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Abstract 

Purpose – The purpose of the study is to identify a usable method to calculate stock fulfilment 
rate in a distribution warehouse and investigate how a visualization of the stock fulfilment rate 
affects the operative planning organisation. To fulfil the purpose of this study four research 
questions were formulated: 

1. Which factors is needed to calculate the stock fulfilment rate for block stacking 
inventory in a distribution warehouse? 

2. What method could be used to calculate the stock fulfilment rate for block stacking 
inventory in a distribution warehouse? 

3. How could you summarize these factors to visualize the stock fulfillment rate? 
4. How can a visualization of the stock fulfillment rate affect the operative planning 

organisation? 

Method – The pre-study shows that the theory lacks a method for calculating the stock 
fulfilment rate with block stacking. The study has with its abductive approach investigated how 
businesses works with stock fulfilment rate. From this, the literature study has been analysed 
with support from the result and the authors has created an illustration of the method. 
 
Findings – The study resulted in a method which calculates stock fulfilment rate and can be 
used as an analytical information when optimizing the storage area. The method calculates a 
location- and product specific stock fulfilment rate. The study then presents an example on how 
the method could be visualized and used. 
 
Implications – The method aims at inspiring to an increased control of the warehouse storage 
capabilities. It is focused on block stacking and to help at a visualization and calculation of stock 
fulfilment rate. At an implementation stage is it important to understand that the storage and 
block stacking factors when doing the calculations. 
 
Limitations – The purposed method builds on block stacking and handling units. The study 
carried out is a case study which means that the result is not applicable directly without further 
examination of other businesses and their preconditions. 
 
Keywords – Distribution warehouse, Visualization, Block stacking, Stock fulfilment rate 



 

 

Sammanfattning 

Syfte – Studien syftar på att identifiera en användbar metod för att beräkna fyllnadsgrad i 
distributionslager samt undersöka hur visualisering av lagerfyllnadsgraden påverkar 
lagerplaneringens operativa arbete. För att uppnå studiens syfte har fyra frågeställningar 
formulerats:  

1. Vilka parametrar behövs för att beräkna fyllnadsgraden för klämgods i ett 
distributionslager? 

2. Vilken praktiskt användbar metod kan användas för att beräkna fyllnadsgraden för 
klämgods i ett distributionslager?  

3. Hur kan de framtagna parametrarna sammanställas för att kunna visualisera aktuell 
fyllnadsgrad? 

4. Hur kan en visualisering av lagerfyllnadsgrad påverka planeringsavdelningen i det 
operativa arbetet? 

Metod – Förstudien visar att en metod för att beräkna lagerfyllnadsgrad vid djupstapling 
saknas. Studien har med sin abduktiva ansats undersökt hur verksamheter arbetar med 
lagerfyllnadsgrad. Därefter har litteraturstudien analyserats och med stöd från insamlad empiri 
har författarna skapat en illustration av metoden. 
 
Resultat – Studien resulterade i en metod som beräknar lagerfyllnadsgrad och kan användas 
som ett analysunderlag vid optimering av lagerutrymmet. Metoden beräknar en plats- och en 
produktspecifik lagerfyllnadsgrad. Studien presenterar ett konkret exempel på hur metoden 
kan visualiseras och hur den är den är tänkt att användas. 

Implikationer – Metoden ämnar sig åt att inspirera till en ökad kontroll på hur mycket gods 
som finns på lagret. Den är specifikt inriktad på staplingsbart gods inom djuplagring för att 
hjälpa till vid en visualisering och beräkning av lagerfyllnadsgrad. Vid en implementering av 
metoden är det viktigt att förstå hur lagret fungerar och godsets parametrar för beräkning.  
 
Begränsningar – Metoden som tagits fram bygger på klämgods vid standardkvantiteter. 
Studien är en enfallsstudie vilket innebär att metoden troligen inte kan appliceras direkt på 
andra företag utan att granskas och justeras efter deras förutsättningar. 
 
Nyckelord – Distributionslager, Visualisering, Djuplagring, Lagerfyllnadsgradsgrad



 

 

Förkortningsindex 

BI: Business intelligence 

BM: Benchmarking 

DJL: Djuplagring 

KPI: Key performance index 

LIFO: Last-in-first-out 

MHO: Materialhanteringsområde 

PIA: Produkter i arbete 

PK: Platskommentar 

SKU: Stock keeping units 
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1 Introduktion 
Introduktionskapitlet ger en bakgrund till problemområdet kring ämnet lagerfyllnadsgrad 
och material som lagras på djuplagringsplatser. Därtill presenteras studiens syfte och 
frågeställningar. Avslutande delar behandlar studiens omfång och avgränsningar samt 
disposition.  

1.1 Bakgrund 
På den marknad som konsumenterna befinner sig på idag räcker det inte endast med pris som 
konkurrensmedel, verksamheten står inför nya utmaningar som exempelvis att korta sina 
ledtider och effektivisera lagerutnyttjandet (Gu, Goetschlak & McGinnis, 2000; Derhami, 
Smith & Gue et al., 2017). Prestationerna måste även ske genom att bland annat leverera hög 
kvalitet, god produktvariation, hög flexibilitet och god leveransförmåga (Olhager, 2000; 
Rouwenhorsta, Reuter, Stockrahm, van Houtum, Mantel & Zijm, 2000). Enligt Harrison 
(2005) kan en strategisk supply chain starkt påverka dessa faktorer. Det ställer krav på 
leverantörerna att hantera snabba leveranser både till kund och butik (Richards, 2018). Det har 
därför blivit allt viktigare för företag att effektivisera sin supply chain för att minska 
kostnaderna och korta ledtiderna (Harrison, 2005). Inom verksamhetens supply chain är 
dimensioneringen av lagrets kapacitet en viktig del av att effektivisera men också för att skapa 
kontroll av distributionskedjan (Schening, 2018).  

Enligt Rouwenhorsta et al., (2000) finns två typer av lager, antingen distributionslager eller 
produktionslager. Primära skillnaden mellan dessa är att ett distributionslager tillgodoser 
många kunder med många olika orderrader där det kan vara ett litet antal av slutprodukter för 
varje rad (Rouwenhorsta et al., 2000). Abbasi (2011) och Grant, Lambert, Stock och Ellram 
(2006) hävdar att ett distributionslager är en mellanhand mellan leverantör och kund. 
Rouwenhorsta et al. (2000) förklarar produktionslager som ett mellanlager i produktionen där 
råmaterial hanteras innan produktion. En lagerverksamhet hanterar olika typer av gods, 
exempelvis klämgods eller pallgods som hanteras genom flera processer (Gu et al., 2007). 
Klämgods definieras i studien som att det hanteras av en truck med klämaggregat. Orsaken till 
att hantera godset med klämaggregat är för att underlätta hantering och minska skador (Linde 
Material Handling, 2012 ; Linde Material Handling, 2017). De tidigare nämnda processerna i 
ett lager är mottagning, lagring, orderplockning och utlastning (Gu et al., 2007; Rouwenhorsta 
et al., 2000). I lagringsprocessen finns det olika typer av lagerplatser där de är antingen fasta 
eller flytande (Rouwenhorsta et al., 2000; Vrat, 2004). Fasta lagerplatser innebär att samma 
material alltid står på samma plats och flytande lagerplatser innebär att operatören bestämmer 
var det inkommande materialet ska placeras (Rouwenhorsta et al., 2000). En blandning av 
dessa två kan vara att använda sig av zonindelning som baseras på kategorier (Rouwenhorsta 
et al., 2000). Då kan det vara förutbestämt inom vilket område vissa typer av gods ska placeras 
inom, men det är inte bestämt exakt vilken plats (Rouwenhorsta et al., 2000). När gods lagras 
i djuplagring vilket Derhami et al., (2017) nämner som block stacking innebär det att gods 
staplas på varandra inom en plats utan pallstallage för att på ett billigt sätt öka utnyttjandet av 
lagerkapaciteten. 

