna gällande 

lagerutformningen menas vara att små lagerlokaler byts ut mot allt större lagerlokaler 

(De Koster et al., 2007). Detta ökar påfrestningen på lagerhanteringens funktioner 

framförallt då det ställs allt högre krav på organisatorisk dynamik som helhet (Gu et al., 

2007). Gunasekaran, Marri och Menci (1999) menar att lagerverksamheten påverkar 

företagets förmåga att konkurrera med bland annat ledtider. Gunasekaran et al. 

konstaterar att företags generella konkurrenskraft påverkas av hur företag hanterar 

lagerverksamheten och framförallt åsyftas då minimering av onödig hantering därmed 

kostnader för ökad effektivitet.  

Tillgängliga tekniska lösningar har blivit allt billigare och medför att allt fler kan 

använda verktyg som stöd för att göra lagerverksamheten effektivare (Marco & Salmi, 
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2002). Enligt Nationalencyklopedin (u.å) är effektivitet “ förhållandet mellan insatserna 

i en verksamhet och verksamhetens resultat”. Dudek-Burlikowska (2010 s.108) citerar 

Peter Drucker som beskriver effektivitet enligt följande; 

”Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things." – Peter 

Drucker.  

Petersen och Aase (2004) menar att onödigt komplicerade optimeringstekniker inte 

nödvändigtvis behöver vara effektivare än traditionella metoder. Van den Berg och Zijm 

(1999) menar på det motsatta och argumenterar för att sofistikerade metoder leder till 

bättre prestationer. Hwang, Oh & Lee (2004) menar att det inte alltid är bra med 

komplicerade verktyg då det försvårar för anställda att förstå och hantera verksamheten. 

Baker och Canessa (2007) konstaterar att det inte finns en exakt standardisad metod för 

hanteringen av lager utan det kan variera beroende på verksamheternas förutsättningar. 
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3.3 Lagerutformning 

Enligt Moeller (2011) är det avgörande att ha rätt plocksekvens för att maximera 

effektiviteten i lagret. I stora delar runt om i världen används fortfarande manuellt 

styrda lager då det idag ställs höga krav på flexibla system på grund av att marknaden är 

dynamisk. Moeller (2011) hävdar att förbättringar gällande orderplocksprocessen är 

något som bör prioriteras högt. Det beror på att orderplockning har en betydande roll 

när det kommer till lagerkostnader och även en stor roll inom en försörjningskedjas 

kostnader. Ett ytterligare problem är hanteringen av orderstorlekar och hur produkterna 

ska sorteras. De Koster et al. (2007) uppskattar att orderplockkostnaden uppgår till 55 % 

av den totala lagerverksamhetskostnaden. Moeller (2011) menar att den höga 

lagerkostnaden beror på komplexiteten och arbetsintensiteten i 

lagerhanteringsprocessen. Transporttiden står oftast för hälften av den totala tiden vid 

ordersammanställning, vilket gör det viktigt att minimera den totala transporttiden. 

 

Figur 4. Return- (vänster) och Traversal policy (höger) (Hwang et al., 2004). 

 

Figur 5. Midpoint policy (Hwang et al., 2004). 

Plockdensiteten kan enligt Chan och Chan (2011) definieras som variationen av artiklar 

i en kundorder, vilket påverkar plockuppförandet i ett lager. Det kan användas i ett 

klassbaserat lager med hjälp av olika plockdensitet för att få fram den optimala 

kombinationen av ruttpolicys och platstilldelning. Det finns enligt Hwang et al. (2004) 

Kritisk linje 
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olika ruttpolicys och en av dem kallas Return-policy (Se figur 4, vänster). Det innebär 

att order-plockaren alltid återvänder till korridoren vid hämtning av artiklar. Traversal-

policy (Se figur 3, höger) innebär att order-plockaren åker genom alla gångar/korridorer 

för att sammanställa ordern. Midpoint-policy (Se figur 5) innebär att hela lagerutrymmet 

delas på hälften och plockhämtaren får inte passera den kritiska linjen vid 

sammanställning av order. Combined-policy är en kombination av Traversal och 

Return-policy (Se figur 4). Det går beroende på rutten att välja att åka hela lagergången 

eller att vända och åka tillbaka samma väg tillbaka efter att artikeln hämtats. Genom att 

ta det bästa från båda varianterna så kan det bli en effektivare rutt för orderplockaren. I 

studien (Hwang et al., 2004) jämfördes tre plockstrategier i kombination med 

lagerutformningar i ett rektangulärt Cube-order-index- (COI)baserat lager och generellt 

presterade Midpoint-policy (Se figur 5) med Perimeter (Se figur 6, Perimeter) bättre än 

övriga policys med tvärgående platsindelning (Se figur 6, Across aisle) samt 

platsindelning (Se figur 6, With-in aisle) till varje gång.  

 

Figur 6. Utformning av platsindelning (Hwang et al., 2004). 

Bilderna illustrerar placeringen av artiklar i ett lager och indelningen ska ses ovanifrån. 

Den mörkaste ytan är där A-klassificerade produkter placeras. Vid mörkgrå yta placeras 

B-klassade produkter och på den ljusare gråa ytan placeras C-klassade produkter. X 

visar var utlastningen är placerad (Hwang et al., 2004). 

Hur ett lager utformas avgör hur effektiv lagerverksamheten kan bli (Thomas & Meller, 

In press). Det finns enligt Chan och Chan (2011) ett horisontellt och ett vertikalt sätt att 

använda ett ABC-klassificerat lager. Oftast används ett horisontellt ABC-klassificerat 

lager när det endast är en lagernivå. A-artiklarna placeras närmast utlastningen för att 



 

14 

 

minska restiden. Har ett lager fler lagerhyllor att stapla produkter på kan vertikal 

klassificering användas. Det innebär att A-artiklar lagras på de lägre nivåerna och 

närmare utlastning, vilket resulterar i att orderplockaren mindre sannolikt behöver 

plocka artiklar från de högre lagerhyllorna vilket i sin tur leder till kortare 

lagerhanteringstider (Lumsden, 2006). Djuplagring, (där godset placeras på djupet) i 

kombination med fristapling, (där godset placeras på varandra) bidrar till en god 

nyttjandegrad av lagrets yta. Problemet med detta är att First-in, First-out (FIFO)-

principen är svår att tillämpa, därmed används Last-in, first-out principen. Är 

hållbarheten på produkten begränsad medför det risker att produkten längst in kan bli 

gammal, vilket kan omöjliggöra applicerandet av djuplagring. Genomströmningslager 

kan dock vara en metod för att kunna applicera djuplagring (Lumsden, 2006).  

Ett omloppslager är en följd av avvägning mellan ordersärkostnad och 

lagerhållningskostnad. Ordersärkostnad kan vara vad det kostar att ställa om en maskin, 

och aktiviteterna runt om omställningen. Man räknar oftast ställkostnaden som en 

kapacitetskostnad per tidsenhet och multiplicerar den med ställtiden. Det kan därmed 

vara billigare att hålla produktionen igång och fylla på ett lager, än att stoppa 

maskinerna i väntan på ny order. Då får man ett så kallat omlopps- eller 

omsättningslager (Olhager, 2013).  
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3.3.1 Modell för differentierad lagerutformning 

 

Figur 7. Modell över differentierad lagerutformning 

Figur 7, är en sammanfattning över lagerutformningens principiella metoder vid 

differentierad lagerstyrning. Plockstrategierna kombineras med platstilldelning, det vill 

säga ett fast lager. Litteraturen tar inte upp flytande lager i kombination med 

plockstrategier vid differentierad lagerstyrning. 

