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Abstract 
 

Purpose – The purpose of the study is to identify a distribution center's deficiencies in the 

warehouse layout and article placement to enable streamlining in the order picking process. 

 

In order to enable a response to the purpose, the following three questions have been 

formulated: 

 

1. What problems may occur in the warehouse layout of a distribution center that affects the 
effectiveness of the order picking process? 

 
2. What problems may occur in the article placement at a distribution center that affects the 

effectiveness of the order picking process? 

 
3. What improvements can be made to the warehouse layout and article placement at a 

distribution center to streamline the order picking process? 

 

Method – In order to define the problem area, a pilot study was conducted at a distribution 

center, which formed the purpose and questions of the study. To enable its answer, a case study 

and literature review has been conducted as methods. The case study consisted of observations, 

surveys, document studies and benchmarking to generate empirical data to the study. Literature 

review has been designed to create a theoretical framework around warehouse layout and article 

placement effect on the order picking process. The data collected has then been analyzed and 

discussed to enable improvement proposals. 

 

Findings – Several problems have been identified in the warehouse layout and article 

placement that directly impact the order picking process. In order to prevent and change these 

problems, understanding the complexity of warehouse building is required. It is important to 

have a clear strategy for which articles that are considered most important to the company. A 

recommendation may be to place the most high-frequency products in connection with the 

packing station. Once the strategy is determined, the storage systems can be dimensioned and 

the route method set. When all these processes interact with each other, a more efficient order 

pick will occur, which will allow companies to reduce costly waste. 

 

Implications – The authors have founded the study within a problem area where there already 

exist a lot of theories. Therefore the implication of the study consisted of highlighting a new 

point of view of the already existing theory of warehouse layout, article placement and order 

picking. The new point of view, therefore, can assist businesses to get a better discussion and 

understanding of how their warehouse layout and article placement should be designed, which 

may allow the study to affect the development of other companies. 

 

Limitations – The limitations of the study consist of studying only one business as well as 

some lack of information. Should more businesses and respondents be presented within the 

study, more deficiencies could have been identified and the results had become more credible 

and generalizable. Some missing information has also affected the study. Within improvement 

measures, there was no access to some article information required in the ABC-analysis. 

Furthermore, poles were discovered in the warehouse layout that affected the formation of the 

improved warehouse layouts. The lack of information may therefore have affected the final 

result. 

 

Keywords – Inventory, Warehouse layout, Article placement, Order picking, Lean 

production, Article classification, Distribution centre, ABC-classification, Material handling, 

Storage system 



 

 

Sammanfattning 
 

Syfte – Syftet med studien är att identifiera en distributionscentrals brister i lagerlayout och 

artikelplacering för att möjliggöra effektivisering i plockflödet.  

 

För att möjliggöra ett besvarande av syftet har följande tre frågeställningar formulerats: 

 

1. Vilka problem kan förekomma i lagerlayouten på en distributionscentral som påverkar 
effektiviteten i plockflödet? 

 

2. Vilka problem kan förekomma i artikelplaceringen på en distributionscentral som 
påverkar effektiviteten i plockflödet? 

 
3. Vilka förbättringar kan genomföras i lagerlayouten och artikelplaceringen på en 

distributionscentral för att effektivisera plockflödet? 

 

Metod – För att definiera problemområdet genomfördes en förundersökning på en 

distributionscentral, vilket kom att ligga till grund för skapandet av studiens syfte samt 

frågeställningar. För att möjliggöra dess besvarande har en fallstudie och litteraturgenomgång 

genomförts. Fallstudien bestod av observationer, enkäter, dokumentstudier samt benchmarking 

för att generera empiriska data till studien. Litteraturgenomgången har utformats för att skapa 

ett teoretiskt ramverk kring lagerlayout och artikelplaceringens effekt på orderplocket. Den data 

som insamlats har därefter analyserats och diskuterats för att möjliggöra förbättringsförslag.  

 

Resultat – Ett flertal problem har identifierats i lagerlayout och artikelplacering som har direkt 

påverkan på orderplockprocessen. För att förebygga och förändra dessa brister krävs förståelse 

för komplexiteten i lageruppbyggnaden. I grund och botten gäller det att ha en tydlig strategi 

för vilka artiklar som anses viktigast för företaget. En rekommendation är att placera de 

högfrekventa produkterna i anslutning till packstationen. När strategin är bestämd kan 

förvarningssystemen dimensioneras. Därefter bestäms den bäst passade formen på layout och 

till sist införs en ruttmetod. När processerna står i samspel med varandra kommer ett effektivare 

orderplock att uppstå vilket gör att verksamheter kan reducera kostsamma slöserier. 

 

Implikationer – Studien grundar sig i ett problemområde där det redan existerar en mängd 

teorier, därav har studiens implikation bestått av att belysa en ny synvinkel kring den redan 

befintliga teorin inom lagerlayout, artikelplacering och orderplock. Den nya synvinkeln kan 

därmed assistera verksamheter att få en bättre diskussion och förståelse kring hur dess 

lagerlayout och artikelplacering bör utformas, vilket kan möjliggöra att studien påverkar 

utveckling av andra företag.  

 

Begränsningar – Studiens begränsningar utgörs av att endast studera en verksamhet samt 

viss bristande information. Skulle fler verksamheter samt respondenter presenterats inom 

studien hade fler brister kunnat identifierats samt att resultatet blivit mer trovärdigt och 

generaliserbart. Viss bristande information som påträffats har också påverkat studien. Inom 

förbättringsåtgärder fanns det ej tillgång till den artikelinformation som krävdes inom ABC-

analysen. Vidare upptäcktes fysiska hinder i lagerlayouten som kom att påverka de förbättrade 

layouternas utformning. Den bristande informationen kan därmed ha påverkat studiens 

slutresultat. 

 

Nyckelord – Lager, Lagerlayout, Artikelplacering, Orderplock, Lean, Distributionslager, 

Artikelklassificering, ABC-klassificering, Materialhantering, Lagringsprinciper 
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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 
Verksamheters grundläggande mål är enligt Liker och Meier (2006) att skapa nöjda kunder som 

framkallar ett högre konsumeringsbeteende. Vidare menar författarna att ett sätt att öka 

konkurrensfördelar är att reducera icke-värdeskapande aktiviteter, vilket möjliggör för 

verksamheter att fokusera på de processer som bringar värde för kunden eller företaget. Dagens 

verksamheter strävar därmed efter att kontinuerligt effektivisera flöden, processer och manuella 

arbeten internt i företaget, vilket skapar ett mer kostnadseffektivt arbete (Svensson, 2017). 

 

Att erhålla nöjda kunder är en utmaning för verksamheter till följt av kunders krävande 

servicebehov och begäran på omgående tillfredsställande (Liker & Meier, 2006). Svensson 

(2017) menar att det är en svår uppgift för verksamheter att uppfylla kundernas behov, då 

efterfrågan inom detaljhandeln ökar samtidigt som kravet på effektivisering stiger. Enligt 

Bottani, Cecconi, Vignali och Montanari (2012) har lagerhållning därför blivit en central och 

betydelsefull del i verksamheters försörjningskedja. Det är i företagets lagerhållning som 

artiklar tillfälligt lagras för att sedan plockas och levereras ut för att uppfylla verksamhetens 

kundbehov (Bottani et al., 2012). Syftet med lagerhållning är att säkerställa att kundens behov 

tillfredsställs när efterfrågan inträffar (Lumsden, 2012).  

 

För att effektivisera flödet påstår Chan och Chan (2011) att det är viktigt med planering bakom 

verksamhetens lagerlayout. Vidare menar författarna att utformning av lagerlayouter är 

komplicerat och behandlar faktorer utöver enbart placeringen av produkter. Verksamheter bör 

därför ta hänsyn till faktorer som inkluderar hur produktflödet ser ut, vilka 

materialhanteringsverktyg som används och hur verksamheten är disponerad (Chan & Chan, 

2011). Vart verksamheter ska placera en produkt på lagret är ofta en svårighet (Arnold, 

Chapman & Clive, 2008). Enligt Arnold et al. (2008) beror detta på att det inte finns någon 

allmän universallösning som kan tillämpas vid artikelplaceringen, därför måste företag 

analysera den enskilda verksamheten för att finna vilka behov som förekommer hos dem. Som 

hjälp till analysen finns en del basmetoder att utgå från (Arnold et al., 2008). Enligt 

Roodbergen, Le-Duc och De Koster (2007) innebär basmetoderna att verksamheten 

klassificerar sina artiklar efter en intern betydelse. Den interna betydelsen utformas därefter 

genom de parametrar verksamheten anser är mest betydelsefulla, för att möjliggöra en strategisk 

artikelplacering (Roodbergen et al., 2007). Att använda sig av klassificering kan bidra till 

reducering av icke-värdeskapande aktiviteter i form av ökad tillgänglighet av betydelsefulla 

produkter, förkortandet av det interna plockflödet samt sänkta kostnader, vilket medför 
effektivare processer och nöjdare kunder (Pan & Wu, 2009). Vidare menar Arnold et al. (2008) 

att vilken eller vilka basmetoder som bör användas beror på vad för storlek artikeln har, 

försäljningsstatistik och hur stora kvantiteter som behandlas.  

 

Vid utformning av ett lager finns det enligt Henn, Koch, Gerking & Wäscher, (2013) två viktiga 

mål att betrakta vilket kan ses som en effektivisering av plockflödet, maximera utnyttjandet av 

rymd och minimera längden på plockflödet. Överflödiga utrymmen kommer resultera i stora 

anläggningskostnader i form av avskrivningar, luft och konditionering, medan långa 

plockflöden inducerar höga driftkostnader (Henn et al., 2013). Hela 50 till 75% av den totala 

driftkostnaden på ett lager består av aktiviteter som sker under orderplock (Petersen & Aase, 

2003). Då plockflödet är en kostsam aktivitet för verksamheten och kräver mycket arbete, är 

det viktigt att utforma lagerlayout och artikelplacering så optimalt som möjligt för att 

effektivisera det dagliga arbetet (De Koster, Le-Duc & Roodbergen 2006). 
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1.2 Problembeskrivning 
Med ökad efterfrågan inom detaljhandeln, växer också ansvaret hos distributörerna i samhället 

att på ett effektivt sätt kunna lagerhålla artiklar (Svensson, 2017). En avgörande aspekt för 

huruvida företag lyckas med lagerhållning är utformningen av lagerlayout och 

artikelplaceringen. Mohsen (2002) beskriver utformning av lager som en komplex uppgift som 

kräver noggrann eftertänksamhet. Vidare menar författaren att utan planering och genomtänkt 

planlösning kan flertal problem uppstå som kan generera obefogade kostnader för 

verksamheten. 

 

Aspekter som kan medföra problematik i layouten med direkt påverkan på orderplocket är 

lagrets disposition och fyllnadsgrad. Författarna Berkovich och Navon (2005) beskriver 

svårigheterna som uppstår vid för hög- eller låg fyllnadsgrad. Vid låg fyllnadsgrad, då 

distributionscentraler har ett underskott av artiklar i lager, blir en bidragande faktor att mycket 

outnyttjad kapacitet uppstår. Genom att eliminera dessa icke-värdeskapande aktiviteter kan 

företag öka sina konkurrensfördelar vilket enligt Liker och Meier (2006) skapar nöjdare kunder. 

Dispositionen av lagret är också en viktig faktor som har stor påverkan på orderplocket. En 
dålig disposition kan innebära att omvägar vid orderplock krävs, vilket skapar ytterligare icke-

värdeskapande aktiviteter. Det är också viktigt att lagerarbetare kan manövrera de 

hanteringsverktygen som finns tillhanda på företaget.  

  

Ett annat vanligt förekommande problem på distributionscentraler är brist på strategisk 

placering av artiklar i lagret. Lumsden (2012) beskriver betydelsen av en fördelaktig 

artikelplacering vilket kan minimera det interna transportavståndet. Utan en strategisk 

artikelplacering kan därför en frekvent köpt artikel ha sin lagringsplats längst bort från 

packstationen. Vid orderplock skapar detta icke-värdeskapande aktiviteter, då lagerarbetarna 

måste gå onödigt långa transportsträckor, vilket leder till obefogade kostnader för företaget. 

 

Tidigare forskning indikerar metoder och tillvägagångssätt som är effektiva vid 

lageruppbyggnad, men det är ännu outforskat hur de olika kontexterna påverkar varandra. En 

noggrann strategi och planering är därför ett faktum för att sammansättning av artikelplacering 

och lagerlayout skall kunna effektivisera orderplocket. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problemformuleringen framgår det att lagerlayouten och artikelplaceringen på 

distributionscentraler i särskilda fall har brister som bör analyseras och åtgärdas. Genom att 

eliminera icke-värdeskapande aktiviteter, kan distributionscentraler optimera sin lagerlayout 

vilket gör att kapaciteten på lagret nyttjas bättre. Detta kommer generera ett effektivare 

plockflöde vilket bidrar till ett mer kostnadseffektivt arbete. Därmed är syftet med denna studie: 

 

Att identifiera en distributionscentrals brister i lagerlayout och artikelplacering för att 
möjliggöra effektivisering i plockflödet.  

 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar.  
 

Med utgångspunkt från problemet kommer en nulägesanalys genomföras för att identifiera 

brister i lagerlayouten på en distributionscentral. Därmed är studiens första frågeställning: 

 

1. Vilka problem kan förekomma i lagerlayouten på en distributionscentral som påverkar 

effektiviteten i plockflödet? 
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För att på en bättre detaljnivå förstå det nuvarande problemet kommer även artikelplacering 

att analyseras och utvärderas. Därmed är studiens andra frågeställning: 

 

 2. Vilka problem kan förekomma i artikelplaceringen på en distributionscentral som 

  påverkar effektiviteten i plockflödet? 

 

Genom att optimera lagerlayout och artikelplacering på en distributionscentral med syftet att 

finna nya lösningar som ökar effektiviteten i orderplocket kommer allmängiltiga 

förbättringsförslag redogöras. Därmed är studiens sista frågeställning: 

 

3. Vilka förbättringar kan genomföras i lagerlayouten och artikelplaceringen på en 

distributionscentral för att effektivisera plockflödet? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studiens omfång avser kartläggning av en distributionscentrals lagerlayout- och 

artikelplacering med direkt påverkan på orderplocket. Peterson & Aase (2003) påstår att det är 

orderplocket som står för 50–75% av den totala driftkostnaden i ett lager, därför ansåg 

författarna att detta var den mest kritiska och viktigaste faktorn att studera. 

 

Avgränsningar har därför vidtagits till orderplocket vilket illustreras som den största röda 

heldragna cirkeln i figur 1. Sista delen av inleveransen kommer också studeras då viktig 

information kring strategi av artikelplacering kan hämtas där. Alla övriga processer kommer 

exkluderas i detta arbete. Ytterligare en avgränsning har vidtagits inom orderplocket där 

småplockslagring kommer vara studiens primära analysobjekt. I denna studie avser 

småplockslagret de artiklar som innehar dimensioner mindre än 35x60x32cm. Storplockslager 

kommer till viss del tas hänsyn till då den i stor utsträckning påverkar orderplocket som sker i 

småplockslagret, därav den streckade inringningen i figur 1. 

 
 

 Figur 1 - Studiens avgränsning 
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1.5 Disposition  
I figur 2 beskrivs studiens upplägg. 

 

 
Figur 2 - Studiens disposition 
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2 Metod och genomförande 
Kapitel två beskriver studiens arbetsprocess samt motivering till de olika metodvalen. Vidare 
beskrivs studiens ansats och design följt av studiens datainsamling och analys. Kapitlet avslutas 

med en diskussion kring studiens kvalité.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod  
Figur 3 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använda metoder. 

