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Sammanfattning 

Vid ett lager är det viktigt att lagerhanteringen är effektiv och fungerar bra för att 

förhindra både ekonomiska och materiella förluster. Byggföretaget Byggtec i Gävle 

har haft vissa svårigheter i och med deras förvaringslager. Den mest framträdande 

var att ingen dokumentation av in- eller utleveranser hade gjorts tidigare vilket ledde 

till att ingen anställd riktigt visste vad som fanns inne på lagret. På grund av detta 

kom de lagrade artiklarna inte till användningen när de behövdes.   

Syftet med studien har varit att identifiera ett passande lagerhanteringssystem för 

Byggtec som kan öka användningen av överblivet material, byggredskap och 

etableringsobjekt som finns på deras lager. En lönsamhetsberäkning har även gjorts 

för att fastställa huruvida lönsamt det är för företaget att ha ett lager. För att 

effektivisera hanteringen inne i lagerlokalen föreslogs vissa ändringar som kunde 

göras vid lagret samt så strukturerades artiklarna i lokalen upp. De frågor som 

rapporten syftar till att besvara är således: Hur lönsam är Byggtecs lagerhållning 

idag? Vilka åtgärder kan göras för att effektivisera lagerhanteringen i lagerlokalen? 

Vilket slags lagerhanteringssystem skulle kunna passa för denna typ av lager? 

 

Efter en jämförelse av tre olika möjliga lagerhanteringssystem valdes det alternativ 

som ansågs passa bäst för Byggtecs lager utifrån de krav på ett system som fastställts 

av företaget. Valet av lagerhanteringssystem blev ett register uppbyggd av ett 

Microsoft Exceldokument med tillhörande ifyllnadsblanketter för in- och 

utleveranser på lagret. Enligt de beräkningar som genomförts i studien så var det 

lönsamt för företaget i att ha ett lager. För att öka effektiviteten inne på lagret 

strukturerades artiklarna upp efter ett antal lagringsprinciper som är väl beprövade 

inom lager och logistik. 

  



 

Abstract 

At a warehouse it is important that the inventory management is effective and works 

to counteract both financial and material losses. The construction company Byggtec 

in Gävle has had some difficulties with their storage warehouse. The most prominent 

was that no documentation regarding deliveries had been made earlier and the result 

was that no employee really knew what was inside the warehouse. As a result, the 

articles in the warehouse did not come to use when needed. 

 

The aim of the study was to identify a suitable warehouse management system for 

Byggtec that could contribute to an increased use of leftover materials, construction 

tools and establishment items available in their warehouse. A cost-benefit analysis 

was also done to determine whether or not it is profitable for the company to 

maintain a stock. To streamline the inventory management inside the warehouse 

some certain changes were suggested to the building and the articles in the 

warehouse was organized. The questions that this report seeks to answer are 

therefore: How profitable is Byggtecs warehouse today? What steps can be done to 

streamline inventory management in the warehouse? What kind of warehouse 

management systems could be suitable for this kind of warehouse? 

 

After a comparison of three different possible warehouse management systems, the 

option considered to be best suited for Byggtecs warehouse where chosen. The choice 

of the warehouse management system was in the end a registry based on a Microsoft 

Excel document, with appurtenant forms to fill out during a delivery. According to 

the calculations made in the study there was some profit for the company to own a 

warehouse. To increase the efficiency inside the warehouse, the articles where 

organized according to a number of standard principles for stockpiling. 
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Inledning 

Företaget Byggtec som granskas i studien är en byggentreprenad med kontor i Gävle 

och Bollnäs. Företaget startade 2006 och har idag ca 80 anställda. Byggtec är 

verksam först och främst i Gävleborgstrakten men har även haft några byggprojekt 

utanför länsgränsen.  

Problembakgrund 

Vid kontoret i Gävle så hyr Byggtec en lagerlokal som är belägen i samma byggnad. 

Från början var det bra för företaget att ha ett utrymme att förvara saker på. Det 

kunde vara material som blev över från arbetsplatser och andra nödvändiga saker till 

företaget som exempelvis byggredskap och släpvagnar. I samband med att företaget 

växte ökade intagen på lagret både i antal och storlek. En snickare på företagets 

serviceavdelning lade under arbetsfattiga dagar ner tid på att städa och organisera på 

lagret vilket har bidragit med viss ordning. Men när ett projekt avslutas är det vanligt 

att flera olika personer fraktar saker till lagret och ställer in om vartannat, vilket då 

på nytt skapar oordning.  

 

Idag finns det en hel del överblivet material från tidigare projekt inne på lagret som 

under flera års tid har samlats på hög. Tanken är att materialet som blir över från ett 

projekt kanske kan användas för andra framtida projekt. Det största problemet i 

detta fall är att nästan ingen på företaget vet vilket material som finns i lager. Denna 

situation resulterar i att det är enklare för exempelvis en platschef att beställa helt 

nytt material till ett projekt än att åka till lagret och undersöka tillgängligt material, 

speciellt om arbetsplatsen där platschefen är verksam ligger en bit bort från lagret. 

Samma sak gäller med artiklar för etablering samt byggredskap som idag finns på 

lagret. Meningen är att dessa ska användas i första hand vid ett projekt, vilket i 

dagsläget oftast inte sker då kunskapen om att dessa redan finns lagrade är bristfällig.  

 

När leveranser sker till lagerlokalen från ett avslutat projekt är det vanligt att 

förstörda eller obrukbara artiklar som ska slängas bort istället körs in på lagret. Detta 
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problem baseras på att det inte existerar några fastställda regler eller rutiner för 

lagerhantering hos företaget.  

 

Ett problem med den fysiska lagerlokalen är att förvaringsmöjligheterna inte är 

optimala. Flertalet förvaringshyllor och fack är inte anpassade utefter det rådande 

behovet av olika förvaring eftersom hyllor och fack har byggs till i omgångar när 

personal har haft arbetsfattiga dagar.  

 

Slutligen finns det i dagsläget ingen statistik över tidigare in-och utleveranser och 

inte heller något register över nuvarande lagersaldo. Detta gör det svårt för företaget 

att veta vad allt som är inne på lagret är värt och om det ens är lönsamt för företaget 

att ha ett lager.  

Syfte  

Syfte med detta arbete är att identifiera ett passande lagerhanteringssystem för 

företaget som kan förhindra att överblivet material från byggen går till spillo och 

istället kan användas vid senare behov. Samt att byggredskap och etableringsobjekt 

inte ska behöva hyras eller köpas in på grund av ovissheten om att dessa redan finns 

på lager. Syftet är även att effektivisera lagerhanteringen inne på lagret genom att 

föreslå tillbyggnad/ombyggnad för att förvaringen inne i lokalen ska bli bättre. 

Studien görs även för att företaget ska kunna bedöma huruvida det finns någon 

lönsamhet för dem i att ha ett lager, och i så fall hur stor. Rapporten ska i slutändan 

kunna användas av liknande företag, i samma situation som Byggtec, som på olika 

sätt vill effektivisera deras lagerhantering. 

Mål 

Målet med studien är att genomföra en jämförelse av olika lagerhanteringssystem och 

på så vis hitta ett passande system för Byggtecs lager. Systemet ska kunna visa vad 

som finns i lagret och vart det står, det ska vara lätt att rapportera om saker tas ut 

eller läggs till i lagret och lagersaldot ska vara synligt online för de som har tillgång 

till lokalen. Ett ytterligare mål för studien är att ta fram en utvärdering som visar på 
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om det är lönsamt för företaget att ha detta lager. Ett delmål är att göra ett förslag på 

en ny planlösning för lokalen som förbättrar förvaringen och hanteringen av varor. 

Frågeställning 

Det frågor som rapporten avser att besvara är följande: 

 Hur lönsam är Byggtecs lagerhållning idag? 

 Vilka åtgärder kan göras för att effektivisera lagerhanteringen i lagerlokalen? 

 Vilket slags lagerhanteringssystem skulle kunna passa för denna typ av lager? 

Avgränsningar 

 Beräkningar på huruvida storleken på lagret är passande för företaget eller ej 

tas inte med i denna studie. 

 Verkstadsplatsen och rummen i lokalen tas ej med i beräkningarna. 

 Studien omfattar endast inomhuslagret, ej utomhusytan 

Nuvarande situation  

Alla objekt som lagras i lokalen kan delas in i kategorier. För att förenkla beräkningar 

i studien samt förståelsen för rapporten så delas objekten in i fyra olika kategorier 

och benämns under hela arbetet enligt följande: 

 Etableringsobjekt - saker som används vid etablering av en arbetsplats där 

utrymme för omklädning/fikarum finns i befintliga lokaler på arbetsplatsen. 

Denna kategori inkluderar bland annat klädskåp, vitvaror, torkskåp, bord, 

stolar, mikrovågsugnar, brandsläckare och kablar. 

 Byggredskap - exempelvis värmefläktar, avfuktare, stegar, lampor, stängsel, 

ställning, skivbockar. 

 Överblivet material - så som stålskenor, skivor, lister, dörrar, garderober, 

badrumsinredning, belysning. 

 Mellanlagring - Material från leverantör som mellanlandar på lagret innan det 

körs ut till arbetsplatsen. 