Differentierad lagerutformning 

Plockstrategi 

Traversal Mid-point Return 

Kombination 

Fast lager 
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3.4 Produktklassificering 

Produktklassificering innebär att produkter delas in i olika klasser. ABC-klassificering 

bygger på Paretos lag och är en klassificeringsmetod som utifrån en faktor delar in 

produkter i olika klasser (Lumsden, 2006). Denna metod används främst av 

finanssektorn men även av andra verksamheter. Främst appliceras den endast på enstaka 

delar i olika verksamheter men bör användas på fler områden. Trots metodens rationalitet 

har inte metoden ökat i popularitet (Innes, 2000). 

 

Figur 8. 80/20-principen 

När en ABC klassificering utförs är det oftast runt 20 % av artiklarna som står för 80 % 

av volymvärdet. Denna empiriska regel kallas Pareto-principen eller 80/20 regeln, vilket 

handlar om orsak och verkan. 20 % av orsaken står för 80 % av verkan (se figur 8) 

(Oskarsson et al., 2011). En ABC-klassificering kan ligga till grund för en 

frekvensläggning där figur 9 visar ett teoretiskt utfall av metoden som beskriver om en 

frekvensläggning kan bidra till en effektivare lagerverksamhet. Om frekvensläggningen 

befinner sig ovanför den röda streckade linjen innebär det att frekvensläggning lönar sig 

(Lumsden 2006). 

 
Figur 9. Frekvensläggning används vid klassindelning (Lumsden, 2006). 
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Enligt Zhang, Hopp och Supatgiat (2001) använder största delen av företag någon typ 

av ABC-analys för att klassificera sina produkter. En klassificering är detsamma som 

differentiering.  Oskarsson et al. (2011) menar att basera en differentiering på 

artikelnivå kan ha goda effekter på lagerhanteringen. Även om metoden enligt Guvenir 

och Erel (1998) har en bevisad effekt på lagerhantering är det inte optimalt att endast 

basera klassindelningen på en faktor. En klassificering grundas oftast på volym, timing, 

produkter eller kunder (Van Kampen, Akkerman & Van Donk, 2012). Enligt Oskarsson 

et al. (2011) baseras en enkel ABC-analys oftast på volymvärdet och kan därmed 

förbise andra faktorer som kan vara relevant för helheten som uttagsfrekvens och 

lönsamhet. Det bekräftas av Zhang et al. (2001) som säger att en enkel ABC-

klassificering inte per automatik löser alla optimeringsproblem. Utformningen av 

klassificeringssystem bör kunna uppdateras och anpassas till den ständigt rörliga 

omvärlden (Leukel, Scmitz & Dorloff, 2002). 

Klassernas effektivitet avgörs av bland annat av vilken lagerstrategi och vilken 

klassfördelning som används. Olika fördelningar kan ha olika effekter beroende på till 

exempel lagerutformning och plockstrategi (Petersen, Aase & Heiser, 2004). Chan och 

Chan (2011) konstaterar att placering av A-produkter kan avgöra hur effektiv 

hanteringen kan vara. Resultatet avgörs av kombinationen av plockfrekvens, 

orderstorlek, uttagsfrekvens och lagerutformningen (Moeller, 2011). Problematiken 

med att en ABC-analys endast är uppdelat efter ett kriterium kan lösas genom att 

använda fler kriterier. Används det dock för många kriterier i analysen, riskeras 

analysen att bli svårhanterlig. Det gäller att göra analysen lätthanterlig för att underlätta 

lagerstyrningen, därmed kan en flerkriterieanalys ge uttryck i en dubbel ABC-analys. 

Figur 10 visar principen där olika faktorer kombineras och skapar nio olika klasser vid 

en flerkriterieanalys baserad på en dubbel ABC-analys (Oskarsson et al., 2011).  

 

Figur 10. Princip för flerkriterieanalys (Oskarsson et al. 2011) 
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En ABC-klassificering som grundas på fler kriterier kan enligt Petersen och Aase 

(2004) samt Petersen et al. (2004) minska hanteringstiden med cirka 20 %. Prognoser 

kan även användas som underlag för en flerkriterieanalys vilket enligt Scholz-Reiter, 

Heger, Meinecke och Bergmann (2012) kan bidra till högre bibehållningsgrad inom 

klasserna än historisk baserad klassindelning. Det innebär vid klassindelning genom 

prognoser att produkter bibehåller sin klassindelning i högre utsträckning under samma 

tidsperiod. Det finns dock problem med att förutspå framtiden, men prognoserna bör 

användas fortlöpande i arbetet med klassindelningen för att minimera riskerna. Oftast 

klassificeras produkter utifrån försäljningsvärdet vilket till stor del oftast står för de dyra 

produkterna. En produkt som har högt försäljningspris behöver inte ha störst 

vinstmarginal (Zhang et al., 2001). Vissa kunder kan stå för en högre andel av 

omsättningen än andra kunder och därmed kan de tidigare prioriteras högre än de 

senare. Det medför dessutom att vissa artiklar är viktigare att erbjuda en högre 

servicenivå än andra artiklar (Oskarsson et al., 2011). Teunter, Babai och Syntetos 

(2009) menar på att det finns två läger gällande applicerandet av servicenivå och att 

befintlig forskning har svårt att besvara vilken produktklass som behöver den högsta 

servicenivå. Många hävdar att A-produkter ska tilldelas den högsta servicenivån, medan 

andra menar att C-artiklar ska tilldelas den högsta servicenivån. En C-artikel är inte 

lönsam att kompensera vid tillfällen då C-artiklar tagit slut. Teunter et al. (2009) menar 

att meningsskillnaderna kan bero på att en ABC-klassificering ännu inte har blivit 

utvecklad från ett lagerkostnadsperspektiv. Mattsson (2011) menar att klassanpassad 

servicenivå har en mindre betydelse och konstaterar att servicenivån inte bör vara allt 

för hög. Skulle det erbjudas högre tillgänglighet för produkter med låg efterfrågan ökar 

det dock risken för inkurans, det vill säga risken för att produkten inte blir såld 

(Olhager, 2013).  

Chu, Liang och Liao (2008) beskriver en metod där så kallad fuzzy-klassificering 

används i kombination med en ABC-analys. Fuzzy-klassificering utgår från erfarenheter 

i bedömningen och sannolikheten av att faktorerna ska vara sanna respektive falska. 

Chu et al. (2008) menar att klassificering genom att kombinera ABC och fuzzy-

klassificering bidrar till en högre träffsäkerhet vid klassindelningen och konstaterar att 

klasserna bör hanteras olika. Saaty (1987) menar på att Analytisk Hierarkisk Process 

(AHP) är ett ickelinjärt ramverk för att utföra både deduktivt och induktivt tänkande 

genom att ta med fler faktorer i beaktande samtidigt. När faktorerna är valda ses de 
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faktorer som är beroende av varandra och på vilket sett dess beroende ter sig. Utifrån 

framtagen fakta avvägs de olika faktorerna och ett beslut kan tas, vilket oftast sker fyra 

steg. Enligt Saaty (1987) är Analytisk Hierarkisk Process (AHP) är ett teoretiskt 

mätinstrument som oftast används när det kommer till komplexa beslut, så som 

flerkriterieanalyser. I en AHP börjar arbetet med att ställa upp en hierarkisk modell där 

toppen består av målet eller bestämt fokus. Under toppen ligger olika kriterier eller 

faktorer som har betydelse för målet. Det går även att ha sub-kriterier eller sub-faktorer. 