Motivering och förklaring av valda metoder hittas under rubrik 2.7 Datainsamling. 

 

 

 
 

Figur 3 - Koppling mellan frågeställningar och metod 

2.2 Arbetsprocessen  
Planeringen och tidsram för studien är beskrivet i figur 4. Genom god tidsschemasättning och 

aktiv planering har studien kunnat genomföras under vårterminen 2018. För att lättare förstå 

problemet genomfördes en förstudie på fallföretaget. Detta hjälpte författarna att definiera 

problemformuleringen till studien. Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar har 

ett metodval arbetats fram för att möjliggöra dess besvarande. Vidare har studiens metodval 

varit överlappande med en litteraturgenomgång för att kunna arbeta fram det teoretiska 

ramverket som ligger till grund för studiens teoretiska antaganden. För att samla in den data 

som ligger till grund för studiens empiri har deltagande observationer, enkäter samt 

dokumentstudier utförts i fallstudiefasen. Därefter jämförde författarna den framarbetade teorin 

med empirin i dataanalysen, för att möjliggöra besvarandet av studiens syfte och 
frågeställningar. Under större delen av tidsramen ligger rapportskrivning som ett löpande 

arbetsområde, vilket grundar sig i att insamlad information och data dokumenterats i de olika 

faserna.  
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Figur 4 - Tidsplan 

2.3 Ansats  
Studien syfte är att kartlägga fallföretagets lagerlayout och artikelplacering för att möjliggöra 

effektivisering i plockflödet. Författarna ansåg således att en ansats baserad på insamlad empiri 

vara mest lämpad för att möjliggöra skapandet av generaliseringar. Utifrån den insamlade 

empirin avsåg därav studien att kunna formulera en generell teori som är kopplad till studiens 

forskningsområde, vilket enligt Patel och Davidson (2011) kännetecknar en induktiv 

forskningsprocess. Pahre (2005) menar att induktiva studier kan vara av både kvantitativ samt 

kvalitativ karaktär och den insamlade empirin syftar till att möjliggöra en dialog mellan empirin 

och teoriuppbyggnaden. Vidare har författarna grundat studien inom ett problemområde som 

det redan finns en mängd kunskap inom, vilket innebar att studien klassificerats som en 

deskriptiv undersökning (Patel & Davidson, 2011). 

 

Shahalizadeh (2009) beskriver att studier kan vara av olika metodansatser, kvalitativ, 

kvantitativ eller en kombination av båda. Vad för metodansats som används beror på hur 

studiens data samlas in, behandlas och undersöks (Shahalizadeh, 2009). Kvalitativa studier 

fokuserar på ”mjuk data” och är användbar för händelseförlopp som är av beskrivande karaktär 

(Patel & Davidson, 2011). I studien krävdes analytisk tolkning av litteratur, observationer och 

verbala insamlingsmetoder, vilket beskriver anlag av den kvalitativa ansatsen. Kvantitativa 

studier riktas mer på ”hård data” med fokus på mätningar och statistisk bearbetning (Patel & 

Davidson, 2011). Insamlad data i form av dokumentstudier där artikelinformation och statistik 

tolkas är därför en metod som förknippas med den kvantitativa ansatsen. Studien kännetecknas 

därav med en kombination av både kvalitativ och kvantitativ ansats. 
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2.4 Design 
När ett fenomen ska undersökas som innehåller frågeställningar om ”hur”, ”vilka” eller ”varför” 

är fallstudie en bra metod att använda (Yin, 2007). Fortsättningsvis beskriver Yin (2007) att en 

enfallsdesign möjliggör att författarna kan gå ner på djupet i fallet. Patel och Davidsson (2011) 

beskriver att ett ”fall” kan vara grundat i en enda organisation, vilket stämmer överens med 

studiens utformning. Fallförtaget i denna studie är Scandinavian Photo (SP). 

 

Utifrån fallföretagets problem har flera analysenheter valts att studeras, vilket Yin (2007) 

beskriver som en möjlighet att bredda förståelsen för fallet. Detta ger författarna olika 

synvinklar på problemet, vilket kan stärka arbetets relevans. Analysenheterna i denna studie är 

medarbetarna åsikter, processer, lagerbyggnation och artikeldimensioner. Den röda cirkeln i 

figur 5 symboliserar valet av design. 

 

 

 

 
 

Figur 5 - Metoddesign inspirerad av Yin (2007) 
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2.5 Förstudie 
En förstudie definieras som en mindre studie med syfte att hjälpa utformningen av vidare 

forskning (Campbell, Cooper, Arain & Landcaster, 2010). Patel och Davidson (2011) påstår att 

en förstudie är en viktig metod att använda i forskningsprocessen för att förstå studiens problem 

bättre. Vidare påstår författarna att en förundersökning görs i de fall där specifik kunskap inte 

kan hämtas från tidigare litteratur. I denna studie genomfördes en förstudie på fallföretaget med 

syftet att ge författarna en bättre totalbild av verksamheten och förståelse för problematiken i 

fallet. Skärvad och Lundahl (2016) påstår att en förstudie avser att tolka relevansen i studien. 

Förstudien gav därför författarna möjlighet till att omformulera och förtydliga 

problembeskrivningen. 

 

I tabell 1 framgår det att förstudien omfattade en deltagande observation. Syftet med valet av 

deltagande observation var att författarna själva skulle kunna bevittna miljön, samtidigt som en 

naturlig integration med medverkande deltagare pågick. Under den deltagande observationen 

iakttog författarna logistikchefen och fick ta del av verksamhetens processer. Vid oklarheter 

från författarnas sida flikade de in med frågor för att klargöra och förtydliga den studerande 
situationen. Vid den deltagande observationen användes hjälpmedel i form av anteckningsblock 

för att bibehålla viktiga data som framkom under förstudien. Den empiri som samlades in under 

förstudien var material som senare låg till grund för syfte- och problemformulering. 

 

 

 

 
 

2.6 Litteraturgenomgång  
Grunden till studiens teoretiska ramverk har samlats in genom litteratur från vetenskapliga 

artiklar i en litteraturgenomgång. Vid sökandet efter relevanta artiklar samt böcker har 

författarna haft sin utgångspunkt i databasen ”PRIMO”. Från PRIMO har författarna hänvisats 

vidare till andra databaser, som inkluderat bland annat Scopus, EBSCOhost, ScienceDirect och 

Taylor&Francis. Dessa databaser användes primärt då de innehöll mycket artiklar kring 

studiens ämnesområde. Under sökandet av litteratur har författarna utfört en jämförelse mellan 

olika vetenskapliga artiklar med liknande innehåll, för att erhålla hög kvalité i de artiklar som 

senare valts. För att få fram relevanta artiklar till studiens syfte har sökningen avgränsats till 

ämnesområdena lagerlayout, artikelplacering, orderplock, artikelklassificering och lean 

production. I tabell 2 redogörs ett urval från litteratursökningen som beskriver hur artiklarna 

valts ut. Olika sökord har kombinerats för att erhålla passande litteratur till ämnesområdet. För 

att verifiera hög relevans av litteratur har endast vetenskapliga artiklar som blivit ”peer 

reviewed” använts i studien, vilket innebär att artikeln blivit kritiskt granskad av ämnesexperter 

innan den accepterats för publicering. Antal citerade sökord har även varit kriterier som 

iakttagits vid urvalet. I så stor uträckning som möjligt har artiklar som avfattats de senaste 20 

åren används som referensmaterial i arbetet. Med hjälp av dessa avgränsningar har antal träffar 

kunnat reducerats vilket möjliggjort för författarna att kunna välja ut de artiklar som lämpat sig 

bäst till arbetet. Informationen från litteraturgenomgången är därefter det som format studiens 

teoretiska ramverk.  
 

 

 

 

 

Tabell 1 - Förstudie 
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Tabell 2 – Litteraturgenomgång 

 

 

2.7 Datainsamling 
För att lyckas besvara studiens syfte och frågeställningar har författarna använt olika tekniker 

för insamlandet av primär- samt sekundärdata. Studiens primärdata avser den information som 

författarna samlat in på egen hand, medan studiens sekundärdata avser den information som 

författarna samlat in genom redan befintliga källor. Författarna har valt flertalet metoder, vilket 

enligt Patel och Davidson (2011) medför att studien erhåller bred- samt djup kunskap inom det 

studerande området med olika infallsvinklar. De metoder som använts i studien är observation, 

enkät, dokumentstudier och benchmarking för att möjliggöra insamlandet av empirisk data. 

Under studiens gång stämdes empiri kontinuerligt av mot det teoretiska ramverket för att 

säkerställa att författarna samlade in data som ansågs relevant i arbetet. Enligt Yin (2007) är 

avstämning mot teorier bra att arbeta efter för att studien ska erhålla hög relevans och kvalité.  

 

2.7.1 Observation 
Enligt Kawulich (2005) sker observation då en observatör systematiskt har planerat att 

analysera ett dagligt arbete i dess naturliga miljö. Det finns fyra olika förhållningssätt en 

observatör kan utföra en observation på, som kan kombineras och användas olika (Kawulich, 

2005). Enligt Patel och Davidson (2011) kan en observatörs förhållningssätt vara känd eller 

okänd, deltagande eller icke deltagande. Skillnaden mellan de olika sätten är om gruppen som 

studeras redan känner till eller inte känner till observationen, samt om observatören deltar eller 

inte i arbetet (Patel & Davidson, 2011). De observationer som genomförts i studien har ägt rum 

i arbetets naturliga miljö där författarna analyserat den dagliga verksamheten för att erhålla 

primärdata till studien. Författarna har endast använt sig av deltagande observationer i studien. 

Syftet med valet av deltagande observationer var att få medverka under arbetet för att få bättre 

förståelse för den analyserade situationen samt möjliggöra naturlig interaktion med de 

anställda. Under de deltagande observationerna iakttog författarna därmed respondenten i det 

dagliga arbetet och fick en inblick i verksamhetens olika processer. Vid uppkomst av oklarheter 

flikade författarna in med frågor för att klargöra och förtydliga situationerna som studerades. 

Respondenterna avsåg tre lagermedarbetare, logistikchefen samt inköpschefen för att 
möjliggöra respons från personer med lik samt olik yrkesmässig bakgrund på företaget. 

Författarnas syfte med att observera olika arbetsroller var att kunna bredda aspekterna kring 

lagerverksamheten och möjliggöra inhämtning av bredare data.  

 

Med hjälp av de deltagande observationerna kunde författarna exkludera intervjuer från studien 

då deltagandet uppfyllde intervjuers syfte, i form av respondentens besvarande av spontana 

frågor som uppkom från författarna under observationerna. Under observationerna användes 

hjälpmedel i form av tumstock, anteckningsblock, dator och inspelning via mobil för att 

möjliggöra mätning av olika faktorer samt bibehålla viktig data som författarna sedan kunde 

sammanställa i ett dokument. De observationer som använts i studien redovisas i tabell 3. 

Guiden som användes under de fem observationerna finns inlagd som bilaga 1 under rubriken 

”8 Bilagor”. 
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Tabell 3 – Observationer 

 

 
 

2.7.2 Enkät 
Patel och Davidson (2011) menar att enkät är en teknik som författare kan använda sig av när 
den information som insamlas avser att bygga på frågor. Frågorna i en enkätundersökning kan 

vara av olika karaktär beroende på vad författarna väljer för grad av standardisering och 

strukturering (Patel & Davidson, 2011). För att få ett komplement till de genomförda 

observationerna ansåg författarna att en enkät kunde tillbringa bredare primärdata till studien. 

Studiens fallföretag var av mindre karaktär, därav ansåg författarna att en enkät möjliggjorde 

en total undersökning kring problematiken i lagerlayouten och artikelplaceringen. Studiens 

enkät karakteriseras av en hög grad av standardisering och hög grad av strukturering, då 

frågorna utgjordes av fasta svarsalternativ (Patel & Davidson, 2011). Guiden som användes i 

enkäten finns inlagd som bilaga 2. 

 

Författarna ansåg att det var av stor vikt att få respons från alla berörda personer inom studiens 

problemområde, vilket enkäten möjliggjorde. Enkäten blev därmed utdelad av författarna till 

varje medarbetare på fallföretagets lageravdelning, vilket innebar att respondenterna utgjorde 

hela populationen. Respondenterna fick tid att tillsammans svara på enkäten och vid uppkomst 

av oklarheter kring frågorna fanns författarna tillgängliga för förtydligande. Syftet att använda 

enkät i studien var därmed att kunna stärka den empirin som de deltagande observationerna gett 

samt få en totalbild kring det studerande problemet. De enkäter som använts i studien redovisas 

i tabell 4: 
 

Tabell 4 - Enkätundersökningar 

 

 
 

2.7.3 Dokumentstudie 
Dokumentstudie används för att författare ska kunna få tillgång till befintlig data som kan finnas 

nedskrivet, muntlig- eller i bildform (Yin, 2007). Enligt Yin (2007) är dokumentstudier en bra 

metod för insamlandet av empiri när författaren avser att beskriva verkliga situationer. Vidare 

menar författaren att dokumentstudier kan hjälpa till att styrka data som samlats in genom andra 

metoder. För att möjliggöra erhållandet av sekundärdata till studien i form av 

bakgrundinformation, artikelinformation och statistik från fallföretaget, användes dokument 

som mottagits från företagets affärssystem. Detta gav studien möjlighet till att styrka studiens 

data som samlats in genom andra metoder samt ett informationsunderlag som använts inom 

kalkyleringen inför förbättringsförslag i studien. De dokumentstudier som använts i studien 
redovisas i tabell 5:  
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Tabell 5 - Dokumentstudier 

 
 

2.7.4 Benchmarking 
Shahalizadeh (2009) beskriver benchmarking som en metod där företag jämför sin verksamhet 

med en konkurrent som agerar förebild inom en närbesläktad bransch. Vidare påstår författaren 

att syftet med benchmarking är att införskaffa information och kunskap som senare kan 

omsättas till den egna verksamheten, för att lösa problem och förbättra effektiviteten i företaget. 

Författarna ansåg att detta var en bra metod att använda för att införskaffa ytterligare kunskap 

kring hur en optimal lagerlayout kan utformas. I tabell 6 beskrivs hur primärdata insamlades 

genom en deltagande observation i samband med besöket på den föredömliga enheten. Under 

den deltagande observationen iakttog författarna logistikchefen genom verksamheten och fick 

ta del av företagets processer. Vid uppkomsten av oklarheter flikade författarna in med frågor 

för att klargöra och förtydliga situationen som studerades. Den utrustning som användes vid 

den deltagande observationen var anteckningsblock för att möjliggöra dokumentering samt 

bibehålla viktig data. Informationen som erhölls har senare legat till grund för de 

förbättringsåtgärder som presenteras i analysen. 

 

Urvalet av företag att utföra benchmarkingen på valdes till Mobis Parts Europé. Mobis 

distribuerar reservdelar som tillbehör bilmärkena Hyundai och Kia. 2007 fick företaget Logent 

Customs i uppdrag att bygga en helt ny avancerad logistikbyggnad åt Mobis (Logistic 

Contractor, 2008). De senaste tio åren har företaget varit ett lokalt föredömligt exempel med 

sin avancerade lagerlogistik. Valet av att utföra en benchmarking på Mobis var att införskaffa 

kunskaper från en föredömlig verksamhet inom lagerlogistik för att möjliggöra implikationer 

till fallföretaget, vilket kunde generera betydande data kring studiens förbättringsåtgärder. 