Lager, som är en del av verksamhetens supply chain, styrs av mål och visioner (Mahbod & 
Shahin, 2007; Tompkins, 1996). Ett företags mål bör grundas på verksamhetens affärsidé, 
mission, vision och värderingar (Pettersson, Olsson, Lundström, Johansson, Broman, Blücher 
& Alsterman, 2015). Det primära syftet med att mäta sina prestationer är att synliggöra hur 
verksamhetens nuvarande status ser ut så företaget kan nå sina visioner och mål (Amaratunga 
& Baldry, 2002). För att mäta hur väl ett företag uppfyller sina mål kan de använda sig av KPI:er 
eller prestationsmått (Mahbod & Shahin, 2007).  

Utvecklingen av prestationsmått tillsammans med användningen av dessa har ökat på senare 
tid vilket inspirerat till en generell förbättring av kvalité och service för att minska dessa 
kostnadsposter (Amaratunga & Baldry, 2002). Mahbod och Shahin (2007) hävdar att det är en 
konsekvens av att verksamheterna figurerar i en dynamisk miljö med tuff konkurrens och 
minskade marginaler. Genom att företag använder sig av olika mätetal såsom prestationsmått 
så kan både organisationen som helhet och avdelningarna utvecklas och få en bättre förståelse 
för relationen mellan vad som måste göras och hur organisationen kan nå de uppsatta målen 
(Amaratunga & Baldry, 2002). Prestationsmått hjälper även till att identifiera områden där 
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verksamheten är stark respektive svag och där framtida insatser kan behövas för att förbättra 
organisationens prestation (Amaratunga och Baldry, 2002). Exempel på prestationsmått kan 
vara leveransprecision, servicenivå och lageromsättningshastighet (Jonsson och Mattsson, 
2014). En del prestationsmått kan också användas för att styra lager (Hansson, 2017). Exempel 
på sådana är lageromsättningshastighet, leveransprecision och fyllnadsgrad (Hansson, 2017). 
Fyllnadsgrad eller lagerfyllnadsgrad som det kommer benämnas i studien är ett kapacitetsmått 
på hur mycket som finns i lager och kan vara ett förhållande mellan upptagna och totala antalet 
lagerplatser eller använd volym mot total volym (Hansson, 2017; Derhami et al., 2017). 
Beroende på verksamhet bör inte lagerfyllnadsgraden vara för hög eftersom det då hämmar 
lagrets flexibilitet, saktar ner hanteringen och det blir omständligare att flytta material mellan 
olika lagerplatser vilket försvårar lageroptimering (Hansson, 2017). Lagerfyllnadsgraden är ett 
prestationsmått vars syfte är att hjälpa lagerplanerare ta rätt beslut om hur de styr den 
operativa verksamheten i lagret (Hansson, 2017; Jonsson och Mattsson, 2014). 

Om företaget mäter rätt prestationer för sin verksamhet så kan besluten grundas på korrekta 
och aktuella data (Pettersson et al., 2015). Detta kan göras genom ett BI-system (Barone, Yu, 
Won, Jiang & Mylopoulos, 2010). Att använda ett BI-system är ett exempel på hur företag kan 
visualisera sin verksamhets prestationer. Enligt Greif (1991) och Liker (2004) är visualisering 
ett alternativt sätt att uttrycka information som komplement till dokument eftersom människan 
är visuellt, taktilt och auditivt orienterad. Greif (1991) menar även att en visualisering kan 
förflytta kunskap till verksamheten från enskilda nyckelpersoner och på så sätt utveckla 
verksamheten. Visualisering handlar om att visa nuläget och hur verksamheten mår och kan 
därför användas av organisationer som vill nå sina uppsatta mål (Greif, 1991; Liker, 2004). Ett 
exempel på dessa mål kan enligt Harrisson (2005) vara att nå ett effektivare supply chain flöde. 

1.2 Problembeskrivning  
Som framgår i bakgrunden är det viktigt för ett företag att arbeta med rätt mätetal för sin 
verksamhet, för att på så vis uppnå sina uppsatta mål (Amaratunga & Baldry, 2002). Med 
tydliga prestationsmått underlättas kommunikationen i verksamheten (Greif, 1991). För ett 
distributionslager är det viktigt att veta sin lagerfyllnadsgrad för att underlätta kommunikation 
mellan avdelningar och för att kunna använda lagringsytorna effektivt  (Hansson, 2017).  

För att kunna visualisera fyllnadsgraden måste den först beräknas, enligt Hansson (2017) samt 
Richards och Grinstead (2013) finns olika metoder på hur fyllnadsgraden kan beräknas, men 
de hanterar inte avvikelser i exempelvis staplingsbarhet. Enligt Sukhova, Batsyna och 
Terenteva (2014) existerar en hel del matematiska problem inom området för att optimera 
lagerverksamheten. Prestationsmått har bidragit till ökad kvalitet och service enligt 
Amaratunga och Baldry (2002) och måtten behövs för att kunna visualiseras. Ingen tidigare 
forskning karaktäriseras med klämbart gods och beräkningar av dess fyllnadsgrad (Hansson, 
2017; Richards & Grinstead, 2013; Sukhova et al., 2014; Gu et al., 2007). Hansson (2017) och 
Richards och Grinsteads (2013) metoder hanterar endast gods som avser lagring på pall. 