Under dessa i hierarkin finns förslag eller alternativ för att nå målet. Enligt Saaty (1987) 

ska den hierarkiska modellen vara tillräckligt komplex för att fånga situationen 

samtidigt som modellen ska vara liten och smidig så att den är tillräckligt känslig för 

förändringar. Grošelj, Zadnik Stirn, Ayrilmis och Kuzman (2015) menar att en analytisk 

hierarkisk process som utförs av en grupp individer kan lyfta fram många olika aspekter 

som till exempel hållbarhet och långsiktighet som det inte nödvändigtvis diskuteras 

kring i övriga metoder. Hadi-Vencheh (2010) konstaterar att det inte behövs 

datoriserade verktyg för att hantera olika viktade faktorer. 

När modellen är klar, är det dags att använda sig av en värdeskala mellan 1 och 9. 

Utifrån skalan går det att para ihop olika faktorer och alternativ för att få fram ett 

gemensamt värde på faktorerna. I nästa steg används prioriteringsmetoder för att få fram 

lokala prioriteringsmål i varje nivå av hierarkimodellen. I slutet gäller det att 

sammanfoga de lokala prioriteringarna och kombinera dessa för att få en tydligare 

helhetsbild av alternativen i Hierarkimodellen enligt (Zhu & Xu, 2014).  

3.4.1 Modell över klassificeringsmetoder 

 

Figur 11.  Modell över klassificeringsmetoder 
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Figur 11 visar klassificeringsmetoderna som tas upp i teorin. ABC-klassificeringen är 

den mest frekvent beskrivna och accepterade metoden. Metoderna kan även tillämpas 

vid en flerkriterieanalys för att hantera flera faktorer. 

3.5 Modell över generella verktyg 

 

Figur 12. Modell över generella verktygen för differentierad lagerstyrning 

Figur 12 sammanfattar de verktyg som teorin lyfter fram för differentierad 

lagerstyrning. Plockstrategierna baseras på ruttpolicys och platstilldelning. 

Lagerutformningen bestäms utifrån klassindelningen som styrs utifrån vilka faktorer 

som beaktas vid klassificeringsmetoden. 

3.6 Människan 

Rouwenhorst et al. (2000) menar att det är strategiska beslut som styr det taktiska 

därmed den operationella aktiviteten i lagret, men problemet är att förutse det mänskliga 

beteendet. Rouwenhorst et al. (2000) konstaterat att det finns lite skrivet om hur den 

mänskliga faktorn ska hanteras inom lagerverksamheten då fokus legat på det fysiska 

flödet inom forskningen. Att hantera människor rätt i en organisation påverkar inte 

enbart till lägre personalomsättning, utan det har en positiv påverkan på det totala 

ekonomiska utfallet för företaget. Det finns därmed pengar att spara in genom att 

investera i så kallade “best practice” (Huselid, 1995) 
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Organisationers komplexitet orsakar svårigheter i att förstå verksamheten och 

ledarskapet. Chefer och ledares tidigare perspektiv av vad de upplevt, sett och lärt 

bestämmer därmed senare vad de ser, vad de får anställda att göra och vad företaget 

åstadkommer. Både chefer och ledare måste kunna byta perspektiv och vara mer 

flexibel i sitt synsätt för att kunna förstå de oplanerade händelser som i verkligheten 

uppstår (Bolman & Deal, 2005).  

Bolman och Deal (2005) menar att beslut baseras på tidigare erfarenheter, vilket inte 

nödvändigtvis behöver stämma överens med vad den nuvarande situationen behöver. 

Förändringar uppfattas oftast som ett problem inom organisationer medan chefer menar 

att förändringen inte utförs tillräckligt snabbt. Haslebo (1997) menar att en sådan 

målkonflikt kräver ett nytt sätt att se på förändring och att förändringar i sig inte 

behöver gå fort, utan det viktiga är att skapa gradvisa lösningar. Liker (2013) menar att 

ett beslut ska ske i samförstånd med de berörda innan det implementeras, däremot ska 

implementeringen utföras snabbt. Rother (2010) beskriver att små ständiga förbättringar 

i längden kan bidra till ökad konkurrenskraft och öka möjligheten till att anpassa 

verksamheten efter nya marknadskrafter. Enligt Haslebo (1997) är en av de största 

utmaningarna för ledningen att hantera förändringar. Oftast är inte själva förändringen 

ett problem, utan problemet är den innebörd eller betydelse medarbetarna tillskriver 

förändringen. Hiam (2013) menar att om ledningen upplevs vara drivande vid det 

dagliga arbetet och vid problem, blir anställda mer optimistiska och därefter börjar 

anställda successivt ta ledningens ambitioner på allvar. Carlucci (2010) menar att med 

rätt nyckeltal kan man kommunicera sin position mot ställda mål inom organisationen. 

Ledningen kan tacka sina medarbetare när resultatet är bra och motivera dem när risken 

finns att målet inte nås.  

Haslebo (1997) menar på att införd förändring tolkas och ifrågasätts direkt av anställda 

för att leta ett motiv med förändringen. Kotter (2001) argumenterar för att i en allt mer 

föränderlig värld, krävs det mer ledarskap. Osono, Shimizu och Takeuchi (2008) påstår 

att den västerländska synen på de anställda är att den anställda enbart ska göra dennes 

arbete utan att tänka. Osono et al. konstaterar att den anställda istället ska använda sin 

kunskap till att bidra till att förbättra verksamheten. Kotter (2001) menar att det gäller 

att respektera människorna och skapa förutsättningar för att människor skall känna 

bland annat delaktighet och erkännande för sitt arbete. Enligt Alvesson (2005) finns 

många olika definitioner av ledarskap. Ledarskap avspeglar ofta den kultur som 
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organisationen har. Bolman och Deal (2005, s.298) citerar Bolman och Deal (1982, s.4) 

som beskriver kultur som “det sätt vi gör saker på här”. Enligt Alvesson (2005) är 

företagskulturen det som finns i luften mellan en grupp människor på arbetsplatsen. Det 

är de gemensamma uppfattningarna inom en organisation som är av intresse, eftersom 

det är värderingar, olika betydelser och uttrycksfulla bilder inom en organisation som 

skapar grunden för gruppernas bedömningar samt reaktion till förändringen. Kotter 

(2001) menar att ledarskap handlar om att införliva en vision, där handlingar får 

människor att tro på budskapet och därmed får människor att sträva åt samma håll. 

Enligt Bolman och Deal (2005) har studier påvisat att ett mjukare perspektiv, att se 

organisationer som kulturer, har en positiv inverkan på effektiviteten i ledarskapet. 

Youndt, Snell, Dean och Lepak (1996) konstaterar att HR-funktionen har en positiv 

påverkan på processerna och att människan i det dagliga arbetet är bättre lämpad att 

bemöta variationer än tekniker. 