Utöver dessa objekt finns det i lagerlokalen även en verkstadsplats, ett 

kontorsrum/fikarum och ett förrådsrum.  
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Rådande situation i lagret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Planlösning av lagerlokalen 

 

Lagerlokalen är ett ca 400 m2 isolerat lager. Innanför porten till vänster (se bild 1) 

finns flera ställ för diverse stålskenor. Längst med vägg V2 finns några större/mindre 

upphängningskrokar för kablar och redskap. En 2 meter hög hylla med tre hyllplan 

sträcker sig längst med en större del av väggen. Det finns även en rektangulär hylla en 

bit in i rummet längst med vägg V2. Vid vägg V3 finns ett antal hyllkonsoler i två plan 

för liggande lister, vilka är för långa för att ställas lodrätt. Intill dessa vid vägg V4 

finns det fack för stående lister och även några fack för dörrar/skivor. Vid mitten av 

vägg V4 finns det en längsgående arbetsbänk intill väggen samt en rektangulär 

arbetsbänk en bit in i lokalen, denna del används som verkstadsdel av företaget. I 

hörnet vid vägg V4 och vägg V1 finns det dels ett låsbart rum för verktyg mm. samt ett 

fika/omklädningsrum med ett arkivrum ovanpå. Till lokalen hör en utomhusyta på 

700 m2 där containrar som inte används för tillfället samt material som ej tar skada 

av att stå utomhus, förvaras. Lokalen ligger i samma hus som huvudkontoret men 

med ingång från baksidan. Hyran för lokalen är ca 10000 kr/månad. 

 

 

 

 



5 
 

Verksamhetsflöde 

 

Bild 2. Verksamhetsflöde 

 

Bilden ovan beskriver hur företaget vill att flödet av artiklar ska se ut på lagret. 

Etableringsobjekt och byggredskap ska om möjligt fraktas direkt från ett avslutat 

projekt till ett nytt projekt men oftast sammanfaller inte avslut och uppstart på ett 

sådant sätt att detta går vilket gör att objekten måste ställas in på lagret. Material som 

blir över från projekt ska lagras på lagret tills att man får användning för det på annat 

ställe. I dagsläget levereras mycket material in till lagret men eftersom ingenting 

levereras ut gör detta att material samlas på hög i lagret och tar mer och mer plats. 

Flödet av material som ska mellanlanda på lagret på väg till en byggarbetsplats 

fungerar i dagsläget skapligt. De problem som finns där är att materialet inte märks 

upp eller har någon speciell plats på lagret, vilket kan göra att övriga användare av 

lagret inte vet vad godset är, vart det ska eller hur lång tid det kommer finnas på 

lagret.  

Godshantering, transport och leverans 

För att hantera godset på lagret finns i dagsläget en pallastare. Hyllförvaring används 

därför endast för lättare artiklar som kan hanteras för hand medan större delen av 

artiklarna som är stora och otympliga lagras på EUR -pallar på golvet. På hyllorna 

förvaras mestadels löst gods och enstaka artiklar.  
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Inleveranserna till lagret sköts av flera olika personer. Ofta är det platscheferna på de 

olika projekten som åker dit med leveranser eller så skickar de sina underarbetare. I 

vissa fall hyrs ett leveransföretag in för att frakta objekten mellan arbetsplatsen och 

lagret.  
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Teoretisk referensram  

Detta kapitel innehåller den teoretiska bakgrunden som rapporten baseras på. Det 

specifika lagret som granskas i denna studie erkänns egentligen inte av litteraturen 

som ett lager: “Med lager avses vanligen funktionen förvaring och administration 

av buffertar av inkommande material före användning i produktionen.” (Institutet 

för transportforskning, 2006, s 33). Byggtecs lager kan istället klassas som ett 

förvaringsutrymme för företaget att placera objekt, som de vet ska komma till 

användning, på. I denna studie kommer dock förvaringsutrymmet att benämnas 

lager då det är de principer för grundläggande lagerhantering som eftersträvas för 

fallet. För att få en bra teoretisk bakgrund till fallet kommer enbart källor som är 

relevanta för denna typ av lagerhantering att granskas.  

Lagerhållning 

Lagrets effektivitet 

Lumsden (2006) påpekar att det finns tre saker man bör sträva efter när man 

utformar ett lager. Dessa är att uppnå en hög fyllnadsgrad, minska onödigt 

transportarbete och göra det lätt att hitta och komma åt artiklarna. För att lagret ska 

ha en så bra effektivitet som möjligt gäller det att lagringseffektiviteten och 

hanteringseffektiviteten är i en bra balans. Om fyllnadsgraden ökar och lagringen blir 

mer effektiv kan detta försämra hanteringsmöjligheterna inne på lagret. Om det 

däremot finns väldigt mycket plats för hantering på lagret innebär detta att lagringen 

är ineffektiv då yta som kan nyttjas som lageryta inte används. 

Uttagningsprinciper 

I ett lager finns det ofta många olika artiklar med olika förutsättningar för att lagras. 

Det är därför vanligt att lagret utformas efter flera olika lagertekniker som 

kombineras för att passa det specifika lagret. Enligt Lumsden (2006) är det viktigt att 

bestämma principen för lagringen innan man utformar ett lager. För att veta vilken 

princip som ska väljas kollar man oftast på den fysiska genomströmningen samt 

åtkomsttider. För att ta fram den fysiska genomströmningen tar man den volym som 
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passerar lagret/tidsenhet och för att ta fram åtkomsttider ser man till tiden det tar 

från ett beslut om att ta ut en artikel från lagret tas till dess att den rent fysiskt är 

uttagen. Lumsden (2006) beskriver två grundprinciper för uttag, FIFO (first in, first 

out) och LIFO (Last in, first out). FIFO-principen lämpar sig bäst för om lagret har ett 

rakt flöde, d.v.s. intag av artiklar i ena änden av lagret och uttag i den andra, medan 

LIFO passar bättre om in och uttag av artiklar sker på samma ställe. Ofta är det 

godstypen som avgör valet av flöde och därmed också principen för uttag.  De största 

skillnaderna med de två principerna ovan är att vid FIFO överensstämmer oftast den 

maximala lagringstiden (tmax) med lagrets omsättningshastighet(LOH) och 

lagringstiden(t) är liknande för alla artiklar inne på lagret medan för LIFO kan (tmax) 

bli näst intill hur stor som helst och det kan då skapas så kallade “hyllvärmare”, 

artiklar som har mycket långa liggtider. Detta riskerar att leda till ekonomiska 

konsekvenser så som att artiklarnas kvalitet blir sämre, artiklarna kan bli föråldrade 

på grund av att nya produkter kommer ut på marknaden eller att dålig kontroll på 

artiklar som funnits på lagret länge kan göra att artiklarna “försvinner”.  

 

Vid FIFO gäller:  

𝑡 = ṯ = ṱ =  
1

𝐿𝑂𝐻
 

där ṱ ≈ tmax 

 

Vid LIFO gäller: 

ṱ <  
1

𝐿𝑂𝐻
= ṯ 

där ṱ < ṯ < tmax 

 

ṱ = medianliggtiden för en artikel 

ṯ = medelliggtiden för en artikel 

Placering av artiklar och gods 

Vid generell inplacering i ett förråd finns det två lagringstekniker att gå efter, fast 

placering eller flytande placering. Fast placering innebär att alla artiklar har en 

specifik plats i lagret och antalet platser är därför dimensionerade för den maximala 

förrådsmängden under en längre period. Fördelarna med fast placering är bl.a. att 
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artiklarna blir lätta att hitta om de står på samma plats hela tiden. Det ger även en 

klar överblick om vad som finns i lager och vad som fattas och det minskar även 

risken för felplacering om personalen blir van med vart sakerna står på lagret. Den 

största nackdelen med fast placering är att lagret ofta utnyttjas dåligt då platserna på 

lagret reserveras för artiklar som inte finns där. Flytande placering betyder att 

artiklarna kan placeras på valfri tom plats i anvisat område när de ankommer. Den 

största fördelen med denna teknik är att lagret inte behöver tillhandahålla lika 

mycket lagerplats som för fast placering. Det två olika teknikerna kan med fördel 

kombineras och i båda fallen väljs förrådsplats för artiklarna vanligast med hänsyn 

till deras uttagningsfrekvens för att minska åtkomsttiderna (Institutet för 

transportforskning, 2002).  

 

När man ska placerar olika artiklar i ett lager påstår Lumsden (2006) att ingen 

generell metod finns, man får istället utgå från olika placeringsprinciper för att 

komma fram till en fungerande produktplacering för det specifika förrådet. Det kan 

till exempel styras av hur godset hanteras, hur förvaringen på lagret ser ut, hur 

mycket liknande artiklar som finns och vilka krav som finns på lagring för vissa 

artiklar. En princip som kan användas är plockpositionsprincipen som innebär att 

saker som plockas ut samtidigt bör stå nära eller intill varandra för att snabbare 

kunna hantera uttaget. En annan liknande princip som kan tillämpas för 

artikelplacering är likhetsprincipen. Denna innebär att saker som ofta plockas i 

samband med varandra placeras så nära varandra som möjligt för att minska 

åtkomsttiden. Om man till exempel vet att när artikel A beställs så brukar även artikel 

B och C beställas så kan man placera dessa nära varandra. Det kan även vara så att 

vissa gånger levereras vissa artiklar samtidigt från samma leverantör och det kan 

även då vara en fördel att lagra dessa intill varandra. Om man baserat på historik 

över vad som troligtvis ska tas ut ur lagret nästa uttag så kan man tillämpa 

omstruktureringsprincipen. Det innebär att artiklarna inne på lagret, under en tid 

när lagret inte är i bruk, kan struktureras om för att underlätta för nästkommande 

uttag. Principen är dock mest användbar i automatiska lager men kan även användas 

vid manuella lager om lönsamheten av kortare åtkomsttider är större än kostnader 

för omstruktureringen (Lumsden, 2006).  
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Zonindelning av lagret 

Vid större lager kan det vara en fördel att dela in lagret i mindre delar, så kallade 

zoner. För att minska hanteringsarbetet kan artiklar som har liknande hantering 

placeras i samma zon. Vid placering av artiklar i ett lager utgår man oftast från 

hanteringsfrekvensen och man kan således minska hanteringen om artiklar som 

hanteras oftast placeras i en lättillgänglig lagerzon. En lagerzon kan även skapas för 

artiklar med liknande förutsättningar för lagring som exempelvis speciella krav på 

temperatur eller säkerhet. Det kan även vara fördelaktigt att lagra objekt som ofta 

hanteras samtidigt i samma zon för att minska åtkomsttiden för objekten (Jonsson & 

Mattsson, 2011). 