Författarnas fokus under benchmarkingen var att samla data kring Mobis lösningar i små- samt 

storplockslagret. 

 
Tabell 6 – Benchmarking 

 

2.8 Dataanalys 
Som tidigare presenterats används en induktiv forskningsprocess i denna studie där insamlad 

empiri legat till grund för studiens teoriuppbyggnad (Patel & Davidson, 2011). I figur 6 

presenteras hur studiens dataanalys genomförts. Inledningsvis valde författarna att utföra en 

förstudie för att skapa en övergripande bild kring verksamheten och därmed definiera 

problemområdet. Genom en litteraturgenomgång valdes sedan teorier ut som ansågs passande 

för studiens syfte- och frågeställningar. Teorierna analyserades och jämfördes där de väsentliga 

delarna valdes ut som sedan formade det teoretiska ramverket.  
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Fallstudien genomfördes där enkäter, observationer, dokumentstudier samt benchmarking 

användes som datainsamlingsmetoder. Informationen från de olika insamlingsmetoderna 

jämfördes och sammanställdes därefter i ett gemensamt dokument vilket genererade empiri 

till studien. Den insamlade empirin har kontinuerligt jämförts med teorin som tillsammans 

medfört resultatet i studien. Denna metod tyder på det som Yin (2007) kallar mönsterpassning 

och bidrog till att studiens syfte kunde uppfyllas. Mösterpassning syftar till att teori och 

empiriska data skall överensstämmas då resultatet i studien stärks (Yin, 2007). Under studiens 

gång har det teoretiska ramverket vid återkommande tillfällen kompletterats för att hitta 

mönster som stämmer överens med erhållen empiri. Den dubbelsidiga pilen som syns i figur 6 

i dataanalysen mellan teoretiskt ramverk och empiri påvisar att framtagningen av det 

teoretiska ramverket pågick under dataanalysens gång. 

 

 
Figur 6 - Studiens dataanalys 

2.9 Kvalitet 
För att uppnå hög trovärdighet och kvalité i en studie finns det kriterier författare måste ta 

hänsyn till. Enligt Patel & Davidson (2011) bygger studiers kvalité på kriterierna validitet och 

reliabilitet. De två begreppen står i förhållande mot varandra vilket medför att när hög validitet 

samt hög reliabilitet erhålls, uppnår studien hög kvalité (Yin, 2007).  

 

2.9.1 Reliabilitet 
För att uppnå hög reliabilitet i en studie menar Yin (2007) att det är nödvändigt för författaren 

att dokumentera studiens arbetssätt under arbetsprocessen. Dokumentation är viktigt då 

studiens tillvägagångssätt ska kunna kontrolleras samt reproduceras i efterhand av andra 

forskare och komma fram till samma resultat (Yin, 2007). Studien grundar sig i en induktiv 

forskningsprocess, vilket kan vara negativt mot reliabiliteten då studien kan vinklas mot ett 

subjektivt håll och upptäckter av nya teorier försvåras (Patel & Davidson, 2011). För att undvika 

ett sådant scenario har författarna haft en objektiv roll där inga personliga känslor eller åsikter 

förekommit under observationerna samt genomfört anonyma enkäter, för att kunna höja 

reliabiliteten.  



Metod och genomförande 

13 

Vidare har författarna noggrant dokumenterat och redogjort metodkapitlet med arbetssättet i 

studien för att möjliggöra reproducering av andra författare vid en annan tidpunkt. De källor 

som använts till det teoretiska ramverket och empirin skrevs noggrant ned för att minska risken 

för felhantering av den data som insamlats. För att stärka reliabiliteten ytterligare blev de 

deltagande observationerna inspelade via författarnas mobiltelefoner. Syftet med inspelningen 

var att författarna skulle kunna gå igenom observationen i efterhand och kontrollera att den data 

som insamlats uppfattats korrekt (Patel & Davidson, 2011). 

 

2.9.2 Validitet 
Enligt Patel och Davidson (2011) handlar validitet om i vilken grad studier mäter det som avses 

att mäta, därför är det av stor vikt att författare använder den metod som anses bäst vid rätt 

tillfälle. Vidare kan validitet delas in i tre kategorier begreppsvaliditet, intern- samt 

externvaliditet (Yin, 2007). 

Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet handlar om huruvida studiens källor är trovärdiga samt om författarna använt 

rätt metod vid datainsamling (Yin, 2007). Författarna har delvis använt sig av ”peer reviewed” 

artiklar i det teoretiska ramverket, som blivit kritiskt granskade av ämnesexperter för att 

säkerställa att forskningen håller en hög nivå. I studien har även källtriangulering använts för 

att säkerhetsställa att den insamlade teorin stöds av flera oberoende källor, vilket enligt Yin 

(2007) är ett ansenligt sätt att öka begreppsvaliditeten.  

 

För att öka begreppsvaliditeten ytterligare har metodtriangulering genomförts vilket illustreras 

i figur 7. Metodtriangulering innebär att flera metoder används för att samla in studiens 

empiriska data (Yin, 2007). Detta har möjliggjort att flertalet respondenter med liknande 

kompetens haft möjligheten att yttra sig i studiens observationer, enkäter samt dokumentstudier.  

 

 
Figur 7 - Metodtriangulering 
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Intern validitet 

Intern validitet innebär enligt Yin (2007) huruvida studiens slutsatser är trovärdiga eller inte. 

Den interna validiteten har stärkts genom mönsterpassning och utgjordes genom att författarna 

kontinuerligt stämde av den insamlade empirin mot teorier. För att erhålla en stark 

mönsterpassning har det teoretiska ramverket kompletterats återkommande gånger för att 

möjliggöra för författarna att hitta mönster mellan empiri och teori, för att kunna besvara 

studiens syfte.  

 

Den interna validiteten har stärkts ytterligare genom att studien omfattat flertalet respondenter 

vilket tillbringat bredare förståelse kring problemområdet, vilket möjliggjorde för författarna 

att kunna verifiera den empirin som insamlats genom studiens olika datainsamlingsmetoder.  

Extern validitet 

Den externa validiteten avser hur generaliserbart resultatet är och om det kan tillämpas inom 

andra verksamheter än den primära (Yin, 2007). I denna studien har den externa validiteten 

stärkts genom att dra generella slutsatser kring lagerlayout och artikelplacering, vilket 

möjliggjort utveckling av en process som visat sig vara effektiv vid utformning av lagerdesign. 

Den utformade processen avser ingen specifik verksamhet och har därmed möjliggjort att 

studien anses vara generaliserbar.  

 

Vidare är det enligt Yin (2007) viktigt att använda teorier vid enfallsstudier för att öka den 

externa validiteten, vilket författarna uppfyller i studien med litteratur som noggrant granskats 

och därefter blivit utvalda. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitel tre redogör de olika teoretiska referenser som studien är grundad i. Senare i rapporten 
kommer dessa referenser stödja de antaganden som görs i analyskapitlet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I figur 8 beskrivs kopplingen mellan införskaffad teori och studiens problemfrågor. Som en 

introduktion till ämnet beskrivs grundläggande informationen kring lager och dess betydelse. 

Detta leder läsaren in på information kring lagerlayout som möjliggör besvarande av första 

frågeställningen. Fråga nummer två är en fördjupning av första frågeställningen där specifik 

teori kring artikelplaceringen adderas in i lagerlayouten. Som underlag för att besvara 

frågeställning tre kommer resultatet från analysen av frågeställning ett och två sammanställas 

med viss kompletterad teori från de tre ämnesområdena. 

 

 
Figur 8 - Koppling mellan frågeställningar & teori 

3.2 Lager 
Ett lager har som uppgift att fungera som en ”buffert” för att säkerställa att material och 

produkter finns att tillhandahålla försörjningskedjan (Storhagen, 2011). Författaren beskriver 

fortsättningsvis att lagring förekommer både för råmaterial som väntar på att förädlas, 

komponenter eller slutprodukter. Lumsden (2012) menar att ordet lagring brukar delas in i två 

begrepp, förråd och lager. Vidare menar författaren att i ett förråd lagras de artiklar som 

företaget bearbetar, exempelvis råmaterial och komponenter, medan definitionen av lager 

beskriver bufferthållning för slutprodukter som är avsedda för distribution och försäljning. I 

praktiken används dock lager som ett generellt uttryck för båda begreppen (Lumsden, 2012). 

Att ha förståelse för lagerdesign kan spela stor roll då företag vill effektivisera verksamheten, 

minska slöserier, förbättra omsättning och kundservicenivån (Johnson, De Koster & Roy, 

2017). Vidare visar forskning att lager inte enbart handlar om bufferthållning (Johnson et al., 

2017). Lumsden (2012) beskriver att motiven för lagring handlar om kostnader och 

kundrelationer. Det måste finnas en tydlig balans mellan dessa begrepp där företag lagerhåller 

tillräckliga kvantiteter för att tillfredsställa kundbehovet, samtidigt som dem ej får 

överproducera vilket skapar icke-värdeskapande aktiviteter (Lumsden, 2012). Kampen et al. 

(2010) påstår att osäkerhet vid lagerhållning nästintill är omöjlig att undvika. För att hantera 

dessa fluktuationer och osäkerheter måste företag använda sig av olika typer av 

säkerhetsmekanismer (Van Kampen, Van Donk & Van Der Zee, 2010). Jonsson & Mattson 

(2016) beskriver säkerhetslager som en av säkerhetsmekanismerna, vilket är en bra metod att 

använda vid osäkerhet för att frikoppla olika processer som kan påverkas vid exempelvis 
leveransförseningar eller plötsligt hög efterfrågan. 
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3.2.1 Lean 
Lean har under de senaste åren blivit ett välkänt begrepp som innebär en metod för att förbättra 

effektiviteten, bland annat inom lagerverksamheter (Wahab, Mukhtar & Sulaiman, 2013). 

Blecker-Shelly och Mortensen (2008) beskriver Lean som en strategi för att eliminera faktorer 

som ej skapar värde för slutkund. Författarna skriver fortsättningsvis att genom förbättrad 

kvalité och produktivitet kan företag minska variationen på felaktigheter, vilket bidrar till 

minskning av icke-värdeskapande aktiviteter. Dessa icke-värdeskapande aktiviteter beskriver 

Wahab et al. (2013) som slöserier. Vidare påstår författarna att slöserier i verksamheten är de 

aktiviteter som den mänskliga faktorn utför, men som inte tillför något värde för varken 

företaget eller kund. Koster et al (2006) redogör att icke-värdeskapande aktiviteter är 

kostsamma för företaget vilket bör reduceras.  

 

Wahab et al. (2013) beskriver att forskare identifierat sju olika typer av slöserier som kallas ”de 

sju muda”. Muda är ett japanskt ord som beskriver icke-värdeskapande aktiviteter (Liker, 

2004). Kommande stycke beskriver ”de sju muda” sammanställt av Wahab et al. (2013): 

 
1. Överproduktion: Avser att producera för mycket, för tidigt eller ”utifall att”.  

2. Väntan: Uppstår då tid inte används effektivt, bl.a. när produkter inte rör sig.  

3. Lager: Det finns tre typer av lager: råmaterial, material som bearbetas och slutprodukter. 

Inventarier tenderar till att öka ledtid, förhindrar snabb identifiering av problem och kräver 

utrymme att förvaras.  

4. Onödiga rörelser: Avser både människor och layout. De mänskliga dimensionerna relaterar 

till ergonomin hos produktionen som kan leda till dålig produktivitet och kvalitetsproblem. 

Layoutdimensionerna refererar till dåligt utformad arbetsplats som kan leda till hälsa och 

säkerhetsbrister.  

5. Felfunktion: Avser reparationer, omarbeta och kassation.  

6. Överarbete: Avser icke-värdeskapande moment för kund. Att göra mer än vad kunden kräver 

eller har betalat för vilket påverkar företaget negativt.  

7. Onödiga transporter: Avser råvaror, verktyg, material eller produkter som hanteras mer än 

nödvändigt. Varje gång produkter flyttas riskeras godset att bli skadat, försenat eller tappas bort 

vilket påverkar produktivitet och kvalitén 

3.3 Lagerlayout 
Jonsson och Mattsson (2016) beskriver att en lagerlayout kan utformas på många olika sätt. Det 

grundläggande målet som de flesta verksamheter har är att layouten ska vara så effektiv som 

möjligt samt ha en hög utnyttjandegrad (Jonsson & Mattsson, 2016). Det finns många olika 

faktorer som påverkar utformningen av en lagerlayout såsom vart den mest frekvent köpta 

artikeln ska placeras strategiskt, storlek på artikeln och tillgängliga förvaringssystem (Chan & 

Chan, 2011). Vid utformning av en lagerlayout påstår Jonsson (2008) att utnyttjandet av 

lagerhöjd och bredden på gångarna där orderplocket sker, är nödvändiga faktorer att överväga. 
Författaren påstår att höghöjdslagring innebär fler lagringsplatser per kvadratmeter men kräver 

samtidigt materialhantering som kan hantera höjden. Vidare menar författaren att breda gångar 

innebär enklare manövrering men reducerar samtidigt den tillgängliga lagerytan. En regel som 
ofta används vid utformandet av lagerlayouten är att produktiv och effektiv hantering är av 

större betydelse än utnyttjande av antal lagerplatser (Jonsson, 2008). Då det inte finns någon 

allmän universallösning för en optimal lagerlayout, måste alla verksamheter enskilt analysera 

den egna layouten för att finna den mest effektiva lösningen (Arnold et al., 2008). 
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3.3.1  Förvaringssystem 
Förvaringssystem i verksamheter avser att fysiskt kunna lagerhålla företagets artiklar genom 

ett automatiserat eller manuellt system (Jonsson & Mattsson, 2016). Vidare menar 

Rouwenhorst, Reuter, Stockrahm, Van Houtum, Mantel och Zijm (2000) att företag måste 

använda sig av det ena eller båda systemen för att dess lagerlayout ska kunna fungera optimalt. 

Beroende på vad det är för typ av produkt verksamheten lagrar kan olika förvaringssystem och 

delsystem användas för att utnyttja lagringskapaciteten på bästa sätt, vilket möjliggör effektiv 

lagring och underlättar vid plockflödet (Rouwenhorst et al., 2000). Två vanliga system som 

enligt Rouwenhorst et al. (2000) används i det manuella förvaringssystemet är:  

 

Ställagelagring  

Ställagelagring innebär en förvaringsteknik som hanterar företagets artiklar i lastbärare 

(Vujanac, Miloradovic & Vulovic, 2016). Lastbärarna utgörs oftast i form av pall som sedan 

placeras i ett fack i pallställaget för hand eller med materialhanteringsutrustning (Jonsson & 

Mattsson, 2016). Rouwenhorst et al. (2000) menar att tekniken ofta används vid lagring av 

större artiklar samt buffertlagring. Vidare kan pallställage utformas på olika sätt för att anpassas 

efter verksamhetens artiklar genom olika höjder, antal pallar och hanteringsutrustning (Jonsson 

& Mattsson, 2016).  

 

Hyllfackslagring  

Hyllfackslagring innebär en förvaringsteknik som lagerhåller verksamhetens artiklar i form av 

fack eller lådor i en hyllkonstruktion (Jonsson & Mattsson, 2016). Hyllkonstruktionen är ofta 

rörlig och därmed kan verksamheten anpassa hyllplanen efter egna dimensioner (Lumsden, 

2012). Tekniken används oftast vid lagring av mindre artiklar, vilket medför effektivitet vid 

plockflödet då lagerarbetaren kan plocka artikeln för hand (Rouwenhorst et al., 2000). Enligt 

Jonsson och Mattson (2016) är tekniken även användbar i plockflöden där många artiklar 

lagerhålls i små volymer. 