3.6.1 Modell över faktorer som påverkar människan 

 

Figur 13. Modell över faktorer som påverkar människan 

Figur 13 visar en sammanfattning över olika faktorer för att hantera människan inom en 

organisation. Förändringar skapar uppfattningar och motsättningar i en organisation 

vilket kan hanteras med ledarskap samt ökat informationsflöde. Ledarskapet bör baseras 

utifrån visionen och den kultur som organisationen eftersträvar. Ansvar och delaktighet 

är två faktorer som kan bidra till motiverade anställda. 
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4. Resultat 

4.1 Företagsbeskrivning. 

BillerudKorsnäs bildades 2012 efter att ha slagit ihop Billerud och Korsnäs. 

Sammanslagningen såg till att det då nyskapade företaget blev en världsledande 

producent av nyfiberbaserade förpackningsmaterial och förpackningslösningar. 

BillerudKorsnäs har cirka 4300 anställda runt om i världen fördelat på 8 

produktionsanläggningar samt ytterligare kontor världen över. Billerudkorsnäs 

produktportfolio innehåller produkterna Vätskekartong, White Top Liner (WTL), Kraft- 

och säckpapper. 

Alla dessa produkter tillverkas inom BK Gävle fabriksområde, men vid 

sammanslagningen såldes Pappermaskin 2 (PM2) som tillverkar Kraft- och säckpapper. 

Hanteringen av färdiga produkter från PM2 hanteras fortfarande av BK Gävle vid 

magasinering och utlastning. BK Gävle har två andra maskiner PM4 och PM5 som 

tillverkar WTL och Vätskekartong. BK Gävle har en produktionskapacitet på cirka 700t 

ton per år. Det innebär att cirka 2200 ton färdiga produkter tillverkas varje dag, det 

handlar om cirka 1100 rullar/dygn. På fabriken finns cirka 900 anställda med en 

medelålder på 48 år. Anställda på fabriken arbetar efter ett arbetssätt som baseras på 

ständiga förbättringar som kallas BKOM. 

4.2. Intervjuer med anställda  

De intervjuade delar samma uppfattning om att informationsflödet har ökat och 

förbättrats sedan sammanslagningen mellan Billerud och Korsnäs. Anställda uttrycker 

en positiv uppfattning kring denna förändring, men menar att förändringen av ökad 

information inte har påverkat deras dagliga arbete.  

Anställda på respektive avdelning känner delaktighet i företaget och menar att de tar 

ansvar för sina arbetsuppgifter. Däremot uttrycks det att arbetssättet kan innebära att 

vissa rutiner går ut över deras dagliga arbetsuppgifter. Anställda menar att fokus på det 

dagliga arbetet ibland kan åsidosättas till förmån till BKOM som är ett av BK Gävles 

koncept att arbeta med förbättringar. Anställda anser att grundtanken med BKOM är bra 

då det enligt intervjuade bevisligen sparar in på kostnader. Anställda uttrycker att 

arbetssättet inte är direkt motiverande, utan det ingår endast i deras arbetsuppgift och 

därmed utförs arbetsuppgiften. Anställda beskriver uppfattningen om att förståelsen för 
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varandra i kombination med strävan mot samma mål ligger till grund för hur de gör 

saker på inom BK Gävle.  

Anställda tycker att det ibland kan vara svårt att förstå de visuella verktygen inom 

BKOM. Anställda menar också att rutinerna inom BKOM är för strikta och anser att 

steg i rutinerna ibland bör kunna hoppas över beroende på arbetsuppgiftens komplexitet. 

Anställda säger att nyligen införda system inte alltid är kompatibla med verksamheten 

utan kan tappa senast placerad produkt i lager och därmed försvårar lagerverksamheten. 

Anställda efterlyser ett mer rationellt samt anpassningsbart system för vidare arbete med 

BKOM och verksamheten. 

4.2.1 Avdelning Efterbehandling  

På avdelningen kartongbruket finns ytterligare en avdelning som kallas Efterbehandling 

– Utlastning och Magasin. EBH – Utlastning och Magasin ansvarar för 

lagerhanteringen. I dag arbetar 39 personer på avdelningen där viss personal går 

skiftgång medan andra arbetar dagtid för att hantera det kontinuerliga flödet. 

4.3 Magasinen 

 

Figur 14. Materialflöde med systemgräns. 
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Magasin 5 är placerat i direkt anknytning till Emballeringen (EMB), vilket medför att 

cirka 90 % av det totala flödet hanteras i magasin 5 (se figur 14). Magasin 5 har en 

kapacitet på 3000 ton och utleveransen kan ske både via järnväg och lastbil. Magasin 6 

som är placerat på annan plats har en lagringskapacitet på cirka 9000 ton och här sker 

utleverans endast med tåg. Det finns ett ytterligare magasin, Magasin 1. Magasin 1 har 

ingen utlastning utan fungerar som ett mellanlager för överskott samt annat material och 

har en kapacitet på cirka 6000 ton. Totalt är lagringskapaciteten på cirka 19000 ton 

fördelat på tre magasin inom fabriken. Totalt år 2014 skedde 33 % av utlastningen via 

järnväg, 11 % med lastbil och resterande 56 % via terminalekipage till hamn. Transport 

mellan magasinen sker via truck. Under den analyserade tidperioden på 16 månader har 

procenten fördelats enligt följande i figur 15;  

 

Figur 15. Princip och procentuella fördelning av transportslag. 

 Fartyg (terminalekipage) 51,8 % 

 Järnväg 41 % 

 Lastbil 7,2 % 

4.3.1 Lagernivåer 

BK Gävle har inte ett säkerhetslager i traditionell mening då BK Gävle producerar mot 

den faktiska efterfrågan, utan att producera till ett säkerhetslager. Vid eventuell 

överproduktion är ambitionen att sälja av artiklarna så fort som möjligt. 

Medellagernivån har räknats ut genom följande ekvation i kombination med data från 

bilaga 1. 
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Vilket resulterar i en medellagernivå på 11025 ton som nedanstående ekvation visar. 

    
      

  
           

4.3.2 Lagerutformning 

 

Figur 96. Fristapling artiklar (SCA Teknisk Support, u.å). 

Magasinen är utformade med antal fack där hela ordern sammanställs till den grad som 

fackets volym tillåter. Överstiger ordern fackets volym, placeras nästa artikel i närheten. 

Denna sammanställning bygger på fristapling (Se figur 16) där artiklar staplas på 

varandra för att få en hög nyttjandegrad lagerytorna. Det förekommer ingen 

platsindelning i nuläget, utan placeringen av artiklarna sker utifrån senast placerade 

orderknutna artikel. Placeringen av ordern kan beskrivas som ett flytande lager, men 

med orderknuten placering av artiklarna. Det är alltså ordern som bestämmer vart 

artikeln ska stå, men platsen är inte specifikt uttryckt. Magasinen är utformade av 

principen av Mid-point policy i kombination med Perimeter (Se figur 5 och figur 6, 

Perimeter). Lagren (Se figur 17) är delade på mitten men det förekommer fack även 

längs med lagrens väggar. 

 

Figur 17. Modell över principiell lagerutformning hos BK Gävle. 
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4.4 Enkel klassificering (KOOH)  

4.4.1 Kundorderomsättningshastighet. 

Vid denna differentiering påbörjades uträkningen av den totala volymen utan hänsyn till 

transportslag för att senare beräkna KOOH genom följande ekvation;  

     
                     

         
 

Behovet divideras senare med MLN som är den genomsnittliga lagernivån under samma 

tidsperiod. För denna ABC-analys beräknades procentsatsen per kundorder enligt 

nedanstående ekvation. Därefter rangordnades kundorder efter KOOH. 