Vid avsaknad av visualisering och om företaget låter en eller ett fåtal nyckelpersoner styra en 
hel process utan en specifik arbetsbeskrivning har det lett till att personer fått ett stort 
inflytande och kunskap om hur processen hanteras (Greif, 1991). Det finns en risk att om dessa 
personer lämnar organisationen lämnar också kunskapen (Greif, 1991).  Genom att förflytta 
kunskapen med hjälp av visualisering och standardisering kan företaget arbeta i synergi, 
dessutom kan verksamheten bli starkare (Greif, 1991). Enligt Pettersson et al., (2015) och 
Fullerton, Kennedy & Widener, (2014) så har ett företag som arbetar utan visualisering högre 
risk för att andra processer längre ner i flödet blir väntande. Detta beror på att de inte får 
tillräckligt snabba besked om nyckelpersonen är frånvarande eller kan det leda till att ett 
överarbete måste genomföras om organisationen fattar beslut utan rätt underlag (Pettersson et 
al., 2015; Fullerton et al., 2014). Det är med andra ord viktigt att informationsflödet fungerar 
eftersom det är av stor betydelse för att planering och styrning ska fungera i verksamheten 
(Lumsden, 2006).  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
I bakgrunden lyfts olika prestationsmått fram som kan skapa en förståelse för hur väl 
verksamheten uppfyller sina mål (Amaratunga och Baldry, 2002). En visualisering förstärker 
sedan förståelsen hos människan (Greif, 1991; Liker, 2004). Problembeskrivningen fortsätter 
med att beskriva avsaknaden av användbara metoder för att beräkna fyllnadsgrad för 
staplingsbart klämgods. Det skapar studiens syfte som är: 

Att identifiera en användbar metod för att beräkna fyllnadsgrad i distributionslager samt 
undersöka hur visualisering av lagerfyllnadsgraden påverkar lagerplaneringens operativa 

arbete. 
  
För att på ett tydligt sätt besvara studiens syfte har det brutits ned i fyra frågeställningar. Den 
första frågeställningen tar en utgångspunkt i att verksamheter med lager innehåller vitala delar 
av ett företags värdeskapande aktiviteter med delar som planering och styrning. För att klara 
av det måste verksamheten veta vad som skall styras och mätas. Därmed är studiens första 
frågeställning: 

Vilka parametrar behövs för att beräkna fyllnadsgraden för klämgods i ett distributionslager? 
 

De identifierade parametrarna har lagt grunden för den fortsatta studien och bidrar till 
resterande frågeställningar. För verksamheter vars syfte är att maximera utnyttjandet av 
lagerhållningen bör en metod för att beräkna fyllnadsgrad för klämgods utvecklas. Vilket leder 
till studiens andra frågeställning: 

Vilken praktiskt användbar metod kan användas för att beräkna fyllnadsgraden för klämgods 
i ett distributionslager?  

 
Efter att den andra frågeställningen är besvarad bör den framtagna metoden användas i den 
operativa verksamheten. Därför undersöktes hur metoden kan presenteras överskådligt och 
lätthanterat. Därmed är studiens tredje frågeställning: 

Hur kan de framtagna parametrarna sammanställas för att kunna visualisera aktuell 
fyllnadsgrad? 

Vid en framtida visualisering av lagerfyllnadsgraden undersöktes potentialen av att visualisera 
densamma för att använda den operativt i ett distributionslager. Det leder till studiens fjärde 
och sista frågeställning: 

Hur kan en visualisering av lagerfyllnadsgrad påverka planeringsavdelningen i det operativa 
arbetet? 
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1.4 Omfång och avgränsningar 
I Figur 1 nedan illustreras studiens avgränsningar som endast kommer att omfatta ett av flera 
potentiella godsflöden inom ett distributionslager.  

 

Figur 1. Studiens omfång och avgränsningar. 
Författarna har valt att sätta studiens omfång och avgränsningar till att undersöka hur 
lagerfyllnadsnivån beräknas och visualiseras i ett distributionslager. Inom distributionslager 
har avgränsningen gjorts till att endast behandla staplingsbart gods som hanteras med 
klämtruckar, vilket i studien benämns som klämgods. Metoden kommer inte beräkna gods som 
lagras på pall, så kallat pallgods. Ytterligare avgränsning kommer att göras till hur 
planeringsavdelningen för lagring av klämgods påverkas genom metoden och visualisering av 
lagerfyllnadsnivåerna. Orsaken till att denna avgränsning gjorts är för att författarna ansåg att 
det är planeringen av klämgods som är mest beroende av en visualisering av lagerfyllnadsnivån 
då det är mer manuell hantering och planering här än i övriga flöden i ett distributionslager. 
Studien kommer inte lägga någon vikt på PIA utan endast undersöka lagerfört gods på 
adresserade lagerplatser. 
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1.5 Disposition 
Varje kapitel i denna studie inleds med en kort ingress med beskrivning av dito. Dessa 
beskrivningar kommer här nedan i kronologisk ordning.  

Kapitel 1 – Introduktionskapitlet. Introduktionskapitlet ger en bakgrund till 
problemområdet kring ämnet lagerfyllnadsgrad och material som lagras på 
djuplagringsplatser. Därtill presenteras studiens syfte och frågeställningar. Avslutande delar 
behandlar studiens omfång och avgränsningar samt disposition.  

Kapitel 2 – Metodkapitlet. I detta kapitel får läsaren inblick i hur studien har genomförts. 
Kopplingarna mellan frågeställningarna och vald metod beskrivs. Studiens design och 
arbetsprocess gås igenom och kapitlet avslutas med att beskriva hur författarna valt att 
arbeta med studiens trovärdighet.  

Kapitel 3 – Teorikapitlet. Det teoretiska ramverket ger en förklaringsansats och bygger 
en grund till studien. Här beskrivs lagerprinciper, teorier kring visualisering och avslutas 
sedan med tidigare forskning kring lagerfyllnadsgradsberäkningar.  

Kapitel 4 – Empirikapitlet. Kapitlet presenterar studiens fallföretag och den empiri som 
är insamlad.  

Kapitel 5 – Analyskapitlet. I analyskapitlet har författarna jämfört det teoretiska 
ramverket mot den insamlade empirin för att kunna besvara studiens frågeställningar. 
Kapitlet är uppdelat i en summering och analys kring respektive frågeställning. 

Kapitel 6 – Diskussion- och slutsatskapitlet. Kapitlet sammanfattar studiens resultat 
och författarna beskriver implikationer, diskuterar hur metodvalet påverkat studien och 
trovärdigheten i studien. Här finner ni även slutsatser och rekommendationer och som 
avslutning i kapitlet lämnas förslag på framtida studier inom området. 

 





Metod och genomförande 

 7 

2 Metod och genomförande 
I detta kapitel får läsaren inblick i hur studien har genomförts. Kopplingarna mellan 
frågeställningarna och vald metod beskrivs. Studiens design och arbetsprocess gås igenom 
och kapitlet avslutas med att beskriva hur författarna valt att arbeta med studiens 
trovärdighet.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Frågeställningarna som presenterades i föregående kapitel kopplas i Figur 2 samman med 
respektive metod som valts för att besvara frågeställningarna. Litteraturstudie ingår i samtliga 
frågeställningar och presenteras senare under teoretiskt ramverk. För att uppnå studiens syfte 
så har författarna valt att undersöka ett fallföretag som har jämförts med två andra företag 
genom vad författarna benämnt som benchmarking.  

 

Figur 2. Koppling mellan frågeställning och metod. 

