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Abstract 

I 

Abstract 

Purpose – The purpose of this thesis is to examine how storage systems and item 

positioning can be applied in a manufacturing company’s inventory of finished goods 

with variations in article volumes, product assortment and seasonal demand. 

Method – The study was initiated to develop the knowledge about storage systems 

and item positioning. Subsequently, relevant theories have been applied to the case 

study company Emballator Bleck AB in Ulricehamn. Information about the problem 

has been collected through data collection via interviews, observations and document 

studies. Finally, the theoretical background has been compared with empirical data to 

answer the case study questions. 

Findings – A consideration of unit loads properties were made to then compare these 

to different storage systems properties and finally a decision were made for 

Emballator. After that, a division were made between the storage systems that were 

chosen for Emballator. Based on this, the authors created a tool for item positioning 

were four parameters were taken into account. Two of them were presented as an item 

positioning principle under the theoretical framework. The result also revealed that 

handling work was reduced with a proper selection of storage systems and item 

positioning. In order to maintain low handling work, the choice of storage systems 

and item positioning needs to be examined, since parameters like article volumes 

changes over time. 

Implications – The result show that there are certain parameters to keep in mind 

during item positioning under the specified conditions, and these are not documented 

in previous researches. The goal with the study is to give companies an easier process 

during item positioning by implementing the authors’ tool. There are already 

established theories about how the items should be placed as the authors can access 

and act upon. Though, the authors could not find documented research on how items 

are distributed between different storage systems, and this is a process than many 

companies do. 

Limitations – The theories that have been collected in the study have been analyzed 

with the collected empirical data and analysis have been done by a pattern matching 

which means that theory and empirical data are compared with each other to generate 

a result. The authors believe that this have been a proper way to answer the questions 

of issues. Though, the authors consider that only a case study may be a deficiency 

because the result won’t be tested to be generalized. A case study of more cases 

would therefore have been preferable. 

Keywords – Inventory of finished goods, Warehouse layout, item positioning, 

Storage Systems 
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II 

Sammanfattning 

Syfte – Syftet med examensarbetet är att undersöka hur förvaringssystem och 

artikelplacering kan tillämpas i ett industriellt tillverkande företags färdigvarulager 

med variationer av artikelvolymer, produktsortiment och säsongsefterfrågan. 

Metod – Studien inleddes med att ta fram teorier som finns om förvaringssystem och 

artikelplacering. Teorierna har utgjort det teoretiska ramverket. Därefter gjordes en 

fallstudie via intervjuer, observationer samt dokumentstudier. Till sist har det 

teoretiska ramverket jämförts med empirin från fallstudien för att besvara studiens 

frågeställningar. 

Resultat – Enhetslasten som används på Emballator jämfördes först med olika 

förvaringssystems egenskaper. Utifrån detta skapades ett verktyg för artikelplacering 

med fyra parametrar, varav två är kopplade till teoretiska principer som beskrivs 

under det teoretiska ramverket. Det framkom också att hanteringsarbetet minskar vid 

ett effektivt val av förvaringssystem samt artikelplacering. För att upprätthålla en god 

effektivitet behöver förvaringssystem och artikelplacering uppdateras aktivt eftersom 

artikelvolymer förändras med tiden. 

Implikationer – Studien visar att det finns vissa parametrar att ha i åtanke vid 

artikelplacering under de angivna förutsättningarna och att dessa inte finns 

dokumenterade i tidigare forskningar. Studiens mål är att ge företag en lättare process 

vid artikelplacering mellan olika förvaringssystem. Det finns redan etablerade teorier 

att tillgå för hur artiklar ska placeras i ett färdigvarulager, dock kunde ej 

dokumenterad forskning hittas angående området och detta är en process många 

företag gör i dagsläget. 

Begränsningar – De teorier som har samlats in till studien har analyserats med den 

insamlade empirin. En analys har skett genom en mönsteranpassning vilket innebär att 

teorin och empirin jämförs med varandra för att sedan kunna generera ett resultat. Den 

insamlade teorin och empirin har utgett en bra grund för att besvara studiens 

frågeställningar. Däremot anser författarna att en fallstudie av enfallskaraktär kan vara 

en brist eftersom resultatet inte kan testas att generaliseras. En fallstudie av 

flerfallskaraktär hade därför varit att föredra. 

Nyckelord – Färdigvarulager, Lagerlayout, Artikelplacering, Förvaringssystem 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 

kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 

studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Företag har i dagsläget en större kunskap om logistikens betydelse inom deras 

verksamhet och logistiken har fått en mer framstående roll. Medvetenheten har gjort 

att företag ser vilka besparingar som kan göras med att arbeta aktivt inom logistik. Det 

har medfört att verksamheter fått ett vidgat perspektiv till att skapa ett högt värde för 

kunder med minsta möjliga resursåtgång (Persson & Bowin, 2005). 

Logistik berör hela verksamheten från leverantör till slutkund. För att ett företag ska 

vara konkurrenskraftigt måste de kunna leverera produkter i rätt tid, till låg kostnad 

och med god kvalitet. Med fler aktörer på marknaden har konkurrensen ökat och för 

att vara slagkraftig på marknaden gäller det för företag att ständigt utveckla sina 

processer (Chandra, 2002). Genom att effektivisera sina processer i 

lagerverksamheten ser företag att det finns möjligheter att reducera kostnader. Det gör 

att företaget kan erbjuda lägre priser till sina kunder och blir mer konkurrenskraftiga 

på marknaden (Oskarsson, et al., 2006).  

För att kunna tillfredsställa kunders krav på kort ledtid kan ett färdigvarulager 

användas. Ett färdigvarulager används som en buffert för att kunna motverka 

variationer i efterfrågan, vilket säkerställer en hög leveransförmåga gentemot kunder. 

På grund av osäkerheten i både efterfrågan och tillgångar kan man inte med full 

säkerhet fastställa när utleverans bör ske. För att kompensera denna osäkerhet 

används därför ett färdigvarulager (Jonsson & Mattsson, 2012). 

Ett strukturerat färdigvarulager gör att företaget får en bättre kontroll på artiklarna 

som lagerförs vilket leder till att hanteringsarbetet underlättas och transportarbete 

minskas (Oskarsson, et al., 2006). För att få ett effektivt färdigvarulager måste en 

balans mellan hanteringsarbete och fyllnadsgrad finnas. Det innebär att en hög 

fyllnadsgrad ökar hanteringsarbetet (Lumsden, 2006).  

När är en verksamhet expanderar, påverkas lagerverksamheten eftersom mer artiklar 

flödar genom färdigvarulagret. Artikelvolymer varierar i takt med utvecklingen och 

påverkas även av säsongsvariationer. Om färdigvarulagret inte effektiviseras i samma 

takt som hela verksamheten kan kapacitetsproblem uppstå (Fredholm, 2006). Med 

tiden tillkommer nya artiklar och utan struktur kommer dessa att placeras utefter vart 

förutsättningar finns i lagret (Lumsden, 2006). 

1.2 Problembeskrivning 
Det är viktigt för företag att strukturera och effektivisera lagerverksamheten för att 

upprätta en position på marknaden gentemot sina konkurrenter. Om 

lagerverksamheten inte prioriteras kommer deras flöden att bli lidande eftersom de 

inte kommer kunna fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga priser till sina kunder 

(Jonsson & Mattsson, 2012).  

För att kunna effektivisera lagerverksamheten har ett flertal faktorer en betydande roll 

för hur en verksamhet ska gå tillväga. Ett problem som en verksamhet kan stöta på är 
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en låg utnyttjandegrad av sitt färdigvarulager. Detta har sin grund i hur lagerlayoutens 

uppbyggnad utnyttjas samt färdigvarulagrets kapacitet (Petersen, et al., 2005). Andra 

orsaker till problemet vid lagerutnyttjande är färdigvarulagrets höjd. Ofta sker en 

artikelplacering på höjden, men det försvårar hanteringsarbetet samt att 

hanteringsutrustning måste finnas tillgängligt. Vid artikelplacering på höjden krävs 

det bredare gångar för att en truck ska kunna göra in- och uttag i ställaget. Det gör att 

lagringsytan minskar för att möjliggöra detta. Således uppkommer även att beslut 

måste tas gällande prioriteringar mellan hanteringseffektivitet och utnyttjande av yta 

(Jonsson & Mattsson, 2012).  

Förvaringssystem är en faktor som har en betydande roll för hur artiklarna ska 

lagerföras. Utifrån artiklars skillnad på egenskaper och orderfrekvens är det svårt att 

strukturera ett lämpligt förvaringssystem för att uppnå en lagerlayout som passar 

verksamheten. Problematiken som uppstår är att artiklarna har olika förutsättningar 

som t.ex. krav på utrymme och genomsnittlig volym vilket gör att lagret sällan kan 

utformas efter ett enda förvaringssystem (Lumsden, 2006).  

Problem kring artikelplacering är extra tydlig för företag med säsongsvariationer. En 

utmaning är att försäljning inte kan tas i beaktning vid en viss tidpunkt på året vid 

artikelplacering, utan måste ta hänsyn till säsongsvariationer (Jonsson & Mattsson, 

2012). Med hänsyn till konkurrensen på marknaden utvecklas företag vilket leder till 

att produktsortiment ofta förändras. Det medför att artikelplacering måste ske 

kontinuerligt för att ha ett strukturerat färdigvarulager. Det kan även ske en förändring 

av artiklars försäljningsvolym med tiden, vilket kräver att artikelplacering ständigt 

måste anpassas (Lumsden, 2006). 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår det att det är komplext att positionera artiklar vid stor 

artikelvariation och kontinuerlig förändring av produktsortiment i ett färdigvarulager. 

Vidare framgår det att det är svårt att göra en artikelplacering vid en varierande 

säsongsefterfrågan och att det inte finns någon generell metod som bestämmer 

fördelningen av artiklar vid olika förvaringssystem. Därmed är syftet med denna 

studie: 

Att undersöka hur förvaringssystem och artikelplacering kan tillämpas i ett 

industriellt tillverkande företags färdigvarulager med variationer i 

produktsortiment, artikelvolymer och säsongsefterfrågan. 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Det finns olika 

kriterier som tas i beaktning vid artikelplacering. Viktigast är vilket eller vilka 

förvaringssystem som tillämpas i ett färdigvarulager. Det påverkas av faktorer som 

artikelvolymer, produktsortiment och säsongsefterfrågan.  Därmed är studiens första 

frågeställning: 

1. Vilket eller vilka förvaringssystem är lämpligast att använda i ett industriellt 

tillverkande företags färdigvarulager med varierande artikelvolymer, 

produktsortiment och säsongsefterfrågan? 

När första frågeställning är besvarad, kan en artikelplacering göras. Den grundas i 

vilken typ av förvaringssystem som används. Därmed är studiens andra frågeställning: 
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2. Hur kan artiklar placeras i ett industriellt tillverkande företags 

färdigvarulager med hänsyn till de förvaringssystem som används? 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att 

genomföras på ett industriellt tillverkande företag. Fallstudien kommer att ligga till 

grund till de riktlinjer som tas fram för hur artiklar ska positioneras i ett 

färdigvarulager. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Omfånget av detta examensarbete behandlar lagerverksamhet inom ett industriellt 

tillverkande företags färdigvarulager. Fokus har enbart legat på de artiklar som 

lagerhålls i färdigvarulagret för att omfånget på studien skall bli hanterbart. Studiens 

avgränsning illustreras i Figur 1. 

 

Figur 1 Studiens omfång och avgränsningar 

Studien ser inte över några ekonomiska aspekter eller artiklar som inte lagerförs i 

färdigvarulagret. Studien mäter inflödet till färdigvarulager i syfte att identifiera 

artikelvolymer för att frågeställningarna ska kunna besvaras. 

1.5 Disposition 
Efter försättsbladet presenteras en övergripande sammanfattning för att läsaren ska få 

en överblick om vad rapporten innefattar. I samma del finns även rapportens 

nyckelord. Innan första kapitlet finns en innehållsförteckning som underlättar för 

läsaren att orientera sig i rapporten. 

Introduktionskapitlet börjar med att bakgrund kring studien beskrivs. Därefter 

beskrivs problemet vilket leder till ett syfte med studien. Syftet bryts därefter ned till 

två frågeställningar. För att läsaren ska få en uppfattning kring studiens omfattning 

sker en avgränsning i kapitel 1.4. 

Därefter ges en presentation av arbetsprocessen under kapitlet metod och 

genomförande. Fallstudiens reliabilitet och validitet presenteras även under 

trovärdighet.  
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I det teoretiska ramverket ges en bakgrund till de teorier som tillämpas till studien. 

Det gjordes för att den gemene läsaren ska få en övergripande kunskap inom ämnet 

som presenteras. 