            
    

         
 

Därefter differentierades data mot transportslagen, vilket gav möjligheten att räkna ut 

fördelningen i procent mellan fartyg, järnväg och lastbil. Samma princip användes här 

där volymandelen per transportslag dividerades med den totala volymen för att få ut en 

procent av det totala under denna tidsperiod. Därefter rangordnades resultatet. 

4.4.2 Resultat  

Vid differentieringen (Se bilaga 2) bestäms klassens brytpunkter utifrån storleken på 

kundordern. A-klassen stod för ≤ 23,13 %, B-klassen valdes att placeras i intervallet 

mellan 23,13 % ≥ x ≤ 75,2 % och resterande som C-klass. Utifrån tillgänglig data 

ansågs det vara en logisk brytgräns eftersom ordervolymen för grupperna stod för 

följande. 

A ≥ 400 ton = A ≤ 23,13 % 

400 > B ≥ 100 ton = B 23,13% ≥ x ≤ 75,2 % 

C < 100 ton = C 75,2 % ≤ 100 % 

Totalt är det 278(3,5 %) KOOH som hamnar i A-klassen. För att visualisera detta har en 

del av kundorderna tagits ut (Se bilaga 2). Kund 1 är den kund som lägger de största 

beställningarna. Bilaga 2 visar att ingen KOOH motsvarar mer än 0.25% av den totala 

lageromsättningshastigheten. 
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4.5 Enkel klassificering (AOH) 

4.5.1 Artikelomsättningshastighet 

Andra differentieringen utfördes på artikelnivå, där lageromsättningshastigheten per 

artikel legat till grund för rangordningen. För att göra denna differentiering bestämdes 

vad en artikel är. Differentiering på artikelnivå innebär därmed att data behöver brytas 

ned till produkttyp, diameter och bredd vilket logiskt bör anses vara en unik artikel i 

lagret för denna verksamhet. Denna differentiering har utgått ifrån liknande metod som 

föregående differentiering, men denna baseras på artikelns omsättningshastighet i lagret 

vilket beräknades enligt följande ekvation; 

                            
                 

        
 

Därefter dividerades artikelomsättningshastigheten med den totala 

lageromsättningshastigheten enligt nedanstående ekvation. Sedan klassindelades 

artikelomsättningshastigheten i fallande ordning. 

           
   

        
 

4.5.2 Resultat 

Artikelklassificering är enligt följande: 

A: < 20,1 % 

20,1 % < B < 65,85 % 

65,85 % < C < 100 % 

Fördelning mellan antal artiklar i klasserna vid en enkel ABC-klassificering (Se bilaga 

3) är;  

A = 3  

B =19 

C = 1039 
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4.6 Flerkriterieanalys 

4.6.1 Klassificering KOOH och transportslag 

 

Figur 18. Resultat av flerkriterieanalysen på KOOH och transportslag 

Figur 18 visar antalet kunderorderomsättningshastigheter i respektive klass. Totalt är det 

7909 orderomsättningshastigheter som ligger till grund för denna klassificering. 

Kundorderns medelstorlek är på 104 ton med en standardavvikelse på 153 ton. Med det 

kan det konstateras att orderstorlekarna varierar i stor utsträckning (se tabell 1). Figur 18 

visar dessutom gränserna för orderstorleken och den totala procenten för klassade 

grupper. 

Tabell 1. Max, Min, Medel och Standardavvikelse på kundorderstorlek 

 

Kundorderläggarna med fartyg är belägna i Asien och står för 52 % av den totala 

efterfrågan. Kundorder via fartyg står för en LOH på 38,55 under den avgränsade 

perioden, vilket är 16 månader (se bilaga 4). Kunderorder via Järnväg står för 41 % och 

där LOH är 30,51(se bilaga 5). Det som kan urskiljas är att Kund 1 är den kund som 

lägger störst ordar, samt är en kund vars artiklar i majoritet transporteras via järnväg. 

Kundorder med lastbil står för cirka 7,2 % av den totala efterfrågan och har en LOH på 

5,35 (se bilaga 6). 

Max Min Medel Stdav.

19112 0,035 104 153
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Figur 19. Pareto-diagram/frekvensläggning över ordervolymen. 

Pareto-diagrammet (se figur 19) visar ordervolymen i ton och den ackumulerade 

procenten på KOOH. Diagrammet visar att ett fåtal kundorder ligger över 500 ton, 

väldigt få överstiger 1000 ton.  

4.6.2 Klassificering AOH och transportslag 

 

Figur 20. Resultat av flerkriterieanalysen på AOH och transportslag 

Resultatet visar fördelningen mellan transportslag och gruppen samt antalet 

artikelomsättninghastigheter i respektive klass.  

Tabell 2. Max och Min, Medel och Standardavvikelse på artiklarnas ton. 

 

0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

80,00% 

100,00% 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

1
 

2
9

4
 

5
8

7
 

8
8

0
 

1
1

7
3

 
1

4
6

6
 

1
7

5
9

 
2

0
5

2
 

2
3

4
5

 
2

6
3

8
 

2
9

3
1

 
3

2
2

4
 

3
5

1
7

 
3

8
1

0
 

4
1

0
3

 
4

3
9

6
 

4
6

8
9

 
4

9
8

2
 

5
2

7
5

 
5

5
6

8
 

5
8

6
1

 
6

1
5

4
 

6
4

4
7

 
6

7
4

0
 

7
0

3
3

 
7

3
2

6
 

7
6

1
9

 

Max Min Medel Stdav.

6307 0,035 773 4250
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Figur 20. visar klassindelningen på artikelnivå och hur många sorters artiklar det ligger i de 

olika klasserna. Totalt är det 1061 AOH som ligger till grund för klassificeringen. 

Medelvolymen för en artikel ligger på 773 ton med en standardavvikelse på 4250 ton (se 

tabell 2). Av det kan man se att volymen per artikel varierar väldigt stort. Klassindelningen 

på artikelomsättningshastigheten (se bilaga 3) visar att A-artiklar endast går via fartyg 

samt B och C artiklar (se bilaga 7), via järnväg går det B-artiklar och C-artiklar (se 

bilaga 8) och via lastbil går det endast C-artiklar. (Se bilaga 9) 

 

Figur 21. Pareto-diagram/frekvensläggning över total volym per artikel. 

Pareto-diagrammet (se figur 21) visar att väldigt få artiklar står för stora delar av 

omsättningshastigheten i lagret.  
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5. Diskussion 

5.1 Människan 

Syftet med detta examensarbete är att göra en modell för differentierad lagerstyrning 

och knyta an teori med praktik. Petersen och Aase (2004) konstaterar att verktygen 

ibland kan vara alltför komplicerade för organisationen och därmed inte direkt behöva 

påverka utfallet av verktyget positivt, utan kan istället verka i en negativ mening. 

Hwang et al. (2004) konstaterar att alltför komplicerade verktyg kan motverka sitt syfte 

av att göra hanteringen effektivare, då anställda kan ha svårt att förstå verktygen och 

varför verktygen ska användas. Detta är parallellt med vad anställda uttrycker i 

intervjuerna. Anställda menar att verktygen kan vara onödigt komplicerade och inte 

alltid anpassade efter arbetsuppgifterna. Enkelhet och anpassningsbarhet efterfrågas 

som helhet. Dock menar anställda att verktygen är bra i grunden men behöver vidare 

förfinas. 