För att besvara studiens första frågeställning har dokumentstudie, observationer och intervjuer 
använts. Metoderna är genomförda på samtliga undersökta företag för att samla data om hur 
verksamheterna beräknar lagerfyllnadsgraden och vilka parametrar de anser viktiga.  

För att besvara studiens andra frågeställning har dokumentstudier genomförts. Författarna har 
utgått från resultaten från första frågeställningen för att kunna svara på denna frågeställning.  

Den tredje frågeställningen har besvarats med hjälp av intervjuer och observation på samtliga 
deltagande företag. Frågeställning tre baseras på resultatet från frågeställning två. 

Den sista frågeställningen är kopplad till föregående frågeställningar och besvaras även den av 
intervjuer och observationer.  

2.2 Ansats 
För att besvara studiens syfte har författarna genomfört en fallstudie med en abduktiv ansats 
som är en kombination av både en induktiv och deduktiv ansats (Patel & Davidsson, 2011). I 
Figur 3 illustreras den abduktiva ansats som utgår från ett verkligt fall som det skapats en teori 
kring. Denna teori har därefter testats på fallföretaget. Fördelen med att arbeta med en abduktiv 
ansats är att författarna inte begränsas till en specifik struktur som om de arbetat induktivt eller 
deduktivt (Patel & Davidsson, 2011). Detta arbetssätt passade bra till studien då det inte finns 
någon tidigare forskning kring djuplagring och beräkning av dess lagerfyllnadsgrad. 
Författarna kan då arbeta med empiriinsamling parallellt med insamling av teorier till studien.  
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Figur 3. Abduktiv ansats. 
Baserad på Patel och Davidsson (2011) 

Fortsatt kommer studiens metodiska ansats innehålla vad Patel och Davidsson (2011) 
benämner som kvalitativt inriktad forskning. Studien är kvalitativ genom att det primärt 
samlats in data genom intervjuer och observationer av kvalitativ karaktär. 

2.3 Design 
Studien är en enfallstudie med benchmarking vilket innebär att studien grundar sig på ett 
fallföretag som har jämförts med två andra företag för att få en bredare bild av fenomenet. 
Fallstudie har använts då det anses vara en lämplig metod för att besvara studiens 
frågeställningar som är av typen ”vilken” och ”hur” (Yin, 2006). Genom att använda fallstudie 
undersöks fallet med hjälp av flera olika undersökningsmetoder vilket ger en så utförlig bild av 
studien som möjligt (Yin, 2006). I den här fallstudien har dokumentstudie, intervju, 
observation och litteraturstudie använts. Skärvad och Lundahl (2016) beskriver fallstudie som 
en lämplig metod att använda om författaren vill studera fenomenet på djupet i sitt verkliga 
sammanhang. Fallstudien som genomförts ger möjligheten att generalisera resultatet av 
studien till branschen (Yin, 2006). 

Fallföretaget valdes utifrån dess roll som distributionslager som hanterar stora mängder 
klämgods. De har en planeringsavdelning vars mål följer trender för att effektivisera och 
optimera lagerverksamheten. Ytterligare en aspekt till att fallföretaget valdes är att de ligger 
geografiskt bra till för att författarna ska kunna undersöka det fysiskt på plats då företaget finns 
i närområdet till högskolan.  

Benchmarkingen i studien handlar om att få fler respondenter som arbetar i liknande typer av 
verksamheter att komma med input vilket ger studien en högre grad av generaliserbarhet även 
fast den fokuserar på ett fallföretag. Benchmarkingföretagen valdes för att få olika perspektiv 
på fenomenet genom att jämföra fallföretaget mot ett medelstort svenskt företag samt ett stort 
globalt bolag som har sitt ursprung i Sverige.  

2.4 Arbetsprocessen 
Figur 4 nedan är en sammanfattande illustration av studiens arbetsprocess. Varje process 
beskrivs mer i detalj i följande avsnitt. Ramen runt arbetsprocessen symboliserar etik vilket 
varit genomgående för författarna i arbetsprocessen genom att ta hänsyn till etiska 
forskningsregler.  



Metod och genomförande 

 9 

 
Figur 4. Studiens arbetsprocess. 

Arbetsprocessen har inte varit så sekventiell som den illustreras i Figur 4 utan mer iterativ då 
processerna ofta gått in i varandra eftersom studien utgår från en abduktiv ansats. 

2.4.1 Förstudie 
Förstudien gjordes i samråd med handledare och representanter från fallföretaget för att 
studien skulle följa Jönköping Universitys riktlinjer för examensarbete. Detta lade grunden till 
studiens fokus. Författarna utvecklade frågeställningar vars syfte var att passa verksamheter 
med distributionslager. Tillsammans med kursen utredningsmetodik genomfördes en 
litteratursökning som var början till studiens teoretiska ramverk. 

2.4.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien tog vid där förstudien slutade och en mer utförlig litteraturstudie 
genomfördes med grund från studiens frågeställningar och förstudie. Teorierna som studien 
bygger på kommer inte enbart från litteratursökningar, utan bygger även på den så kallade 
snöbollseffekten där en relevant artikel leder till annan artikel utan att en sökning gjorts i någon 
databas. 

2.4.3 Fallstudie 
Under processen fallstudie har datainsamlingen på företagen skett. Författarna har genomfört 
vad Patel och Davidsson (2011) kallar tvärsnittsstudie på fallföretaget. Den insamlade empirin 
ligger till grund för analysen i nästa process. En tvärsnittsstudie görs för att få en tydlig 
ögonblicksbild över det studerade fenomenet (Patel & Davidsson, 2011). 

2.4.4 Analys 
Processen analys bestod till största del av de fyra aktiviteterna samla in data, reducera data, 
identifiera data och tolkning och slutsatser. Mer om dessa aktiviteter i kapitel 2.6. Processen 
kopplar ihop empiri med teori.  

2.4.5 Diskussion 
I diskussionsprocessen har författarna utgått från analysen och diskuterat resultatet till 
studien. Även metodvalet och kvalitet för studien har diskuterats.  

2.4.6 Slutsats 
Under slutsatsens aktiviteter har lärdomarna och resultaten från studiens diskussion 
sammanfattats. Det har gjorts av författarna och sedan framförts till de deltagande företagen i 
studien. 
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2.5 Datainsamling 
Studiens empiriska datainsamling har skett på fallföretaget samt genom att författarna har 
genomfört benchmarking med två andra företag. Datainsamlingen har genomförts genom 
intervjuer, observationer och dokumentstudie.  

Den teoretiska datainsamlingen har genomförts genom en litteraturstudie. Både de teoretiska 
och empiriska datainsamlingsmetoderna kommer beskrivas mer i detalj under kommande 
rubriker.  