 

3.3.2 Materialhantering 
Jonsson och Mattson (2016) beskriver materialhantering som funktionen att hantera eller 

förflytta gods internt i en anläggning. Waters (2003) påstår att den enklaste formen av 

materialhantering sker då lagerverksamheter har en manuell hantering och lagerarbetarna själva 

måste gå och plocka en order. Den utrustning som krävs i ett manuellt orderplock är därför 

anpassad efter lagerarbetarna och används när människans fysiska förmåga är begränsad 

(Water, 2003). 

 

Materialhantering är en aktivitet som är icke-värdeskapande, vilket enligt Vrat (2014) kan 

effektiviseras genom en förbättrad lagerlayout. Förbättringar kan ske genom att anpassa 

hanteringshjälpmedlen efter lagrets disposition men också genom olika kategoriseringssystem 

och zonindelningar vilket eliminerar slöserier (Vrat, 2014). Holmström och Ohlsson (1999) 
skriver att dålig anpassad miljö kan leda till personskador på arbetsplatsen. Att anpassa 

utrustning och inredning efter den specifika miljön är därför en förutsättning för effektivt arbete 

(Holmstörm & Ohlsson, 1999). 

 

3.3.3 Former av lagerlayout 
Valet av form på layouten som ett företag väljer bör enligt Jonsson (2008) baseras på vald 

strategi, men även viss byggnation i lokalen. Henn et al. (2013) beskriver att det finns två 

allomfattande uppdelningar av lagerlayout:  
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Traditionell lagerlayout 

Figur 9 presenterar tre olika upplägg av den traditionella (linjära) lagerlayouten (Öztürkoglu et 

al., 2014). Enligt Jonsson och Mattsson (2016) innebär ett linjärt flöde att godsmottagning och 

utleverans sker på motsatta sidor av lagret. Denna design gör plockflödet väldigt tydligt och är 

fördelaktig när företag hanterar stora volymer (Jonsson & Mattsson, 2016). I den traditionella 

lagerlayouten är gångarna placerade i parallella vinklar (Öztürkoglu, Gue & Meller, 2014). 

Layout A, även kallad enkelblocklayout, är en vanlig design som ofta används inom 

distributionslager (Henn et al., 2013). Layout B och C är en utveckling av enkelblocklayouten 

där korsgångar är placerade i en vinkelrät disposition i förhållande till plockgången. Korsgångar 

är fördelaktiga i de fall då fler än en produkt ska plockas och dessa är placerade i olika 

plockgångar (Öztürkoglu et al., 2014). 

 
Figur 9 - Traditionell lagerlayout (bild hämtad från: Öztürkoglu et al., 2014) 

Modern lagerlayout 

I figur 10 är den moderna lagerlayouten presenterad, även kallad U-formad lagerlayout. Henn 

et al. (2013) beskriver denna som en kombination av de linjära lagerlayouterna. Den består av 

två vertikala gångar vilka är sammankopplade med en horisontell korsgång och en främre 

korsgång (Henn et al., 2013). Jonsson och Mattsson (2016) beskriver att syftet med den U-

formade lagerlayouten är att plockrutten avslutas på samma ställe där den började. Detta skapar 

möjligheter att differentiera artikelplaceringen (Jonsson & Mattsson, 2016). Henn et al. (2013) 

beskriver att den U-formade lagerlayouten är en bra layout för verksamheter med brett utbud 

av medelstora antal val. De påstår också att layouten har visat sig vara ganska okänslig mot 

fluktuationer i orderplockprocessen, vilket har en positiv inverkan på resultatet. Dock kräver 

den U-formade lagerlayouten större utrymme än den traditionella designen, vilket kan ses som 

negativt (Henn et al., 2013). 

 

 
Figur 10 - Modern lagerlayout (bild hämtad från: Henn et al., 2012) 
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3.3.4 Ruttmetoder 
Enligt Pan et al. (2014) finns det två generella standarder för ruttplanering. Den ena innebär en 

genomlöpande ruttplanering där orderplocket alltid sker i samma riktning. Metoden kallas även 

S-formad ruttplanering. Den andra ruttplaneringen innebär en returfärdsprincip där 

orderplockaren åker in i gången och hämtar den aktuella artikeln för att sedan återvända tillbaka 

ut till huvudgången (Pan et al., 2014). Henn et al. (2013) beskriver att en genomlöpande 

ruttplanering passar bäst då ett lager kräver hög utnyttjandegrad, vilket möjliggör smala 

plockgångar. Vidare påstår de att returfärdsprincipen är mest effektiv då yta kan frigöras och 

de mest frekventa artiklarna placeras i början av ställagen. 

 

Koster et al. (2006) har definierat sex olika ruttmetoder som inkluderar de två generella 

standarderna. I figur 11 presenteras dem virtuellt följt av en beskrivning.  

 

 
Figur 11 - Ruttplaneringsmetoder (bild hämtad från: Koster & et al., 2006) 

 

S-shape: Orderplockaren går/åker in i de gångar där det finns något att plocka och fortsätter ut 

i samma riktning oberoende på vart nästa artikel finns. 

Return: Orderplockaren går/åker in i de gångarna där det finns något att plocka, men vänder för 

att åka ut ur samma ingång denne kom från oberoende på vart nästa artikel finns.  
Mid-point: Samma tillvägagångssätt som ”return” men orderplockaren korsar aldrig mitten av 

gången. Detta gör att orderplockaren kan behöva gå in i samma gång två gånger, men från 

motsatta håll.  

Larges gap: Samma tillvägagångssätt som ”Mid-point” men orderplockaren kan korsa mitten 

om avståndet från artikel A till artikel B är närmare, än från änden av gången till artikel B. 
Combined: En blandning av ovanstående ruttmetoder. 

Optimal: Den optimala ruttmetoden är uträknat så orderplockaren tar den absolut kortaste 

vägen. 

3.4 Artikelplacering 
Arnold et al. (2008) beskriver artikelplacering som en definition om vart enskilda artiklar 

placeras i lagret. Vidare påstår författarna att placeringen av artiklar i lagret har stor betydelse 

för flödet i orderplockprocessen. Water (2003) menar att syftet med en välplanerad 

artikelplacering är att optimera antal artiklar i lagret samt att reducera transportavståndet för 

lagerarbetarna vid orderplock.  
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3.4.1 Lagringsprinciper 
Vid inlagring av artiklar finns det olika principer verksamheter kan använda sig av (De Koster, 

Zearpour & Yu, 2013). Arnold et al. (2008) påstår att de två vanligaste principerna är fast- och 

flytande lokalisering, som används för att placera verksamhetens artiklar på dess 

lagringsplatser.  

Fast lokalisering 

Fast lokalisering innebär att företag lagerhåller produkter genom en förutbestämd plats på lagret 

dimensionerat efter artikelns maximala lagervolym (Jonsson & Mattsson, 2016). Detta innebär 

att alla lagringsplatser är reserverade, även platser för de artiklar som är slut på lager, vilket 

bidrar till att utnyttjandet av lagringskapaciteten minskar (Roodbergen et al., 2007). Arnold et 

al. (2008) bekräftar detta och påstår att det ej är ovanligt att hela 50% av kapaciteten i 

lagringsutrymmet står outnyttjad vid fast lokalisering. 

Flytande lokalisering  

Flytande lokalisering innebär att företaget inte har en förutbestämd plats för artiklarna på lagret, 

utan vid inleverans placeras dem där utrymme finns (Jonsson & Mattsson, 2016). Enligt Arnold 

et al. (2008) är det vanligt att samma artikel kan vara placerad på många olika platser på lagret. 

Att placera samma artikel på olika platser på lagret kan ha negativ påverkan på plockflödet då 

lagerarbetaren inte blir bekant med en unik plats till varje artikel (Arnold et al., 2008). För att 

den flytande lokaliseringen ska vara effektiv måste företaget ha tillgång till ett datasystem, 

annars kommer principen vara omöjlig (Roodbergen et al., 2007). Datasystemet kommer att 

tilldela lagerarbetaren aktuell information kring vart produkter är placerade samt vilka 

lagringsplatser som är lediga att använda (Arnold et al., 2008). Flytande lokalisering syftar till 

att optimera lagret och kunna möjliggöra utnyttjandet av kapaciteten till närmre 100% 

(Malmborg, 2012). 

 

3.4.2 Zonindelning 
Jonsson och Mattson (2016) beskriver zonindelning som en metod där företag delar upp sitt 

lager i mindre lager, så kallade zoner, för att förenkla och kategorisera artiklarna. Zonindelning 

gör det möjligt för personal att hämta liknande artiklar, Stock Keeping Unit (SKU), på samma 

ställe (Petersen & Aase, 2003). Genom att placera hantersmässigt liknande produkter 

tillsammans skapas ett effektivare materialuttag och mindre hanteringsarbeten (Gils, Braekers, 

Ramaekers, Depaire, Caris, 2016). Zonindelning ger bäst effektivitet vid en U-formad 

lagerlayout (Lumsden, 2012). Lumsden (2012) redogör nio olika sätt att zonindela artiklar vilka 

kan kombineras på olika sätt för att uppnå maximal effektivitet i lagret: 

1. Produktrotering: När det finns krav på att en artikel måste förbrukas inom en viss tid. 

2. Plockpositioneringsprincipen: Artiklar som kan plockas ut samtidigt bör fördelaktigt 

placeras intill varandra. 

3. Familjegruppprincipen: Artiklar som har liknande egenskaper lagras tillsammans. 

4. Popularitetsprincipen: De artiklarna med högst köpfrekvens placeras i den zon som är 
närmast utleverans. Denna metod kallas även ABC-klassificering (se rubrik 3.4.3 för 

mer ingående beskrivning).  

5. Likhetsprincipen: Artiklar som vanligtvis beställs eller skickas tillsammans, 

exempelvis två komponenter som tillsammans blir en slutprodukt. 

6. Storleksprincipen: Artiklar som av sin storlek bör hanteras tillsammans, med liknande 

artiklar i samma storleksklass.  

7. Gånglängdsprincipen: Längden på gångarna kan komma att påverka vart artiklarna bör 

placeras. 

8. Höjdledsprincipen: Höjden på lagret kan komma att påverka vart artiklarna bör 

placeras. 
9. Omstruktureringsprincipen: Artiklar som frekvent under en period kommer plockas 

kan fördelaktigt placeras nära utleverans. 
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3.4.3 Artikelklassificering (ABC-analys) 
ABC-analys även kallat Pareto-principen efter Vilfredo Pareto, är en metod som verksamheter 

kan använda sig av för att dela upp artiklar, leverantörer eller kunder efter dess betydelse för 

företaget (Roodbergen et al., 2007). Enligt Lumsden (2012) har de flesta verksamheter svårt att 

identifiera vilka artiklar, leverantörer eller kunder som är av störst vikt att prioritera i olika 

situationer. Vidare menar författaren att det därför är betydelsefullt för verksamheter att 

använda ABC-klassificering för att säkerhetsställa hög resursfördelning till de mest betydande 

aktörerna. Inom lagerverksamheter innebär principen att kunna klassificera verksamhetens 

artiklar utefter ett bestämt kriterium som möjliggör ett underlag för artikelplaceringen, vilket 

kan bidra till ett mer effektivt plockflöde (Lumsden, 2012). Enligt Mattsson (2005) kan kriteriet 

variera beroende på vad verksamheten anser är lämpligt. Fortsättningsvis menar författaren att 

det vanligast använda kriteriet är volymvärdet, där verksamheten utgår från artikelns värde och 

förbrukning. Ett annat väl använt kriterium är uttagsfrekvens, där verksamheten endast utgår 

från artikelns förbrukning för att strategisk placera artiklar efter en effektiv plockordning 

(Mattsson, 2015).  

 
Lumsden (2012) redogör tillvägagångssättet för en ABC-analys i följande tre steg: 

1. Bestäm vilket kriterium som ska ligga till grund för analysen. För att hög tillförlitlighet 

ska existera är det viktigt att data finns tillgängligt för det valda kriteriet. 

2. Rangordna artiklarna i fallande ordning efter det valda kriteriet och beräkna omsättning 

samt den ackumulativa omsättningen för respektive artikel.  

3. Det sista steget innebär att gruppera artiklarna efter hur stor del av det totala kriteriet 

artikeln utgör. De produkter som har högst kriterium klassificeras som en A-artikel, 

näst högst B-artikel och den med lägst kriterium som en C-artikel. 

 

Jonsson och Mattson (2016) menar att A-artiklar ska stå för 20% av artikelsortimentet 

och 80% av kriteriet, B-artiklar ska stå för 40% av artikelsortimentet och 15% av 

kriteriet och C-artiklar ska stå för 40% av artikelsortimentet och 5% av kriteriet.  Vidare 

påstår Vrat (2014) att det inte finns något exakt procentvärde som gäller för alla 

verksamheter utan att det kan skilja sig åt mellan företag. 

I figur 12 illustrerar hur uppdelning mellan de tre klasserna kan se ut. X-axeln står för det 

ackumulativa produktsortimentet och Y-axeln för det ackumulativa kriteriet som 

verksamheten format sin ABC-analys efter (Lumsden, 2012).  

 

 
Figur 12 - ABC-analys som följer 80/20-regeln  

(bild inspirerad av: Jonsson & Mattsson, 2016) 
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Efter utformningen menar Vrat (2014) att verksamheten kan utgå från ABC-analysen som 

underlag för att veta hur en viss artikel ska hanteras. Fortsättningsvis menar författaren att 

företaget bör lägga ner mycket resurser och fokus på de artiklar som klassificerats som en A-

artikel. A-artiklar behöver ständig övervakning i form av lagerstatus, lageromsättning, 

prognosmodeller och hantering medan de artiklar som klassificerat som en B- eller C-artikel 

kräver mindre övervakning och tilldelning av resurser (Vrat, 2014). 

Artikelplacering med hjälp av ABC-analys  

Inom artikelplaceringen på lagret för A, B och C-artiklar finns det olika möjligheter företag kan 

använda sig av beroende på lagrets utformning, interna hanteringsverktyg samt framtida 

möjligheter (Roodbergen, 2012). Enligt Roodbergen (2012) finns det fyra vanliga 

tillvägagångssätt som kan användas för att tilldela A, B och C-artiklar dess lagringsplatser 

vilket illustreras i figur 13. 

 

 
 

Figur 13 - Tillvägagångssätt vid lagring av ABC-artiklar  

(bild hämtad från: Roodbergen, 2012) 

Roodbergen (2012) beskriver de fyra tillvägagångssätten enligt följande:  

1. Across-aisle storage: Innebär att A-artiklar tilldelas de närmsta platserna i varje 

hyllgång. B-artiklarna lagras efter A-artiklarna och längst bort från packningsstationen 

lagras C-artiklar.  

2. Within-aisle storage: Innebär att i varje hyllgång med flera block lagras endast en av 

samma klassificering. Den hyllgång som ligger närmst depån eller plockrutten 

innehåller A-artiklar.  

3. Nearest-subaisle storage: Innebär att alla artiklar inom en hyllgång innehåller samma 

klassificering. A-artiklarna är belägna närmst packningsstationen. Denna lagringstyp 

är speciellt avsedd för layouter med korsade gångar och flera block.  

4. Nearest-location storage: Innebär att A-artiklar är tilldelad de platser som ligger närmst 

depån. En hyllgång kan därför innehålla artiklar från olika klasser. Detta sättet 

minimerar den förväntade restiden om order endast innehåller en artikel. 
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4 Empiri 
Kapitel fyra beskriver den information som samlats in med hjälp av valda metoder. Nuläget på 
fallföretaget presenteras. Empiri har som syfte att användas för att sedan kunna besvara 

frågeställningarna. 