Ytterligare uppfattning om att informationsflödet har blivit bättre efter 

sammanslagningen av Billerud och Korsnäs uttrycks av anställda. Detta är förenligt 

med vad Kotter (2001) menar vara grunden för att få människor att sträva mot samma 

vision. Visionen menas av anställda vara en påtryckning uppifrån ledningen, vilket 

enligt Hiam (2013) är en viktig del för att anställda ska bli mer positiva till ledningens 

ambitioner. Dock uttrycker anställda att det inte haft någon påverkan på det dagliga 

arbetet.  

Haslebo (1997) menar att ledningens största utmaning är att hantera förändringsarbetet, 

dock är det primära problemet hur anställda uppfattar förändringen. Det är därför viktigt 

att motivera varför och ge anställda ett motiv, en valid anledning som organisationen 

kan ställa sig bakom. Alvesson (2005) samt Bolman och Deal (2011) menar att kulturen 

är hur organisationen arbetar, agerar och är. För att minska eventuella motsättningar bör 

kulturen grundas i en positiv syn på förändringar.  

Anställda uttrycker att de är på arbetet för att göra deras arbete, vilket stämmer till viss 

del överens med Osono et als. (2008) syn på västvärldens kultur. Osono et al. menar att 

för att lyckas med ständiga förbättringar krävs det att anställda tänker. För att anställda 

ska tänka har BK Gävle rutiner kring förbättringsarbetet som ingår i BKOM. Enligt ett 

mål i förbättringsarbetet ska två förbättringsförslag tillskrivna en anställd genomföras 
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per år. Detta kan dock uppfattas mer som en tillskriven arbetsuppgift än en kultur, men 

på längre sikt kanske denna metod kan leda till en kultur baserad på ständiga 

förbättringar.  

Även om det finns forskning som konstaterar en positiv effekt på verksamheten när 

resurser läggs på människan (Huselid 1995; Youndt et al., 1996) menar Rouwenhorst et 

al. (2000) att eftersom fokus legat på det fysiska flödet har människan förbisetts inom 

forskningen mot lagerverksamheten. Det kan tyckas vara basalt, men att glömma bort de 

individer som gör arbetet och kan påverka utfallet av aktiviteterna är oaktsamt. 

Synen på framtiden är delad och oviss, men trenderna går mot att små lagerlokaler byts 

ut mot allt större lager (De Koster et al., 2007), samtidigt som Van den Berg och Zijm 

(1999) till motsats från Moeller (2011) menar att framtidens lagerlokaler kommer att bli 

allt mer komplicerade och automatiserade. Oavsett vad framtiden har att visa, ställer det 

högre krav på ledarskapet för att få människor att känna sig delaktig samt motiverade i 

en allt mer föränderlig värld (Hiam, 2013 & Kotter, 2001). Dock borde en framtid av 

mer automatiserade processer logiskt bidra till att resurser frigörs och ökar risken för 

personalrationalisering. Den kulturella synen på människan avgör riskerna för att 

automatiseringen ska orsaka personalrationalisering. Youndt et al. (1996) menar att 

människan är bättre på att bemöta variationer en tekniker, vilket bör vara ett motiv till 

att stödja Moellers (2011) förutsägelser om lagerhanteringens framtidsutveckling. 

Huselid (1995) konstaterar att investera i människan kan vara lönsamt ur många 

perspektiv. Synen på människan varierar mellan företag och kulturer, men fokus bör 

läggas på människan oavsett teknisk miljö. 

5.2 Verktyg 

Petersen och Aase (2005) samt Hwang (2004) lyfter fram verktygens komplexitet som 

ett eventuellt problem, medan Van den Berg och Zijm (1999) menar att framtiden består 

av mer sofistikerade lösningar däribland mer automationsbaserade arbetssätt. Ordvalen 

tyder på inställningen till ny teknik, men för att kunna hantera ny teknik krävs det ny 

kunskap. Ny teknik behöver inte vara negativt, så länge verktyget anpassas efter 

verksamheten. 

Det finns olika verktyg och tekniker för att hantera lagerverksamheten (Chu et al., 2008; 

Shultz et al., 2012; Hwang, 2005; Moeller, 2011; Oskarsson et al., 2011 & Teunter, 
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2009) och det är viktigt att se till att dessa verktyg fungerar. En artikelindelning av 

lagerlokalen medför att artiklarna tilldelas ett specifikt område i lagret (Chan & Chan, 

2011). Artikelindelat lager bidrar till ett standardiserat arbetssätt inom lagret, men det 

medför att kundanknytningen bör senareläggas till utlastningsprocessen för BK Gävle. 

Problematiken med ett artikelindelat lager inom BK Gävle är djupstaplingen och 

därmed svårigheter med FIFO (Lumsden, 2006). Anställda har uttryckt att nyligen 

införda system inte alltid är kompatibla med delar av verksamheten. Det medför då 

problem som måste lösas och kräver mer onödiga resurser som kunnat användas på rätt 

sätt från början. Problemet handlar om att systemet kan tappa senast registrerad artikel 

vid fackindelning. Det medför onödiga arbetsuppgifter i form av eventuellt sökande 

efter specifikt fack vid ordersammanställningen för plockaren. Dessa beskrivningar är 

förenligt med Zhang et al. (2001) som menar att verktyg inte per automatik löser 

problem. Leukel et al. (2002) konstaterar att systemen bör vara anpassningsbara till 

omvärlden.  

Teunter et al. (2009) menar att det finns meningsskillnader mellan två läger gällande 

vilken produktklass som ska ha högst, respektive lägst servicenivå. Teunter et al. 

argumenterar för att det inte är lönsamt att producera nya C-produkter om det skulle ta 

slut. Mattsson (2011) menar klassanpassad servicenivå har mindre betydelse, därmed att 

servicenivån inte ska vara onödig hög. Olhager (2013) menar att en för hög servicenivå 

ökar risken för inkurans. Teunter et al. (2009) menar att meningsskillnaderna kan bero 

på att klassindelning inte blivit utvecklad efter ett lagerkostnadsperspektiv. 

Diskussionen kring lagernivåerna bör istället riktas mot verksamheten och anpassa 

servicenivåerna efter position, strategi och produkter för att kunna bemöta efterfrågan 

kostnadseffektivt samt kunna konkurrera på den verksamma marknaden. 

5.3 Differentieringen 
Även om artikelindelningen som baseras på bland annat volym är vanligt (Van Kampen 

et al., 2012) visar resultatet att en artikel-klassificering efter transportslag kan vara att 

föredra för vissa verksamheter. Detta kan teoretisk bevisas genom att göra en jämförelse 

mellan figur 22 och figur 23 samt figur 24. Differentieringen stödjer Oskarsson et als. 

(2011) påstående att differentiering på artikelnivå kan bidra till effektivare hantering. 

Däremot är det viktigt att ta hänsyn till verksamheten och anpassa differentieringen 

ytterligare, därmed också till transportslag i BK Gävles fall på grund av flertalet 

magasin med olika möjligheter till utlastning som komplicerar hanteringen.  
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Figur 10. Frekvensläggning KOOH. Figur 24. Frekvensläggning AOH. 

 

Figur 22. Teoretisk frekvensläggning. 