5S - metoden 

Begreppet “lean” beskriver ett arbetssätt som strävar efter att minska onödiga 

kostnader i alla steg i ett produktionsled och därigenom öka värdet för produkten till 

kunden. Dock så påstår Bicheno (2006) att “lean thinking” inte alls bara handlar om 

tillverkning, vilket verkar vara en allmän uppfattning. Lean innebär enligt honom att 

vara i “den bästa möjliga form för aktiviteter”. (Bicheno, 2006, s. 5) och kan således 

tillämpas väldigt brett. Den grundläggande metoden inom lean för att skapa ordning 

och motivation på arbetsplatsen kallas 5S. Den grundar sig på de 5S-stegen sortera, 

strukturera, städa, standardisera och skapa vana. Första steget sortera innebär att 

allt som inte används ska kastas. För att veta vad som ska vara kvar ska allt 

klassificeras efter användningsfrekvens. För att underlätta arbetet längre fram i tiden 

kan saker som aldrig eller nästan aldrig används rödmarkeras med ett sista datum, 

om inte saken har använts innan dess ska den bort. Sorteringssteget bör göras med 

jämna mellanrum för att bibehålla ordningen. I andra steget ska arbetsplatsen 

struktureras upp så att saker ska finnas på det bästa stället utefter vad de används 

till. Det är också viktigt att saker och ting har sin plats och även stannar där. Städa 

som är det tredje steget i 5S handlar om att kontinuerligt avsätta en liten mängd tid 

och resurser för att hålla arbetsplatsen i ordning. Detta steg handlar inte bara om att 

städa utan en del i detta är även att kunna hitta eventuella avvikelser och dess orsaker 

så snabbt som möjligt. En ansvarig för detta moment bör utses. Det fjärde steget är 

standardisera vilket innebär att alla tidigare steg ska införas som standard på 

arbetsplatsen. Det femte steget innefattar att efter de tidigare momenten har införts 
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som standard på arbetsplatsen är det viktigt att arbetarna har rätt mentalitet för att 

göra stegen till en vana. Detta kan bland annat åstadkommas genom god information 

till arbetarna om vad förbättringarna tillför företaget samt med hjälp av 

“prestationspriser” (Bicheno, 2006). 

Administrationssteg i en förrådsverksamhet 

I administrationen ingår fem olika delar (Lumsden 2006). Den första är 

ankomstkontroll som vanligtvis sker när godset kommer in till lagret. Godset 

inspekteras för att kontrollera att kvalitet och kvantitet är korrekt. Efter att godset 

har godkänts i ankomstkontrollen är det klart för inläggning på lagret, detta sker 

utefter de regler som gäller beroende på vilken förvaringsmetod som är vald. När 

godset läggs in i lagret ska lagersaldot uppdateras. Det vanligaste är att saldot finns 

centralt i en förrådsbok men det kan även finnas inne på lagret i ett platsregister. 

Bristrapportering ska meddelas från förrådet när en brist i lagersaldot uppstår. För 

att kontrollera att det registrerade lagersaldot stämmer överens med det verkliga 

antalet artiklar på lagret så görs en inventering. Det är viktigt att den görs så pass 

ofta att eventuella differenser i lagret kan rättas till så snabbt som möjligt. Uttag ur 

lagret görs efter att en beställning gjorts och att ett dokument för utleverans skapats. 

Materialhanteringssystem 

Om en lagerverksamhet ska fungera så behöver någon form av styrning användas. 

För mindre system kan det ofta vara användaren som fattar beslut på plats beroende 

på hanteringssituationen. Detta benämns som manuell styrning och fungerar bättre 

på mindre lager eller verksamheter där överblicken är god. Utformningen av olika 

styrsystem för materialhantering blir allt mer standardiserade på grund av att kraven 

för detta ökar. För lagerhantering finns det idag många standardsystem på 

marknaden varav de flesta av dessa är anpassade för manuell lagerhantering där 

styrningen är kopplad till mobila radioterminaler och truckterminaler. 

Basfunktionerna i ett sådant styrsystem är bl.a. administration av inköps- och 

kundorder, ta fram transportunderlag, registrering av in- och utgående gods, 

uppdatering av saldoförändringar och inventering av artiklar i lagret (Institutet för 

transportforskning, 2002). 

 



12 
 

 

Lagerhållningskostnad och lagerföringskostnad 

Lagerhållningskostnad är en kostnad för lagret som inte påverkas nämnbart av 

lagervolymen eller lagervärdet. Till detta räknas bl.a. kostnaderna för personal för 

inleverans, registrering, utplockning och hyra av lageryta (Oskarsson et al., 2003). 

 

Lagerföringskostnader beror till skillnad från lagerhållningskostnader på vad som 

lagras. Varor som finns lagrade har företaget betalat för vid inköp och innan dem 

säljs vidare eller används så innebär det att resurserna är låsta vilket innebär 

uppbindning av kapital. Om kapitalet skulle frigöras skulle det kunna användas till 

att investera i någonting som ger intäkter som t.ex. marknadsföring eller sparande. 

Genom att binda upp kapital som kan generera intäkter får man ett bortfall av 

intäkter vilket då kallas kapitalkostnad. Förutom kapitalkostnad räknas till 

lagerföringskostnader bl.a. hanteringsskador på varor, stöld, skadegörelse, svinn och 

inkurans (Oskarsson et al., 2003). 

Uppmärkning av platser 

Hur platser i ett lager märks upp påverkas bland annat av hur stort lagret är, hur 

många artiklar som lagras, antal hyllplatser och form på det lagrade godset. Enligt 

Muller (2011) är det viktigt att ha ett så simpelt och logiskt uppmärkningssystem som 

möjligt för att användarna på ett enkelt sätt ska hitta lagerplatserna. När lagret märks 

upp får alla platser en unik adress för att de ska kunna lokaliseras. Denna adress kan 

bestå av siffror, bokstäver eller/och olika färger och symboler. Vanligast är 

användning av siffror och bokstäver i en kombination som innebär en stor variation i 

unika platsadresser. Tabellen nedan visar på antalet olika variationer som kan 

åstadkommas genom att använda siffror eller bokstäver.  
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Tabell 1. Bokstavs och sifferkombinationer (Muller, 2011) 

Siffror/bokstäver Antalet möjliga kombinationer 

                                                   0 - 9 = 10 

                                              00 - 99 = 10*10=100 

                                         000 - 999 = 10*10*10 = 1000 

 

                                                  A - Z = 26 

                                             AA - ZZ = 26*26 = 676 

                                        AAA - ZZZ = 26*26*26 = 17576 

 

Ekonomiska kalkyler 

Självkostnadskalkyl 

Vid självkostnadskalkylering beräknas samtliga kostnader för en vara fram tills dess 

att den är levererad och betald, detta kallas därför med andra ord fullständig 

kostnadsfördelning. I självkostnaderna ingår då produktens särkostnader och 

samkostnader som fördelas på produkten. Med särkostnader innebär kostnader som 

orsakats av ett visst beslut, till exempel att företaget beslutar att börja tillverka en ny 

produkt. Samkostnader innefattar det som inte ingår i särkostnader och påverkas 

således inte av ett visst beslut. En självkostnadskalkyl används oftast i praktiken för 

att besluta om prissättning på lång sikt och för att göra lönsamhetsbedömningar på 

lång sikt. Följande formel används för att beräkna resultat vid 

självkostnadskalkylering (Skärvad och Olsson, 2011): 

 

Resultat = Intäkter - kostnader 
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Metod 

Följande kapitel innefattar projektets arbetsgång. Först beskrivs vilka metoder som 

använts för de intervjuer som gjorts i projektet. Därefter följer en övergripande 

metod för hur fallstudien är utförd, en metod som beskriver hur 

lönsamhetsberäkningarna är gjorda samt ett kapitel med den insamlade 

informationen som används i rapporten. Dessa metoder har valts för att på bästa 

lämpliga sätt kunna besvara frågeställningarna i studien. 

Intervjuer 

För att få en bra förståelse över hur lagerhanteringen såg ut och vilka problem som 

fanns med den, intervjuades två platschefer och en snickare på företaget. Frågorna 

som ställdes vid intervjuerna (bilaga 2) var utformade för att ta reda på vad de 

anställda tycker om företagets lager, hur lagret fungerade i dagsläget och vilka krav 

personalen hade på ett eventuellt lagerhanteringssystem.  