4.1 Fallföretaget 
SP är en av Nordens ledande distributörer av foto- och videoprodukter. Verksamhetens strategi 

är att erbjuda högkvalitativa produkter till bra pris med en hög kunskapskännedom och 

servicekänsla. Företaget grundades 1982 i Bankeryd cirka en mil söder om Jönköping och än 

idag ligger huvudkontor och distributionscentralen kvar i förorten. 
 

Majoriteten av SP:s försäljning sker idag vi e-handel. Viss handel sker även via de fåtal fysiska 

butiker som finns belägna i Sverige och Norges storstäder. Nyligen öppnade SP Sveriges största 

flaggskeppsbutik för foto- och videoprodukter. 

 

Funktionen som distributionscentralen i Bankeryd utgör är att lagerhålla företagets 

slutprodukter. Syftet med distributionscentralen är att bufferthålla artiklar för att snabbt kunna 

tillfredsställa verksamhetens slutkunder och butiker. Produktsortimentet består idag av 21 000 

artiklar varav ca 5 500 är aktiva i lagret. I tabell 7 presenteras ett urval av den rådata som samlats 

in. 

 
Tabell 7 – Urval ur rådata (30 artiklar av 5500) 

 
 

På distributionscentralen arbetar sex personer dagligen med inleverans, orderplock, packning 

och utleverans. Ytterligare sex personer med visstidsanställning arbetar med att stödja upp 

lagerverksamheten vid hektiska perioder. Varje år skickas ca 75 500 order ut till konsumenter 

och butiker, vilket i genomsnitt innebär att ca 330 order plockas per dag. För att lagring och 

plockflödet ska ske så effektivt som möjligt har SP funnit ett behov av en förbättrad lagerlayout 
på deras distributionscentral.  
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För att studien skulle bli hanterbar med den tidsåtgång och de resurser som examensarbetet 

tillfogade, behövde viss avgränsning vidtas. Figur 14 ger en helhetsbild över verksamhetens 

lagerlayout där de två markerade områdena identifierar de primära- och sekundära 

studieobjektet. Småplockslagret kommer vara grunden till arbetet där förbättringsförslag 

kommer presenteras, men eftersom storplockslagret har inverkan på helheten i orderplocket 

kommer även viss beaktning tas till detta område. All övrig lagerlayout är därmed exkluderad 

i denna studien då de ansågs likgiltig för påverkan i orderplocksprocessen. 

 

 
Figur 14 – SP:s lagerlayout  

4.1.1 SP:s identifierade problem 
SP har identifierat två övergripande problemområden som tycks påverka deras 

orderplockprocess. Det ena problemet är lagerlayoutens disposition och fyllnadsgrad. 

Dispositionen är bristande i den mån att viss överflödig byggnation hindrar genomflödet i 

lagret. Detta innebär att omvägar måste tas vilket leder till onödiga transportavstånd vid 

orderplock. Den låga fyllnadsgraden i lagret är också ett identifierat problem som verkar 

påverka det dagliga arbetet negativt. Onödigt många hyllor gör det trångt i lagergångarna vilket 

påverkar framkomligheten av hanteringsverktygen vid orderplock. 

 

Det andra övergripande problemet är dagens artikelplacering. Brist på strategisk zonindelning 

innebär att en frekvent köpt artikel idag kan ha sin lagerplats längst bort från packstationen. Vid 

orderplock skapar detta icke-värdeskapande aktiviteter då lagerarbetaren måste gå onödiga 

transportsträckor för att plocka en specifik artikel.  

 

Genom att identifiera orsaken till problemen och presentera förbättringsförslag kan 

orderplocket effektiviseras vilket kommer leda till ett mer kostnadseffektivt arbete.  
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4.2 Lagerlayout  

4.2.1 Förvaringssystem 
Förvaringssystemet som SP använder idag är hyllfackslagring och ställagelagring. 

Hyllfackslagringen utgör den främre delen av lagret närmast packstationen (småplockslagret), 

medan ställagelagringen utgör lagerlayoutens bakre förvaringsdel (storplockslagret), vilket 

illustreras i figur 15.  

 

 
Figur 15 - SP:s förvaringssystem 

Ställagelagring 

Ställagelagringen på SP:s distributionscentral utgör lagerlayoutens storplockslager och avser 

att lagra stora artiklar eller större kvantiteter av en artikel. Artiklarna inom förvaringssystemet 

lagras antigen på träpall i avsedda pallfack eller på de hyllplan som förekommer inom ställagen 

som ej kräver att artiklarna är lagerförda på en pall. 

Hyllfackslagring   

Hyllfackslagringen på SP:s distributionscentral utgör lagerlayoutens småplockslager. Syftet 

med hyllfackslagringen är att mindre och mer lätthanterliga artiklar ska ha sina lagringsplatser 

inom området. Verksamhetens bristande artikelplacering har medfört att hyllplanen i 

hyllfackslagringen är dimensionerade för att passa även större artiklar, vilket strider mot vad 

grundtanken bakom småplockslagret var. Inom hyllfackslagringen finns det två olika mått på 

ställagen och tre olika utföranden av hyllkonstruktioner vilket illustreras i figur 16. 

Hyllkonstruktion small och large har samma mått på dess ställage som är 250 cm hög, 130 cm 

bred och 60 cm djup. Hyllkonstruktion medium har måtten 250 cm hög, 130 cm bred och 30 

cm djup på dess ställage.  

 

Hyllkonstruktion small (S) består av sex stycken hyllplan med fyra stycken större boxar på 

varje plan. En box består av åtta artikelplatser vilket medför att det på varje hyllplan existerar 

32 artikelplatser. Hyllkonstruktionen lagerhåller företagets minsta storlek på artikelsortimentet, 

exempelvis minneskort. 
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Hyllkonstruktion medium (M) består av sju stycken hyllplan med åtta stycken boxar på varje 

plan. En box utgör en artikelplats vilket medför att det på varje hyllplan existerar åtta 

artikelplatser. Hyllkonstruktionen lagerhåller artiklar av liten karaktär men stora nog att de ej 

få plats på S-lagringsplatserna. Hyllkonstruktion M är idag inte optimalt anpassad efter boxarna 

som artiklarna lagerhålls i, vilket bidragit till att mycket onödig luft uppstått mellan hyllplanen. 

 

Hyllkonstruktion large (L) består av sex stycken hyllplan, där varje plan utgör fyra 

artikelplatser. I denna hyllkonstruktion placeras inte artiklarna i någon lagringsbox, utan varje 

artikel lagras på hyllplanet i ytteremballaget eller i originalförpackningen. De artiklar som 

lagras i hyllkonstruktion L variera kraftigt i storlek och kvantitet vilket medfört att luft uppstått 

mellan hyllorna. 

 

 

 
Figur 16 - SP:s hyllkonstruktioner 

Materialhantering 

Vagn 

Det mest frekventa materialhanteringsverktyget som SP:s lagerarbetare använder sig av vid 

orderplock är en vagn. Vagnen består av fyra våningar varav varje våning är indelad i fyra olika 

sektioner vilket illustreras i figur 17. Detta möjliggör att varje plockrutt kan hantera 16 olika 

order samtidigt. Uppdelningen finns till som stöd för att lagerarbetarna lätt skall kunna hålla 

koll på vilka artiklar som hör till vilken order. I vissa fall då artiklar är skrymmande används 

vagnens ovansida för att få plats med otympliga artiklarna. Ansvaret ligger då på att arbetaren 

själv har koll på vilken order artikeln tillhör. På ena kortsidan av vagnen sitter en dator 

förankrad vilken innehåller informationen som lagerarbetaren måste ha för att fullfölja en 

orderplockprocess. Datorn är ej transportabel vilket innebär att arbetarna är bundna till att 

ständigt flytta med vagnen runt hela plockrutten. Vagnen är 155 cm lång och 65 cm bred.  
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Figur 17 - SP:s mest frekvent använda materialhanteringsverktyg 

Övriga materialhanteringsverktyg 

I figur 18 illustrerar de övriga varianterna av materialhanteringsverktyg som SP använder under 

orderplocket. Skjutstativ- och palltruck används enbart i storplockslagret. Skjutstativtruck 

används i snitt tre till fyra gånger per vecka och palltruck används i snitt fem till sex gånger per 

vecka.  

 

 
Figur 18 – SP:s övriga materialhanteringsverktyg 

Ett annat materialhanteringsverktyg som är vanligt förekommande i både små- och 

storplockslagret är stegar. Cirka 15 stegar finns utplacerade i lagret för att möjliggöra lättare 

åtkomst av de artiklar som är placerade där den mänskliga plockförmågan är begränsad. 

Stegarna används i genomsnitt nio till tio gånger per vecka och utgör i vissa fall hinder i 

plockgångarna vilket leder till att lagerarbetarna antingen måste gå en omväg runt stegen eller 

flytta på den. 
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4.2.2 Form av lagerlayout 
SP:s nuvarande form av lagerlayout består av både vertikala och horisontella plockgångar vilket 

illustreras med de röda streckade linjerna i figur 19. Primärgångarna är de större gångarna i 

lagret där det mest frekventa flödet sker, medan sekundärgångarna beskriver de kortare och 

smalare gångarna som leder lagerarbetarna till en specifik lagringsplats.  

 

 
Figur 19 - SP:s form av lagerlayout 

 

Småplockslagret består idag till största del av vertikala hyllanordningar men med en horisontell 

hylla som sträcker sig längs med övre delen av lagret. I småplockslagret är en vägg placerad i 

mitten av lagret fram till och med hylla nummer tolv, vilket hindrar visst genomflöde. Avståndet 

på sekundärgångarna mellan hyllorna i småplockslagret varierar från 90 till 140 cm.  

 

4.2.3 Ruttplanering 
Principen som gäller vid ruttplanering av orderplocket på SP:s distributionscentral kan utföras 

likt de två olika exemplen i figur 20. Orderplockaren börjar alltid vid start. En orderlista med 

sorterade plockplatser efter hyllkonstruktioner och ställage finns som underlag för rutten. Med 

hjälp av orderplockvagnen jobbar sig sedan lagerarbetaren systematiskt runt i primärgångarna 

på lagret. Enbart de sekundärgångar som innehåller artiklar i ordern nyttjas, övriga lagergångar 

passeras. Orderraderna sorteras idag i en viss ordning vilket kräver att lagerarbetaren måste 

följa den specifika rutten och alltid återvända till huvudgången. Väggen i mitten av 

småplockslagret kan i vissa fall innebära en lång omväg i orderplockrutten. Detta scenario 

illustreras i exempel 2 i figur 20 där alla plockplatser är i början av småplockslagret, men lagrets 

layout kräver att rutten måste gå hela vägen runt hyllanordningarna ändå.  
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Figur 20 - Exempel på ruttplanering SP 

4.3 Artikelplacering 

4.3.1 Lagringsprinciper 
SP:s lagerhantering sker i dagsläget semiautomatiskt genom en automatiskdel där 

affärssystemet Microsoft Dynamics NAV ger artiklar dess lagringsplats och en manuelldel där 

lagerarbetaren plockar artiklar för hand. Vidare finns det ingen speciell princip som 

verksamheten följer vid artikelplacering. Vid inlagring tilldelar verksamhetens affärssystem 

artikeln en slumpmässig lagringsplats oberoende vart den förgående lagringsplatsen av samma 

artikel varit belägen. Affärssystemet kan idag inte känna av artikelns dimensioner vilket 

medfört att en artikels lagringsplats kan bli placerad både på små- och storplockslagret.   

 

Affärssystemet har däremot en tendens att ge förslag på lagringsplatser i lagrets vänstra hörn, i 

slutet av plockrutten. Placeringen illustreras i figur 21. Anledningen till detta tycks vara okänd 

för företaget. Situationen har lett till att lagringsplatserna ofta är fulla i slutet av plockrutten, 

medan tomma lagerplatser ofta förekommer i plockruttens start.  

 

 
 

Figur 21 - Artikelplacering vid inlagring 
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När en artikel levereras till distributionscentralen som fortfarande har saldo i lager, känner 

affärssystemet av vart den befintliga lagerplatser är belägen. På så vis kan artikeln placeras i 

anslutning till den befintliga lagringsplatsen, vilket bidrar till att plockplats och buffertplats blir 

placerade på samma ställe. 

 

Situationer där artiklar vid inleverans inte får plats på affärssystemets tilldelade lagringsplats, 

kan en så kallad journal utföras. En journal är en manuell åtgärd där lagerarbetaren själv 

fastställer en ny lagringsplats som finns tillgänglig, lagom för produktens storlek och kvantitet. 

Att genomföra en journal tar tid och är något som lagerarbetarna främst vill undvika. 

 

4.3.2 Zonindelning 
SP är idag indelat i två zoner. Den ena zonen är småplockslager där mindre artiklar avses att 

lagras, medan den andra zonen är ett storplockslager som är anpassat för större och tyngre 

artiklar. I dagsläget finns det ingen tydlig dimension vad som egentligen är en liten eller stor 

artikel. Det är därför inte ovanligt att lagerarbetarna stöter på stora artiklar som är placerade i 

småplockslagret och tvärt om. I övrigt finns det inga bestämda zoner dit artiklarna skall 

placeras.  

 

4.3.3 Artikelklassificering (ABC-analys) 
I nuläget har SP ingen ABC-klassificering på sina lagrade artiklar. Anledningen till avsaknaden 

av artikelklassificering är brist på kompetens och resurser inom verksamheten.  

4.4 Benchmarking 
Som en del av datainsamlingen ingick en benchmarking för att införskaffa kunskaper om hur 

avancerad lagerlogistik kan framställas. Benchmarkingen genomfördes på företaget Mobis 

Parts europé. Mobis har två övergripande zonindelningar, en för stora artiklar och en för små. I 

småplockslagret har dem ytterligare zonindelningar baserat på artiklarnas storlek. I början av 

småplockslagret är de allra minsta artiklarna lagrade, med efterföljande storlek i stigande 

ordning. Alla lagringsplatser har en standardbox dit artiklarna placeras vid inlagring. Det finns 

idag sex stycken olika storlekar på standardboxar i småplockslagret där hyllorna är anpassade 

efter boxarna. Figur 22 visualiserar tre olika exempel på hur förvaringssystemen ser ut på 

Mobis. 

 

 
Figur 22 - Förvaringssystem Mobis 
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Mobis har en artikelklassificering som är strukturerad enligt figur 23 där det mest frekvent 

köpta artiklarna (A-artiklar) är placerade närmaste orderplockgången. Vid inlagring väljer 

lagerarbetaren manuellt en box som är tom förutsatt att artikeln befinner sig på rätt zon. Detta 

innebär att fyllnadsgraden är högre på de lagringsplatser närmast orderplockgången i varje zon.  

 

 
 

Figur 23 - Mobis form av layout, artikelklassificering & plockrutt 
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5 Analys 
Kapitel fem innehåller den analys som genomförts där empiri jämförts mot det teoretiska 
ramverket. Frågeställningarna som tidigare ställdes i projektrapporten besvaras och leder in 

läsaren till nästkommande avsnitt. 

5.1 Frågeställning 1 
Vilka problem kan förekomma i lagerlayouten på en distributionscentral som påverkar 
effektiviteten i plockflödet? 