 

BK Gävles olika magasin med olika transportslag komplicerar hanteringen av 

lagerverksamheten. BK Gävles sätt att hantera artiklarna i lagret, visar att differentierad 

lagerstyrning är möjlig även med ett av flytande lager inom magasinen. Av den litteratur 

som tagits del av nämner inget om flytande lager i kombination med plockstategier vid 

differentierad lagerstyrning. Ordern har inte ett specifikt fack utan ordern tilldelas ett 

fack vid placering av den första artikeln i ordern. Systemet visar endast vilket magasin 

artikeln ska till, men inte i vilket område i magasinet. Av den litteratur som tagits del av 

har heller ingen studie visat hanteringen vid flera lagerlokaler inom samma verksamhet, 

utan forskningen har endast fokuserat på enstaka individuella lager. Ett gemensamt 

lager med möjligheter till de olika transportslagen skulle bidra logiskt till en effektivare 

lagerverksamhet och underlätta för en differentierad lagerstyrning. Kontentan är det är 

återigen viktigt att tänka på att metoden bör styras av verksamheten och inte 

verksamheten efter metoden. 
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5.4 Modell för differentierad lagerstyrning 

 

Figur 25. Modell för differentierad lagerstyrning  

Resultatet sammanfattas i figur 25. Differentierad lagerstyrning är inte enbart verktyg 

utan består också av ett andra ben, vilket är människan. Människans kommer oavsett 

teknisk miljö finnas där som antingen den som utför arbetet eller den som stödjer 

automationen. Det går dock inte att förneka den tekniska utvecklingen, men 

verksamheter bör investera i en långsiktig kultur som tar ett socialt ansvar eftersom 

människan betydelse är oförnekbar. 
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6. Slutsats 
Syftet med examensarbetet var att göra en modell för differentierad lagerstyrning och 

knyta an teori med praktiken. Detta examensarbete bidrar till fylla gapet mellan teori 

och praktik samt tar hänsyn till helheten. Följande punkter beskriver områden som 

arbetet tar upp och bidragit till att fylla;  

 Helheten 

o Lyfta fram människan 

 Koppla teori till praktiken 

o Tillverkningsindustrin  

 Pappersindustrin 

 Förpackningstillverkning 

 Metoder vid differentiering 

o Transportslag 

o Orderomsättningshastighet 

o Artikelomsättningshastighet 

Examenarbetet har bidragit med en slutgiltig modell, som är generaliserbar eftersom den 

bygger på generella begrepp utan att gå in för djupt på ett specifikt område. Modellen 

kan appliceras på andra lagerverksamheter men det är viktigt att tänka på att verktygen 

måste anpassas efter människan och metoderna måste anpassas efter verksamheten. Det 

går inte att anta att ett specifikt verktyg eller metod skulle passa för en annan 

verksamhet.  

Människan spelar en betydande roll i verksamheter eftersom de antingen utför arbetet 

eller stödjer processerna. Utan motiverade, tänkande och ansvarstagande grupper av 

individer kan inte en kultur som grundas i att ständigt förbättras vara sannolikt. Vid en 

föränderlig värld uppstår det ibland oförutsägbara händelser. Eventuella motsättningar 

måste bemötas med ett tydligt ledarskap som grundas i en kultur där visionen är tydlig 

och skapar förutsättningar för delaktighet samt ansvarskänsla hos anställda. Det är 

ledningen som beslutar vilken väg som företaget ska gå, men det är arbetarna som 

bestämmer i vilken takt detta sker. Verksamheters förmåga att bemöta förändringar står 

eller faller med kulturen och hur företaget ser på människan.  
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6.1 Implikationer 

Implikationer med detta examensarbete är att resultatet bidrar till att kommande 

forskning bör fokusera kring helheten, även om forskningstraditioner menar något 

annat. Även om det finns accepterade metoder vid differentierad lagerstyrning, finns det 

behov att forska vidare kring detta och knyta an teori med praktik samt studera områden 

som kanske inte alltid har prioriterats. Vidare forskning kan dessutom fokusera mot att 

identifiera den kulturella betydelsen och skillnader inom lagerverksamheten världen 

över. Dessutom kan kommande forskning fokusera på att identifiera framtidsutsikterna 

för lagerverksamheter världen över.  
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Bilaga 1. Lagernivåer vid periodens slut i olika lagerlokaler  
 

 

CountryCd 201401 201402 201403 201404 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412 201501 201502 201503 201504 Totalsumma

1001 4063 3327 3792 3399 2892 3342 3135 3693 3624 2947 3529 3731 3165 2143 3223 3844 53850

1005 2409 2740 1816 1992 2161 1617 1058 3084 2126 3289 2979 2091 2074 1917 3109 2539 37001

1006 4304 4487 2569 2938 3566 2942 2598 7051 3074 5626 4126 4484 4107 6435 4552 6069 68927

1008 381 414 390 359 384 440 268 312 277 224 135 133 94 79 61 15 3968

1010 708 1232 1300 1252 1500 980 791 606 270 560 193 197 213 503 1060 1290 12656

Totalsumma 11865 12200 9868 9941 10504 9321 7850 14746 9371 12645 10964 10635 9653 11078 12005 13758 176402



 

 

 

Bilaga 2. Klassindelning KOOH  

’ 

CustShtName = Kund 

OrderNo = Ordernummer 

Summa ReelNoOf = Antal artiklar 

Summa av QtyBis = Antal ton 

CustShtName OrderNo Summa av ReelNoOf Summa av QtyBis LOH Andel % Ackumelerad %Klass

Kund 1 1 1026 1911,63 0,17 0,23% 0,23% A

Kund 1 2 993 1882,76 0,17 0,23% 0,46% A

Kund 1 3 1001 1825,34 0,17 0,22% 0,69% A

Kund 1 4 968 1793,26 0,16 0,22% 0,90% A

Kund 1 5 939 1772,82 0,16 0,22% 1,12% A

…

Kund 10 40 188 399,87 0,04 0,05% 23,18% B

Kund 11 41 219 399,53 0,04 0,05% 23,22% B

Kund 12 42 220 399,48 0,04 0,05% 23,27% B

Kund 13 43 190 399,42 0,04 0,05% 23,32% B

Kund 14 44 217 399,35 0,04 0,05% 23,37% B

…

Kund 15 45 58 99,99 0,01 0,01% 75,23% C

Kund 2 46 54 99,99 0,01 0,01% 75,24% C

Kund 16 47 61 99,98 0,01 0,01% 75,25% C

Kund 17 48 45 99,96 0,01 0,01% 75,27% C

Kund 17 49 45 99,95 0,01 0,01% 75,28% C

Grand Total 436039 820366,874 74,41 100,00% 100,00%



 

 

 

Bilaga 3. Klassindelning AOH  

 
ProdGrdCd = Produkttyp 

ReelOrdWth = Bredd 

Summa ReelNoOf = Antal artiklar 

Summa av QtyBis = Antal ton 

ProdGrdCd Diameter ReelOrdWth Summa av ReelNoOf Summa av QtyBis LOH Andel av det totala % Ack % Klass