2.5.1 Litteraturstudie 
Litteratursökningen har skett i databaserna Scopus, Primo och ProQuest. Enligt Yin (2006) är 
dokumentstudiens viktigaste roll att stärka data som hämtats från andra belägg. När författarna 
sökt litteratur till det teoretiska ramverket har de använt sig av metodiken som visas i Figur 5 
för att bedöma om artikeln är av relevans till studien eller inte. Exempel på hur en sökning har 
sett ut är enligt följande sökning i Primo: Strategy and KPI leder till 13 658 träffar, efter 
utveckling av söksträng så sökte författarna på Strategy and KPI and Warehouse management 
som resulterar i 1071 träffar. Utvecklas denna sökning med Stock så blir resultatet 575 träffar. 
Därigenom har söksträngarna utvecklats och till slut kommit till ett rimligt antal träffar på 
ungefär 20 stycken som utvärderats. Oavsett om aktuell artikel använts eller inte i rapporten så 
kan källor från artikeln använts som alternativt sätt att hitta nya artiklar och sökord som kan 
vara relevanta.   

 

Figur 5. Urval till teoretiskt ramverk. 
Sökningen i databaserna har skett enligt Bilaga 1. Vid urvalet har först rubriken lästs för att se 
om artikeln som hittats kan tänkas vara relevant för studien. Därefter har de gått igenom 
sammanfattningen och om den var relevant har de fortsatt med att läsa hela artikeln. Har den 
aktuella artikeln fortfarande ansetts relevant har författarna använt den i teoretiskt ramverk. 
Om den aktuella artikeln inte ansetts relevant för studien så har referenslistan granskats för att 
hitta nya artiklar som kan vara relevanta för studien. Anledningen till att dessa databaser 
använts är för att de är populära sökmotorer med hög trovärdighet för att de är granskade enligt 
peer to peer principen. I databaserna är det lätt att sortera ut vetenskapliga artiklar och det går 
att sortera på antal citeringar som artikeln använts i. Citeringarna användes för att avgöra om 
söksträngarna har en relevans till studien då antalet träffar var för många för att gå igenom.  
Artiklarna i dessa databaser är peer reviewed vilket innebär att de är granskade av forskare med 
likvärdig kompetens innan de publicerats (Yin, 2006). 

2.5.2 Dokumentstudie 
För att ta reda på hur fallföretaget arbetar har författarna studerat dokument från fallföretaget. 
Insamlade dokument och data har utgått från det teoretiska ramverket och de parametrar som 
enligt de framtagna teorierna behövs för att beräkna fyllnadsgrad. Skärvad och Lundahl (2016) 
klassar dokument från fallföretaget som sekundärdata. Sekundärdata som använts har varit 
kvalitativa data i form av företagspresentationer på PowerPoint och utdrag från diverse system. 
Den sekundära data som samlades in har använts som idékälla för studien vilket Skärvad & 
Lundahl (2016) menar är ett bra användningsområde för sekundärdata. 
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2.5.3 Benchmarking 
Det finns olika typer av benchmarking, Cook (1995) nämner att benchmarking sker över en 
process, strategi, statistik eller en kombination av dessa. Studien har jämfört processerna 
mellan fallföretaget och två benchmarkingföretag för att undersöka hur andra företag med 
liknande verksamhet arbetar med visualisering och beräkning av lagerfyllnadsgrad.  

Företagen som valts att studeras i benchmarkingen valdes för att jämföra fallföretaget mot 
verksamheter med liknande utmaningar samt för att se hur svenska bolag hanterar liknande 
situationer. Benchmarkingföretagen är olika stora och anledningen till att dessa två bolag 
valdes är för att få en bredare bild av fenomenet jämfört med om benchmarkingen skett mot 
två företag som är lika stora som fallföretaget. Benchmarkingföretagen är noggrant utvalda i 
samråd med fallföretaget för att inte vara en konkurrerande verksamhet för att undvika 
intressekonflikter mellan de olika företagen.  

Benchmarkingen genomfördes enligt samma princip på båda benchmarkingföretagen. Först 
gjordes semistrukturerade intervjuer med respondenterna och efter genomförd intervju så 
visade respondenterna runt i lokalerna vilket i studien har klassats som observation. Orsaken 
till att benchmarkingen genomförts på detta sätt är för att kunna samla in kvalitativa data till 
empirin genom intervjuerna. Genom observationerna kunde resultaten av intervjuerna sättas i 
sin verkliga kontext då respondenterna visade runt och förklarade sina verksamheter.  

Urvalet av respondenter till benchmarkingen gjordes genom kontakter från fallföretaget samt 
genom personliga kontakter som författarna har. De utvalda respondenterna ansågs besitta den 
nyckelkompetens i planeringsprocessen som eftersöktes för studien. I kontakten med 
respondenterna var författarna tydliga med syftet till intervjuerna för att undvika missförstånd 
och intervjufrågorna skickades därför till respondenterna i förväg. 

2.5.4 Intervjuer 
Intervjuer har använts som huvudsaklig informationskälla till empirin. Frågorna till 
respondenterna har utgått från en mall som anpassats beroende på dennes arbetsuppgifter, se 
Bilaga 2. Detta för att få kompetens från nyckelpersoner inom processen och fånga upp sådant 
som inte går att utläsa från de dokument och sekundärdata som studien innehåller (Yin, 2006).  

Enligt Skärvad och Lundahl (2016) är ostrukturerade intervjuer lämpliga för att samla data om 
respondentens upplevelse av en arbetssituation. Skärvad och Lundahl (2016) fortsätter med att 
en strukturerad intervju är lämplig för att få hårda fakta som statistik och liknande. 
Semistrukturerade kvalitativa intervjuer innebär att författarna har bestämt vilka teman som 
ska beröras men respondenten har frihet att utforma svaren som den vill (Skärvad & Lundahl, 
2016; Patel & Davidsson, 2011). Intervjuerna som genomfördes var kvalitativt 
semistrukturerade. I   
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Tabell 1 redovisas de intervjuer som utförts för att samla empiri till studien. 

Urvalet av respondenter gjordes genom att författarna valde att intervjua de anställda 
nyckelpersonerna inom planeringsprocessen på fallföretaget. Nyckelpersonerna är de som 
omfattas av studien och deras roller är avdelningschef, processledare och planerare. Detta för 
att få en tydligare bild av problemet samt skapa en bild av hur de önskar att framtida situationen 
kan se ut. 

Intervjufrågorna baserades på det teoretiska ramverket som skapats som en grund till studien. 
Båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer där den ena agerade intervjuare och den 
andra antecknade. Under intervjuerna kompletterade båda författarna med följdfrågor. Efter 
genomförda intervjuer har författarna gått igenom anteckningarna och summerat intervjun. 
För att stärka trovärdigheten i rapporten så har samtliga intervjuer spelats in och de för studien 
relevanta delar av intervjuerna har transkriberats.  
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Tabell 1. Genomförda intervjuer. 