Under kapitlet Empiri beskrivs fallföretaget Emballators nuläge. Empirin är insamlad 

med hjälp av datainsamlingen som har genomförts för att få en djupare förståelse för 

fallföretagets problem. Kapitlet består av fem underrubriker, verksamhetsbeskrivning, 

färdigvarulager, förvaringssystem, artikelplacering samt förutsättningar för 

fallföretaget. 

Resultatet analyseras i kapitel fem och de frågeställningar som tagits fram besvaras 

under detta kapitel.  

Studien summeras och diskuteras i det sista kapitlet diskussion och slutsatser.
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 

studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Strategin för examensarbetet har varit att göra en fallstudie på fallföretaget samt 

komplettera denna med en litteraturstudie. Frågeställningarna kopplas till de metoder 

som använts vilket visualiseras i Figur 2.  

 

Figur 2 Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att besvara studiens första frågeställning har intervjuer, observationer, dokument- 

och litteraturstudier genomförts. Intervjuer har gjorts med fallföretagets 

produktionschef samt logistikutvecklare. Det har gjorts för att få en djupare förståelse 

över färdigvarulagets nuläge samt för att samla in empiri om förvaringssystem och 

artikelplacering. Observationen gjordes för att få en översikt av fallföretagets 

lagerlayout vilket är grunden för positionering av förvaringssystem. En 

dokumentstudie utfördes för att samla information om de olika artiklarnas volymer. 

Under studiens gång har litteraturstudier skett kontinuerligt för att komplettera det 

teoretiska ramverket. 

För att besvara studiens andra frågeställning har dokument- och litteraturstudier 

utförts. Dokumentstudier av fallföretagets planerande tillverkningskvantitet har gjorts 

för att bedöma inflödet av artiklar till färdigvarulagret. Litteraturstudie har gjorts 

parallellt med fallstudien för att få en teoretisk bakgrund kring placering av artiklar 

och de olika principerna. 

2.2 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen består av fyra delar; förstudie, litteraturstudie, fallstudie, analys och 

slutsats. Under förstudien har ett flertal möten med fallföretaget skett för att samla 

information om företagets nuläge och examensarbetets inriktning. Information som 

behövts för att utföra undersökningen är nuvarande tillverkningsvolymer, lagerlayout, 

enhetsvolymer och artikelpositionering. Arbetsprocessen illustreras i Figur 3.  
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Figur 3 Studiens arbetsprocess 

Efter förstudien har fokus varit på att samla in och bearbeta teorier och metoder via 

litteraturstudier. Litteraturstudierna genererade ett teoretiskt ramverk som har använts 

som referenser för att styrka antaganden och metoder. 

Fallstudien är den del där insamling av empiri har genomförts. Under denna fas har 

rapportskrivning även skett parallellt med utredningen för att ligga i fas med 

tidsplaneringen. För att kunna utföra fallstudien har dokument samlats in från 

fallföretaget med planerad tillverkningsorders från föregående år samt ett dokument 

som presenterar samtliga artiklars positionering i lagret. Dokumenten sammanställdes 

för att få en bättre överblick på tillverkningsvolymen samt vilken produktgrupp de 

olika artiklarna tillhör. Utifrån dokumentet har en granskning av artiklars 

positionering i färdigvarulagret gjorts vilket skapat en insyn vart artiklar placeras i 

nuläget.  

2.3 Ansats 
Studien handlar om att relatera teori till verkligheten. Det finns redan etablerade 

teorier angående förvaringssystem och artikelplacering över hur principerna används 

och dessa återfinns i det teoretiska ramverket. Teorin har sedan tillämpats för att 

under studiens gång utvidgas och utvecklas. Enligt Patel & Davidsson (1994) kallas 

denna metod för en abduktiv ansats. Fördelen med denna metod är att angreppssättet 

har kombinerats med ett induktiv och deduktivt förhållningssätt där man kopplar 

teorin med empirin som samlats in. När frågeställningarna skulle besvaras har en 

iterativ process använts, där data från fallstudien och befintlig teori jämförts 

kontinuerligt under arbetets gång. Fördelen med att arbeta med en iterativ ansats är att 

likheter och skillnader mellan teori och empiri ständigt upptäcks vilket skapar en 

bättre förståelse  vid en artikelpositionering i ett färdigvarulager.  

Utifrån studiens syfte har en kvalitativ ansats valts för att kunna besvara 

frågeställningarna. Enligt Patel & Davidsson (1994) är en kvalitativ metodansats 

lämplig för att skapa en övergripande helhetsbild över det som undersöks. Detta 

kompletteras sedan genom att ytterligare datainsamling genomförs för att få en bättre 

förståelse över den problematik verksamheter står inför när en artikelpositionering ska 

göras.  
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2.4 Design 
För att kunna besvara frågeställningarna har en fallstudie genomförts. Fallstudien är 

användbar när man ska studera ett fenomen i en reell miljö. Dessutom ger fallstudien 

möjlighet till en djupgående studie och analys av ett utvalt problem under begränsad 

tid. En fallstudie underlättar till att besvara båda frågeställningarna eftersom teorin 

kommer att tillämpas i verkligheten för att se utfallet och sedan utvärderas (Yin, 

2009), (Bell, 2005). 

Till fallstudien valdes ett tillverkande företag inom industrin ut eftersom de upplevde 

en svårighet med artikelpositionering i deras färdigvarulager vid varierande 

artikelvolymer, produktsortiment och säsongsefterfrågan. Ytterligare en faktor som 

spelade in vid val av fallföretag är att det har funnits ett tidigare samarbete mellan 

författarna och fallföretaget. I fortsättningen kommer fallföretaget att betecknas som 

Emballator.  

Vid formulering av fallstudiens design finns det två dimensioner att tänka på, antal 

fall och antal analysenheter. Enligt Yin (2009) kan denna typ av studie rubriceras som 

en enfallskaraktär eftersom studien endast kommer att behandla Emballators 

förvaringssystem och artikelpositionering i deras färdigvarulager. Målet med studien 

är att underlätta processen som sker vid artikelplacering mellan olika 

förvaringssystem. 

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod av litteraturstudier och insamling av empirisk data från 

fallstudieobjektet. Litteraturstudier har lagt grunden till det teoretiska ramverket. 

Datainsamling har skett kontinuerligt under studiens gång och består av intervjuer, 

observationer och dokumentstudier.   

2.5.1 Litteraturstudie 

Forskning ska ta hänsyn till tidigare arbeten inom samma områden (Merriam, 2010). 

Logistik- och lagerverksamhet är det område som studerats under fallstudiens gång. 

Innan studiens start har en identifiering av potentiell litteratur till fallstudien gjorts 

men även under fallstudiens gång har litteratursökning skett för att styrka teorin. Den 

litteratur som använts är böcker från logistikkurser, logistik- och metodlitteratur ifrån 

högskolebiblioteket samt vetenskapliga artiklar. För att finna litteratur har en sökning 

efter böcker och artiklar på högskolebiblioteket och högskolans databas Primo gjorts. 

I Tabell 1 finns de sökord som gjorts på svenska.  
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Tabell 1 Svenska sökord vid litteraturstudie 

Bakgrund och 
problembeskrivning 

Artikelplacering Förvaringssystem 

Effektiva flöden Placeringsprinciper Lagerlayout 

Lagerverksamhet Fast och flytande 
lagerplacering 

Linjärt flöde 

Konkurrenskraft Produktroteringsprincipen U-format flöde 

Kapacitet Likhetsprincipen Enhetslast 

Utnyttjandegrad Gånglängdsprincipen Ställagelagring 

Artikelplacering Höjdledsprincipen Hyllfackslagring 

Förvaringssystem Familjeprincipen Djuplagring och fristapling 

 Plockpositionsprincipen Automatlager 

 Storleksprincipen  

 Popularitetsprincipen  

 

I Tabell 2 finner man de engelska sökorden som använts vid sökandet av information 

för litteraturstudierna.   

Tabell 2 Engelska sökord vid litteraturstudie 

Bakgrund och 
problembeskrivning 

Artikelplacering Förvaringssystem 

Flow efficiency Transport operations FIFO and LIFO 

Warehouse operations Inventory management Inventory storage system 

Competitiveness Positioning of products Utilization 

Capacity   

Utilization   

Product positioning   

Storage system   

 

Det är främst till den teoretiska bakgrunden och metoder som litteraturstudien 

använts. Mycket av den teori som använts är författarna belästa inom, men för att 

styrka antaganden är litteraturen  en källa. 

2.5.2 Intervjuer 
För att samla in data har tre intervjuer av öppen karaktär ägt rum. Detta menas att 

personen som blir intervjuad definierar sin verklighet över hur de ser på situationen 

(Patton, 1980). Intervjuerna har genomförts på Emballator med deras 

logistikutvecklare samt produktionschef. Under intervjuerna har huvudfrågor som 

behöver besvaras förberetts, och utefter dem har en diskussion skapats av följdfrågor 

för att få en bättre förståelse. Syftet med intervjuerna var att få en bättre bild över 

Emballators nuläge och hur de upplever förhållandet mellan artikelpositioneringen 

och förvaringssystem i deras färdigvarulager. 
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Tabell 3 Genomförda intervjuer 

 

Genom att använda en öppen karaktär på frågorna kan deltagarna komplettera 

varandra vid oklarheter vilket leder till att misstolkningar minskar mellan parterna 

(Halvarson & Bäck, 1992). Huvudfrågorna som förbereddes inför intervju tillfällena 

finns under Bilaga 1. 

2.5.3 Observationer 
De observationer som gjorts vid Emballator är en viktig metod för att samla in 

information till studien. Observationerna ger en förstahandsbeskrivning av situationen 

och i kombination med andra datainsamlingar skapas en bättre helhetssyn (Merriam, 

2010). Fördelen med att använda observation som datainsamling är att den som 

observerar får en bild av verkligheten. Studiens omfång är att studera 

förvaringssystem och artikelplacering i färdigvarulagret och genom att observera 

situationen kompletteras intervjuerna med ytterligare information vilket ökar 

trovärdigheten (Jacobsen, 2002). Enligt Patel & Davidsson (1994) kan observationer 

göras på flera olika sätt och observationerna som har gjorts vid Emballator har varit 

av en icke deltagande karaktär. Observationen har varit känd för dem som 

observerats. Fördelen med att använda en icke deltagande observation är att en egen 

uppfattning skapas (Holme & Krohn Solvang, 1997). De observationer som 

genomförts finns i Tabell 4.  

Tabell 4 Genomförda observationer 

 

Det har gjorts två observationer på Emballator. Vid första observationstillfället 

fokuserades det på att få en överblick över processerna som sker innan artiklarna 

lagerförs i färdigvarulagret. Vid det andra observationstillfället fokuserades det på 

deras färdigvarulager och under detta tillfälle observerades Emballators 

förvaringssystem för att få djupare information angående lagerlayouten. 

2.5.4 Dokumentstudier 
Information som har samlats in genom olika skriftliga källor för att studeras kallas för 

dokument. Dokument är vanligtvis framtagna i andra ändamål än för forskningsmotiv 

som kan vara begränsade och består därför av riklig information om ämnet för läsaren. 

Det är upp till läsaren att urskilja informationen om vad som är väsentligt till studien 

som ska genomföras (Merriam, 2010). Dokumentinsamlingen består av Excel-

dokument som kommer från fallföretaget. Dessa dokument beskriver fallföretagets 

artikelsortiment med parametrar på deras orderkvantitet från föregående år, vilket 

Datum Syfte (Vad) Roll Metod (Hur) Tid 

2014-12-16 Planeringsprocessen  Produktionschefen 
Logistik Utvecklare  

Öppen karaktär 2h 

2015-01-20 Planeringsprocessen Produktionschefen 
Logistik Utvecklare 

Öppen karaktär 2h 

2015-01-27 Färdigvarulagret Produktionschefen 
Logistik Utvecklare 

Öppen karaktär 1,5h 

Datum Syfte (Vad) Metod (Hur) Tid 

2015-01-20 Rundvandring (Produktion, 
Färdigvarulager) 

Icke deltagande, Känd 2h 

2015-03-27 Observation Färdigvarulager Icke deltagande, Känd 1h 
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förvaringssystem artikeln lagras i och hur många artiklar det kan staplas på varje 

enhetslast. 

Tabell 5 Genomförda dokumentstudier 

Syfte (Vad) Metod (Hur) 

Nuvarande artikelplacering Strukturerad 

Planerad kvantitet 2014 Strukturerad 

Lagerlayout Strukturerad 

 

Informationen från de skriftliga källorna är essentiella för denna fallstudie för att 

kunna besvara studiens frågeställningar. 

Att bestämma reliabiliteten i dokumenten kan vara svårt eftersom den mänskliga 

faktorn kan göra fel eller om dokumentet inte är uppdaterade efter dagsläget. Därför 

är det viktigt att dokumenten inte är den enda informationskällan vid en fallstudie 

(Merriam, 2010). Största fördelen med att använda sig av dokument som en 

informationskälla är dess stabilitet. Med stabilitet menas att dokument är objektiva 

och påverkas inte på samma sätt som vid en observation eller intervju. Det beror på att 

observatören eller intervjuaren kan göra egna tolkningar som kan påverka 

tillförlitligheten på källan. Därför är dokument en bra källa vid kvalitativa fallstudier 

eftersom det ger en empirisk grund av information (Merriam, 2010).  