 

5.1.1 Förvaringssystem 
SP:s förvaringssystem är uppdelat i två zoner och lagerhållningen inom båda sker manuellt. 

Rouwenhorst et al. (2000) menar att beroende på vad det är för artikel som ska lagras kan olika 

förvaringssystem användas för att utnyttja förvaringskapaciteten på bästa sätt. SP:s 

förvaringssystem består av ställagelagring och hyllfackslagring. Jonsson och Mattsson (2016) 

menar att hyllfackslagringens syfte är att lagerhålla mindre artiklar, vilka kan bestå av större 

kvantiteter. Vidare påstår Rouwenhorst et al. (2000) att tekniken är effektiv vid orderplocket då 

den lagerhåller mindre artiklar, vilket stämmer överens med SP:s hyllfackslagringen som avser 

att lagra mindre och mer lätthanterliga artiklar i småplockslagret.  

 

Lumsden (2012) påpekar att en fördel med hyllfackslagringen är att hyllplanen kan anpassas 

efter verksamhetens artiklar genom olika höjder. Individuell anpassning kan enligt 

Rouwenhorst (2000) möjliggöra effektiv lagerhållning. I SP:s hyllfackslagring har hyllplanen 

idag inte anpassats optimalt efter verksamhetens artiklar som varierar i storlek och kvantitet. 

Detta har medfört att det uppstått outnyttjad kapacitet i form överflödiga utrymmen, vilket 

enligt Henn et al. (2013) resulterar i höga anläggningskostnader, luft och konditionering. 

 

5.1.2 Materialhantering 
Materialhantering avser den utrustning som används för att hantera artiklar i lager (Jonsson & 

Mattsson, 2016). Ett manuellt lager, likt SP:s distributionslager, kräver den enklaste formen av 

materialhantering då lagerarbetarna själva går och plockar order. Water (2003) beskriver vidare 

att utrustningen i ett manuellt lager måste vara anpassat efter den mänskliga förmågan. I SP:s 

småplockslager används främst en vagn vid orderplock och stegar för att lättare komma åt 

artikelplatserna då den mänskliga förmågan i vissa fall är begränsad. Problemet med 

orderplocksvagnen är att SP:s lagerlayout inte är anpassad efter denna, vilket skapar icke-

värdeskapande aktiviteter. Wahab et al. (2013) beskriver denna slöseri som ”onödiga 

transporter” då orderplockvagnen placeras i primärgången, medan lagerarbetaren måste gå 

fram- och tillbaka för att lasta av artiklarna. Stegarna som dagligen används är ett annat exempel 

på det som Wahab et al. (2013) beskriver som ”onödiga transporter” då dessa måste hämtas 

för att lagerarbetaren skall nå till en viss artikelplats. Vrat (2014) beskriver att en effektivisering 

av lagerlayouten eller en anpassning av hanteringsverktygen, kan reducera dessa onödiga 

aktiviteter. 
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5.1.3 Former av lagerlayout 
Det finns två generella typer av lagerlayout, den traditionella och den moderna lagerlayouten 

(Henn et al., 2013; Öztürkoglu et al., 2014). Den traditionella layouten är fördelaktig då stora 

volymer skall hanteras och lagerytan i lagret avses att maximeras (Jonsson & Mattsson, 2016). 

Henn et al. (2013) menar att den moderna lagerlayouten, även benämnd U-formad layout, 

passar bäst för verksamheter med brett utbud. Nackdelen med den U-formade layouten är att 

den kräver större utrymme än den traditionella (Henn et al., 2013). 

 

SP:s plockrutt startar och avslutas på samma sida av lagret vilket enligt Jonsson och Mattsson 

(2016) stämmer överens med den U-formade lagerlayouten. Lagret består även av både 

horisontella och vertikala korsgångar, vilket är kännetecken för den U-formade layouten (Henn 

et al., 2013). I dagsläget lider SP av mycket outnyttjad kapacitet, vilket bidrar till att den U-

formade lagerlayouten passar bra för verksamheten. SP har relativt låga volymer som hanteras, 

vilket enligt Jonsson och Mattson (2016) är ett argument till att inte använda den traditionella 

lagerlayouten. I dagsläget är därmed den U-formade lagerlayouten mest optimal för SP. Trots 

en bra disposition finns det förbättringar som bör åtgärdas i form av viss ombyggnation för att 
utveckla layouten och effektivisera orderplocket.  

 

5.1.4 Ruttmetoder 
Det finns två generella standarder för ruttplanering. En genomlöpande ruttplanering där 

orderplockaren följer samma riktning eller en returfärdsprincip där lagerarbetaren hämtar 

artikeln för att sedan återvända till huvudgången (Pan et al., 2014). SP använder idag en 

returfärdsprincip då en vägg är placerad fram till hylla tolv i småplockslagret, vilket gör att 

lagerarbetaren därmed måste återvända till primärgången. Koster et al. (2006) kallar denna typ 

av ruttplanering för ”mid-point” vilket innebär att orderplockaren kan behöva gå in i samma 

gång två gånger, men från motsatt håll på grund av blockering eller plockturordning.  

 

Problemet med dagens ruttmetod är att sekundärgångarna är för smala vilket säger emot 

returfärdsprincipen som kräver fria ytor och en tydlig artikelklassificering (Henn et al., 2013). 

Vidare är en genomlöpande ruttplanering i dagsläget heller inte implementerbar då det 

förekommer blockering i mitten av sekundärgångarna i småplockslagret, vilket skulle förhindra 

genomflöde.  

 

5.1.5 Sammanställning av problem – Lagerlayout 
I tabell 8 presenteras en sammanställning av de problem som identifierats i SP:s lagerlayout. 

 
Tabell 8 - SP:s identifierade problem - Lagerlayout 
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5.2 Frågeställning 2 
Vilka problem kan förekomma i artikelplaceringen på en distributionscentral som påverkar 

effektiviteten i plockflödet? 
 

5.2.1 Lagringsprinciper 
Det finns två frekvent använda lagringsprinciper, flytande eller fast lokalisering (Jonsson & 

Mattsson, 2016). SP använder sig av en semiautomatisk lagerhantering utan någon speciell 

princip som följs vid artikelplaceringen. Inkommande artiklar som inte har någon befintlig 

artikelplats, placeras slumpmässigt ut på någon av de tomma lagringsplatserna i lagret. Om en 

artikel redan finns lagerförd kommer den inkommande leveransen placeras på den befintliga 

lagringsplatsen. SP:s princip stämmer överens med vad Jonsson och Mattsson (2016) kallar för 

flytande lokalisering.  

 

Roodbergen et al. (2007) menar att flytande lokalisering kräver ett välutvecklat affärssystem 

för att fungera effektivt. SP:s affärssystem ger idag aktuell information kring artiklars befintliga 

lagringsplatser och tomma lagringsplatser, men är bristande i det avseende då systemet 

exempelvis inte känner av produktens dimensioner. Detta medför att lagerarbetarna flera gånger 

dagligen måste utföra journaler för att möjliggöra ett byte av lagringsplats. En journal tar tid att 

utföra, vilket skapar mycket onödigt arbete. Detta problem kan identifieras med de som Wahab 

et al. (2013) beskriver som ”felfunktion” där omarbete genomförs. Roodberg et al. (2007) menar 

att brister i affärssystemet påverkar effektiviteten i plockflödet vid flytande lokalisering. SP 

måste därför se över sitt affärssystem för att identifiera vilka förbättringar som krävs. 

 

5.2.2 Zonindelning 
Att kategorisera och dela upp ett lager i mindre delar benämns enligt Jonsson och Mattson 

(2016) för zonindelning. Fördelen med zonindelning är att personal kan hämta liknande artiklar 

på samma ställe, vilket skapar ett effektivare materialuttag med lägre hanteringskostnader 

(Petersen & Aase, 2003; Gils et al., 2016). SP har idag enbart en zonindelning som enligt 

Lumsden (2012) kallas ”storleksprincipen”. Storleksprincipen innebär att artiklar av samma 

storlek placeras tillsammans. Uppdelningen möjliggör att förvarningssystemen kan anpassas 

bättre vilket är av stor vikt för SP, då storleken på artiklarna idag varierar kraftigt. Problemet 

hos SP är att det inte finns någon tydlig dimensionering kring vad som är en liten eller stor 

artikel, vilket har bidragit till att småplockslagret är anpassat både för små- och stora artiklar. 

 

Lumsden (2012) skriver att en U-formad lagerlayout ger bäst resultat vid zonindelning. Olika 

kombinationer av zonindelningar kan även vara effektiv vid U-formad lagerlagerlayout 

(Lumsden, 2012). Då SP idag har en U-formad lagerlayout skulle de med hjälp av nya 

zonindelningar kunna optimera lagret, vilket kan reducera onödigt hanteringsarbete som sker 

inom verksamheten idag. 
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5.2.3 Artikelklassificering (ABC-analys)  
Enligt Lumsden (2012) har verksamheter svårt att identifiera vilka artiklar som är av mest 

betydelse för verksamheten. Vidare menar författaren att verksamheter bör använda ABC-

klassificering för att säkerhetsställa hög resursfördelning till de mest betydande artiklarna. SP 

saknar all sorts klassificering på sina lagrade artiklar idag på grund av resursbrist och bristande 

kompetens, vilket medfört att verksamheten inte vet vilken artikel som bör prioriteras. Enligt 

Lumsden (2012) kan bristande artikelplacering likvideras med en ABC-klassificering, som 

utgör ett underlag för artikelplacering och bidrar till ett mer effektivt plockflöde.  

 

Brist på artikelklassificering innebär därmed att en frekvent köpt artikel kan ha sin lagringsplats 

längst bort från packstationen eller vara placerad på en svåråtkomlig lagringsplats högt upp i 

förvaringssystemet. Detta problem innebär att lagerarbetaren kan behöva gå långa sträckor eller 

sträcka sig för att komma åt den specifika artikeln. Detta problem stämmer överens med de som 

Wahab et al. (2012) beskriver som ”onödiga rörelser” och ”onödiga transporter” vilket är 

aktiviteter som ej tillför något värde för företaget. 

 

5.2.4 Sammanställning av problem – Artikelplacering 
I tabell 9 presenteras en sammanställning av de problem som identifierats i SP:s 

artikelplacering. 

 
Tabell 9 - SP:s identifierade problem – Artikelplacering  
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5.3 Frågeställning 3 
Vilka förbättringar kan genomföras i lagerlayouten och artikelplaceringen på en 

distributionscentral för att effektivisera plockflödet? 
 

Flera olika problem har uppmärksammats i SP:s lagerlayout och artikelplacering som bör 

åtgärdas för att möjliggöra ökad effektivitet i plockflödet. En ansenlig start som kan ligga till 

grund för utformning av framtida layout är att identifiera vilka artiklar som är av störts betydelse 

för verksamheten. Roodbergen et al. (2007) beskriver metoden ABC-analys som ett effektivt 

tillvägagångssätt för identifiering av betydelsefulla artiklar. 

 

5.3.1 Artikelklassificering (ABC-analys) 
Vid utformning av en ABC-analys finns det enligt Lumsden (2012) tre kriterier att utgå från.  

 

1. Vilket kriterium skall ligga till grund för analysen. 

Det vanligaste kriteriet för en ABC-analys är enligt Mattsson (2005) att klassificera artiklar 

efter volymvärdet. Vidare beskriver Mattsson (2005) uttagsfrekvens som ett annat välanvänt 

kriterium. Då SP:s syfte med layoutförändringen är att reducera icke-värdeskapande aktiviteter 

för att möjliggöra ökad effektiviteten i plockflödet, är enbart uttagsfrekvensen av betydelse att 

granskas som kriterium i ABC-analysen. Värdet på artiklarna kommer således uteslutas då det 

ej anses betydelsefullt i detta fall. 

 

2. Rangordna artiklarna i fallande ordning efter de kriteriet som valts. 
SP:s lager består av ca 5 500 unika artiklar. För att erhålla information kring SP:s artiklar med 

högst plockfrekvens har rådata sorterats baserat på den principen som Lumsden (2012) 

beskriver som ”popularitetsprincipen”. I tabell 10 presenteras de 30 artiklar som har högst 

uttagsfrekvens per månad (baserat på rådata från Microsoft Dynamics NAV 20/3–2018). 

Tabellen innehåller några av de artiklar som anses vara av störst betydelse för verksamheten då 

de plockas frekvent, vilka Roodbergen et al. (2007) påstår bör placeras nära packstationen.  

 
Tabell 10 - Utdrag från rangordningen av SP:s artiklars plockfrekvens 
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3. Gruppera artiklar efter andel av det totala kriteriet. 

En grundprincip som Jonsson och Mattson (2016) beskriver är att A-klassen står för 20% av 

artiklarna och 80% av kriteriet. B-klassen står för 40% av artiklarna och 15% av kriteriet. C-

klassen står för 40% av artiklarna och 5% av kriteriet. Kriteriet i SP:s fall är uttagsfrekvensen. 

Grundprincipen är dock något som Vrat (2014) påstår vara en prototyp och i verkligheten kan 

procentsatsen variera från fall till fall. 

 

I SP:s ABC-analys har artiklar delats in enligt tabell 11 som sedan visualiseras i en graf i figur 

24. A-klassificering innefattar de artiklar som har en uttagsfrekvens mellan 6–428 

gånger/månad. B-klassificeringen innefattar de artiklar som plockas mellan två till fem 

gånger/månad och C-klassificeringen innefattar de artiklar som plockas en gång eller mindre 

per månad. 

 
Tabell 11 - Indelning av A, B och C klasserna 

 
 

 
Figur 24 - SP:s ABC-analys 

SP har enligt analysen ca 50% C-klassificerade artiklar i sitt sortiment. Majoriteten av dessa 

artiklar har väldigt låg köpfrekvens per månad. Med syfte att utnyttja lagrets kapacitet till fullo 

har därför ytterligare en parameter valts att läggas till i klassificeringen. I tabell 12 presenteras 

två uppdelningar av C-klassificeringen. C1 är de artiklar som i genomsnitt plockas en gång per 

månad, medan C2-artiklar har en uttagsfrekvens på under en gång per månad. Med hjälp av 

denna dimensionering kan C2-artiklar strategiskt placeras på de lagringsplatser som är av 

mindre betydelse för verksamheten.  
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Tabell 12 - Klassificering av C-artiklar 

 

Nuvarande artikelplacering baserat på ABC-analysen 

För att identifiera vart artiklar från de olika klasserna är placerade i dagens lagerlayout, har sex 

artiklar valts från varje klass. Urvalet har slumpmässigt valts bland artiklar som anses anpassade 

för ”småplockslagret”. I tabell 13 presenteras artiklarnas plockfrekvens och klassificering. I 

figur 25 visualiseras sedan de specifika artikelplaceringarna i dagens lagerlayout. 

 
Tabell 13 - Slumpmässigt urval från SP:s ABC-klassificering 

 
 

I figur 25 framgår det att klasserna idag är skilt utspridda över hela lagerområdet. Fem av 

artiklarna har dessutom sin lagringsplats på storplockslagret trots att de anses tillhöra 

småplocket. Detta medför en tydlig uppenbarelse om att artiklarna är i stort behov av 

omorganisering för att skapa ett effektivare plockflöde. Vrat (2014) påstår att det är av stor vikt 

att lägga rätt fokus på rätt artiklar. Genom att kategorisera och placera liknande artiklar intill 

varandra kan verksamheter höja sin lageromsättningshastighet vilket skapar effektivare 

lagerhantering. 