 

Det gjordes även en intervju med en produktplanerare på ett företag som levererar 

olika systemlösningar för lagerhantering. Detta gjordes för att klargöra vilka möjliga 

lösningar som skulle kunna passa ett lager av samma storlek och typ som Byggtecs 

lager. Intervjun utfördes över telefon och respondenten fick i förväg ta del av de 

frågor (bilaga 1) som ställdes.  

Fallstudie 

Till att börja med gjordes en analys av nuläget. Genom en praktisk genomgång av 

lagret, där yta, plats och förvaring dokumenterades, kunde en plan över lagrets 

nuläge framställas. För att få en bra teoretisk grund erhölls relevant information från 

facklitteratur, artiklar och elektroniska publikationer. Eftersom de praktiska 

lagringsmöjligheterna i lokalen behövde förbättras så framställdes, i samråd med en 

av företagets snickare, en ny planlösning med förslag på ombyggnad/tillbyggnad i 

lokalen utefter lokalens förutsättningar och behovet av olika slags förvaring. Med 
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hänsyn till den information som tidigare dokumenterats kunde en plan för 

artikelplacering inne på lagret skapas för att effektivisera lagerhantering i lokalen. 

För att fastställa huruvida det är lönsamt för företaget att ha ett lager så gjordes en 

lönsamhetsberäkning. Utifrån den information som sammanställts och de krav som 

fastslagits så utformas olika alternativa system som skulle kunna passa för företagets 

lager. 

Lönsamhetsberäkningar 

För att beräkna lagrets lönsamhet samlades information om vad artiklarna som finns 

i lager skulle kosta att hyra. Priserna hämtades från ett maskinuthyrningsföretag 

(Ramirent, 2016). För att förenkla lönsamhetsberäkningarna delades först objekten 

in i olika kategorier och en granskning av varje enskild kategori gjordes. Ytan som 

artiklarna tar upp på lagret dokumenterades lagerhyran per m2 kunde sedan 

beräknas och sammanställas i en tabell.  

För att ta fram ett ungefärligt lagervärde för lagret räknades artiklarnas inköpsvärde 

ut baserat på liknande artiklarnas inköpspris. Det kategorier som granskades var: 

 

 Etableringsobjekt 

 Mellanlagringsyta 

 Byggredskap 

 Överblivet material  

Etableringsobjekt 

Vid etablering av ett projekt där befintliga lokaler finns tillgängliga för företaget att 

utnyttja kan den lagrade inredningen (etableringsobjekten) användas. I denna 

situation finns det två alternativ för företaget. Det första alternativet är att företaget 

använder den inredningen som finns på lager utan extra kostnad för kunden. Det 

andra alternativet är att företaget hyr inredning till de befintliga lokalerna av ett 

uthyrningsföretag. Denna kostnad inkluderas då i anbudet vilket betyder att kunden 

står för kostnaden. När lönsamhetsberäkningen görs beräknas därför endast 

lagringskostnaden för etableringsobjekten. Ingen avskrivning av objekten görs då 

inget korrekt inköpsvärde har kunnat beräknas. Detta till stor del på grund av 

otydligheter i vart objekten härstammar ifrån då vissa objekt är tillvaratagna på efter 
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rivningsarbeten medan vissa är inköpta till projekt för länge sedan och då har 

betalats via det projektet. Ingen hänsyn till fraktkostnader av inredning tas med i 

beräkningarna då företagets personal står för frakten i båda ovanstående alternativ 

vilket då gör att frakten kan anses vara likvärdig.  

Mellanlagringsyta 

Vid lönsamhetsberäkning av mellanlagringsytan vid lagret jämförts denna med att 

hyra förvaringscontainrar direkt till byggarbetsplatsen. Baserat på den uppskattade 

användningen av mellanlagringsytan som är ca 4 veckor åt gången vid leverans och ca 

4 av 12 månader per år så finn det två möjliga alternativ. Det första alternativet är att 

räkna på att containrarna fraktas fram och tillbaka vid varje tillfälle de behövs, d.v.s. 

4 ggr per år. Detta innebär då hyrkostnaden för containrarna samt 4 stycket dit och 

bortfrakt. Det andra alternativet är att containrarna får stå kvar på plats under hela 

byggtiden (beräknat på ett år). Då inkluderas hyra för containrarna under ett år samt 

1 stycken dit och bortfrakt.  

 

När materialet fraktas till lagret från bygghandeln betalar företaget oftast inte någon 

frakt. Vid utkörning av materialet från lagret till byggarbetsplatsen råder stor 

osäkerhet i när och hur detta görs. Många gånger fraktas en mindre mängd material i 

samband med redan inplanerade resor mellan lagret och arbetsplatsen materialet ska 

till. På grund av detta råder det stor osäkerhet i vilka fraktkostnader som finns i 

samband med materialhanteringen och därför inkluderas dessa inte i 

lönsamhetsberäkningarna.  

Byggredskap 

Vid lönsamhetsberäkningarna av kategorin byggredskap tas kostnaden för att hyra de 

redskap som finns på lagret idag fram. Dessa jämförs sedan med lagringskostnaden 

för byggredskapen. Beräkningarna gjordes med hjälp av en simpel investeringskalkyl 

med följande formel: 

Resultat = Intäkter - Kostnader 

 där intäkter motsvarar (hyran för objekten) - (lagerhållningskostnad för 

objekten) 
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Då nästintill alla byggredskap är inköpta till tidigare projekt (inga redskap är inköpta 

direkt till lagret) och även ofta använda under efterkommande projekt, antas det att 

byggredskapen redan har betalat sig och därför inkluderas ingen avskrivning av 

redskapen i lönsamhetsberäkningarna.  

Indata 

I denna del av metodkapitlet sammanfattas all insamlad data som används i 

rapporten. Informationen är till större del muntlig information som framkommit 

via de intervjuer som gjorts och från övriga diskussioner med anställda.  

 

Lagerhanteringssystem 

Krav på ett lagerhanteringssystem: 

 Lätt att använda  

 In- och utcheck från lagret ska kunna registreras 

 Lagersaldo ska kunna ses online 

 Uppdatering av lagersaldo bör ske minst en gång per dag 

 

Övriga indata 

 Mellanlagringsytan används uppskattningsvis ca 4 veckor åt gången vid 

leverans och ca 4 av 12 månader per år. 

 Av det som finns på lagret uppskattas en genomsnittlig användning av alla 

byggredskap i 2 månader (ca 8 veckor) av 12. 

 Snöslungan uppskattas användas totalt tio dagar under ett år. 

 Enligt en platschef på Byggtec uppskattas frakten av containrar kosta ca 900 

SEK/h för en 6 meters och 3 meters container inom Gävle. En frakt enkelresa 

tar ca 3 timmar.  
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Lönsamhetsberäkningar 

I följande kapitel beräknas lönsamheten av att lagerföra de olika artiklar som finns 

på företagets lager. De valda beräkningsmetoderna baseras på den framtagna 

teorin i kapitlet teoretisk referensram. 

Lagerhållningskostnad 

10000kr/400m2/månad= 25 SEK/m2/månad 

 

Av lagerlokalens totala yta är i nuläget ca 230 m2 tagen i anspråk. Övriga 170 m2 är 

öppen/fri yta mellan saker, framför hyllor, gångar med mera, som behövs för att 

kunna förflytta sakerna inne på lagret. Eftersom denna yta är nödvändig för att 

hantera objekten som hör till de olika kategorierna så läggs den till som ett 

procentuellt tillskott (avrundat till heltal) till varje kategori, baserat på hur stor plats 

de tar på lagret.  

 

Nedan följer en tabell där månadshyran delas upp per m2 för de olika kategorierna 

som artiklarna i lagret kan delas in i, informationen är hämtad genom uppmätningar 

av det faktiska lagret. 

 

Tabell 2, månadshyra uppdelad på de kategorier som dominerar lagret 

 Area (m2) Öppen yta pålägg (m2) Total area (m2) Kostnad/månad 

Etableringsobjekt 80  59 139 3475 

Överblivet material 50  37 87 2175 

Byggredskap 35  26 61 1525 

Mellanlagringsyta 20  15 35 875 

Verkstadsyta 25  18 

 

43 1075 

Kontor 20  15 35 875 

Totalt 230 170 400 10000 
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Effektivitet 

I ett lager där förvaring sker på höjden kan fyllnadsgraden beräknas genom att kolla 

på lagrets totala volym och utnyttjad volym. I detta lager finns dock endast en 

pallastare, vilket enbart möjliggör lagring på golvet och viss lagring på hyllplatser. 

Istället kan utnyttjande av golvyta beräknas för att granska lagrets effektivitet 

Total lagringsyta(etablering + överblivet material + byggredskap + mellanlagring): 

139+87+61+35= 322 m2 

Av denna yta är (80+50+35+20)=185 m2 tagen i anspråk och (59+37+26+15)= 137 

m2 fri yta. (Tabell 2) 

Detta innebär ett golvutnyttjande på: 185/322≈0,574 → 57,4%  

Etableringsobjekt  

Vid etablering av ett projekt på en arbetsplats där utrymme i befintliga lokaler 

finns tillgängliga för företaget kan den lagrade inredningen användas. Om inte 

företaget har någon inredning i lager är alternativen att antingen hyra in 

manskapsbodar eller att endast hyra inredningen till utrymmena. Vid båda dessa 

alternativ läggs kostanden på som ett tillägg på kundens pris. Vid användning av 

företagets egen inredning så debiteras inte kunden för detta vilket innebär att 

företaget betalar extra för att bruka den inredning som de har lagrad i form av 

lagerhyra för objekten.  