Datum  Företag Syfte (Vad)  Roll  Metod (Hur)  Tid  

2018-03-13  
 
Fallföretaget Bakgrundsinformation Processledare  

Semi-
strukturerad  1 h 15 min  

2018-03-15  
 
Fallföretaget Operativt arbete Planerare  

Semi-
strukturerad  25 min  

2018-03-16  
 
Fallföretaget Operativt arbete Planerare  

Semi-
strukturerad  1 h 15 min  

2018-03-19  
 
BM1 Benchmarking  Logistikchef  

Semi-
strukturerad  40 min  

2018-03-22  
 
Fallföretaget Strategiskt perspektiv  Avdelningschef  

Semi-
strukturerad  1 h  

2018-03-22 
 
Fallföretaget Operativt arbete Planerare 

Semi-
strukturerad 30 min 

2018-03-23  
 
BM2 Benchmarking  

Ansvarig för artikelmappning 
& Teamleader inleverans 

Semi-
strukturerad  1 h  

2.5.5 Observationer 
Observationerna som genomförts var deltagande kvalitativa observationer med låg grad av 
strukturering. Enligt Skärvad och Lundahl (2016) är fördelen med det att den observerade lyfter 
fram det som är mest väsentligt för denne. Enligt Skärvad och Lundahl (2016) finns risken att 
observatören påverkar den observerade och resultaten inte blir pålitliga. Det är något som 
ansetts vara av mindre betydelse för studien då observationernas syfte var att användas som 
kompletterande information till övriga insamlade data och för att få en mer trovärdig studie. 
Observationerna som genomfördes på fallföretaget genomfördes under tiden som intervjuerna 
pågick. Observationerna som däremot genomförts på benchmarkingföretagen genomfördes 
precis efter att intervjuerna avslutats.  

Observationerna i operativa arbetet innebar att de intervjuade planerarna visat runt i de olika 
programmen som vanligtvis används i det dagliga arbetet. Observationerna som genomförts i 
syfte av benchmarking har bestått av att se hur deras lager ser ut och dessa observationer 
utfördes efter de genomförda intervjuerna. Syftet med dessa observationer var att författarna 
skulle kunna sätta benchmarkingföretaget i sin kontext. Observationerna som gjordes på 
benchmarkingföretagen blev en naturlig följd av de genomförda intervjuerna. Fel! Ogiltig 
självreferens i bokmärke. presenterar de genomförda observationerna och hur de 
genomförts. 

Tabell 2. Genomförda observationer. 

Datum  Företag Syfte (Vad)  Metod (Hur)  Tid  

2018-03-15  
 
Fallföretaget Operativt arbete 

Observationen genomfördes i samband med intervjun och den 
intervjuade visade runt i den dagliga arbetsmiljön  25 min  

2018-03-16  
 
Fallföretaget Operativt arbete 

Observationen genomfördes i samband med intervjun och den 
intervjuade visade runt i den dagliga arbetsmiljön  

1 h 15 
min  

2018-03-19  
 
BM1 Benchmarking  

Semi-strukturerad observation av lager, har utgått ifrån 
intervjun samma dag  35 min  

2018-03-22  
 
Fallföretaget Operativt arbete 

Observationen genomfördes i samband med intervjun och den 
intervjuade visade runt i den dagliga arbetsmiljön  30 min  

2018-03-23  
 
BM2 Benchmarking  

Semi-strukturerad observation av lager, har utgått ifrån 
intervjun samma dag  1 h  

2018-04-09  
 
Fallföretaget 

Kompletterande 
arbetsprocesser  

Aktiv och öppen dialog med lagerplanerare om hur de arbetar 
med LF. Hämtat data från de olika IT-systemen  45 min  
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2.6 Dataanalys 
Tillvägagångssättet som använts för att analysera den insamlade data presenteras i Figur 6 
nedan.  

 

Figur 6. Studiens dataanalys. 
Efter att författarna samlat in all data som krävdes för studien gick de vidare och grupperade 
samt kategoriserade all data. Data har grupperats efter de generella rubrikerna som finns i 
studiens teoretiska ramverk. Kategorierna som författarna arbetade utifrån var ”viktigt”, ”kan 
vara viktigt” och ”oviktigt”. Denna kategorisering användes för att kunna reducera data och 
senare kunna identifiera mönster och olikheter från den empiriska undersökningen, det är vad 
Yin (2006) benämner som mönsterjämförelser. Utifrån dessa mönster så har sedan kapitlen 
analys och diskussion skrivits. 

2.7 Etik 
Hela studien har ramats in av ett genomgående tänk på etik som ni sett i Figur 4 om vad 
arbetsprocessen innehåller. Författarna har arbetat med en opartisk inställning till de 
insamlade resultaten från de intervjuade och observerade. Opartisk forskning enlig Skärvad och 
Lundahl (2016) innebär att forskarna inte vinklar resultaten till forskarnas favör utan 
resultaten presenteras fullständigt i rapporten, vilket är något som författarna försökt efterleva 
genom att exempelvis inte vinkla och tolka svar för att passa studien.  

Genom hela studien har författarna haft individskyddskravet nära till hands. Enligt Skärvad 
och Lundahl (2016) och Vetenskapsrådet (2002) är individskyddskravet uppdelat i fyra olika 
delar vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. För att uppnå informationskravet har författarna förklarat vad studien berör 
och vad resultaten kommer att användas till inför varje intervju, observation och studerade 
data. Respondenterna har haft möjlighet att avstå från att delta i studien om de önskat. På så 
vis har samtyckeskravet uppnåtts. Konfidentialitetskravet har behandlats genom att alla 
företagsnamn och individer som intervjuats hanterats anonymt så att de inte går att spåra 
genom att läsa rapporten. Nyttjandekravet har författarna hanterat genom att de arbetat med 
en gemensam molnlösning som endast författarna har tillgång till och som kommer tas bort när 
studien är slutförd. Alla viktiga dokument och information som är insamlad har förvarats 
hemma hos författarna så att inga obehöriga kan komma åt denna information. 
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2.8 Kvalitet 

2.8.1 Reliabilitet 
Skärvad och Lundahl (2016) menar att med en god reliabilitet ska studien kunna genomföras 
igen med samma resultat. De fortsätter att reliabilitet är "frånvaron av slumpmässiga mätfel" 
(Skärvad & Lundahl, 2016). För att uppnå en hög reliabilitet har författarna till studien valt att 
använda sig av både intervjuer, observationer och dokumentstudier. Genom att använda flera 
metoder så trianguleras den insamlade datan och på så vis stärks reliabiliteten (Yin, 2006; 
Skärvad & Lundahl, 2016). 

För att stärka rapportens reliabilitet ytterligare har författarna följt Yins (2006) 
rekommendationer och utförligt beskrivit undersökningens utförande i ovanstående 
metodkapitel för att undersökningen skall kunna upprepas med samma resultat. 

Eftersom studien är en fallstudie som är benchmarkad mot två andra företag går det att se 
resultaten som generaliserbara. Däremot är det upp till läsaren att avgöra om verksamheten 
och att förutsättningarna är så pass lika att det går att återanvända resultaten från denna studie.  