2.6 Dataanalys 
Sammanställning av data skedde kontinuerligt under arbetsprocessen för att 

säkerhetsställa att ingen information går förlorad. Analys av data har även skett 

kontinuerligt under arbetets gång där insamlad data jämförs med det teoretiska 

ramverket, se Figur 4. 

 

Figur 4 Studiens dataanalys 

För att besvara studiens frågeställningar gjordes inledningsvis en datainsamling som 

innefattar en litteraturstudie samt en fallstudie. Figuren visualiserar sedan att 

litteraturstudier har genererat en teoretisk databas som har blivit studiens teoretiska 

ramverk. Den empiriska databasen har tagits fram med hjälp av fallstudien som 

innehållit intervjuer, observationer och dokumentstudier.  
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Teorierna i det teoretiska ramverket analyserades mot den insamlade empirin och 

detta kallas mönsteranpassning (Yin, 2009). Det innebär att det teoretiska ramverket 

och empirin jämförs kontinuerligt under arbetsprocessen. Därefter har dataanalys 

genomförts där empiri jämförs med det teoretiska ramverket för att generera olika 

teorier och lösningsförslag. Dataanalysen har sedan  genererat ett resultat. 

2.7 Trovärdighet 
Att studien uppnår trovärdiga och stabila resultat menas att studien har uppnått både 

hög validitet och hög reliabilitet (Patel & Davidsson, 1994). Begreppet reliabilitet 

betyder att undersökningarna till studien sker på ett tillförlitligt sätt och att 

undersökningen kan upprepas i andra fall för att uppnå ett likvärdigt resultat. Validitet 

innebär att det som undersöks sker noggrant och att personerna som mäter vet vad 

som ska undersökas (Merriam, 2010) (Yin, 2009). 

För att ha en hög reliabilitet på studien gäller det att minimera antalet fel i fallstudien 

samt att studien hålls på en generaliserbar nivå inom det ämne fallstudien omfattar. 

För att uppnå hög reliabilitet menar Yin (2009) att tillvägagångsätten ska 

dokumenteras tydligt. Genom att dokumentera tillvägagångsätten kan undersökningen 

kontrolleras att den sker på ett tillförlitligt sätt och genom noggrann dokumentation 

kan undersökningen upprepas. För att få trovärdiga resultat från fallstudien har flera 

olika datainsamlingar gjorts däribland dokumentstudier, intervjuer och observationer. 

För att försäkra att studien håller en god reliabilitet krävs det att som observatör och 

intervjuare att ha en god förmåga att bedöma situationer, intryck och information från 

omgivningen de befinner sig i (Patel & Davidsson, 1994). Under intervjutillfällena har 

detta säkerställts genom att använda en ostrukturerad metod för att inte styra individen 

som intervjuas. Det innebär att personen som intervjuas inte påverkas och validiteten 

på den utgående data ökar. 

Validitet delas in i tre olika begrepp; konstruktiv-, intern- och extern validitet. 

Konstruktiv validitet beskrivs genom att det används trovärdiga källor för att stödja 

studien (Bell, 2005). För att säkerställa den konstruktiva validiteten har källorna som 

använts i studien granskats kritiskt. När intervjuerna har ägt rum har det skett med två 

personer närvarande från företaget för att minimera feltolkningar. Eftersom studien 

har skett på ett företag med god kompetens anses den konstruktiva validiteten vara 

god. 

Den interna validiteten avser att resultatet stämmer överens med verkligheten. Den 

säkerställs genom en kontinuerlig arbetsprocess med utgångspunkt utifrån studiens 

syfte och frågeställningar för att sedan formulera fram en bakgrund samt 

problembeskrivning. Därefter togs det teoretiska ramverket fram för att stödja empirin 

från fallstudien. Intern validitet har även säkerställts genom mönsteranpassning vilket 

enligt Yin (2009) är lämplig för en ökad intern validitet (mönsteranpassning beskrivs 

under avsnitt 2.6 dataanalys). 

Extern validitet innebär att resultat är generaliserbart och kan användas i andra 

undersökningar (Merriam, 2010). Detta uppnås genom en generaliserbar slutsats till 

ett färdigvarulager som har varierande artikelvolymer, produktsortiment och 

säsongsefterfrågan.
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 

frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 

frågeställningar. Figur 5 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och 

använd teori. 

 

Figur 5 Koppling mellan frågeställningar och teori 

Till den första frågeställningen kopplas teorier kring lagerutformning som behandlar 

begrepp kring lagring av artiklar samt förvaringssystem. Dessa beskrivs för att få en 

grundförståelse om lagrets uppbyggnad samt de förvaringssystem som kan tillämpas 

på ett industriellt tillverkande företags färdigvarulager. För att ge en teoretisk grund 

till den andra frågeställningen beskrivs lagringsprinciper som kan användas vid 

artikelpositionering. 

3.2 Lagerutformning 

3.2.1 Lagerlayout 
Vid utformning av lager finns ett antal faktorer att beakta. Artikelplacering är något 

som bör prioriteras, men hänsyn ska tas till in- och utflödet av artiklar, placering av 

gångar, längden av gångar samt den yta som behövs för att hantera godset. Tydliga 

flöden och hög utnyttjandegrad genomsyrar en god lagerlayout (Jonsson, 2008). Det 

finns ingen lagerlayout som passar alla, utan den måste anpassas utefter 

verksamhetens förutsättningar och processer. Det finns många varianter av de olika 

flödena och kombinationer är vanliga.  Fördelar med en god lagerlayout är att 

hanteringsarbete minskar genom lättare åtkomlighet samt färre flyttningar av artiklar 

(Jonsson & Mattsson, 2012). En lagerlayout balanserar mellan hög utnyttjandegrad 

och utrymme för hantering, och beroende på vad som prioriteras, kommer någon av 

dessa väga mer än den andra (Jonsson, 2008). 
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Linjärt flöde 

Ett linjärt flöde kännetecknar att inkommande gods och utgående gods är beläget 

mittemot varandra i en lagerverksamhet. Det innebär att allt gods strömmar igenom 

hela lagret. Vid linjärt flöde är transportsträckan för allt gods lika långt vilket kan leda 

till mycket hanteringsarbete samt höga kostnader. Differentiering av artiklar med hög 

försäljningsvolym och utlastningsfrekvens ger därför ingen större effekt med tanke på 

att transportarbetet inte påverkas. Linjärt flöde är däremot väldigt tydligt, och 

underlättar användandet av automatiserade hanteringsverktyg (Jonsson, 2008). 

U-format flöde 

Ett U-format flöde har in- och utlastning på samma sida i ett lager. Jämfört med linjärt 

flöde bidrar ett U-format flöde till ett effektivare hanteringsarbete eftersom artiklar 

med hög frekvens kan positioneras nära in- och utlastningsytan och lågfrekventa 

artiklar längre in i lagret (Jonsson & Mattsson, 2012). 

3.2.2 Zonindelning 
När ett lager delas in i mindre lager kallas det zonindelning vilket illustreras i Figur 6. 

Genom att fördela och lagerhålla artiklar med samma egenskaper i samma zon kan 

hanteringsarbete minskas. Vid zonindelning ansvarar plockare för olika zoner vilket 

kan minska transportsträckor (Petersen, 2002). 

 

Figur 6 Zonindelning (Jonsson, 2008) 

Zonindelning är mest effektivt vid ett U-format flöde, eftersom transportsträckorna för 

plockning av gods i olika zoner har stor variation. Vid en zonindelning kan artiklar i 

olika zoner ha olika egenskaper, och därför varierar hanteringen av artiklar i de olika 

zonerna. Artiklar som delas in i samma zon kan tillhöra samma produktfamilj, vara till 

en specifik kund eller att artiklar med högst försäljningsfrekvens och volym lagerhålls 

närmast godsmottagning och utlastningszon (Jonsson, 2008). 

3.2.3 Enhetslaster 
Enhetslaster är en lastbärare som håller samman godset. När man tillverkar en volym 

som inte fyller en hel pall skickar man inte alla produkter som en enhet för sig, utan 

sammansluter det till en enhetslast. En enhetslast ska vara bärande och skyddande för 

att säkert hantera en last genom försörjningskedjan till lägsta möjliga kostnad 

(Pecchia, 2010). Viktiga funktioner för en enhetslast är att den ska ha stor volym och 

en form som gör den smidig att frakta (Lumsden, 2006). 
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3.2.4 Förvaringsmetoder 

Ställagelagring 

Ställagelagring är den vanligaste formen av lagring inom industrin. Artiklarna 

förvaras på en pall som sedan placeras i ett fack i ställaget, vilket visas i Figur 7. 

Syftet med ställagelager är att samtliga lastbärare ska vara åtkomliga från 

transportgångarna. Det ger en hög flexibilitet men en lägre utnyttjande av golvytan 

(Jonsson & Mattsson, 2012). Lättåtkomligheten gör att ställage är att föredra vid 

FIFO-principen (Lumsden, 2006). 

 

Figur 7 Ställagelagring (Lumsden, 2006) 

Hyllfackslagring 

Hyllfackslagring innebär att artiklar lagras i lådor som står i ett hyllfack. Denna typ av 

lagring passar för ett stort antal olika artiklar med låg volym, men kan även användas 

som reservdels- och verktygsförråd (Jonsson, 2008). Gången med hyllfack hålls 

samman av sidostolpar och emellan dessa är hyllor monterade. Hyllfackslager 

illustreras i Figur 8. 

 

Figur 8 Hyllfackslagring (Lumsden, 2006) 

Djuplagring och fristapling 

Djuplagring är en metod som innebär god lagerutnyttjande. Man friställer och staplar 

varor på varandra direkt på golvet. Denna princip kräver att varorna har lång 

hållbarhet, eftersom man bara har åtkomst till varorna som staplats sist. De sist 

placerade varorna är även de som tas ut först. Detta innebär att varorna längst in kan 

komma att lagras en lång tid (Jonsson & Mattsson, 2012). Artiklar som lagras i 

djuplagring kännetecknas enligt (Jonsson, 2008) kräva artiklar med hög 
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tillverkningsvolym för att vara bidra till god lagerutnyttjande. Djuplagring 

visualiseras i Figur 9. 

 

Figur 9 Djuplagring och fristapling (Lumsden, 2006) 

Automatlagring 

I ett automatlager är ett stort antal artiklar lagrade i fack. För att få tillgång till en 

artikel måste man via ett datorsystem identifiera vilken artikel man vill ha, som sedan 

hämtas automatiskt. Automatlagring passar fysiskt små artiklar (Bunch, 1992). 

Fördelen med detta förvaringssystem är att flera artiklar kan plockas samtidigt och en 

plockare behöver inte röra sig mellan hyllor för att sammanställa en order (Jonsson, 

2008). En överskådlig bild visas i Figur 10. 

 

 

Figur 10 Automatlagring (Lumsden, 2006) 



Teoretiskt ramverk 

16 

3.3 Lagringsprinciper 
Det finns flera olika principer som kan tillämpas vid artikelplacering. Det finns 3 

klassiska principer enligt De Koster, et al. (2012), slumpmässig-, klassificerad- samt 

rangordnad artikelplacering. I detta avsnitt beskrivs däremot de åtta detaljerade 

placeringsprinciperna samt fast och flytande lagerplacering. 

3.3.1 Fast och flytande lagerplacering 
Fast lagerplacering innebär att artiklar har en bestämd placering i ett lager (Jonsson & 

Mattsson, 2012). Fast lagerplacering medför att en större lageryta behövs jämfört med 

flytande. Administration av artiklar är mer underlättande i en fast lagerplacering. 

Artiklar har inga bestämda lagerplatser vid flytande artikelplacering, utan lagret fylls 

på där det finns plats. Denna metod kräver mer administrativt arbete men en mindre 

lageryta behövs jämfört med fast lagerplacering (De Koster, et al., 2012). 

3.3.2 Placering av artiklar 

Produktroteringsprincipen 

Denna princip motsvarar FIFU, vilket är en förkortning på först-in, först-ut. De 

produkter som senast anländer till lagret är även de som plockas ut sist. Det innebär 

att de artiklar som lagerhållits längst är de som plockas ut först (Jonsson & Mattsson, 

2012).  

Viktigt att tänka på vid FIFU-metoden är att de artiklar som lagerhållits längst lätt ska 

finnas tillgänglig till att plockas (Jonsson & Mattsson, 2012). En FIFU-metod 

kännetecknas av Figur 11. 