 

Kostnad lagerhyra (tabell 2) för etableringsobjekt: 

3475 SEK/månad 

 

Kostnad lagerhyra för etableringsobjekt under ett års tid: 

3475*12 = 41700 SEK 

Mellanlagring alternativt hyra förvaringscontainer  

Nedanstående beräkningar visar om det är lönsamt för företaget att lagra material 

som inte får plats på den arbetsplats det ska till, jämfört med att hyra 
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förvaringscontainrar att ha på byggarbetsplatsen. Priser för containerhyra är 

tagna från ett maskinuthyrningsföretag (Ramirent, 2016). Med byggdagshyra 

innebär hyrkostnad alla helgfria dagar. Med kalenderdagshyra innebär 

hyrkostnad alla dagar 

 

Enligt en platschef på Byggtec uppskattas frakten av containrar kosta ca 900 SEK/h 

för en 6 meters och 3 meters container inom Gävle. En frakt enkelresa ca 3 timmar. 

Kostnad för dit och bortfrakt av containrarna: 

3 h*900 SEK*2 = 5400 SEK  

 

Mellanlagringsytan utan hanteringsyta är 20 m2 vilket motsvaras ungefär av en 3 

meters container och en 6 meters container. 

Baserat på diskussion med anställda används mellanlagringsytan uppskattningsvis ca 

4 veckor åt gången vid leverans och ca 4 av 12 månader per år.  

Det finns då två alternativ att beräkna vilka nedan benämns som alternativ 1 samt 

alternativ 2. 

 

 Hyra containrar alternativ 1: 

Alternativet innebär att containrarna fraktas fram och tillbaka vid varje tillfälle 

de behövs, det vill säga 4 gånger per år. Här beräknas den totala 

hyrkostnaderna för de två containrarna under 16 veckor samt 4 stycken dit och 

bortfrakter.  

 

Hyrkostnad för 1 container 14,6 m2 (6 meter) under 4 veckor: 

118 kr st/byggdag första fem dagarna, 98 kr st/byggdag resterande dagar 

beräknat på 28 st kalenderdagar(20 st byggdagar) 

5 * 118 + 15 * 98 = 2060 SEK 

 

Hyrkostnad för 1 container 5,3 m2 (3 meter) under 4 veckor 

71 kr st/byggdag första fem dagarna, 59 kr st/byggdag resterande dagar 

5 * 71 + 15 * 59 = 1240 SEK 

 

Total hyra för båda containrarna för 4 veckor:  

2060+1240 = 3300 SEK 
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Total hyra per år (16 veckor) + 4 stycken dit och bortfrakt av båda 

containrarna:  

3300 * 4 + 5400 * 4 = 13200 + 5400 * 4 =  34800 SEK 

 

 Hyra containrar alternativ 2: 

Alternativet innebär att containrarna får stå kvar på byggarbetsplatsen under 

hela byggtiden (beräknat på ett år). Därför beräknas hyrkostnaden för 

containrarna under ett års tid samt 1 stycken dit och bortfrakt. 

Beräknat på att containrarna står på plats i 365 kalenderdagar (ca 260 

byggdagar baserat på antalet vardagar år 2015) 

 

Hyrkostnad för 1 container 14,6 m2 (6 meter) under ett års tid: 

118 kr st/byggdag första fem dagarna, 98 kr st/byggdag resterande dagar 

beräknat på 365 st kalenderdagar(260 st byggdagar) 

5 * 118 + 255 * 98 = 25580 SEK 

 

Hyrkostnade för 1 container 5,3 m2 (3 meter) under ett års tid: 

71 kr st/byggdag första fem dagarna, 59 kr st/byggdag resterande dagar 

5 * 71 + 255 * 59 = 15400 SEK 

 

Total hyra under ett års tid:  

25580+15400 = 40980 SEK 

 

Total hyra + en dit och bortfrakt för båda containrarna per år: 

40980 + 5400 = 46380 SEK 

 

Jämförelse 

Lagerhållningskostnad (tabell 2) för mellanlagringsyta: 

875 kr/månad 

 

Lagerhållningskostnad för mellanlagringsyta per år: 

12 * 875 = 10500 SEK 

 



22 
 

Besparing per år med lagerhållning jämfört mot alternativ 1 (det ekonomisk mest 

lönsamma alternativet): 

34800 - 10500 = 24300 SEK 

Kostnad - hyra byggredskap 

Det flesta byggredskapen som företaget äger är konstant ute på arbetsplatserna 

och det som finns inne på lagret är endast det som inte används för tillfället. Av det 

som finns på lagret uppskattas en genomsnittlig användning av alla redskap i 2 

månader(ca 8 veckor) av 12. Priser för hyra av redskap är hämtade från ett 

uthyrningsföretag(Ramirent, 2016). Med byggdagshyra innebär hyrkostnad alla 

helgfria dagar. Med kalenderdagshyra innebär hyrkostnad alla dagar 

 

Objekten nedan är ungefär vad som finns på lagret idag, priset som anges först är för 

de första fem hyrdagarna, det andra angivna priset är för resterande hyrdagar: 

 

6 värmefläktar    60kr, 46 kr st/kalenderdag 

4 avfuktare 30 L   164, 143 kr st/kalenderdag 

byggbelysning 3 stativ   25 kr st/byggdag 

belysning 4 enstaka lampor  47 k st/byggdag 

4 gipsvagnar   100, 83 kr st/byggdag 

4 fodervagnar   86, 72 kr st/byggdag 

3 förlängningsstegar   96, 80 kr st/byggdag 

4 trappstegar    55, 42 kr st/byggdag 

1 snöslunga (Beräknas för sig, 10 dagar per år) 613, 557 kr st/byggdag  

 

Beräkningarna görs för 8 veckor (56 kalenderdagar, 40 byggdagar) 

Värmefläktar (5*60 + 51*46)*6 =   15876 

Avfuktare  (5*164 + 51*143)*4 =  32452 

Belysning stativ (40*25)*3 =   3000 

Belysning enstaka (40*47)*4 =   7520 

Gipsvagnar  (5*100 + 35*83)*4 =  13620 

Fodervagnar (5*86 + 35*72)*4 =  11800 

Förlängningsstegar (5*96 + 35*80)*3 =  9840 
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Trappstegar  (5*55 + 35*42)*4 =   6980 

 

Eftersom snöslungan endast används vid säsong beräknas den användas i genomsnitt 

10 dagar per år, eftersom dessa 10 dagar oftast inte sammanfaller så används 

prissättningen för den första fem dagarna för alla dagar: 

Snöslunga  (10*613) =    6013 

 

Det totala hyrbeloppet för byggredskap:  107101 SEK/år 

 

Jämförelse 

Lagerhållningskostnaden (tabell 2) för byggredskap:  

1525 SEK/månad 

 

Lagerhållningskostnaden för byggredskap per år: 

12*1525 = 18300 SEK 

 

Besparing per år:  

107101 - 18300 = 88801 SEK 

Överblivet material 

Allt överblivet material som idag finns på lagret beräknas ha legat i genomsnitt 2 år 

baserat på diskussioner med anställda. Inga lönsamhetsberäkningar för material görs 

då det inte finns någon statistik eller annan information som kan verka som underlag 

för detta. De anställda kan inte heller svara på hur många/om några uttag av material 

har gjorts. 

 

Lagerhållningskostnad (tabell 2) för överblivet material under 2 års tid är:  

2175 * 12 * 2 = 52200 SEK 

 

Materialvärde: 275 000 SEK (Bilaga 3) 
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Jämförelse Lagerhanteringssystem 

För att hitta en bra lösning för företaget så har några olika relevanta systemalternativ 

granskats och utvärderats. De framtagna alternativen är baserade på den intervju 

(Apptodate AB, intervju, 2016) som gjordes för att fastställa vilket slags system som 

skulle kunna vara möjligt att använda för ett lager i denna storlek och med dess 

förutsättningar. Nedan följer tre utvärderade alternativ där för och nackdelar med 

systemen presenteras: 

 

1. En Microsoft Excelfil (företaget har idag tillgång till programvaran Microsoft 

Excel) innehållande lagersaldo där in och uttag rapporteras manuellt via 

blanketter/telefon/mail till administratören vilken sedan för in informationen 

i dokumentet. För att göra dokumentet synligt för alla användare så läggs det 

upp på företagets server, vilket möjliggör att alla med tillgång till serven kan 

logga in och se dokumentet, men endast administratören kan redigera det. 

 

Fördelarna med detta är inga/låga kostnader för systemet då programvaran 

redan är köpt av företaget. Ingen support behövs för detta system vilket även 

här innebär ekonomiska fördelar för företaget. Då de flesta användarna är 

bekanta med Microsoft Excel blir det relativt enkelt att förstå och sätta sig in i 

hur systemet fungerar, både som användare och som administratör.  

 

Nackdelarna med detta system kan vara att mellanledet (Informationen 

behöver gå genom administrationen) tar extra tid och arbete samt att 

informationen inte kommer in i systemet på en gång, vilket kan leda till att 

lagersaldot inte är pålitligt. Det blir även en extra arbetsbörda för 

administratören som i sin tur kostar pengar för företaget i form av 

personalkostnad. Om det är många in- och utcheckningar på lagret innebär 

detta mycket administrativt arbete kring hanteringen i samband med 

mellanledet. Ett Exceldokument kan vara svårt att hantera och söka i för 

någon som är ovan och då finns risken att användaren inte hittar det den 

söker. Det kan även vara krångligt att hantera och redigera i ett 

Exceldokument och risken finns att text hamnar där den inte ska vara. Om 
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administratören ej har vana av materialbenämningar mm så kan det vara svårt 

för denne att registrera objekt på rätt plats i dokumentet.  