2.8.2 Validitet 
Med validitet menas frånvaro av systematiska mätfel (Skärvad & Lundahl, 2016). Det innebär 
att författaren till studien måste veta vad som ska mätas och anpassa sina 
undersökningsmetoder till detta (Skärvad & Lundahl, 2016). För att uppnå hög validitet i 
studien så genomfördes det en förstudie som senare övergick till det teoretiska ramverket vilket 
är ett lämpligt arbetssätt (Patel & Davidsson, 2011). Det teoretiska ramverket byggde grunden 
för frågorna till de genomförda intervjuerna och den övriga insamlade data i studien. Matchar 
teorierna resultatet som författarna fått fram stärks validiteten enligt Yin (2006). I studien 
användes artiklar som är peer reviewed vilket enligt Patel och Davidsson (2011) stärker studiens 
validitet. Det är med hjälp av de metoderna författarna sett till att de mäter det de avser att 
mäta. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Det teoretiska ramverket ger en förklaringsansats och bygger en grund till studien. Här 
beskrivs lagerprinciper, teorier kring visualisering och avslutas sedan med tidigare forskning 
kring lagerfyllnadsgradsberäkningar. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. Figur 7 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd 
teori. 

 

Figur 7. Koppling mellan frågeställningar och teori. 
Lagerteorier behandlas för att ge läsaren en grund om vilka olika processer ett lager kan 
använda sig av. Prestationsmått bearbetas för att hitta de parametrar som behövs för att nå 
uppsatta mål samt vad som kan visualiseras. Beräkningar av lagerfyllnad genomgås för att visa 
vilka tidigare teorier som finns inom ämnet. Visualiserad kommunikation behandlas för att få 
en teoretisk grund för hur en visualisering bör vara utformad och för att ge förståelse om 
konsekvenser med visualisering från teorierna.  

3.2 Lagerteorier 
Kostnaderna för att ha ett lager kan enligt Abbasi (2011) uppgå till närmare 40% av 
logistikkostnaderna för ett företag. Några av orsakerna till att företag ändå väljer att ha lager 
kan enligt Abbasi (2011) och Grant, et al. (2006) bero på att säkra ledtid till slutkund, sänka 
inköpspriserna eller att säkra inköpspriserna mot valutafluktuation. Som tidigare nämnts i 
studien så finns det olika typer av lager, antingen distributionslager eller produktionslager 
(Rouwenhorsta et al., 2000). Abbasi (2011) nämner ett antal olika roller som ett 
distributionslager kan ha och några av dessa är; lagring av material, konsolidering, bryta bulk 
och produktpåfyllnadscenter. Lagring av material innebär att lagret förvarar material till dess 
att det behövs i nästa del i supply chain (Grant et al., 2006). Konsolidering innebär att slå 
samman flera olika produkter/orderrader till en leverans till kund (Grant et al., 2006). Med att 
bryta bulk menas att distributionslagret köper in produkten i stora kvantiteter och sedan säljer 
vidare i mindre volymer till kunden (Grant et al., 2006). Ett produktpåfyllningscenter ska 
säkerställa att butikerna eller andra lager i supply chain aldrig blir utan varor enligt (Abbasi, 
2011). Grant et al., (2006) nämner även säsongsvariation som en orsak till att använda sig av 
lager. Säsongsvariationer är återkommande och det kan vara utemöbler till sommaren och 
pulkor till vintern (Grant et al., 2006). 

Ett billigt och traditionellt sätt att lagerhålla gods i djuplagringsplatser är block stacking 
(Derhami et al., 2017). Dess fördel bygger på att företaget kan utnyttja lagerutrymmet effektivt 
(Derhami et al., 2017). Den syftar på att pallar med kubformade SKU:s som visas i Figur 8 eller 
klämgods staplas ovanpå varandra i en rad på lagergolvet (Derhami et al., 2017). Höjden på 
pallstaplarna är maximerade utifrån skicket på pall, vikten, säkerhetsförordningar et cetera 
(Derhami et al., 2017). Det behövs inga pallstallage eller andra liknande anordningar för att 
lagra godset utan det ställs helt enkelt bara på lagrets golv (Derhami et al., 2017). Det gör det 
till ett billigt sätt att förvara gods men en utmanande lagringslösning till när det gäller 
planeringen av utrymmet (Derhami et al., 2017). 
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Figur 8. Block stacking warehouse. 

Baserad på Creative saftey supply (2014) 

De tre viktigaste komponenterna i ett distributionslager enligt Abbasi (2011) är ytorna, 
utrustningen och personalen. Utrustningen är viktig enligt Abbasi (2011) då den påverkar hur 
designen av lagret kan göras både vad gäller hårdvara och mjukvara. Abbasi (2011) menar att 
personalen är viktig då det är deras kompetens som kan skapa skillnaden mellan hög och låg 
kvalitet på lagret. Abbasi (2011) förklarar att ytorna är viktiga för företaget. Ytorna varierar 
beroende på var lagret finns och vilken storlek och design som finns att tillgå på den önskade 
orten. Verksamheter kan kräva olika typer av lager beroende på vilken typ av gods de hanterar. 

I Figur 9 visas ett lagers funktioner (Grant, et al., 2006). Enligt både Abbasi (2011) och Grant, 
et al., (2006) så fungerar ett distributionslager som en mellanhand mellan leverantör och kund.  

 

Figur 9. Modell över lagerflöde. 
Baserad på Grant et al. (2006) 

Figur 9 visar ett exempel på konsolidering och bryta bulk (Abbasi, 2011; Grant, et al., 2006). 
Inkommande material kommer från flera leverantörer i stora kvantiteter och detta material 
hanteras på lagret för att sedan skicka rätt kvantitet av materialet till kund (Abbasi, 2011; Grant, 
et al., 2006). Som i exemplet i Figur 9 så önskar kund 1 material från leverantör A, B och C 
medan kund 2 endast önskar material från B och C (Abbasi, 2011 ;Grant et al., 2006). På detta 
sätt får kunden en leverans med flera olika produkter från flera olika leverantörer vilket 
kännetecknar ett distributionslager enligt (Grant et al., 2006). 
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3.3 Beräkningar av lagerfyllnadsgrad 

Enligt Richards och Grinstead (2013) finns en metod för att beräkna vilken storlek pallgods kan 
ha för att lagras på en viss lagerplats. För att beräkna lagerfyllnadsgrad beräknas 
lagerplatsernas kapacitet genom tre beräkningar olika moduler (Richards & Grinstead, 2013). 

 

Figur 10. Benämning av höjd bredd och längd. 

För exempel och kompletta uträkningar se exempel 1 under Bilaga 3.  

Samtliga exempel i Bilaga 3 är gjorda på pallar som har mått 1 000 mm x 1 200 mm. 

Moduldjup = Gångens storlek + 2 x Pallängd (kortsida) + 100 mm  

För tydligare förståelse på vad som innefattas i beräkningen se Figur 11 där de blå rektanglarna 
är pallar och den gröna markeringen visar moduldjupet. 