 

Figur 11 FIFU-metoden (Constructor, u.d.) 
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Popularitetsprincipen 

Popularitetsprincipen bygger på en ABC-analys där artiklar kategoriseras utefter 

volymvärdet. Metoden går ut på att se över vilka artiklar som har högst volymvärde 

(Jonsson & Mattsson, 2012). Artiklar rangordnas beroende i storleksordning utefter 

dess volymvärde. Volymvärdet får man fram genom att multiplicera värdet per enhet 

med antal enheter under en viss period. De artiklarna med högst volymvärde tilldelas 

kategorin A. Vid en kategorisering finns minst antal artiklar i kategorin A, medan det 

finns flest artiklar i kategori C. Det är vanligt att 20 % av artiklarna utger 80 % av 

volymvärdet. Dessa 20 % brukar ofta vara kategoriserade i A, alternativt i A och ett 

fåtal i kategori B (Lung Ng, 2007). ABC-analys illustreras i Figur 12. 

 

 

Figur 12 ABC-analys (Hinrichs, u.d.) 

Plockpositionsprincipen 

Plockpositionsprincipen innebär att artiklar som ofta plockas i samma order lagerhålls 

nära varandra. Det kan till exempel vara att tillbehör lagerhålls nära huvudprodukten. 

Det innebär att plockaren inte behöver förflytta sig längre sträckor under en 

plockrunda. Principen kan även tillämpas för artiklar som ofta levereras till samma 

kund. Det svåra med denna princip är att en djupgående analys behöver göras av 

kunders köpmönster (Lumsden, 2006).  

Familjeprincipen 

Familjeprincipen innebär att alla artiklar inom samma serie eller familj lagerhålls 

ihop. Principen kan beskrivas som en blandning mellan likhetsprincipen och 

plockpositionsprincipen. Den har samma fördel som dessa principer, att 

transportsträckorna minskar vid en plockrunda. Det kan dock vara problematiskt att 

använda sig av enbart denna princip, eftersom olika serier skiljer sig i volym, och 

lager kan få en låg utnyttjandegrad (Muller, 2011). 
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Storleksprincipen 

Storleksprincipen innebär att artiklar som är otympliga bör lagerhållas separat, 

alternativt nära utlastningsportarna (Lumsden, 2006). Som nämns i höjdledsprincipen 

är det lämpligt att inte lagerhålla tunga och otympliga artiklar högt i ett ställage, men 

det gäller inte om artikeln är en enhetslast och kan hanteras med en truck med tanke 

på att golvytan i ett ställage är lämpligt att använda som handplockning (Jonsson & 

Mattsson, 2012). 

Likhetsprincipen 

Likhetsprincipen utgår från att artiklar som vanligtvis beställs av samma kund 

lagerhålls nära varandra. Detta medför att en plockare inte behöver åka lika långt för 

att sammanställa och skicka en order. Mindre transporter leder till lägre internt 

transportarbete. Nackdelen med denna princip är att en avancerad analys behöver 

göras för att placera artiklarna i lagret. Detta ger även en ökad risk för att felplockning 

uppstår eftersom artiklarna som ligger jämte varandra kan vara lika till utseende 

(Lumsden, 2006). 

Gånglängdsprincipen 

Gånglängdsprincipen utgår från lagerlayouten. En ökad längd på lagrets gångar 

innebär att man utnyttjar mer av sitt lager, men samtidigt minskar det effektiviteten 

eftersom längre körsträckor uppstår. Tvärgångar och korsningar i lagret minskar 

utnyttjandet av lagret men däremot ökar effektiviteten (Lumsden, 2006). 

Höjdledsprincipen 

Höjdledsprincipen menar att artiklars nivå från marken är väsentligt för en plockare. 

Vid höga lyft med en truck tar det längre tid att plocka en produkt. Även hänsyn till 

vikt av produkter ska beaktas vid artikelplacering i ett lager. Tyngre produkter är 

lämpligare att ha nära marken med tanke på att lyft av tungt gods ofta kan vara 

problematiskt (Lumsden, 2006)
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4 Empiri 
Kapitlet inleds med en presentation av verksamheten och därefter ges en beskrivning 

av Emballators färdigvarulager. Vidare beskrivs deras förvaringssystem och 

artikelplacering.  

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Emballator grundades 1907 i Ulricehamn och i början tillverkades hushållsartiklar. 

Redan då lades grundidén att ha ett nära förhållande till material och produkt eftersom 

de anser att varje process är viktig för att uppnå det slutresultat kunden förväntar sig. 

1958 sadlade företaget om och började tillverka kvalitativa plåtburkar. Idag erbjuds 

ett brett sortiment av plåtburkar, allt ifrån vanliga färgburkar för hemmabruk till 

kvalitativa burkar som kan innehålla farligt gods. Emballators strävan att kunna 

erbjuda ett brett sortiment med bra kvalité gör att de är ledande på den nordiska 

marknaden. Detta kan även ses i Emballators vision som följer: 

Att erbjuda ett brett sortiment av kvalitativa förpackningar som gör livet enklare. 

Emballator i Ulricehamn ingår i Emballatorgruppen vilket tillhör Herencokoncernen. I 

Emballatorgruppen ingår det tio företag som är geografiskt utspritt i Sverige, Norge, 

Danmark, Finland och Storbritannien. Emballatorgruppen omsätter 1,3 miljarder 

kronor per år och har 600 medarbetare. I Ulricehamn arbetar cirka 150 medarbetare 

och omsätter 480 miljoner kronor kr per år. 

4.2 Färdigvarulager 
Emballator har en policy som innebär att en order ska utlevereras ifrån företaget inom 

fem dagar efter att ordern registrerats av en kund. Detta uppnås genom att använda ett 

färdigvarulager där större volymer lagerhålls. I takt med att företaget växte, ökade 

tillverkningsvolymer vilket innebar att en utbyggnad gjordes 2007. Utbyggnaden 

fördubblade deras lageryta och även antalet utlastningsportar. Trots utbyggnaden kan 

utnyttjandegraden i lagret uppgå till 90 % under tidig högsäsong. 

Färdigvarulagret har en yta på 10 000 m
2 

och behandlar idag cirka 1150 artiklar. 

Dessa artiklar varierar i volym från 0,33-25 liter. Färdigvarulagrets layout är utformat 

med djuplager närmast utleveransportarna för att minska internt transport- och 

hanteringsarbete. Ställagelager behandlar de artiklar med lägre volym och har därför 

placerats med ett längre avstånd till portarna. Vid hantering av gods i färdigvarulager 

använder Emballator skjutstativtruckar. De har därför tagit gånglängdsprincipen i 

beaktning vid införandet av ställagelagring. Gångarna ska vara tillräckligt breda för 

att kunna navigera truckarna vid in- och utlastning av gods. Deras färdigvarulager 

utgör bland annat tio utlastningsportar, varav fem finns i lager A samt fem i lager B. I 

nuläget finns det bestämmelse över vilka portar som används till vilka kunder, och 

därför styr man speditörer som hämtar gods till kunder till dessa portar. Artiklarna 

som inlevereras i färdigvarulagret sker direkt från produktion. I produktionen utgår 

man från fem produktfamiljer som baseras på burkar storlek. Varje produktfamilj 

tillverkas i en egen produktionslina.  

Vid utlastningsportarna i färdigvarulagret finns det lagringsyta för gods som kommer 

skickas inom en kort tid. Detta gods lagerhålls inte i färdigvarulagret, utan skickas 

direkt från tillverkning till lagerytan vid utlastningsportarna. Kriteriet för tillfället är 

att ordern måste innefatta minst 10 st. pall och skickas inom nästgående dag. Enligt 
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dokument ifrån Emballator skickas i nuläget 60 % av deras mest frekventa artiklar 

direkt till utlastningsportarna. 

 

Figur 13 Zonindelning och flöden i färdigvarulager 

I Figur 13 visualiseras två flöden. Det streckade mörkblå flödet innebär att inflödet 

kommer ifrån produktionen, lagerhålls i ställagelager A, och utlastning sker i första 

porten, vilket kan likna ett U-format flöde. Det som gör att det mörkblå flödet inte helt 

kännetecknar ett U-format flöde är att in- och utleverans inte sker på samma sida av 

färdigvarulagret. Utifrån det heldragna ljusblå flödet sker inflödet från produktion till 

djuplager B, och utleverans sker på sista porten i Lager B. Flödet är rakt och liknar ett 

linjärt flöde. Däremot skiljer det sig då ett linjärt flöde har in- och utleverans på 

motliggande sida av varandra. Detta visar på att Emballators färdigvarulager inte har 

något tydligt linjärt eller U-format flöde och utgör istället en kombination av dessa. 

4.3 Förvaringssystem 
I nuläget utgör färdigvarulagrets förvaringssystem av ställage- och djuplagring. 

Förvaringssystemen är fördelade på två lager som ligger intill varandra. Pallar som 

ställs på djuplager möjliggör stapling av fyra pall vilket medför att ytterligare 

pallplatser tillkommer. Detta visualiseras i Tabell 6. 

Tabell 6 Tillgängliga lagerplatser 

Lager Förvaringssystem Antal lagerplatser Totalt antal lagerplatser 

A Djuplager (DA) 67  704 

B Djuplager (DB) 109 

A Ställage (FA) 695 2424 

B Ställage (FB) 1729 

 

Vilket eller vilka förvaringssystem som ska användas är en viktig faktor att beakta för 

att kunna hålla en hög leveransservice. Emballator tar inte hänsyn till FIFU eller LIFU 

vid placering av enhetslaster. Vid hänsyn till detta kan vissa förvaringsmetoder 

uteslutas då förvaringsprinciperna inte stödjer FIFU eller LIFU men detta behöver inte 

tillämpas i denna studie. De enhetslaster som hanteras är inte ömtåliga och medför att 

stapling av enhetslaster möjliggörs. Det är ett bra alternativ när enhetslaster med stora 

volymer behöver lagerföras. 
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En stor yta av färdigvarulagret är ställagelagring. Med ställagelagring kan Emballator 

hålla en hög utnyttjandegrad vilket hjälper dem vid säsongsvariationerna som uppstår 

under vår och sommartid. Ställagelagring är också användbart till Emballators 

omfattande sortiment med över 1000 olika artiklar som lagerförs. Ställagelagret 

fungerar som en komplettering till djuplagring för de produkterna med lägre volym. 

De artiklar som plockas mest frekvent, och har högst försäljningsvolym lagerhålls i 

djuplagring. 

4.4 Artikelplacering 
Vid utbyggnaden av färdigvarulagret 2007 skedde det en omfattande förändring av 

artikelplaceringen. Med en fördubblad lagringsyta att tillgå, gjordes det en ny 

artikelplacering för att balansera utnyttjandegraden mellan de två lageravdelningarna. 

Artiklarna placerades med beaktning till likhetsprincipen vilket minskar 

hanteringsarbete vid plockning och utleverans.  

Artikelplaceringen integrerades med Emballators SAP-system för att effektivt kunna 

lagerföra artiklarna. När en enhetslast är klar för att köras ut till färdigvarulagret tittar 

operatören på en skärm som meddelar denne vilken plats SAP-systemet har valt ut. 

När truckföraren har kört ut enhetslasten meddelas den ansvariga för SAP-systemet att 

enhetslasten är lagerförd på platsen. SAP-systemets ansvarige uppdaterar då systemet 

och lagerytan blir markerad som upptagen.  

Ställagelagring används för att kunna lagerföra enhetslaster med små ordervolymer. 

Genom att lagföra på detta sätt får Emballator en hög utnyttjandegrad i sitt 

färdigvarulager då det möjliggör lagring på höjden. För att lagerföra enhetslaster med 

stora ordervolymer används djuplagring. Genom att lagra dessa enhetslaster på 

djuplagring minskar hanteringsarbetet eftersom enhetslasterna ställs direkt på 

golvytan. Emballator har satt en gräns vid fördelning mellan ställagelager och 

djuplagring vilket innebär att artiklar som övergår en produktionsvolym på 500 st. pall 

per år lagerförs på djuplagring. Det finns 26 artiklar som överstiger 500 st. pall per år 

och dessa utgör en total volym på 42 500 st. pall per år. Totalt tillverkas 90 500 st. 

pall per år. De artiklar som understiger 500 st. pall per år styrs mot ställagelagring. 

I nuläget tillämpar Emballator inte FIFU eller LIFU-metoden vid förvaring av deras 

enhetslaster. Deras artiklar har inte något bäst före datum vilket möjliggör att 

enhetslasterna lagerföras under en lång period fram till att en utleverans sker. 

4.5 Förutsättningar för Emballator 

Varierande artikelvolymer  
Emballator har ett sortiment där volymer skiljer sig från artiklar. Artikelvolymer 

skiljer sig från 10 st. av en artikel till 845 000 st. tillverkade under föregående års 

planerade tillverkningskvantitet. Med varierande artikelvolymer innebär det också att 

vissa artiklar ökar eller minskar från år till år i volymer. Det innebär att en artikel som 

blev placerad på djuplagring på grund av dess höga kvantitet för tio år sedan kan vara 

felplacerad i dagens läge om dess kvantitet har minskat med åren. 