 

2. Enligt Apptodate AB (intervju, 2016) skulle ett molnbaserat system 

(hemsida/app) där möjligheten finns att koppla upp sig och göra in- och 

utcheck samt kolla lagersaldo med sin smartphone/dator fungera för lagret. 

Där skulle det även finnas en loggningsfunktion för att se vart artiklar är när 

de inte är på lagret. Kostnaden för ett sådant system skulle vara ca 4000 

SEK/år. 

 

Fördelarna är att användaren registrerar in- och utcheck direkt i systemet 

vilket röjer undan mellanhänder. Om användaren inte har möjlighet att 

använda en smartphone kan det finnas ett alternativ att manuellt rapportera 

in- och utcheck till administratören varpå denna lägger in i systemet. Jämfört 

med alternativ 1 så skulle det vara enklare för användaren att söka efter och 

hitta objekt i detta system.   

 

Nackdelarna med detta system är dels att det blir en årskostnad för företaget 

att ha systemet i och med supporttjänst och systemtjänst. Det kan vara svårt 

för användare som inte är vana att använda en smartphone att komma in i 

systemet. Om en användare inte har en smartphone eller har svårigheter med 

att använda den för systemet och istället överlämnar informationen till 

administratören finns risk för samma nackdelar som i alternativ 1. För att 

kunna lägga till eller ta ut varor från systemet kommer det behövas 

internetuppkoppling på användarens smartphone. I dagsläget har inte alla 

som hanterar lagret tjänstetelefoner vilket innebär att företaget skulle behöva 

stå för extra tjänstetelefoner, alternativt installera fast uppkoppling i 

lagerlokalen vilket skulle medföra extra kostnader och arbete. Systemet finns 

inte hos leverantören i dagsläget utan detta är enbart en vision som Apptodate 

AB kan komma att utveckla om marknad för denna typ av hanteringssystem 

visar sig finnas.   

 

3. En redan befintlig helhetslösning för varulager som bland annat innefattar 

skapande av ordrar och plocklistor, fakturering, inköp, in och 
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utleveransrutiner, inventering, analyser och rapporter. Beräknat på 10 

användare vid ett företag skulle denna typ av lösning kunna kosta 90000 

SEK/år (Visma.net, 2016). 

 

Fördelen är att detta system finns på marknaden idag och det är bara att 

välja leverantör och få det installerat. 

 

Nackdelarna är först och främst att detta system är för stort för det specifika 

lagrets behov. Det skulle innebära att många onödiga funktioner som kan 

försvåra arbetet för användarna tillkommer, vilket motsäger det första kravet 

företaget hade på ett system. Det skulle även innebära väldigt höga kostnader 

för företaget att ha detta system i förhållande till vad lagret är värt och 

företaget skulle behöva betala för många funktioner som inte behövs. Dessa 

system är ofta uppbygga för varulager med hög omsättning på artiklar vilket 

gör att kostnaden är högre än ovanstående alternativ.  
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Resultat 

Åtgärder Lagerlokal 

För att få en mer effektiv lagerhantering bör först och främst några ändringar på det 

fysiska lagret göras. Dessa görs med hänsyn till lagrets förutsättningar och det 

praktiska behovet av olika förvaring. För att skapa ordning på lagret tas även 5S - 

metoden i beaktning där stegen sortera, strukturera och städa bör användas i 

praktiken då lagret byggs om. Nedan följer ett nytt förslag på planlösning för lagret 

med en tillhörande textbeskrivning. 

Ny planlösning lagerlokal 

 

Bild 3. Ny planlösning lagerlokal 

 

Förbättrande åtgärder: 

 

1. Hyllan som står in mot centrum längs med vägg V2 och en bit in i lokalen 

flyttas in i lokalen och placeras mot vägg V3 för att göra plats för större och 

mer svårhanterliga saker på golvet närmare porten, detta eftersom större 

delen av godset lagras på pall på golvet.  

2. En golvyta i hörnet vid vägg V1 och V2 reserveras för material som beställts till 

arbetsplatser och som mellanlandar på lagret. Materialet behöver stå så nära 

porten som möjligt eftersom det är här den högsta uttagningsfrekvensen.  
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3. Den befintliga hyllan längst med väggen V2 har en botten som är upphöjd ca 

10 cm från golvet på det nedersta hyllplanet, för att göra det möjligt att ställa 

in tunga objekt med pallastare på nedersta hyllan så rivs botten på hyllan så 

att golvet blir synligt.  

4. För att kunna förvara ett större antal långa lister vid de två längsgående 

listhyllorna på vägg V3 så byggs hyllan ut med två konsolrader för att utöka 

hyllorna med två extra hyllplan.  

5. För att få fler förvaringsfack för dörrar och skivor så byggs den “obebyggda” 

delen i hörnet mellan vägg V2 och vägg V3 om till dörr och skivfack. En del av 

de befintliga dörrfacken vid vägg V4 görs då om till listfack för att möjliggöra 

att listerna kan förvaras på samma plats.  

6. Verkstadsdelen förbättras med mer förvaring i form av en heltäckande hylla 

under den arbetsbänk som står inåt lokalen, detta för att få bort oönskade 

objekt från golvytan.  

7. Till höger om verkstadsdelen vid vägg V3 vill företaget ha en mindre 

sopsortering som delas in i en större container för trä och två mindre 

containrar för plast och wellpapp. Förrådsrummet lämnas orört med avseende 

på företagets begäran.  

Hanteringsfrekvens 

Baserat på diskussioner med företagets anställda har en frekvensordning för 

hantering av objekten i de olika kategorierna tagits fram. Enligt anställda så är det 

“rätt ofta” som material, som inte får plats på byggarbetsplatsen, mellanlandar i 

lagret. Det uppskattas i genomsnitt under ett år vara ca 1 ggr/vecka som detta 

material levereras in eller ut. Byggredskap tas ut vid behov till byggarbetsplatser och 

kan ske då och då, i genomsnitt ungefär 2 ggr/månad. Etableringsobjekt tas ut vid 

nystart av bygge och ibland även där emellan, vissa projekt pågår i upp till 1,5 år och 

andra kortare tid. Under de senaste åren har knappt några uttag av material gjorts 

vilket innebär att mycket av det material som finns på lagret idag är flera år gammalt. 

Påföljden blir att det är materialkategorin som har lägst hanteringsfrekvens av de 

granskade. Nedan följer hanteringsordning för kategorierna där 1 står för högst 

hanteringsfrekvens och 4 står för lägst. 

 

1. Mellanlagring 
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2. Byggredskap 

3. Etablering 

4. Överblivet material 

Placering av artiklar 

 

Bild 4. Artikelplacering enligt hanteringsfrekvens 

 

Artiklarna i lagret placeras med hänsyn till uttagningsfrekvensen och 

likhetsprincipen. Mellanlagringsmaterial som är den kategori som har högst frekvens 

placeras intill porten medan överblivet material som idag har lägst frekvens placeras 

längst in i lokalen. Artiklar som inte behöver golvyta utan kan ställas på hyllorna 

längst med väggarna placeras så nära golvytans område för kategorin de tillhör, detta 

för att följa likhetsprincipen som underlättar när varor tas ut i samband med andra 

liknande varor. Eftersom lageromsättningen är väldigt ojämn och de olika 

kategoriernas lagervolym kan variera mycket så anses flytande placering, för anvisade 

ytor, i hela lagret vara det bästa alternativet för lagringsteknik. Det är dock viktigt att 

likhetsprincipen följs när kategorierna ska “låna” plats av varandra för att få en bra 

överblick över vart sakerna står. Eftersom in och uttag av varor sker på samma plats i 

lagret och liggtiden för varje vara från början är obestämd så är det 

uttagningsprincipen LIFO som bör eftersträvas för detta lager. Detta stämmer också 

överens med placeringen av artiklar utifrån hanteringsfrekvensen då sist in först ut 



30 
 

principen minskar åtkomsttiden på de artiklar som hanteras oftast om dessa är väl 

tillgängliga, vilket i detta fall är materialet som mellanlagras. 

Hyllmarkering 

Ny planlösning med hyllmarkering 

 

Bild 5. Ny planlösning med hyllmarkering 

 

Med den nya planen finns det ca 75 platser som ska benämnas. Rekommendationen 

är att införa en hyllmarkering med en kombination av siffror och bokstäver för att 

underlätta lokaliseringen av varan som ska plockas. Vid uppmärkning av platser 

valdes en bokstav (A-Z) kombinerat med en siffra (1-99). Detta för att få ett enkelt 

och logiskt system för användaren. Genom att ha en bokstav framför siffran kan 

användare lättare komma ihåg och koppla den bokstaven till en särskild förvaring, 

som exempelvis för platsen H25 står H för hylla, vilket gör att den vana användaren 

direkt vet att det är en hyllplats. Märkningen sträcker sig från A1 - Z99 vilket ger en 

möjlighet att använda 26*99 = 2574 olika kombinationer. Nedan följer bokstäverna, 

vilka sedan efterföljs av ett nummer, som används för de olika förvaringsplatserna. 

 

S för ställ 

G för golvyta 

H för hylla 

K för krokar 

U för utelager  
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Sammanställning lönsamhetsberäkning 

Tabell 3. Sammanställning lönsamhetsberäkningar för de granskade kategorierna. 