Prod 1 1540 1466 30901 63806,87 5,79 7,8% 8% A

Prod 1 1540 1574 23375 51796,17 4,70 6,3% 14% A

Prod 1 1540 1506 23238 49250,55 4,47 6,0% 20% A

Prod 2 1590 1355 23158 42936,02 3,89 5,2% 25% B

Prod 3 1520 1574 20020 41659,93 3,78 5,1% 30% B

Prod 4 1540 1533 19426 37636,37 3,41 4,6% 35% B

Prod 1 1540 1292 17594 32058,08 2,91 3,9% 39% B

Prod 5 1540 1533 15298 29815,67 2,70 3,6% 43% B

Prod 6 1590 1355 15157 28051,90 2,54 3,4% 46% B

Prod 7 1540 1533 10897 20144,63 1,83 2,5% 48% B

Prod 4 1540 1468 9972 18489,31 1,68 2,3% 51% B

Grand Total 436039 820366,87 74,41 100% 100%



 

 

 

Bilaga 4. Fartyg KOOH 

 

 

  

CustShtName OrderNo Summa av ReelNoOfSumma av QtyBis LOH Andel % Klass

Kund 2 15 602 1167,953 0,11 0,14% A

Kund 3 16 549 996,855 0,09 0,12% A

Kund 2 17 487 950,418 0,09 0,12% A

Kund 2 18 367 717,198 0,07 0,09% A

Kund 4 19 335 700,824 0,06 0,09% A

Kund 5 20 307 640,659 0,06 0,08% A

Kund 5 21 335 634,211 0,06 0,08% A

Kund 2 22 315 629,005 0,06 0,08% A

Kund 6 23 300 627,414 0,06 0,08% A

Kund 6 24 296 611,869 0,06 0,07% A

Kund 2 25 294 608,35 0,06 0,07% A

Grand Total 212345 425019,57 38,55 52%



 

 

 

Bilaga 5. Järnväg KOOH 

 

  

CustShtName OrderNo Summa av ReelNoOfSumma av QtyBis LOH Andel % Klass

Kund 1 1 1026 1911,627 0,17 0,23% A

Kund 1 2 993 1882,763 0,17 0,23% A

Kund 1 3 1001 1825,337 0,17 0,22% A

Kund 1 4 968 1793,257 0,16 0,22% A

Kund 1 5 930 1756,520 0,16 0,21% A

Kund 1 6 916 1708,242 0,15 0,21% A

Kund 1 7 913 1692,672 0,15 0,21% A

Kund 1 8 916 1676,968 0,15 0,20% A

Kund 1 9 879 1628,999 0,15 0,20% A

Kund 1 10 864 1605,776 0,15 0,20% A

Kund 1 11 844 1562,104 0,14 0,19% A

Kund 1 12 833 1533,754 0,14 0,19% A

Kund 1 13 822 1524,397 0,14 0,19% A

Kund 1 14 815 1499,295 0,14 0,18% A

Grand Total 189779 336356,62 30,51 41,0%



 

 

 

 

Bilaga 6. Lastbil KOOH 

 

  

CustShtName OrderNo Summa av ReelNoOf Summa av QtyBis LOH Andel % Klass

Kund 7 26 623 1083,465 0,10 0,13% A

Kund 7 27 499 821,613 0,07 0,10% A

Kund 7 28 389 654,894 0,06 0,08% A

Kund 7 29 400 652,225 0,06 0,08% A

Kund 7 30 372 598,159 0,05 0,07% A

Kund 7 31 306 517,562 0,05 0,06% A

Kund 8 32 461 503,818 0,05 0,06% A

Kund 9 33 273 497,629 0,05 0,06% A

Kund 7 34 301 492,254 0,04 0,06% A

Kund 7 35 282 485,839 0,04 0,06% A

Kund 7 36 283 470,733 0,04 0,06% A

Kund 7 37 286 462,151 0,04 0,06% A

Kund 7 38 290 458,063 0,04 0,06% A

Kund 1 39 246 456,188 0,04 0,06% A

Grand Total 33915 58990,688 5,35 7,19%



 

 

 

Bilaga 7. Fartyg AOH 

 

  

ProdGrdCd Diameter ReelOrdWth Summa av ReelNoOf Summa av QtyBis LOH Andel av det totala % Klass

Prod 1 1540 1466 30901 63806,87 5,79 7,8% A

Prod 1 1540 1574 22786 50486,10 4,58 6,2% A

Prod 1 1540 1506 21946 46518,99 4,22 5,7% A

Prod 3 1520 1574 20006 41630,62 3,78 5,1% B

Prod 4 1540 1533 15275 29770,92 2,70 3,6% B

Prod 4 1540 1533 12408 24045,89 2,18 2,9% B

Prod 9 1540 1506 5769 12249,82 1,11 1,5% C

Prod 7 1540 1533 5969 11077,65 1,00 1,4% C

Prod 9 1540 1466 5368 11046,60 1,00 1,3% C

Prod 5 1540 1618 5178 10674,21 0,97 1,3% C

Prod 3 1520 1422 5563 10449,07 0,95 1,3% C

Prod 1 1540 1292 5180 9429,304 0,86 1,1% C

Prod 9 1540 1574 4161 9218,83 0,84 1,1% C

Prod 5 1540 1468 4532 8397,97 0,76 1,0% C

Prod 7 1540 1296 5107 8010,12 0,73 1,0% C

Grand Total 212345 425019,567 38,55 51,8%



 

 

 

Bilaga 8. Järnväg AOH 

 

ProdGrdCd Diameter ReelOrdWth Summa av ReelNoOf Summa av QtyBis LOH Andel av det totala % Klass

Prod 2 1590 1355 21374 39637,85 3,60 4,8% B

Prod 6 1590 1355 15097 27940,51 2,53 3,4% B

Prod 1 1540 1292 11099 20232,37 1,84 2,5% B

Prod 7 1540 1618 7555 14782,77 1,34 1,8% C

Prod 4 1540 1533 6294 12187,75 1,11 1,5% C

Prod 4 1540 1468 5328 9883,61 0,90 1,2% C

Prod 3 1520 1618 4430 9479,43 0,86 1,2% C

Prod 7 1540 1533 4551 8371,20 0,76 1,0% C

Prod 3 1520 1520 3337 6715,87 0,61 0,8% C

Prod 1 1540 1226 3294 5697,23 0,52 0,7% C

Prod 7 1540 1468 2964 5244,76 0,48 0,6% C

Prod 8 1410 1470 2798 4934,85 0,45 0,6% C

Prod 1 1540 1512 2170 4625,00 0,42 0,6% C

Grand Total 189779 336356,62 30,51 41%



 

 

 

Bilaga 9. Lastbil AOH 

 

 

ProdGrdCd Diameter ReelOrdWth Summa av ReelNoOf Summa av QtyBis LOH Andel av det totala % Klass

Prod 2 1590 1355 1784 3298,16 0,30 0,40% C

Prod 1 1540 1292 1315 2396,40 0,22 0,29% C

Prod 1 1540 700 1704 1676,71 0,15 0,20% C

Prod 4 1540 1533 724 1402,72 0,13 0,17% C

Prod 1 1540 1226 808 1395,32 0,13 0,17% C

Prod 4 1540 1618 597 1166,76 0,11 0,14% C

Prod 3 1520 1268 691 1157,90 0,11 0,14% C

Prod 9 1540 1292 477 863,64 0,08 0,11% C

Prod 9 1540 1226 481 827,35 0,08 0,10% C

Prod 7 1540 1468 443 786,44 0,07 0,10% C

Grand Total 33915 58990,688 5,35 7,2%