 

 
 

Figur 25 - Dagens artikelplacering baserat på ABC-analysen 
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5.3.2 Förvaringssystem 
Wahab et al. (2013) definierar icke-värdeskapande aktiviteter som mänskliga rörelser eller 

resurser som inte medför något värde för företaget eller kunden. I SP:s förvaringssystem har 

mycket outnyttjad kapacitet uppstått i form av luft i hyllfackslagringen. Luften har bidragit till 

att en ny dimensionering av hyllkonstruktionerna bör åtgärdas, vilket enligt Blecker-Shelley 

och Mortensen (2008) kan bidra till minskning av icke-värdeskapande aktiviteter. SP:s 

hyllkonstruktioner har dimensionerats om med syftet att optimera kapaciteten vilket 

visualiseras i figur 26. Figur 26 synliggör även de tre olika hyllkonstruktionernas exakta mått 

och antalet lagringsplatser per konstruktion.  

 

Med syfte att utnyttja kapaciteten till fullo i hyllorna kommer det två/tre översta hyllplanen i 

lagret vara reserverade för C2-artiklar. Detta innebär att frekvent köpta artiklar inte kommer bli 

placerade på en höjd som är svåråtkomlig. Wahab et al. (2013) menar att en sådan anpassning 

kommer minska verksamhetens icke-värdeskapande aktiviteter i form av onödiga rörelser och 

onödiga transporter, då lagerarbetaren inte behöver sträcka sig eller inhämta stege för att nå en 

artikel som plockas ofta. 
 

De tre hyllkonstruktion har olika dimensioner på dess hyllplan för att möjliggöra lagerhållning 

av olika storlekar och kvantiteter utav verksamhetens artiklar. Lumsden (2012) påpekar att 

rörliga hyllplan är effektivt för att optimera kapacitet och eliminera icke-värdeskapande 

aktiviteter. I småplocklagret är hyllkonstruktion S utformad för att lagerhålla mindre artiklar, 

hyllkonstruktion M är utformad för att lagerhålla medelstora artiklar och hyllkonstruktion L 

utformad för att lagerhålla stora artiklar. I storplockslagret lagras de artiklar som är för stora för 

småplockslagret eller som lagras i stora kvantiteter och därav kräver en större lageryta. Dessa 

artiklar benämns i tabell 13 som bigbox (B).  

 

För att tydliggöra vart gränsen går mellan en artikel som skall lagras på små- eller 

storplockslagret har en lagringsbox införts även i hyllkonstruktion L vilket i framtiden 

möjliggör tydligare dimensionering. Artiklar som ej får plats på en lagringsplats L kommer 

direkt kunna klassas som en B. Denna förbättring kommer leda till att den nuvarande 

zonindelningen som Lumsden (2012) beskriver som ”storleksprincipen” kommer bli tydligare, 

med mindre felplaceringar och bättre utnyttjade förvaringssystem.  

 

Figur 26 - Förbättrade förvaringssystem 
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Vidare har antalet artiklar som tillhör de olika hyllkonstruktionerna kalkylerats fram med 

underlag från vilken artikel som tillhör vilken ABC-klassificering. I tabell 14 visualiseras 

antalet S, M, L och B artiklar som tillhör respektive klassificering.  

 
Tabell 14 - Antal artiklar som tillhör S, M, L och B lagring baserat på ABC-klassificering  

 
 

Baserat på de nya hyllkonstruktionernas, antal artikelplatser och totalt antal artiklar per klass 

har antalet hyllor som krävs för småplockslagret kunnat kalkylerats fram. Vid beräkningen har 

hänsyn tagits till ytterligare en parameter som inkluderar en viss säkerhet. För att kunna täcka 

upp för ojämn efterfrågan och lagerhållning påpekar Kampen et al. (2010) att verksamheter 

måste använda sig av olika säkerhetsmekanismer. Jonsson och Mattson (2016) menar att 
säkerhetslager är en bra metod att använda för att täcka upp vid exempelvis hög efterfrågan, 

vilket direkt påverkar lagerhållningen. För de mest frekvent köpta artiklarna A samt B har en 

säkerhet på 20% beräknats in i lagerhållningen, för de mindre frekvent köpta artiklarna C1 samt 

C2 har 10% respektive 0% beräknats in som säkerhet i dess lagerhållning.  Med utgångspunkt 

från kalkyleringen visualiserar tabell 15 hur många hyllor av varje konstruktion som krävs för 

att lagerhålla alla SP:s småplocksartiklar. Totalt krävs det 20 stycken av hyllkonstruktion S, 22 

stycken av hyllkonstruktion M samt 30 stycken av hyllkonstruktion L. 

 
Tabell 15 - Antal hyllor i småplockslagret per ABC-klass 

 
 

Med hjälp av ABC-klassificering och ny dimensionering av förvaringssystemen menar 

Rowenhorst (2000) och Lumsden (2012) att verksamheter kan utnyttja sin lagringskapacitet på 

bästa sätt vilket möjliggör effektiv lagerhållning och underlättande vid plockflödet.  

 

5.3.3 Materialhantering 
Vid hantering av artiklar kräver verksamheter viss utrustning (Jonsson & Mattsson, 2016). SP:s 

distributionslager sker manuellt och enligt Water (2003) kräver verksamheten därmed den 

enklaste formen av utrustning. Materialhanteringsutrustningen på SP:s småplockslager består 

av orderplocksvagn och stege som används vid plock av artiklar. För att förebygga 

begränsningar i orderplocket påpekar Vrat (2014) att verksamheter kan effektivisera 

lagerlayouten eller anpassa hanteringsutrustningen. I SP:s fall påverkas hanteringsutrustningen 

av den bristande lagerlayouten vilket gör en effektivisering av lagerlayouten nödvändig. Vid 

effektivisering av layouten kommer SP:s nuvarande hanteringsutrustning kunna fortsättas att 

användas.  
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5.3.4 Form av lagerlayout 
Tre förslag till ny lagerlayout har konstruerats fram baserat på de nya förbättrade 

förvaringssystemet som tidigare presenterats. Väggen som skilde småplockslagret i två delar 

har i de nya förbättrare layouterna valts att rivas för att skapa ett bättre genomflöde, vilket 

Lumsden (2012) beskriver som en viktig parameter för effektiv lagerhållning. Hyllorna har 

dessutom placerats med hänsyn till permanenta bärande stolpar som upptäcktes inbyggda i den 

tidigare skiljeväggen. 

 

Den U-formade lagerlayouten har fortsättningsvis valts att brukas då Jonsson och Mattsson 

(2016) beskriver den som effektiv för verksamheter med låga volymer, vilket stämmer överens 

med SP lagerhållning. Vidare menar Lumsden (2012) att en U-formad layout ger bäst resultat 

vid zonindelning. Efter genomförd ABC-analys är därmed den U-formade layouten mest 

optimal för SP:s lagerhållning. 

 

I figur 27 illustreras första förslaget till en ny lagerlayout. Som konsekvens av det nya 

förbättrade förvaringssystemet, har flertal hyllsektioner kunnat reducerats. Detta medför att 
sekundärgångarna i lagret kunnat breddas, vilket möjliggör att två orderplocksvagnar i 

framtiden kan mötas. Vrat (2014) beskriver denna anpassning som en förbättring vilket 

eliminerar icke-värdeskapande aktiviteter, då orderplockarna slipper vänta och ta hänsyn till 

varandra. Framkomligheten i sekundärgångarna bidrar också till reducering av det som Wahab 

et al. (2013) beskriver som ”onödigt transportavstånd”, då lagerarbetarna kan föra med sig 

orderplockagnen in i lagergången och därmed undviker att behöva gå fram- och tillbaka till 

primärgången. 

 

 
Figur 27 - Layoutförbättring 1 
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I figur 28 illustreras andra förslaget till ny lagerlayout. Skillnaden i detta förslag jämfört med 

det första är att en korsgång har placerats i mitten av lagret för att möjliggöra ett effektivare 

orderplock. Öztürkoglu et al. (2014) beskriver korsgångar som fördelaktiga då fler än en artikel 

ska plockas, vilket stämmer överens med SP:s lagerhantering då dem oftast plockar 16 order 

samtidigt.  

 

 
Figur 28 - Layoutförbättring 2 

I figur 29 beskrivs det sista förslaget till ny lagerlayout där hyllorna zonindelats efter 

”storleksprincipen”. Denna metod beskriver Lumsden (2012) som effektiv då artiklar i samma 

storleksklass bör hanteras på liknande vis. Även i detta förslag har en korsgång placerats i 

mitten vilket möjliggör ett differentierat orderplock. Denna layout går att identifiera med den 

dispositionen som benchmarkingföretaget Mobis använde sig utav. 

 

 
Figur 29 - Layoutförbättring 3 
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5.3.5 Zonindelning 
Baserat på de tre förbättrade layouterna skiljer sig lagerhållningen av SP:s artiklar åt för att 

kunna vara så effektivt som möjligt. Gemensamt för lagringen inom layouterna är att alla 

förslagen utgår ifrån en zonindelning som Lumsden (2012) benämner ”popularitetsprincipen”. 

Popularitetsprincipen, även kallat ABC-klassificering, innebär att verksamheten lagrar de 

artiklar som har högst uttagsfrekvens i den zon som är närmst plockningsstationen (Lumsden, 

2012). Gils et al. (2016) menar att principen kan skapa ett effektivare materialuttag och mindre 

hanteringsarbeten. Vidare beskriver Roodbergen (2012) att verksamheter kan använda olika 

utföranden av klassificering för att tilldela A, B och C-artiklar dess lagringsplatser beroende på 

lagrets utformning.  

 

ABC-klassificeringen för layoutförbättring 1 som visualiseras i figur 30 innebär en 

lagringsprincip som Roodbergen (2012) benämner ”across-aisle storage”. Principen innebär 

att A-artiklar tilldelas de närmsta platserna i förhållande till packningsstationen. B-artiklar 

lagras efter A-artiklarna och längst ifrån packningsstationen lagras C1-artiklar. C2-artiklar 

lagras i denna studie på de två översta hyllplanen i hela småplockslagret.  
 

Valet att placera L-artiklar närmast packstationen är också beräknat på frekvens. Vissa mindre 

artiklar som har hög köpfrekvens har valt att klassificeras som en L-artikel för att de i annat fall 

skulle kräva flera lagringsplatser i hyllkonstruktion S. För att slippa buffertplatser valdes därför 

en större lagringsplats till dessa artiklar, vilket gör att en större kvantitet får plats. 

 

 
 

Figur 30 - Lagringsprincip layoutförbättring 1 
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ABC-klassificeringen för layoutförbättring 2 visualiseras i figur 31 och innebär samma princip 

som föregående exempel. 

 

 

 

Figur 31 - Lagringsprincip layoutförbättring 2 

 

ABC-klassificeringen för layoutförbättring 3 innebär en lagringsprincip som Roodbergen 

(2012) benämner ”within-asile storage” och visualiseras i figur 32. Principen innebär att 

artiklarna som plockas mest frekvent (A-artiklarna) placeras närmast huvudgången för att öka 

lättillgängligheten och minska transportavstånden. C2-artiklar lagras i denna studie på de två 

översta hyllplanen i hela småplockslagret. Denna typ av zonindelning går att identifieras med 

den artikelklassificering som observerades på benchmarkingföretaget Mobis. 

  

 
 

Figur 32 - Lagringsprincip layoutförbättring 3 
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5.3.6 Ruttmetoder 
I figur 33 visualiseras hur en plockrutt skulle kunna se ut i layoutförbättring 1. Detta är en 

genomlöpande ruttmetod där gångarna är så pass breda att möjligheten till att manövrera 

orderplockvagnen existerar. Koster (2006) beskriver denna ruttmetod som ”combined” vilket 

passar bra när det finns gott om utrymme i lagret. 

 

 
Figur 33 - Plockrutt layoutförbättring 1 

Till layoutförbättring 2 beskriver Koster (2006) ruttmetoden ”optimal”, vilket visualiseras i 

figur 34. Denna rutt verkar genom att ta den absolut kortaste vägen till lagringsplatsen. Start- 

och slut har därför ingen bestämd plats utan kan variera från order till order. Korsgången 

möjliggör genvägar som kan användas för att effektivisera plockrundan.  

 

 
Figur 34 - Plockrutt layoutförbättring 2 
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I figur 35 exemplifieras en möjlig ruttmetod för layoutförbättring 3. Koster (2006) beskriver 

denna rutt som ”return” då orderplockaren alltid återvänder till primärgången. I layouten utgår 

plockaren alltid från korsgången och jobbar sig sedan nedåt i lagret för att tillslut återvända till 

packstationen. Denna ruttmetod liknar den som identifierades på benchmarkingföretaget 

Mobis. 

 

 
Figur 35 - Plockrutt layoutförbättring 3 

5.3.7 Lagringsprinciper 
Den flytande lagringsprincipen har fortsättningsvis valts trots dagens bristande affärssystem, 

vilket Roodberg (2007) påpekar är en nödvändighet. Malmborg (2012) skriver att nytt optimerat 

lager bör använda sig av flytande lagerplacering för att möjliggöra störts utnyttjandegrad. Med 

ny zonindelning och lagerlayout kommer den flytande lagerplaceringen vara mest lämplig på 

SP:s lager, vilket möjliggör utnyttjandet av dess lagringskapacitet till närmre 100% (Malmborg, 

2012). Ett förbättrat affärssystem skulle däremot höja effektiviteten ännu mera. 

 

5.3.8 Sammanställning av förbättringsåtgärder – Lagerlayout 
 

I tabell 16 presenteras en sammanställning av de förbättringar som genomförts för att öka 

effektiviteten i plockflödet. 

 
Tabell 16 - Förbättringsförslag – Lagerlayout  
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5.3.9 Sammanställning av förbättringsåtgärder – Artikelplacering 
 

I tabell 17 presenteras en sammanställning av de förbättringar som genomförts för att öka 

effektiviteten i plockflödet. 

 
Tabell 17 - Förbättringsförslag – Artikelplacering  
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6 Diskussion och slutsats 
Kapitel sex ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Implikationer och 
begränsningar som uppstått under projektets gång presenteras. Kapitlet beskriver dessutom 

studiens slutsatser och rekommendationer, samt förslag för vidare forskning 

6.1 Resultat 
I kommande avsnitt beskrivs kortfattat svaren på frågeställningarna i studien. 

 

6.1.1 Frågeställning 1 
 

Vilka problem kan förekomma i lagerlayouten på en distributionscentral som påverkar 
effektiviteten i plockflödet? 

 

Flertal problem beträffande lagerlayouten har identifierats i studien som direkt kan påverka 

orderplockprocessen. Dåligt anpassade förvaringssystem mot distributionscentralens 

artikeldimensioneringar är ett problem som kan medföra låg fyllnadsgrad i hyllorna. Denna 

outnyttjade kapacitet innebär att fler hyllkonstruktioner utnyttjas i lagret än vad som egentligen 

är nödvändigt. Överskott av förvaringssystem kan påverka andra faktorer negativt i lagret, 

exempelvis användandet av materialhanteringsutrustning vid orderplock. När det är trångt i 

lagret råder det som konsekvens brist på framkomlighet. Detta innebär att så kallade ”slöserier” 

uppstår i orderplockprocessen då arbetet inte går att utföra så effektivt som möjligt.  

 

I studien framkommer även vikten av en välgenomtänkt layout. Formen på lagerlayouten är 

direkt kopplad till ruttmetoden i distributionscentralen. En dålig uppbyggd layout innebär 

begränsad möjlighet vid orderplocket, i vissa fall omvägar, vilket orsakar merarbete för 

verksamheten som kostar pengar i slutändan.  

 

6.1.2 Frågeställning 2 
 

Vilka problem kan förekomma i artikelplaceringen på en distributionscentral som påverkar 

effektiviteten i plockflödet? 
 