Lönsamhetstabell Besparing/år genom lagerhållning (SEK) 

Etableringsobjekt -   41700 

Byggredskap + 88800 

Mellanlagring + 24300 

Överblivet material / 

Totalt   +  71400 

 

Lagerhanteringssystem 

Av de jämförda alternativen i studien ansågs alternativ 1, ett Microsoft 

Exceldokument, vara det mest passande systemet för det aktuella lagret. Detta 

berodde till största del på att alternativet uppfyllde alla de krav som var ställda på hur 

ett lagerhanteringssystem skulle vara samt att det var enkelt att implementera då 

företaget redan använde sig av programvaran. Det innebar även att ingen 

internetanslutning behövde upprättas i lagerlokalen eller att företaget behövde stå för 

internetuppkopplade smartphones till sina anställda för att de skulle kunna utnyttja 

systemet, vilket de andra två alternativen skulle ha krävt.  

Nedan följer en beskrivning av hur Excelfilen är uppbyggd och vilka funktioner och 

indata som ingår. För förtydligande se exempel (bilaga 4, 5 & 6). 

 

Exceldokumentet är indelat i tre blad (register) som innehåller de lagringskategorier 

som dominerar lagret: Etablering, byggredskap och material. Varje register har 

kolumner för artikelnamn, antal + enhet och hyllplats. Varje register är även uppdelat 

i mer specifika kolumner för de artiklar som hör till varje kategori, till exempel 

innehåller kategorin etablering underkategorierna inredning, vitvaror/köksapparater 

och övrigt. För att kunna följa en artikel som tas ut från lagret så finns det ytterligare 

blad för varje pågående projekt som företaget har. När således en artikel som efter 

användning ska återvända till lagret plockas ut från etablering eller byggredskap så 

registreras den vid det projekt (blad) som artikeln ska till. Nedan följer ett exempel 

på bladet för etablering, i det nedre vänstra hörnet kan man se de blad som finns och 

byta mellan de olika bladen.  
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Bild 6. Exempel Microsoft Exceldokument, fliken etablering.  

 

In och Utcheckning av artiklar 

När artiklar ska tas in eller ut ur lagret så används blanketter (Bilaga 5) som fylls i för 

hand av användaren. Dessa finns vid en station inne på lagret vilket möjliggör att 

blanketten kan fyllas i direkt när leveransen sker. Informationen som ska fyllas i är 

vilken kategori artikeln tillhör, artikelnamn, beskrivning av artikeln, antal, enhet, 

plats och vart artikeln kommer från eller ska till beroende på om det är en in eller 

utleverans. När blanketten är ifylld lämnas den in på kontoret vilket passeras på 

vägen ut från lagerlokalen. Där fyller sedan en administratör i informationen i 

registret (Exceldokumentet).  

Diskussion 

Detta kapitel innehåller en utvärdering av vad som tidigare behandlats i rapporten 

och syftar till att läsaren ska förstå val av metoder och avgränsningar, hur arbetet 

har utförts och vad som kunde ha gjorts annorlunda, problem och andra 

svårigheter som har uppstått i samband med studien och hur dessa har hanterats.  
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Metod 

Eftersom vissa parametrar fattades för att göra mer avancerad kalkylering i metoden 

för att beräkna lönsamhet så användes en simpel kalkyl där resultat = intäkter - 

kostnader. Till exempel hade de kostnader som hörde till lagerhållningskostnader 

kunnat ingå i beräkningen, till detta räknas bland annat hantering och frakt av 

objekten. Eftersom det inte fanns någon tydlig redovisning av hantering, eller 

kostnader för personal för hantering och frakt, så innebar detta att en beräkning på 

uppskattad information skulle bli väldigt osäker. Därför valdes enbart en 

övergripande kalkyl över lagringskostnaden jämfört med hyra som beräkningsmetod 

för lönsamheten. Det skulle dock vara intressant att längre fram i tiden göra en 

lönsamhetsberäkning där även hantering och frakt av objekten ingår, detta kräver då 

att företaget börjar dokumentera all hantering kring in och utleveranser på lagret. 

 

Vid beräkning av hanteringsfrekvens är informationen om användning av de olika 

kategorierna uppskattad av de anställda. Då ingen tidigare information om leveranser 

finns registrerad kunde ingen exakt frekvens räknas ut. Istället gjordes en 

frekvensordning över hur ofta sakerna hanterades som numrerades enligt 1-4 där 1 

var de objekt som hanterades oftast och 4 vad de objekt som hanterades mer sällan. I 

slutändan gav detta samma resultat i placeringen av artiklar som om en 

hanteringsfrekvens hade kunnat räknas ut då personalen var eniga om vad som 

används oftast och tvärt om. 

 

En avgränsning som gjorts i rapporten är att ingen uträkning av hur stort lager 

företaget faktiskt behöver har gjorts. Detta eftersom det var väldigt olika hur mycket 

yta som utnyttjades inne på lagret under olika tider, vissa gånger är lagret helt fyllt 

och vissa gånger är det nästan tomt vilket beror på de olika pågående projektens 

storlek och behov. Eftersom ingen statistik fanns över hur in och utleveranser sett ut 

fram tills nu så blev det svårt att genomföra en sådan beräkning då resultatet till 

största del skulle baserats på uppskattningar och vara väldigt osäkert. Mer intressant 

var det då att kolla på det befintliga lagret som företaget har idag och se om det var 

lönsamt eller inte.   

 

https://docs.google.com/document/d/1Nz9WgtM41MshXdlu7rqivYFepKpcqY_bsvfeUXtD7jg/edit#heading=h.jjjvja6kqkac
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Utformning lager 

Ombyggnaden av lagret för att förbättra förvaringen gjordes med hänsyn till lagrets 

förutsättningar och vilka objekt som behövde mer förvaring. Detta blev logiskt genom 

att det redan fanns ett slags hyllsystem sedan tidigare vilket ansågs bara behövas 

ändras och byggas om en aning.  Alternativet till detta är att kolla på vilka slags objekt 

som förvaras och bygga upp en helt ny planlösning från grunden som skulle kunna 

optimera förvaringen inne på lagret. Detta ansågs dock inte vara rimligt att utföra då 

det ej var något större problem med lagringsmöjligheterna som fanns där sedan 

tidigare.  

 

Vid hyllmarkeringen användes en kombination av siffror och bokstäver för att 

namnge alla platser på lagret. Alternativet för denna mängd olika platser hade varit 

att bara använda siffror (1-999) vilket hade inneburit större svårigheter i att direkt 

lokalisera platsen för användaren. Det hade även blivit mer komplicerat med detta 

system om lagret i framtiden skulle göras eftersom det då skulle bli nödvändigt att 

numrera om alla berörda platser, till skillnad från ett system med bokstäver 

inblandat då man enbart måste ändra numreringen vid den specifika förvaringen 

som ändrats.  

Lönsamhet 

Vid beräkning av lönsamheten av lagerhållningen har priser hämtats från en fast 

prislista från ett uthyrningsföretag. När kunder är återkommande eller hyr en större 

mängd objekt kan det hända att dessa får ett bättre pris än vad som står i den fasta 

prislistan hos uthyrningsföretaget. Ingen hänsyn har tagits till detta vid 

beräkningarna som gjorts vilket kan ha påverkat att hyrkostnaderna som tagits fram 

för artiklarna är högre än vad företaget skulle betalat i verkligheten.  

 

Vid lönsamhetsberäkningen för etableringsobjekt visade uträkningen att företaget går 

med ekonomisk förlust av att lagra och använda egen inredning. Detta ser dock inte 

företaget som något problem då de istället menar att det ökar deras konkurrenskraft 

på marknaden när de kan räkna på lägre anbud och därigenom har större chans att få 

in ett projekt. Alternativet skulle kunna vara att lägga till en kostnad för 

https://docs.google.com/document/d/1Nz9WgtM41MshXdlu7rqivYFepKpcqY_bsvfeUXtD7jg/edit#heading=h.4dvcrh46vv6e
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användningen av dessa objekt och på så sätt hyra ut den lagrade inredningen till 

projektet som utförs. Den lagrade inredningen skulle då kunna generera en inkomst 

för företaget som kanske inte bara skulle täcka lagringskostnaden utan även ge en 

vinst för denna kategori. Att hyra ut etableringsobjekten till deras projekt är något 

som företaget därför borde ta ställning till i framtiden för att minimera ekonomiska 

förluster.  

 

Vid granskningen av överblivet material så fanns det ingen statistik eller tidigare 

register över vad som använts eller tagits ut vilket gjorde att inga 

lönsamhetsberäkningar på denna kategori kunde genomföras. Det som beräknades 

var värdet av materialet och hur mycket materialet kostar att lagra i dagsläget. 

Eftersom denna studie gjordes delvis för att förbättra omsättningen av material på 

lagret kan det vara intressant att i framtiden granska hur pass lönsamt det är att lagra 

överblivet material.  

Lagring av material 

När material som blir över från projekt lagras i lokalen görs detta med tanken att det 

kan komma till användning vid ett senare projekt om behovet uppstår. Vid den 

lönsamhetsberäkning som gjorts i denna studie så var det inte möjligt att beräkna 

lönsamheten av att lagra material då det fattades relevant indata i form av hur ofta 

uttag av det lagrade materialet görs. Syftet med denna rapport var delvis att öka 

materialuttagen genom en ökad medvetenhet för de anställda om vad det är för 

material som finns lagrat. Tanken är således att den som planerar ett arbete kan 

anpassa delar av materialanvändningen utefter vad som finns på lagret. Detta 

behöver dock inte innebära att materialanvändningen ökar då det kan vara vissa 

aspekter som gör att materialet inte kan användas ändå, så som exempelvis storlek, 

kvantitet, kvalitet eller utseende. Det är därför svårt att säga huruvida det lagrade 

materialet faktiskt kommer att användas trots att informationen om dess 

tillgänglighet är delad.  