Varierande produktsortiment 
I nuläget delas artiklarna i fem olika sortiment beroende på burkarnas diameter. 

Utifrån dessa sortiment skiljer sig burkar till höjd och utseende. Problemet Emballator 

står inför är att många artiklar utgår från år till år. I dagens läge hanterar 
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färdigvarulagret 1150 olika artiklar som ingår i sortimentet. Det framgår att ett 

varierande produktsortiment innebär ett betydligt ökat administrativt arbete för att ha 

ett uppdaterat affärssystem. Det påverkar även det fysiska arbete, då plockarna i 

färdigvarulagret inte självmant påpekar att vissa artiklar borde ligga i någon annan typ 

av förvaringssystem.   

Enhetslaster 
Varje artikel varierar i antal styck per pall, men enhetslastens storlek och form är 

densamme för samtliga artiklar. Det medför att artiklars egenskaper, storlek eller form 

inte påverkar artikelplaceringen. Kunder beställer enbart artiklar på fulla EU-pallar, 

vilket även är Emballators konsekventa enhetslast. Därför behöver enhetslaster inte 

packas om vid beställning från kund. En EU-pall har måttet 120x80 cm. 

Säsongsefterfrågan  
Branschen Emballator är verksamma i uppkommer det stora säsongsvariationer med 

en ökad efterfrågan under vår- och sommartid. Detta leder till att produktionen av 

artiklar ökar under denna period och ett ökat tryck på deras produktion och 

färdigvarulager med fler artiklar som tillverkas. Det är betydligt svårare att styra 

lagret under dessa förhållanden och vissa av de mer attraktiva förvaringssystemen, 

utefter dess position i färdigvarulagret, utnyttjas inte under lågsäsong. I nuläget 

hanterar man säsongsvariationer genom att tillsätta extra personal, samt ökar 

lagernivåerna under sen höst och vinter för att minska trycket på produktionen och 

färdigvarulagret under högsäsong. Detta får effekten att Emballator kan hantera den 

ökade efterfrågan under vår och sommar.  
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri 

med teoretiskt ramverk. 

5.1 Frågeställning 1 

Vilket eller vilka förvaringssystem är lämpligast att använda i ett industriellt 

tillverkande företags färdigvarulager med varierande artikelvolymer, 

produktsortiment och säsongsefterfrågan? 

För att besvara frågeställningen har empiri från Emballator analyserats med det 

teoretiska ramverket. Först analyseras de variationer av artikelvolymer, 

produktsortiment och säsongsefterfrågan som finns. Därefter analyseras vilket 

förvaringssystem som är lämpligast för Emballators utifrån dessa variationer. 

Slutligen presenteras de förvaringssystem som är lämpligast att använda i ett 

industriellt tillverkande företags färdigvarulager med varierande artikelvolymer, 

produktsortiment och säsongsefterfrågan. 

5.1.1 Variationers påverkan av förvaringssystem 
Emballator står inför att ha varierande artikelvolymer, produktsortiment och 

säsongsefterfrågan vilket behöver tas till hänsyn användning av förvaringssystem. En 

beaktning av nuvarande enhetslaster i färdigvarulagret och eventuella förändringar av 

dessa behöver även övervägas. 

Varierande artikelvolymer innebär att vissa artiklar är populärare än andra och dessa 

säljs i högre volymer och plockas mer frekvent (Muller, 2011). I Emballators fall har 

man som även beskrivs i empirin en skillnad i artikelvolymer av olika artiklar från 10 

st. till 845 000 st. per år. De olika förvaringssystem som finns skiljer sig i egenskaper 

för att lagra artiklar med låga och höga artikelvolymer. Exempelvis menar (Jonsson, 

2008) att hyllfackslagring kännetecknar produkter med lägre artikelvolym och 

djuplagring artiklar med högre artikelvolym. Att ha artiklar som skiljer sig i volym 

innebär en mer avancerad lagerstyrning. För att hantera variationen av popularitet 

mellan olika artiklar används ofta flera eller en kombination av förvaringssystem (De 

Koster, et al., 2012). Eftersom Emballator har en stor variation av artikelvolymer kan 

därför en kombination av eller flera förvaringssystem tillämpas för att underlätta 

lagerstyrningen. 

Ett stort produktsortiment innebär att många olika typer av varianter och artiklar finns. 

Det bidrar enligt (Muller, 2011) till ett ökat administrativt arbete då sortimentet ofta 

utvecklas eller ändras. Enligt Tabell 6 har Emballator 3128 platser för EU-pallar i 

deras färdigvarulager vilket ska lagerhålla deras 1150 artiklar. Det krävs att antalet 

lagringsplatser behöver vara fler än antal varianter för att kunna ha en lagringsplats 

för alla artiklar. Högvolymsartiklar behöver ofta fler än en lagringsplats och det 

kräver att förvaringssystemen kan uppnå den kapacitet av lagringsplatser som behövs. 

Enligt (Lumsden, 2006) varierar de olika förvaringssystemens egenskaper och det 

finns ett samband mellan artikelvolymer och mängden varianter. Det innebär att om 

ett förvaringssystem kan hantera höga artikelvolymer påverkas dess förmåga att 

lagerhålla många varianter negativt. Om ett förvaringssystem kännetecknar att 

lagerhålla många olika varianter påverkas kapaciteten att lagerhålla höga volymer 
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negativt. Det krävs enligt (De Koster, et al., 2012) att hitta rätt balans mellan 

förvaringssystemen för att uppnå en god lagerutnyttjande och –styrning. 

Säsongsvariationer innebär att efterfrågan av produkter varierar under olika perioder 

(Lumsden, 2006). För att motverka en ojämn efterfrågan under året ökar Emballator 

lagernivåerna under lågsäsong, för att sedan kunna försörja det behov som finns under 

högsäsong. Det innebär att tidig vår är den period där lagernivåerna är högst och 

lagrets utnyttjandegrad kan uppgå till 90 %. För att klara av höga lagernivåer innan 

högsäsong behöver man ha ett förvaringssystem som kan lagerhålla höga volymer (De 

Koster, et al., 2012). Emballator hanterar en varierad säsongsefterfrågan genom att 

öka lagernivåerna och använda djuplagring för att lagerhålla höga artikelvolymer. 

Detta ger upphov till högre lagerförings- och lagerhållningskostnad men kan påverka 

positivt genom att mindre extrapersonal behöver tillsättas under högsäsong (Jonsson 

& Mattsson, 2012) 

Första frågeställningen berör förvaringssystem och därför måste förvaringssystem 

som har förmågan att lagerhålla höga volymer användas. 

Emballators enhetslaster är konsekventa genom att artiklar läggs på EU-pallar och är 

densamma i höjd, bredd och form. Detta minskar hanteringsarbetet eftersom kunder 

enbart beställer artiklar på hela EU-pallar och dessa behöver då inte plockas om. 

5.1.2 Bestämmelse av förvaringssystem 
Emballator står inför att ha varierande artikelvolymer, produktsortiment och 

konkurrerar i en marknad med säsongsvariationer, och det måste ett lämpligt 

förvaringssystem hantera. Därför har olika förvaringssystem analyserats och 

beskrivits nedan. 

Hyllfackslagring: 
Hyllfackslager är ett förvaringssystem som kännetecknar lagring av fysiskt små 

artiklar, med lägre volymer och många varianter. Plockning i ett hyllfackslager sker 

av en lagerarbetare för hand och truckar kan inte användas för uttag (Lumsden, 2006). 

Det innebär att hyllfackslagring enbart kan uppnå en höjd till den grad att en person 

kan plocka det för hand. Det innebär att lagringsyta minskar eftersom alternativet att 

lagra på höjden elimineras (Muller, 2011).      

Enligt Jonsson (2008) kännetecknar hyllfackslagring att artiklar läggs i korgar eller 

lådor som placeras i en hylla. I detta fall utgör då enhetslasten korgar eller lådor. Det 

kan då konstaterats att en ändring av enhetslaster behöver göras för Emballator för att 

kunna använda sig av hyllfackslagring. För att hyllfackslagring ska vara effektivt 

behöver artiklarna vara fysiskt små. Emballator tillverkar burkar för målarfärg mellan 

0,33-25 liter vilket innebär att volymen på dessa är stor vid en jämförelse med artiklar 

som har de egenskaper att passa för hyllfackslagring. Det innebär att väldigt få artiklar 

kommer kunna lagerhållas på den yta hyllfackslagring utgör. Emballators kunder 

efterfrågar även artiklar staplade på hela EU-pallar vid beställning. Eftersom 

hyllfackslagring inte kan förvara EU-pallar skulle det innebära att artiklar skulle 

behöva plockas och sedan staplas på en EU-pall innan utleverans sker. Vid beställning 

från kund kan volymerna skilja sig mer jämfört med att kunder enbart efterfrågar hela 

EU-pallar. Det skulle innebära mer administrativt arbete vid bokning av transport då 

volymer på de artiklar som plockas från hyllfackslagring ofta kan skilja sig ifrån 

standardmåtten Emballator har på deras enhetslaster i nuläget. En beräkning av volym 

på varje kundorder skulle då behöva göras vid bokning av transport. Utifrån detta kan 
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hyllfackslagring vara ett alternativt för lagerhållning av fysiskt små artiklar, men 

eftersom Emballators enhetslaster är konsekventa i form utgör det i nuläget upphov 

till minskat hanteringsarbete. Att använda hyllfackslagring skulle således innebära 

ökat hanteringsarbete och minskad lagringsyta. Emballators artiklar är även stora i 

förhållande för de artiklar som passar hyllfackslagring. Argumenten visar då att denna 

förvaringsmetod inte passar för användning på Emballator. 

Ställagelagring: 
I ställagelager lagerhålls artiklar på EU-pallar, vilket kan hantera både fysiskt stora 

och små artiklar (Lumsden, 2006). Detta förvaringssystem innebär också att många 

olika varianter av artiklar lagerförs, samtidigt som artikelvolym kan variera från 

artikel till artikel. Lagerhållning av få artiklar med väldigt höga volymer kännetecknas 

dock inte för denna typ av förvaringssystem (Lumsden, 2006). Vid användning av 

enbart ställagelagring skulle detta påverka hanteringsarbete på ett negativt sätt för de 

artiklarna med högre försäljningsvolym i Emballators fall. Detta beror på att dessa 

artiklar får en hög uttagsfrekvens vilket ökar antalet lyft och uttag med truck. Det kan 

däremot vara en möjlighet att kombinera ställagelagring med ett förvaringssystem 

som kan hantera artiklar med höga volymer. Det är lämpligt att använda 

ställagelagring för många olika varianter med lägre volymer eftersom det utgör en god 

flexibilitet och utnyttjande av golvyta (Jonsson & Mattsson, 2012). Emballator står 

inför att ha varierande produktsortiment med fysiskt stora volymer på artiklarna. 

Ställagelagring kan vara ett alternativ för att hantera detta för Emballator. 

Djuplagring och fristapling: 

Djuplagring är en metod som innebär god lagerutnyttjande (Lumsden, 2006). Man 

friställer och staplar varor på varandra direkt på golvet. Denna princip kräver att 

varorna har lång hållbarhet, eftersom man bara har åtkomst till varorna som staplats 

sist. Djuplagring kännetecknar även stora volymer av få produkter (Jonsson & 

Mattsson, 2012). Emballator har ett sortiment där få artiklar säljs i oerhört stora 

volymer jämfört med många andra. Djuplagring blir därför ett alternativ för 

lagerhållning av Emballators artiklar med höga volymer. Djuplagring är fördelaktig 

vid förvaring av EU-pall då det möjliggör stapling av pall. Stapling medför också att 

flera pallar kan köras ut till port samtidigt. Djuplagring används redan av Emballator 

och en fortsatt användning av förvaringssystemet skulle medföra att inga investeringar 

av ett nytt förvaringssystem behöver göras. Djuplagring blir därför ett alternativ för 

fortsatt lagerhållning av artiklar med höga volymer för Emballator. 

Automatlagring: 
Att investera i ett automatlager är kostsamt och för att vara gynnsamt behöver 

artikelflödet vara högt (Bunch, 1992). Automatlagring byggs ofta på höjden vilket 

medför mer lagringsyta i färdigvarulagret, vilket hade gynnat Emballator. 

Automatlagring fungerar genom att plockaren tillkallar den aktuella artikeln i ett 

datasystem och artikeln levereras till plockaren. Det innebär att plockaren behöver 

plocka ut pallen och köra den till utlastningsport för att sedan återvända till 

automatlagret. Efter första plocket är gjort tillkallas nästa artikel i orderlistan och 

plockaren behöver då vänta till att artikeln levereras och ett nytt uttag görs. Detta 

skulle medföra en ökning av hanteringsarbetet och längre körsträckor för plockaren 

samt att en väntetid tillkommer för att få fram en hel order. Eftersom automatlagring 

skulle innebära ett ökat hanteringsarbete för Emballators fall kan ett annat 
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förvaringssystem användas för ett effektivare färdigvarulager. Studien visar således 

att denna förvaringsmetod inte är aktuell för Emballator i dagsläget. 