Ett av de problem som identifierats avseende artikelplaceringen är tillvägagångssättet vid 

inlagring. Det är en förutsättning att teknik och affärssystem klarar av vissa strategiska beslut 

för att artiklar skall kunna placeras på ett sätt som främjar orderplocket. Ett bristande system 

kan istället innebära merarbete för lagerarbetarna då manuella justeringar måste utföras, vilket 

inte tillför något värde vare sig för verksamheten eller kund. 

 

Ett annat identifierat problem är avsaknaden av zonindelning i lager. Att inte använda sig av 

någon form av zonindelning skulle kunna innebära att en frekvent köpt artikel blir placerad 

långt bort från packstationen. Det kan även innebära att dessa artiklar får tilldelat sin 

lagringsplats långt upp i hyllorna, vilket gör att lagerarbetaren antingen måste använda en stege 

eller sträcka sig för att nå den specifika artikeln. Vid orderplock skapar detta icke-

värdeskapande aktiviteter i form av onödiga transportavstånd och överarbete, vilket inte tillför 

något värde för verksamheten eller kund. 
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6.1.3 Frågeställning 3 
 

Vilka förbättringar kan genomföras i lagerlayouten och artikelplaceringen på en 

distributionscentral för att effektivisera plockflödet? 

 

Det har framkommit ur studien att artikelklassificeringen (ABC-klassificering) är en bra metod 

att använda som utgångspunkt för lagerlayoutens uppbyggnad. Genom att utföra en 

artikelklassificering kan verksamheter identifiera vilka artiklar som är av störst betydelse, vilket 

gör det möjligt att sedan kunna placera dessa strategiskt. ABC-klassificeringen kan genomföras 

på ett flertal olika sätt beroende på fall. I denna studie har uttagsfrekvens valts som 

huvudkriterium då ett av fallföretagets största problem var onödiga transportsträckor. Av den 

anledningen har de produkter som plockas mest frekvent placerats i anslutning till 

packstationen, vilket genererar ett effektivare orderplock. En förutsättning för att 

artikelklassificeringen skall fungera är att verksamheten har ett affärssystem som klarar av att 

kategorisera artiklarna efter ABC-klassificeringen vid inleverans.  

 
Baserat på klassificeringen kan sedan förvaringssystemen i lagret beräknats och optimeras. Att 

komprimera hyllorna innebär att den outnyttjad kapacitet kan reduceras. De artiklar som 

plockas mest frekvent bör också placeras på en höjd i hyllan där lagerarbetaren slipper sträcka 

sig eller inhämta en stege. Dessa förbättringar kommer minimera överarbetet och generera ett 

effektivare orderplock. 

 

De nya förbättrade förvaringssystemen kommer innebära att vissa hyllkonstruktioner kan 

reduceras vilket gör att lagergångarna kan breddas. Framkomligheten i lagret kommer således 

bli bättre. För att framkomligheten skall bli så effektiv som möjligt är dessutom ett genomflöde 

att föredra. För att införa ett bra genomflöde kan det krävas viss ombyggnation eller 

rekonstruktion av den nuvarande formen på layouten. När dessa förbättringar är åtgärdade kan 

en ny ruttmetod införas vilket kommer effektivisera orderplocket i sin helhet. 

6.2 Metoddiskussion  
För att identifiera studiens problemområde genomfördes en förstudie på en distributionscentral 

vilket resulterade i att studiens syfte och frågeställningar skildrades. Förstudien gav författarna 

förståelse kring den arbetsmetod som ansågs lämpligast för studien, vilket underlättat 

arbetsprocessen. 

 

Studiens design innebar en enfallsdesign med flera analysenheter. Yin (2007) anser att 

enfallsdesign är negativ mot validiteten då studien blir mindre generaliserbar än om studien 

använt en flerfallsdesign. För att öka verklighetsförankringen och generaliserbarheten i studien 

hade liknande problem behövt iakttas på flertalet verksamheter. Författarna har därav lagt stor 

vikt på att öka studiens kvalité genom att dokumentera tillvägagångssättet för att andra 
författare skall ha möjlighet att reproducera studien. Vidare kan studiens benchmarking ses som 

ett komplement till att höja validiteten, då författarna samlat in data från en liknande verksamhet 

där jämförelser mot fallföretaget genomförts. Benchmarkingföretaget har bidragit med 
värdefull information kring förbättringsförslag till studien då det anses vara föredömligt. Att 

endast utföra en benchmarking kan dock anses vara negativt mot kvalitén, då författarna 

omedvetet kan ha agerat partiskt.  

 

Vid studiens datainsamling valdes flertalet metoder för insamlandet av den empiriska data, 

vilket möjliggjort att flertalet respondenter med liknande kompetens haft möjlighet att yttra sig. 

Studiens observationer och benchmarking genomfördes via deltagande observationer. Syftet 

med deltagandet var att få en naturlig interaktion med de anställda där fokus har legat på att 

bilda goda relationer för att skapa en trygg miljö för respondenten. För att minska feltolkningar 

har spontana frågor ställts till flertalet respondenter för att verifiera svaren.  
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Ledande frågor har under de deltagande observationerna uteslutits vilket möjliggjort att 

respondenten fått yttra sin egen åsikt. För att höja kvalitén och säkerställa att primärdata 

uppfattats korrekt vid de deltagande observationerna användes en observationsmall (se bilaga 

1). Dessutom spelades svaren in från respondenterna, vilket möjliggjort efterföljande 

granskning vid osäkerhet. Under studien utfördes fem observationer med tre lagermedarbetare, 

logistikchefen samt inköpschefen för att få olika synvinklar i form av yrkesmässig erfarenhet 

på det studerade problemet. Författarna ansåg att fem observationer var tillräckligt för att uppnå 

studiens syfte men för att höja kvalitén ytterligare hade fler respondenter kunnat involverats i 

studien. 

 

Studiens enkät genomfördes för att möjliggöra att varje lagermedarbetare på fallstudiens 

lageravdelning skulle få möjlighet att yttra sig (se bilaga 2). Vid genomförandet fanns 

författarna tillgängliga för att besvara de frågor som uppkom, vilket möjliggjorde en viss 

interaktion med respondenterna för att undvika misstolkning. Enkäten stärkte den empirin som 

samlats in via observationer, vilket bidrog till att studiens kvalité kunde höjas. För att höja 

kvalitén ytterligare, hade enkäten kunnat getts ut till medarbetare med högre yrkesmässig 

erfarenhet för att möjliggöra bredare data. Detta hade kunnat generera fler infallsvinklar då 
olika yrkesmässiga roller kan uppfatta situationer olika. Vidare hade författarna kunnat 

genomfört intervjuer framför enkäten eller en kombination av båda, för att få en fördelaktigare 

interaktion med lagermedarbetarna och på så vis höja studiens kvalité.  

 

De dokumentstudier som använts i studien har bidragit med användbar sekundärdata i form av 

layoutkarta, artikelinformation och lagringsplatser. Viss brist på information från 

dokumentstudierna innebar dock att en del artikeldimensioner fick uppskattas med hjälp av en 

procentuell beräkning. En felmarginal kan därmed uppstått vilket kan ha påverkat kvalitén i 

slutresultatet. Ytterligare ett problem påträffades vid den första observationen då upptäckten av 

att viss byggnation var permanent, vilket ej synliggjorts i dokumentstudien. Vid utformandet 

av de förbättrade lagerlayouterna var dessa permanenta byggnationsstolpar av stor betydelse att 

ta hänsyn till. För att lagerarbetare och materialhantering obehindrat skulle kunna manövreras, 

var hyllorna tvungna att placeras i linje med dessa stolpar. Detta innebar att hyllorna var 

tvungna att flyttas fram 80 cm, vilket påverkar packstationens framtida yta. Trots 

dokumentstudiernas påverkan på slutresultatet har de vart fullt nödvändiga för att kalkylera och 

utforma förbättringar samt uppfylla studiens syfte. 

 

I denna studie användes uttagsfrekvens som kriteriet i den genomförda ABC-klassificering. 

Mattsson (2005) beskriver att det vanligaste tillvägagångssättet är att beräkna klassificeringen 

utifrån volymvärde eller uttagsfrekvens. Eftersom volymvärdet har uteslutits i denna studie kan 

detta innebära viss negativ påverkan på resultatet då ingen kapitalbindning tagits i beaktning. 

Orsaken till detta val har att göra med fallföretagets önskning. ABC-analysen hade dessutom 

kunnat utformas på en mer detaljerad nivå. Studiens ABC-analys tar ej hänsyn till betydelsen 

av mer detaljerade faktorer, exempelvis fluktuationer i konsumeringen. En mer detaljerad ABC-

analys skulle därmed eventuellt kunnat förändrat slutresultatet.  

6.3 Implikationer  
Författarna har grundat studien inom ett problemområde med redan existerade 

forskningsteorier, vilket Patel och Davidson (2011) klassificerar som en deskriptiv 

undersökning. Studien belyser därmed ingen ny teori, däremot har författarna studerat hur 

förhållandet mellan olika metoder och tillvägagångssätt påverkar varandra vilket är ett relativt 

outforskat område. Genom att studera förhållandet mellan parametrarna har sammansättning av 

en standardiserad process utvecklats inom studien, vilket kan appliceras på andra verksamheters 

lagerdesign.  
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Praktiskt bidrar studien med identifiering av de brister som kan uppstå i lagerlayout samt 

artikelplaceringen. Identifierandet av de brister som kan uppstå möjliggjorde konstruktionen av 

en process som ansetts vara effektiv vid sammansättning av verksamheters lagerdesign. I 

praktiken kan studien därmed användas som ett diskussionsunderlag på andra 

distributionscentraler för att få en bättre förståelse kring lagerlayout och artikelplaceringens 

komplexitet, samt hur utformningen kan påverka orderplockprocessen.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
De slutsatser som kan dras från denna studie är att orderplock är en komplex process som kräver 

förståelse och tydlig strategi för både artikelplacering och lagerlayoutens uppbyggnad. De olika 

aspekterna i lagerlayout och artikelplacering är sammanlänkade vilket innebär att alla delar 

måste vara i interaktion med varandra för att ett effektivt orderplock skall uppnås. Förståelsen 

för valda metoder är därför en förutsättning för ett förbättrat orderplock vilket kan bidra till 

minskade slöserier som kommer leda till ett mer kostnadseffektivt arbete. I figur 36 illustreras 

en process som har visat sig vara effektiv för sammansättning av lagerlayout och 

artikelplacering som främjar orderplocket: 

 

1. Bestäm strategi för artikelplacering 

För att identifiera vilka artiklar som bör prioriteras måste en strategi fastställas. En välkänd 

metod är att genomföra en ABC-klassificering. 

 

2. Beräkna och dimensionera förvaringssystem 

Baserat på strategi kan sedan förvarningssystemet i lagret beräknas och fastställas.  

 

3. Fastlägg form av lagerlayout och zonindela lagret baserat på vald strategi 

När strategin och förvarningssystemen är satta kan formen på layouten bestämmas. Med hänsyn 

till lagrets byggnation och materialhantering bör layouten utformas med ett tydligt genomflöde. 

 

4. Implementera den mest effektiva ruttmetoden 

Avslutningsvis kan ruttmetoden fastställas som med den nya layouten och artikelplaceringen 

kommer bringa ett effektivare orderplock. 

 

 
 

Figur 36 - Effektiv process för sammansättning av lagerdesignen som främjar orderplock 
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De rekommendationer som författarna vill förmedla fallföretaget är att fullfölja de resultat som 

studien delgivit, vilket kommer minimera dagens slöserier och öka effektiviteten i orderplocket. 

Av de tre förbättringsförslagen som presenterats i analysen tror författarna att 

förbättringsförslag 2 kommer vara mest lönsamt för SP. I figur 37 illustreras författarnas 

rekommendation. Motivering till valet av layoutförbättringen är att SP idag har stora utrymmen 

vilket möjliggör en korsgång utan direkt påverkan på andra aspekter. Detta innebär också att 

ruttmetoden kan ske så optimalt som möjligt då den kortaste vägen till en specifik lagringsplats 

kan tas, samtidigt som lagerarbetarna lätt kan mötas då utrymmen ges. Valet att inte använda 

samma ABC-zonindelning som benchmarkingföretaget grundar sig i att 75% av orderplocket i 

framtiden kommer ske i de tre främsta hyllraderna mot packstationen. Detta innebär att 

transportsträckorna kan reduceras vilket kommer skapa ett effektivare orderplock. Ytterligare 

en rekommendation som författarna vill förmedla är att ta hänsyn till ergonomiska aspekter vid 

utformandet av lager. Dessa implikationer kan komma att påverka utformandet av 

lagerdesignen. 

 

 
 

Figur 37 - Författarnas rekommendation 
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6.5 Vidare forskning 
I detta arbete har det primära studieobjektet varit småplockslagret i orderplocket. Det hade varit 

intressant att göra samma undersökning men med storplockslagret som primärt studieobjekt. 

Eftersom det är annorlunda plocktekniker och förvaringsmetoder, hade resultatet varit 

intressant att jämföra för att se om det blev detsamma eller vad som i annat fall skiljer dem åt.  

 

Trots att Petersen och Aese (2003) påstår att orderplocket står för 50–75% av 

hanteringskostnaderna i lagret, så hade det varit intressant att se hur förbättringar kan 

genomföras i de andra processerna, vilket illustreras i figur 38. För att en distributionscentral 

skall vara så kostnadseffektiv som möjligt krävs det att reducera kostnader och öka effektivitet 

i alla processerna. 

 

 
Figur 38 – Tips på vidare forskning
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Observationsguide 
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II 

Bilaga 2 - Enkätguide   
 

1. Upplever du att det finns problem i dagens lagerlayout som påverkar effektiviteten 

i orderplockprocessen? 

 Ja 

 Nej 

 

2. Rangordna följande åtgärd som du tror kommer öka effektiviteten i orderplocket? 
1 = Störts påverkan på effektiviteten 

5 = Minst påverkan på effektiviteten 
 

___ Nytt lagringssystem (nya hyllor, lådor, ställage) 
___ Förändring av dagens artikelplacering (t.ex. en ABC-klassificering) 

___ Ombyggnation av layout 

___ Nya plockrutter 

___ Nya materialhanteringsredskap (vagnar, truckar)  

 

3. Ungefär hur många gånger använder du handtrucken i veckan under en 

orderplockrunda? 

(observera att frågan endast behandlar användandet av truck under orderplocket och ej 

under övrig lagerhantering, t.ex. inleverans) 

 

 1–2 gånger/vecka 

 3–4 gånger/vecka 

 5–6 gånger/vecka 

 7–8 gånger/vecka 

 9–10 gånger/vecka 

 fler än 11 gånger/vecka 
 

4. Ungefär hur många gånger använder du eltrucken i veckan under en 

orderplockrunda? (observera att frågan endast behandlar användandet av truck under 

orderplocket och ej under övrig lagerhantering, t.ex. inleverans) 
 

 1–2 gånger/vecka 

 3–4 gånger/vecka 

 5–6 gånger/vecka 

 7–8 gånger/vecka 

 9–10 gånger/vecka 

 fler än 11 gånger/vecka 

 

5. Ungefär hur många gånger använder du stegen i veckan under en 

orderplockrunda? (observera att frågan endast behandlar användandet av stege under 

orderplocket och ej under övrig lagerhantering, t.ex. inleverans) 
 

 1–2 gånger/vecka 

 3–4 gånger/vecka 

 5–6 gånger/vecka 

 7–8 gånger/vecka 

 9–10 gånger/vecka 

 fler än 11 gånger/vecka 
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