Vid lagring av material som inte utnyttjas har företaget en hög kapitalbindning i och 

med värdet på materialet. Risker med att lagra material är dels att det kan skadas, 

minska i värde eller bli obrukbart efter en viss tid då det blir föråldrat. Om det visar 

sig att materialanvändningen inte ökar trots det införda systemet som ska verka för 
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detta så skulle ett alternativ för företaget kunna vara att kolla på 

försäljningsmöjligheterna av överblivet material. Detta är något som kan vara 

intressant för företaget att undersöka efter en tids användning av 

lagerhanteringssystemet, om det inte ger de förväntade resultaten som företaget är 

ute efter. 

Lagerhanteringssystem 

Valet av vilket slags lagerhanteringssystem som skulle användas baserades till stor 

del på den intervju som gjordes med en produktplanerar på Apptodate AB. Det fanns 

svårigheter i att hitta någon passande leverantör av systemlösningar för lager när 

sökningar efter detta gjordes via internet. Det hade dock kunnat vara intressant att 

kontakta flera leverantörer för att bredda informationen om passande system för 

företaget. I slutändan valdes alternativet med ett Microsoft Exceldokument som det 

mest passande, med vetskapen om att detta system även skulle fungera som ett 

testsystem för att bland annat analysera vilka funktioner som var nödvändiga för 

företaget att ha. Alternativ 3 i jämförelsen var ett större system som är mer anpassat 

efter ett varulager där det finns en hög omsättning av artiklar. Detta gjorde att 

kostnaden för systemet var betydligt mycket högre än för alternativ 2. Vid en 

jämförelse av lönsamheten för lagret per år (71400) och kostnaden för systemet i 

alternativ 3 (90000) kan slutsatsen dras att en typ av detta system inte är aktuellt för 

företaget. Vid prishämtning från Visma.net (2016) var det dock inte möjligt att enbart 

konsumera lagerhanteringssystemet då det var ett tillägg i deras ekonomisystem, 

vilket innebär att priset som hämtats är både för ett ekonomisystem och ett 

lagersystem i ett. Det ekonomisystem som företaget använder sig av idag har inte 

något tillägg för lagerhantering och därför hämtades priset från en annan leverantör.  

 

  

https://docs.google.com/document/d/1Nz9WgtM41MshXdlu7rqivYFepKpcqY_bsvfeUXtD7jg/edit#heading=h.dk2fjrtq8lbo
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Slutsats 

Lönsamhetsberäkningarna som gjordes för Byggtecs lager visade på lönsamhet inom 

kategorierna byggredskap samt mellanlagring. För kategorin etableringsobjekt visade 

beräkningarna att företaget gick med ekonomisk förlust och för kategorin överblivet 

material kunde ingen beräkning göras på grund av bristande indata. De primära 

åtgärder som gjorts för att förbättra lagerlokalens förvaringsmöjligheter är att bygga 

om lagret utefter behovet av förvaring. För att förbättra lagerhanteringen i lokalen så 

har artiklarna placerats och organiserats med hänsyn till dess hanteringsfrekvens och 

likhetsprincipen. Det system som valdes för företaget var ett Microsoft 

Exceldokument som användes som en registreringslista för lagersaldot. Där fanns 

möjligheten att registrera in och utcheck vid lagret på blanketter som sedan lämnades 

till en administratör vilken förde in informationen i registret.  

 

Tillsammans har samtliga ovanstående åtgärder bidragit med en bättre och mer 

effektiv lagerhantering vid Byggtecs lager. 
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Intervjuer 

Apptodate AB    2016-01-19  

Norrgren, Marcus. Produktledare.  

Telefonintervju 

 

Byggtec Gävleborg AB    2016-12-03  

Eriksson, Ralf. Snickare      

Plats för intervju: Gävle 

 

Byggtec Gävleborg AB    2016-12-03  

Rickhardt, Tommy. Platschef     

Plats för intervju: Gävle 

 

Byggtec Gävleborg AB    2016-12-04  

Andersson, Calis. Platschef     

Plats för intervju: Gävle 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor lagerhanteringssystem    

 

1. Namn? 

2. Vilket företag jobbar du för? 

3. Vilken är din roll i företaget/vad jobbar du med? 

4. Jobbar ni frekvent med kunder inom byggbranschen? 

 

Problembakgrund:  

Företaget har idag ett lager som mest liknar ett slags förvaringsutrymme där det bl.a. finns 

överblivet material från tidigare projekt som sedan är tänkt att kunna användas till framtida 

projekt. En större del av lagret upptas även av saker som används vid etablering av 

arbetsplats(klädskåp, kylskåp, tvättställ, brandvarnare mm) och av byggredskap(belysning, 

stegar, värmefläktar, skivställ mm). Det finns även vissa saker som inte hör hemma där men 

som av enkelhetens skäl har ställts in på lagret istället för att kastas. I dagsläget finns inget 

inventarier registrerat.  

Det största problemet är här att ingen riktigt vet vad som finns på lagret eftersom det inte 

finns något slags system för lagerhantering. Detta i sin tur gör att saker som är lagrade 

hyrs/köps(gäller alla artiklar på lagret) in på grund av ovisshet om att dessa redan finns 

tillgängliga, vilket då innebär onödiga kostnader för företaget i form av både hyra och 

lagerkostnad för artikeln. Anledningen att man inte “bara” åker till lagret och kollar vad som 

finns innan man hyr/köper är först och främst att arbetsplatsen ligger en bit bort från lagret 

och det ses då som enklare att gå in på en hemsida för byggmaterial/hyrföretag och beställa 

hem saker.  

 

Lagerfakta: 

Lagerlokalen är ca 400 kvm 

Lagervärdet uppskattas i dagsläget till ca 700000 kr  

Antal artiklar är ca 500-1000 st 

 

5. På vilka sätt, anser du, skulle ett lagerhanteringssystem kunna vara till hjälp i  

detta lager? 
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6. Vilka funktioner i ett lagerhanteringssystem skulle vara passande för denna typ  

av lager (icke varulager eller produktionslager utan endast ett 

förvaringsutrymme för företaget)? 

 

7. Tror du det värt den ekonomiska investeringen att ha ett system för denna typ  

av lager?  

- Kanske kan jämföras med er minsta kund/annat mindre lager 

 

8. Hur brukar ni hantera den praktiska situationen när ni installerar ett  

system(om ex. lagret måste rensas upp och inventeras innan)? 

 

9. Du skrev tidigare att ni hade fått liknande förfrågningar, vilka slags företag  

kommer dessa ifrån? Handlar de om samma typ av lager som detta? Hur 

hanterade du/ni dom förfrågningarna?  

 

10. Vilka möjligheter finns det att ta fram ett passande lagersystem för detta lager? 

11. Om positivt, vad skulle det kosta? 

12. Om negativt, varför skulle det inte fungera? 

13. Excelfil - vad tror du? eget system/ert system? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor anställda 

 

Vilka är det största problemen med lagret idag? 

 

Vad tycker du behöver finnas på lagret?  

Maskiner och verktyg? Maskinerna i containrarna? 

 

Är det någonting på lagret som ej behöver finnas där? 

 

Är det något mer som inte finns på lagret idag men som bör göras plats för?   

 

Hur ofta används (ungefär) 

 

 Inredning till manskapsutrymmen (klädskåp, vitvaror, bord, stolar) 

 

 Saker till byggarbetsplatser (belysning, stegar, skivbockar, kablar, 

värmefläktar ) 

 

 Överblivet material (dörrar, lister) 

 

Vad ställer du för krav på ett lagersystem? 

 

 

 

Om du använder verkstadsplatsen, har du några idéer om hur den kan förbättras? 

Vad tycker du ska finnas tillgängligt där? 
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Bilaga 3 – Tabell uppskattat lagervärde  

Lagervärde/kapitalbindning uppskattat värde inköpspris(ikp):     

Etablering:   Överblivet material Byggredskap   

          

Skåp 40000 Dörrar 65000 Värmefläktar 7000 

Bord 28000 Lister 50000 Avfuktare 40000 

Stolar 25000 Stålskenor 10000 Belysning 5000 

Kylskåp/torkskåp 32000 Övrigt  150000 Snöslunga 40000 

Mindre artiklar(brandsläckare mm) 10000   Skivställ 60000 

Tvättrännor, toaletter 35000   Vagnar, kärror 35000 

Kablar 25000   Stegar 20000 

Elcentraler 20000   

Kvastar, spadar 

mm 5000 

          

Totalt ikp 215000   275000   212000 

Totalt uppskattat lagervärde ikp         702000 
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Bilaga 4 – Blad etablering 
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Bilaga 5 – Blad byggredskap 
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Bilaga 6 – Blad material 
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Bilaga 7 – Ifyllnadsblankett  

 

 

 

Inleverans till lager ⬜      Utleverans från lager ⬜             Namn                                      Datum 

Kategori 

 

Artikelnamn Beskrivning (mått, 

annat) 

Antal Enhet Plats Kommer från ⬜ 

Ska till ⬜ 

       

       

       

       

       

       

       