Sammanfattning av analys  
Utifrån ovanstående analys av olika förvaringssystem kan hyllfacks- och 

automatlagring uteslutas för användning i fallföretaget. Analysen visade att det inte 

finns ett lämpligt förvaringssystem för företaget, utan de behöver olika system för de 

olika behoven som finns. Därför är ställage- och djuplagring är de lämpligaste 

förvaringssystemen för fallföretaget. I Tabell 7 tydliggörs lagerföring av artiklar med 

stora och låga volymer i de valda förvaringssystemen. 

Tabell 7 Valda förvaringssystem för lagerföring 

Förvaringssystem Lagerför artiklar med större 
tillverkningsvolymer för 
Emballator 

Lagerför artiklar med lägre 
tillverkningsvolymer för 
Emballator 

Hyllfackslagring   

Ställagelagring  X 

Djuplagring och fristapling X  

Automatlagring   

Ställagelagring kan användas för artiklar med många varianter och lägre 

försäljningsvolym. Djuplagring kompenserar detta genom att lagerhålla artiklar med 

hög volym och få varianter. 

5.1.3 Fördelning av förvaringssystem 
De lämpligaste förvaringssystem utifrån Emballators förutsättningar har identifierats 

och analyserats, och utefter det behövs en fördelning mellan de lämpligaste 

förvaringssystem, ställage- och djuplagring, utformas. Då ställage- och djuplagring 

visade sig vara de mest lämpliga förvaringssystemen för Emballator, behöver en 

djupare analys och eventuell fördelning göras mellan dessa två. I Tabell 8 framgår hur 

många lagerplatser som finns tillgängliga i nuläget. Dessa jämförs till en början för att 

få fram en procentsats av andel djuplagring jämfört med ställagelagring. Eftersom 

fyra pallar kan staplas på varandra på djuplagring multipliceras varje lagerplats med 

fyra för att få fram antalet pallar som kan staplas där. 

Tabell 8 Antal lagerplatser 

Lager Förvaringssystem Antal lagerplatser Totalt antal lagerplatser 

A Djuplager (DA) 67  704 

B Djuplager (DB) 109 

A Ställage (FA) 695 2424 

B Ställage (FB) 1729 

 

Andel platser för djuplagring och fristapling (nuläge): 

 (DA*4+DB*4)/(DA*4+DB*4+FA+FB)=

 (268+436)/(268+436+695+1729)=0,225=22,5% 

Som nämns i empirin använder Emballator sig av en gräns för hur stor 

tillverkningsvolym en artikel behöver uppnå per år för att lagras på djuplagring. 

Denna är satt till 500 st. pall per år och alla artiklar som överstiger en 
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produktionsvolym på detta reserveras till djuplagring. Detta förslag är framtaget för 

att denna volym anses som mycket, och hanteringsarbetet kommer öka om dessa 

placeras i ställagelagring. Det finns 26 artiklar som överstiger 500 pall i 

tillverkningsvolym per år, vilket kategoriseras som A-artiklar. Dessa 26 artiklar 

uppgår till en aggregerad tillverkningsvolym på 42 500 st. pall per år. Totalt tillverkas 

90 500 pall per år. Dessa 26 artiklars volym behöver därför jämföras med total volym 

för att få fram en procentsats för andel djuplagring. 

A-artiklar tillv. volym (pall)/Total tillv. volym(pall) 

42500/90500=0,47=47% 

Emballator har 22,5 % djuplagring, och andel artiklar som ska lagerhållas på 

djuplagring uppgår till 47 % av den totala tillverkningsvolymen. Som beskrivs i 

empirin skickas artiklar som överstiger en produktionsvolym på tio pall per order 

direkt till utlastningsportar. Enligt dokument från Emballator skickas ca 60 % pall av 

dessa 26 artiklar direkt till utlastningsportar och lagerhålls därför inte på djuplagring. 

Det medför därför att 40 % av alla pall från dessa 26 artiklar som kommer ställas på 

djuplagring. Det innebär att alla pall från dessa 26 artiklar inte kommer lagerhållas på 

djuplagring utan enbart: 

(0,4*A-artiklar tillv. volym(pall))/Total tillv. volym(pall) 

(0,4*42500)/90500=0,188=18,8 % 

Utifrån beräkningen kan det konstateras att 18,8% av Emballators lagringsplatser för 

EU-pall ska vara djuplagring. För att jämföra 18,8 % mot nuvarande läge 22,5% 

innebär det att skillnaden är 3,7 %, vilket kan även blir en säkerhet för att följande 

scenario uppstår. Under högsäsong har lagret hög kapacitet, och eftersom artiklar 

staplas fyra pallar högt, innebär det att antal pall som lagerhålls av en artikel måste 

vara delbart med 4, för att få fullt utnyttjande av lagerplatsen. Det innebär att 8 st. pall 

tar upp samma yta som 5 st. pall, då två djuplagringsplatser blir upptagna vilket även 

visualiseras i Figur 14.  

 

Figur 14 Scenario på utnyttjande av lagringsyta i djuplagring 

Dessa 3,7 % som överstiger djuplagrings behov utgör därför en säkerhet om detta 

scenario skulle uppstå. Det har konstaterats att Emballators nuvarande fördelning 

mellan djuplagring och ställagelagring utgör en god balans. 
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Det ges även rekommendationer till Emballator att fortsätta positionera djuplagring 

närmast utlastningsportar eftersom det minskar interna körsträckor genom att detta 

förvaringssystem lagerför artiklar med stora försäljningsvolymer och hög 

uttagsfrekvens. 

5.2 Frågeställning 2 

Hur kan artiklar placeras i ett industriellt tillverkande företags färdigvarulager med 

hänsyn till de förvaringssystem som används? 

Vid fördelning av artiklar finns det flera kriterier att beakta. Först beskrivs de 

principer vid artikelplacering och om de är lämpliga att använda för Emballator. 

Därefter kopplas principer till parametrar som används vid artikelplaceringen. I 

kapitel 5.3 skapas ett verktyg som är byggt utefter de parametrar som tagits fram. 

Verktyget används för att tilldela varje artikel en lagerzon. Artikelplaceringen 

kommer att ske mellan fyra olika delar av lagret, djuplagring lager A (DA), djuplager 

lager B (DB), ställagelager A (FA), ställagelager B (FB), se Tabell 6.  

5.2.1 Principer att beakta vid artikelplacering 
Detta kapitel börjar med att en analys och val av fast eller flytande artikelplacering 

sker. Därefter beskrivs de principer, och en analys sker för att ta fram de principer 

som passar bäst för Emballator. 

Fast och flytande lagerplacering 

Det är vanligt att företag använder sig av fast eller flytande lagerplacering. Fast 

lagerplacering innebär att artiklar har en bestämd lagerplats och inga andra artiklar 

ställs på denna yta. Vid flytande lagerplacering har artiklar inte bestämda platser utan 

ställs på en tom lagerplats vid inleverans i färdigvarulagret (De Koster, et al., 2012). 

Enligt Lumsden (2006) innebär flytande artikelplacering högre utnyttjandegrad och 

mindre administrativt arbete jämfört med fast artikelplacering.  

Emballator använder i nuläget en flytande artikelplacering. En flytande 

artikelplacering kan i många fall innebära att artiklar styrs mot en lagerzon, men inte 

en specifik lagerplats (De Koster, et al., 2012). Emballator har 1150 artiklar. Vid en 

fast lagerplacering skulle många lagerplatser stå tomma för de artiklarna med låg 

försäljningsvolym, och ett stort antal lagerplatser skulle behöva reserveras till artiklar 

med hög försäljningsvolym. Detta innebär att en fast lagerplacering skulle innebära 

låg utnyttjandegrad och ett högt administrativt arbete. Det skulle däremot kunna passa 

ett företag med färre varianter som utgör högre volymer. Flytande lagerplacering 

passar däremot färdigvarulager med fler varianter av artiklar, utgör en högre 

utnyttjandegrad, samt underlättar administrativt arbete (Lumsden, 2006). Flytande 

lagerplacering stämmer bäst överens med Emballators förutsättningar och därför 

kommer denna studie applicera en flytande artikelplacering, där varje artikel styrs mot 

lagerzoner.  

Produktroteringsprincipen  
Produktroteringsprincipen baserar på FIFU-metoden som menar att artiklar som har 

lagerförts längst ska utlevereras först (Jonsson & Mattsson, 2012). Denna princip är 

vanlig att använda i livsmedelsindustrin där en kortare hållbarhetslängd finns för 

produkterna. Emballators artiklar baseras inte på något bäst-före-datum. Denna 

princip behöver därför inte beaktas vid artikelplacering i färdigvarulagret. 
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Popularitetsprincipen  
Popularitetsprincipen innebär att en kategorisering av artiklar görs utifrån 

försäljningsvolym. De artiklarna med högst försäljningsvolym borde därför 

lagerhållas närmast utlastning för att minska transportsträckor och hanteringsarbete 

vid plockning (Jonsson & Mattsson, 2012). Fördelningen mellan färdigvarulagrets 

förvaringssystem bestäms främst efter artiklars försäljningsvolym. En artikel som 

plockas frekvent och säljs i stora volymer lagerhålls på djuplagring för att minimera 

interna transportsträckor medan lågfrekventa artiklar lagerhålls i ställagelagring på 

Emballator. När en ny artikel tillkommer i sortimentet görs en artikelplacering från 

avdelningen som har hand om lagerhanteringen. Problemet som uppstår är att 

placeringen inte uppdateras vid förändringar i försäljningsvolymen. Det medför att 

artiklar som har gått från en hög försäljningsvolym till en låg ligger kvar på deras 

djuplager. I empirin beskrivs det att artiklar styrs med över 500 st. pall i 

tillverkningsvolym per år till djuplagring. Det kan konstateras att Emballator för 

tillfället beaktar denna princip vid artikelplacering. Att positionera artiklar som 

utlevereras frekvent och i höga volymer nära in- och utlastningszoner ger upphov till 

kortare körsträckor (Lumsden, 2006). Denna princip ger en positiv effekt och kan 

användas vid artikelplacering för att minska körsträckor vid plockning. 

Plockpositionsprincipen 
Plockpositionsprincipen styr artiklar till lagerzoner där artiklar plockas till samma 

order. En plockare kan sammanställa en order i en lagerzon/lageravdelning utan att 

behöva transportera sig runt hela färdigvarulagret för att hämta gods. Det leder till 

kortare körsträckor och mindre internt transportarbete vid plockrundor (Lumsden, 

2006). Eftersom Emballators produkter är kundanpassade, innebär det att artiklar är 

kopplade till specifika kunder. Det innebär att en kund enbart beställer produkter som 

tillverkats just för denna kund. Det ger goda förutsättningar till att kunna tillämpa 

denna princip i färdigvarulagret. Emballator har två lageravdelningar med två 

lagerzoner vardera. Att ha en specifik kunds artiklar i samma lageravdelning minskar 

interna transportsträckor vid plockning. Plockspositionsprincipen kan därför tillämpas 

för att styra artiklar till lager A eller lager B.  

Familjeprincipen 
Familjeprincipen bygger på att artiklar som kommer från samma produktfamilj 

lagerförs tillsammans (Muller, 2011). Emballator har fem produktfamiljer, vilka 

baseras på burkars storlek. Varje produktfamilj tillverkas i en lina i produktionen, och 

kundspecificeringar som märkning och tryck sker som sista process och varierar från 

artikel till artikel i varje produktfamilj. Det innebär att produktfamiljer inte beaktar 

vilken kund artikeln tillhör. Att använda denna princip vid artikelplacering skulle 

innebära att en kunds artiklar från de fem produktfamiljerna skulle lagerhållas utspritt 

i färdigvarulagret. En plockare skulle därför behöva köra runt hela lagret för att hämta 

pall och färdigställa sin order. Det skulle innebära ökade interna transportsträckor och 

därför används inte denna princip vid artikelplacering för Emballator. 

Storleksprincipen  
Storleksprincipen utgår ifrån att enhetslaster som är fysiskt stora och otympliga kan 

lagerföras separat (Lumsden, 2006). Denna princip kan användas då vissa enhetslaster 

emellanåt inte är lämpliga eller får plats att ställas i ett förvaringssystem. Om ett 

företag använder EU-pall som enhetslast måste artikeln ha max 120 cm i längd och 80 

cm i bredd för att inte artikeln ska sticka ut från EU-pallen. Om artikeln skulle vara 
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större kan det uppstå problem vid lagerföring i förvaringssystemet då artikeln inte får 

plats på EU-pallen och det kan medföra att andra enhetslaster inte får plats jämte i 

förvaringssystemet. Denna princip innebär då att artikeln kan lagerföras separat på en 

tom golvyta eller liknande. Emballator har inga artiklar som är för stora för en EU-

pall eller på annat sätt otympliga. Storleksprincipen behöver därför inte tillämpas vid 

en artikelplacering. 

Likhetsprincipen  
Likhetsprincipen bygger på att artiklar som beställs till samma kund lagerförs nära 

varandra (Lumsden, 2006). Eftersom Emballators artiklar är kundspecifika blir denna 

princip i detta fall en likhet med plockpositionsprincipen. Plockpositionsprincipen 

lagerför artiklar som ofta skickas med samma order nära varandra och 

likhetsprincipen lagerför artiklar som beställs till samma kund närbeläget. Eftersom 

kunder enbart beställer egna specifika artiklar i en order utgör likhetsprincipen samma 

som plockpositionsprincipen i denna studie.  

Summering av analys 

Analysen som har gjorts har kommit fram till att tre principer för artikelplacering är 

lämpliga att användas i denna studie. Den första principer som kan tillämpas är 

popularitetsprincipen som lagerhåller frekventa artiklar med stora volymer nära 

utlastningszoner. De övriga två principerna är plockpositions- och likhetsprincipen, 

vilka är väldigt likartade för Emballators fall. Dessa principer bygger på att artiklar 

som beställs till samma kund och order kan lagerföras nära varandra för att minska 

interna transportsträckor. I Tabell 9 tydliggörs de principer som är lämpliga att 

användas samt de som avfärdas för användning i denna studie. 

Tabell 9 Valda och avfärdade principer för studien 

Princip för artikelplacering Valda principer för studien Avfärdade principer för studien 

Fast och flytande lagerplacering Flytande lagerplacering Fast lagerplacering 

Produktroteringsprincipen  X 

Popularitetsprincipen X  

Plockpositionsprincipen X  

Familjeprincipen  X 

Storleksprincipen  X 

Likhetsprincipen X  

5.3 Verktyg för artikelplacering 
De lämpligaste principerna vid artikelplacering för Emballator har identifierats och 

analyserats. I detta kapitel kopplas principerna vid artikelplacering till parametrar som 

används i verktyget. Utöver dessa har även två parametrar som är specifika för 

Emballators förutsättningar skapats. 

Kundstyrning (utlastningsportar) 

Denna parametrar avgör till vilken zon i Emballators färdigvarulager artiklar kommer 

att styras. Parametern döps därför till kundstyrning och kan kopplas till 

plockpositions- och likhetsprincipen. 

Eftersom kunder hämtar från bestämda utlastningsportar kommer det underlätta för 

plockare att sammanställa en order då körsträckor minskar. Med hänsyn till detta 

kommer kundstyrning vara till utlastningsportar, och beroende på vart dessa styrs, 

kommer artikelplacering i lager A eller lager B fastställas. 
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Ordervolym 

Ordervolym kopplas direkt till popularitetsprincipen. Efter att en lagertilldelning 

gjorts behöver det avgöras om en artikel ska placeras på djuplagring eller 

ställagelagring. Eftersom produkter med hög volym kännetecknas för att friställas på 

djuplagring styrs artiklar med en tillverkning över 500 st. pall per år till djuplagring. 

De som inte uppfyller denna kvantitet styrs mot ställagelagring.  

Stapling 

Denna parameter kopplas inte till någon princip vid placering av artiklar, utan är 

specifik för Emballator. De artiklar som styrs mot djuplagring måste ha de egenskaper 

att kunna staplas på varandra. På Emballator kan de flesta artiklar staplas fyra pall 

högt. De artiklar som inte kan staplas kan därför inte lagerhållas på djuplagring 

eftersom detta skulle medföra till en låg utnyttjandegrad. De artiklar som inte kan 

staplas styrs istället mot ställagelagring i samma lageravdelning.  

Kapacitet 

För att en artikel ska bli tilldelad en lagerzon måste kapacitet finnas. Om inte 

kapacitet finns i lagerzonen styrs artikeln istället till samma förvaringssystem, fast i 

den andra lageravdelningen. 

Utifrån de parametrar som framtagits för Emballator kan dessa utformas till ett 

verktyg för artikelplacering. Varje parameter har gjorts om till frågor i verktyget, som 

kan besvaras ja eller nej. Koppling mellan parametrar och frågor visas i Tabell 10. 

Tabell 10 Koppling mellan parametrar och frågor 

Parameter Fråga Teori 

Kundstyrning 
(utlastningsportar) 

Styrs kunden mot port 1-5? Plockpositionsprincipen, 
likhetsprincipen 

Ordervolym Är artikelvolym > 500 pall/år? Popularitetsprincipen 

Stapling Går det att stapla pallarna? Specifik parameter för 
Emballator 

Kapacitet Finns det kapacitet i FA/FB/DA/DB? Specifik parameter för 
Emballator 

Beroende på svaret ja eller nej, följer varje artikel en väg genom verktyget. Till sist 

tilldelas artikeln en av lagerzonerna FA, FB, DA, DB. Verktyget visualiseras i Figur 

15.  
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Figur 15 Verktyg för artikelplacering 

Verktyget är framtaget för att göra en artikelplacering för de artiklar som lagerförs i 

färdigvarulagret och beaktar därför inte de specifika fall där artiklar skickas direkt till 

utlastningszon från produktion. Verktygets första parameter tillämpar likhets- och 

plockpositionsprincipen eftersom en bestämmelse behöver göras om artikeln ska 

lagerföras i lager A eller i lager B. Frågan ställs för att ta reda på om artikeln styrs mot 

port 1-5 eller 6-10. Blir svaret ”JA” kommer verktyget att styra artikeln mot lager A, 

men blir svaret ”NEJ” kommer artikeln att styras mot lager B. Detta innebär att 

artiklar som går mot samma kund kommer att lagerföras i samma lageravdelning. 

Nästa parameter i verktyget är popularitetsprincipen. Frågan bygger på att ta reda på 

hur stor försäljningsvolym artikeln har per år. Uppgår artikelvolymen över 500 pall/år 

kommer artikeln att styras mot djuplagring. För att få ett bra utnyttjande av 

djuplagring behöver verktyget även ta reda på om enhetslasten till artikeln går att 

stapla, vilket utgör nästa fråga. Går artikeln inte att stapla finns det inte en anledning 

till att lagra artikeln på djuplagring utan kommer då att styras mot ställagelagring i 

samma lageravdelning. Har artikeln en försäljningsvolym under 500 pall/år kommer 

även denna artikel att styras mot ställagelagring. Den sista parametern verktyget tar 

upp är kapacitet. För att kunna lagerföra en artikel behöver det finnas kapacitet att 

tillgå och finns det kapacitet kommer artikeln att styras mot den tilltänka lagerzon. 

Dock kan det uppkomma kapacitetsbrist och då kommer artikeln att styras mot samma 

typ av förvaringssystem i den andra lagerzonen.  
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Genom att besvara frågorna i verktygets flöde i Figur 15 kommer artikeln att följa en 

väg som leder till en artikelplacering i färdigvarulagret. Artikeln kan placeras i 

lagerzonerna DA, DB, FA och FB. Beaktas verktygets parametrar direkt vid 

bestämmelse av artikelplacering kan omplacering av en artikel förhindras, eftersom 

verktyget har identifierat de principer som är avgörande vid en artikelplacering i tidigt 

skede. 

5.3.1 Test av verktyg 
För att kunna göra en artikelplacering behöver artiklar testas i verktyget och placeras i 

en lagerzon. Fyra olika artiklar med varierande artikelvolymer och kunder testas, 

vilket visas i Tabell 11. 

Tabell 11 Tester av artikelplacering 

 

Artikelnummer, portstyrning och artikelvolym är hämtade ifrån Emballators 

dokument av planerad kvantitet.  För att utmana verktyget finns det fiktiva scenarion. 

För att visa detta följs en väg igenom verktyget, där den blå linjen är vägen som 

artikeln följer. För varje test beskrivs den blå vägen i punktform. 

  

Test Artikelnr. Portstyrning Artikelvolym Scenario 

1 463641300 7 (Lager B) 622 pall/år Kan inte staplas 

2 466920013 9 (Lager B) 1 338 pall/år - 

3 465586014 1 (Lager A) 7 723 pall/år - 

4 467141317 5 (Lager A) 199 pall/år FA har inte kapacitet 
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Test 1 

Artikelnummer, portstyrning, artikelvolym och scenario för test 1 visas i Tabell 12.  

Tabell 12 Test 1 av verktyg 

 

 Styrs kunden mot port 1-5? 

o Portstyrning i detta exempel är 7, och därför blir svaret på frågan nej 

vilket styr artikeln mot Lager B. 

 Är artikelvolymen > 500 pall/år? 

o Artikelvolym uppgår till 622 pall/år vilket innebär att svaret blir ja. 

 Går det att stapla pallarna? 

o Eftersom scenariot för denna artikel redogör att denna artikelns 

enhetslast inte kan staplas och därför blir svaret på denna fråga nej. 

 Finns det kapacitet i FB? 

o Eftersom det inte står i scenariot att FB inte har kapacitet antas det ha 

det, och därför styrs artikeln mot FB. 

 

Figur 16 Test 1 av verktyg 

Test Artikelnr. Portstyrning Artikelvolym Scenario 

1 463641300 7 (Lager B) 622 pall/år Kan inte staplas 
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Test 2 

Artikelnummer, portstyrning, artikelvolym och scenario för test 2 illustreras i Tabell 

13. 

Tabell 13 Test 2 av verktyg 

 

 Styrs kunden mot port 1-5? 

o Eftersom portstyrning sker till port 9, är svaret på frågan nej och 

artikeln styrs mot Lager B. 

 Är artikelvolymen > 500 pall/år? 

o Artikelvolymen uppgår till 1338 pall/år och svaret blir därför ja. 

 Går det att stapla pallarna? 

o Eftersom inget scenario finns kan artiklarna staplas och svaret blir då 

ja. 

 Finns det kapacitet i DB? 

o Det finns kapacitet i DB och artikeln styrs därför till denna lagerzon. 

 

Figur 17 Test 2 av verktyg 

Test Artikelnr. Portstyrning Artikelvolym Scenario 

2 466920013 9 (Lager B) 1 338 pall/år - 
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Test 3 

Artikelnummer, portstyrning, artikelvolym och scenario för test 3 visualiseras i Tabell 

14. 

Tabell 14 Test 3 av verktyg 

 Styrs kunden mot port 1-5? 

o Eftersom styrning sker till port 1 är svaret på frågan ja. Artikeln går då 

mot port B. 

 Är artikelvolymen > 500 pall/år? 

o Artikelvolymen uppgår till 7 723 pall/år och svaret är då ja. 

 Går det att stapla pallarna? 

o Pallarna går att stapla för denna artikel vilket innebär att svaret på 

frågan är ja. 

 Finns det kapacitet i DA? 

o Det finns kapacitet i DA. Det innebär att artikeln styrs till lagerzon 

DA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18 Test 3 av verktyg 

Test Artikelnr. Portstyrning Artikelvolym Scenario 

3 465586014 1 (Lager A) 7 723 pall/år - 
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Test 4  

Artikelnummer, portstyrning, artikelvolym och scenario för test 3 visas i Tabell 15. 

Tabell 15 Test 4 av verktyg 

 Styrs kunden mot port 1-5? 

o Artikeln styrs till port 5. Svaret på frågan blir då ja. 

 Är artikelvolymen > 500 pall/år? 

o Artikelvolymen är 199 pall/år vilket är mindre än 500. Svaret blir 

således nej. 

 Finns det kapacitet i FA? 

o Scenariot redogör att FA inte har kapacitet. Svaret blir då nej och 

verktyget styr då om artikeln mot FB. 

 Finns det kapacitet i FB? 

o Det finns kapacitet i FB och artikeln styrs därför till denna lagerzon 

istället. 

 

Figur 19 Test 4 av verktyg 

 

Test Artikelnr. Portstyrning Artikelvolym Scenario 

4 467141317 5 (Lager A) 199 pall/år FA har inte kapacitet 
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5.3.2 Summering av verktygstest 
Testerna som genomförts är meningen att illustrera och underlätta för läsaren hur 

verktyget fungerar. De har även genomförts för att se att verktyget fungerar i olika 

scenarion som kan uppkomma. Det som testerna inte visar är att ingen artikelplacering 

kan göras om det inte finns kapacitet i någon av de olika lagerzonerna då artikelns väg 

färdas fram och tillbaka mellan två olika frågor i verktyget. I nuläget är parametrarna i 

verktyget specifika för Emballators situation. Detta kan enkelt ändras för att anpassa 

verktyget utefter specifika förutsättningar för företag. Testerna gav tydliga resultat att 

verktyget kan utföra en artikelplacering utifrån de parametrar som framtagits. Utefter 

testerna som visar att verktyget fungerar i detta fall, kan det konstateras att verktyget 

är lämpligt för användning vid artikelplacering. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 

studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
 

1. Vilket eller vilka förvaringssystem är lämpligast att använda i ett industriellt 

tillverkande företags färdigvarulager med varierande artikelvolymer, 

produktsortiment och säsongsefterfrågan? 

Med hänsyn till fallstudien har Emballators lagerlayout kartlagts för att få en tydlig 

uppfattning av materialflödet i färdigvarulagret. Utefter detta har de förutsättningar 

Emballator står inför beskrivits samt diskuterats. Diskussioner har handlat om vilka  

förvaringssystem som kan motstå varierande artikelvolymer, produktsortiment och 

säsongsefterfrågan.   

Emballators typ av enhetslaster har underlättat att generera ett resultat till studien. 

Eftersom artiklars egenskaper måste tas i åtanke vid bestämmelse av förvaringssystem 

hade detta krävt ett större omfång av fallstudien. 

Enhetslastens egenskaper har inneburit att två förvaringssystem valts till studien. Det 

är ställagelagring och djuplagring med fristapling. I nuläget används redan 

djuplagring och ställagelagring vilket gör att ingen förändring av förvaringssystem 

behöver göras. Detta beror bland annat på att Emballator tillämpar EU-pallar som 

enhetslast vid hantering av artiklar vilket gör att det gynnar dem att behålla sina 

nuvarande förvaringssystem. Om företaget vill använda hyllfacks- eller 

automatlagring kan deras artiklar inte placeras på EU-pallar. Eftersom Emballators 

artiklar har för stor volym för lagerföring i hyllfackslagring och automatlagring 

utesluts dessa alternativ. Därefter har en fördelning mellan ställagelagring samt 

djuplagring och fristapling gjorts. Om inte Emballator hade haft lageryta vid portar 

hade ett förslag varit att utöka deras djuplagringsyta. Utifrån beräkningar som har 

gjorts under kapitel 5.1 finns det ett behov av att djuplagring ökas med 24,5 % för att 

kunna tillfredsställa alla artiklar som styrs mot djuplagring. Dock styr Emballator 

gods som produceras samma dag och överstiger med 10 pall direkt mot 

utleveransport. Detta gör att kapaciteten på djuplagring anses tillräcklig och 

rekommendationer ges att fortsätta med det. Det kan annars behöva ske en förändring 

med en minskning på deras ställagelagring för att möjliggöra mer yta till djuplagring.  

För liknande företag bör det göras en analys av enhetslasters och/eller artiklars 

egenskaper innan potentiella förvaringssystem kan väljas. Utefter det kan man 

identifiera en gräns för artikelvolym av varje förvaringssystem. Därefter kan en 

fördelning mellan de förvaringssystem som tillämpas bäst för det specifika företaget 

göras.  
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2. Hur kan artiklar placeras i ett industriellt tillverkande företags 

färdigvarulager med hänsyn till de förvaringssystem som används? 

Vid placering av artiklar har ett flertal principer presenterats under det teoretiska 

ramverket. Dessa principer har kartlagts efter en litteraturstudie om vilka principer 

som tar hänsyn till fördelningsprocessen. Principerna som har presenterats är: 

 Produktroteringsprincipen 

 Popularitetsprincipen 

 Plockpositionsprincipen 

 Familjeprincipen 

 Storleksprincipen 

 Likhetsprincipen 

 

Därefter har man valt två av de principerna kring placering av artiklar. För att besvara 

studiens syfte ansågs en tillämpning av popularitets- och plockpositionsprincipen vara 

relevanta för Emballator. Popularitetsprincipen bygger på att högfrekvent gods 

lagerförs tillsammans. Detta förbättrar transportarbetet och hanteringsarbetet vid in- 

och utleverans i färdigvarulagret. Plockpositionsprincipen bygger på att artiklar som 

ofta går till samma kund lagerförs tillsammans. Eftersom Emballator använder sig av 

EU-pall som lastbärare innebär det att alla artiklar har lika egenskaper vid lagerföring 

och kan placeras i samma typ av förvaringssystem. Författarna anser att flytande 

lagerplacering gynnar Emballator genom att kostnader sparas in på lagerutnyttjandet 

vilket de även applicerar i nuläget. 

Med hänsyn till principerna har ett verktyg tagits fram för att kunna besvara studiens 

syfte. Verktyget består av fyra parametrar, kundstyrning, artikelvolymer, stapling och 

kapacitet. Plockpositionsprincipen kopplas till kundstyrning och popularitetsprincipen 

kopplas till artikelvolymer. Stapling och kapacitet är parametrar som inte kopplas till 

någon teori men författarna anser dessa som väsentliga för att verktyget ska kunna 

appliceras vid en artikelplacering. Därefter har en testkörning gjorts av verktyget för 

att granska att det fungerar i praktiken.  

Det är viktigt att artikelplacering sker kontinuerligt då parametrarna är dynamiska, till 

exempel plockpositionsprincipen. Det innebär att artiklars försäljningsvolym med 

tiden ökar eller minskar. Med tanke på det anses en artikelplacering som sker 

kontinuerligt som fördelaktig för att undgå felplacerade artiklar i färdigvarulagret.  

Verktyget som har tagits fram i studien kan användas för liknande företag, däremot 

behöver vissa parametrar ändras, tas bort eller läggas till beroende på företagets 

förutsättningar och kriterier. 

6.2 Implikationer 
Studien innehåller kunskap om hur artiklar kan placeras i ett färdigvarulager utefter 

förvaringssystemen djuplagring och ställagelagring samt vilka kriterier som finns hur 

placeringen går tillväga. Det finns redan etablerade teorier kring hur artiklar ska 

placeras som kan tillgås samt utgå ifrån. Studien visar att det finns vissa parametrar att 

ha i åtanke vid artikelplacering under de angivna förutsättningarna och att dessa inte 

finns dokumenterade i tidigare forskningar.  
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6.3 Begränsningar 
För att kunna besvara studiens frågeställningar har det gjorts datainsamlingar på 

fallföretaget för att undersöka svårigheterna med artikelplacering. Datainsamlingen 

har bestått av litteraturstudier, intervjuer, observationer och dokumentstudier. De 

litteraturstudier som har genomförts anses i efterhand ha varit trovärdig. Litteraturen 

som har använts till arbetet kommer från etablerade författare inom området studien 

omfattar. För att styrka olika teorier och metoder har sökningar gjorts på högskolans 

databas som Primo efter artiklar som forskat på områden inom artikelplacering och 

förvaringssystem. Då det finns mycket teorier inom detta område har ingen 

begränsning uppstått för att hitta trovärdiga teorier och metoder. Intervjuerna har 

genomförts på Emballator och skedde med två personer från företaget för att öka 

trovärdigheten i det som sägs. De tre intervjuer som genomförts har inte spelats in. 

Detta för att personerna som intervjuades inte ska känna sig obekväma i situationen 

och aktivt lyssnande samt noteringar räckte under intervjun. Efter intervjun har inte 

någon anteckning skett från intervjutillfällena. Detta kan ses som en brist i 

datainsamlingen i efterhand för att information som sades under tillfällena kan gå 

förlorad eller att information missuppfattas desto längre tiden går.  

Observationernas främsta syfte har varit att få en egen uppfattning om situationen 

men de har även använts för att styrka det som sades under intervjutillfällena vilket 

ökar reliabiliteten och validiteten. De två observationer som har genomförts på 

Emballator anses ha varit tillräckliga för att samla in data. Eftersom resultatet ska vara 

generaliserbart hade möjligtvis observationer på liknande företag behövts för att öka 

trovärdigheten. Dokumenten från Emballator består av empiri som är specifik för 

Emballator. Dessa har varit essentiella för att kunna generera studiens resultat. 

Dokumenten gav en god förståelse över nuläget och har därför varit en viktig del för 

insamlingen av empiri. Eftersom dokumenten bygger på data från Emballator kan 

resultatet bli inriktat efter Emballators förutsättningar. Detta har hafts i åtanke vid 

besvarandet av studiens frågeställningar. Modellen är framtagen för att underlätta 

artikelplacering under givna förutsättningar. Däremot kan olika parametrar ändras för 

att anpassas av företag som väljer att tillämpa studiens modell. 

Säsongsvariationer är en aspekt som togs upp under första mötena med Emballator. 

Enligt studerade teorier uppges säsongsvariationer som ett betydande problem för att 

strukturera ett färdigvarulager då artiklars efterfrågan varierar under olika delar av 

året. Emballators produktsortiment har en homogen efterfrågan, vilket innebär att alla 

artiklars efterfrågan ökar under högsäsong och minskar under lågsäsong. Detta 

påverkar inte Emballators lagerstyrning, förutom ökade volymer vilket bara påverkar 

lagrets kapacitet. Studiens resultat hade sett annorlunda ut om olika artiklars 

efterfrågan hade ökat vid olika tidpunkter på året. Det hade inneburit en mer 

avancerad artikelplacering då artiklars popularitet toppar vid olika tillfällen. De 

artiklar som lagras på de mer attraktiva lagerplatserna ger en god effektivitet vid 

plockning under dess högsäsong, men inte under lågsäsong. Aspekten 

säsongsvariationer har därför inte varit lika väsentligt jämfört med varierande 

artikelvolymer och produktsortiment vid bestämmelse av förvaringssystem och 

artikelplacering under denna studie.  

Fallstudien som genomfördes är av enfallskaraktär med en analysenhet, vilket har 

varit till fördel för studien. Studien har haft begränsat med tid, vilket har gjort det 

svårt att hinna tillämpa en fallstudie med flerfallskaraktär. Analysenheten som har 
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studerats är Emballators färdigvarulager och det är detta område som har varit 

relevant att analysera för att uppnå studiens syfte. Men för att kunna öka 

trovärdigheten och få ett mer generaliserbart resultat hade en fallstudie med 

flerfallskaraktär varit att föredra.  

De teorier som har samlats in till studien har analyserats med den insamlade empiri 

och analysen har skett genom en mönsteranpassning vilket innebär att teorin och 

empirin jämförs med varandra för att sedan kunna generera ett resultat. Det har gett en 

bra grund för att kunna besvara studiens frågeställningar.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Syftet med examensarbetet var att undersöka hur förvaringssystem och 

artikelplacering kan tillämpas i ett industriellt tillverkande företags färdigvarulager 

med variationer i produktsortiment, artikelvolymer och säsongsefterfrågan. Flera 

principer har tagits fram för att placera artiklar i ett färdigvarulager. Utifrån dessa 

teorier har två principer valts som passar Emballator. Om förutsättningarna varit 

annorlunda hade eventuellt andra principer valts. 

Analysen av den första frågeställningen har visat att fördelningen mellan djuplagring 

och ställagelagring är god för de artikelvolymer, produktsortiment och 

säsongsefterfrågan Emballator har. Förutsatt att Emballator fortsätter att styra färdiga 

order som ska gå inom ett dygn och med en volym över tio pall direkt mot port. 

Eftersom det underlättar hanteringsarbetet. En plockrunda behöver därför inte göras 

nästgående dag för att köra fram ordern till utlastningsportarna. Detta kan dock 

granskas i framtiden där deras förutsättningar som beskrivs i kapitel 4.5 kan ha 

ändrats. Beroende på om förutsättningar har ändrats, med exempelvis fler 

artikelvolymer som överstiger 500 pall per år i tillverkningsvolym kan en ökning av 

djuplagring bli aktuellt.  

I den andra frågeställningen har författarna tagit fram ett verktyg för att kunna komma 

fram till ett resultat. Det konstaterades att artikelplaceringen inte är uppdaterad utifrån 

den artikelplacering som gjordes 2007. Allt för många lågfrekventa artiklar finns på 

djuplagring och fristapling medan mer högfrekventa fortfarande står i deras 

ställagelager. Genom att applicera verktyget kan man aktivt arbeta med att 

färdigvarulagret har en effektiv artikelplacering. 

6.5 Vidare forskning 
Det finns möjlighet till vidare forskning inom artikelplacering i ett färdigvarulager. 

Denna studie ger resultat enbart på ett färdigvarulager som tillämpar djuplagring och 

ställagelagring. Eftersom fallstudien även har gjorts med en analysenhet gör att vidare 

forskning på andra analysenheter är möjliga för att studera andra förutsättningar på 

andra företag.  

Författarna uppmanar även vidare forskning på det verktyg studien har genererat för 

att se hur generaliserbart verktyget är eller om modifieringar kan förbättra verktyget. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågor 

  

1. Hur upplever ni artiklarnas flöde genom färdigvarulagret? 

2. Vilka ändringar ser ni kan göras? 

3. Vilket/Vilka förvaringssystem använder ni er av i nuläget? 

4. Vilka kriterier används vid placering av artiklar i färdigvarulagret? 

5. Vad vill ni uppnå med studien? 

6. Har ni gjort en egen studie på samma område? 

7. Finns det dokument som beskriver volymerna som hanteras i färdigvarulgret? 

8. Hur sker utleverans från portarna, är de låsta till kund/artiklar eller de flytande 

planering? 

 

 