 

 

Figur 11. Moduldjup. 
Baserad på Richards och Grinstead (2013) 

Bredden för respektive lagerplats beräknas; 
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Modulbredd = Stallagestolpe + 2 x Pallängd (långsida) 

Utförligt exempel finns i Bilaga 3, exempel 2. 

 
Figur 12. Modulbredd. 
Baserad på Richards och Grinstead (2013) 

Modulhöjden för lagerplatsen beräknas, se exempel 3 i Bilaga 3. 

Modulhöjd = Pallhöjd + 150 mm 

 
Figur 13. Modulhöjd. 
Baserad på Richards och Grinstead (2013) 

Utifrån dessa beräkningar fortsätter Richards och Grinstead (2013) att ta fram totala antalet 
pallar som får plats inom lagrets utrymme.  

(Antalet av modulbredd x pall inom modulbredd) x (Antalet längdmoduler x pall inom 
modulbredd) x (antalet höjdmoduler) = Antal pall som får plats i lagret. 
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Se exempel 4 i Bilaga 3 för beräkningar. 

Sukhova et al., (2014) har tagit fram en matematisk teori för hur företag optimerar utnyttjandet 
av antal pallplatser inom lagerverksamhet. Enligt Sukhova et al., (2014) vars undersökning 
fokuserar på att minska det använda antalet boxar för att maximera lagerfyllnadsgraden vid de 
använda platserna. Med box menas ett enskilt pallstallage (se Fel! Hittar inte 
referenskälla.). Förutsättningarna när Sukhova et al. (2014) beräknar möjligheten att 
optimera lagret lagret är att storleken på respektive box justeras vilket leder till att det skulle gå 
att fylla varje pallplats till 100% enligt platsens kapacitet. I teorin antar Sukhova et al., (2014) 
att varje bom tillhör pallhöjden och då även att den kan ignoreras i beräkningarna. 

 

Figur 14. Definition av box från Sukhov et al.  
Baserad på Richards och Grinstead (2013) 

Enligt Sukhova et al., (2014) går det att minimera antalet boxar som används vid den här typen 
av förutsättningar. Sukhova et al., (2014) lyckas minimera boxutnyttjandet enligt diagramet 
som går att hitta i Bilaga 4. 

Andra beräkningar vars område mer liknar klämgods är vad Derhami et al. (2017) benämner 
som block stacking. Block stacking är artiklar lagrade på pall som Figur 8 illustrerar och 
förutsättningarna för att lagra dessa i ett distributionslager följer nedan (Derhami et al., 2017): 

1. Lagringsplatserna är tillgängliga från en sida vilket innebär att de hanteras med en 
plockprocess kallad LIFO. LIFO innebär att det material som senast lagrats plockas ut 
först.  

2. Delvis tomma plockplatser prioriteras först då det hjälper till att frigöra plats för 
inkommande gods eftersom de platserna till skillnad mot fulla platser ger ett 
"tillgänglinghetsslöseri". Företaget slösar alltså utrymme genom att ge artiklar en hel 
lagerplats när godset bara kräver en halv. 

3. Helt fyllda platser är valda i en godtycklig ordning. Detta då plockandet av dessa inte 
påverkar outnyttjat lagringsutrymme på samma sätt. 

Med dessa förutsättningar skapar de en teori för hur djup raden av block stacking skall vara för 
att maximera utnyttjandegraden (Derhami et al., 2017). 
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3.4 Prestationsmått 
Många företag fokuserar på att mäta kortsiktiga resultat för att uppnå en bra ekonomisk rapport 
vilket leder till att de fokuserar på korta vinster istället för att nå långsiktig ekonomisk hälsa för 
företaget (Sinclair & Zairi, 2000). Prestationsmätningar måste vara i balans vad gäller interna 
prestationer, ekonomiska prestationer, måluppfyllnad och benchmarking mot externa parter 
(Sinclair & Zairi, 2000). De ska utvärdera det kritiska i verksamheten och ge tydlig feedback för 
åtgärder som är baserade på organisationens mål och strategier (Sinclair & Zairi, 2000). Liker 
(2004) menar att de prestationsmått som mäts är de resultat verksamheten får. Liker (2004) 
fortsätter även att beskriva vikten av att få alla medarbetare involverade i förändringsarbetet, 
för att nå målen och strategierna måste företaget mäta alla framsteg som görs mot de uppsatta 
målen.  

Det finns inget enskilt nyckeltal som beskriver hur hela verksamheten mår utan företagen 
behöver mäta flera nyckeltal, både finansiella och operativa (Sinclair & Zairi, 2000). Företag 
som mäter för få eller fel nyckeltal leder till ett suboptimerat företag med så kallade "flerhuvade 
monster" då en avdelnings mätetal blir bra medan andra avdelningars blir lidande vilket ger 
sämre resultat för hela företaget (Sinclair & Zairi, 2000).  

Det finns tre typer av interna prestationsmätningar som kan utföras: mot organisationen, 
funktioner/processer och individerna (Sinclair & Zairi, 2000). Organisationens mål ska baseras 
på kundernas behov som översätts till företagets strategier genom prestationsmått (Mahbod & 
Shahin, 2007). Dessa prestationsmått måste genomsyra hela företaget genom alla 
avdelningarnas mål och prestationsmätningar och grundar sig på företagets kritiska 
framgångsfaktorer (Sinclair & Zairi, 2000). Ett sätt för företag att skapa sina mål enligt Mahbod 
och Shahin (2007) är att utgå från SMART-metoden. SMART står för specifika, mätbara, 
accepterade, relevanta och tidsbestämda. Genom att använda sig av SMART blir det enklare för 
företaget att använda prestationsmått som indikerar hur väl verksamheten ligger till jämfört 
med målen (Mahbod & Shahin, 2007).  

Avdelningsmålen måste utgå från organisationens mål och ska helst skapas av de som är 
ansvariga för målen (Sinclair & Zairi, 2000). Det är viktigt att de anställda på varje avdelning 
förstår hur viktiga deras beslut eller arbetsinsats är och hur dessa påverkar hela organisationen 
(Sinclair & Zairi, 2000). Detta är även något som Fitzgerald och Moon (1996) nämner att det 
är viktigt att medarbetarna måste äga sina egna mål för att motiveras.  

Syftet med att mäta verksamhetens prestationer är snarare att kunna utvecklas än att visa 
prestationerna (Sinclair & Zairi, 2000). Genom att mäta prestationerna så integreras alla 
anställda i organisationen och det skapas en känsla av att alla arbetar mot ett gemensamt mål 
som en helhet (Sinclair & Zairi, 2000). Vanliga nyckeltal inom servicebranschen är enligt 
Fitzgerald och Moon (1996) och Sinclair och Zairi (2000) konkurrenskraft, finansiell 
prestation, kvalitet på service, flexibilitet, resursutnyttjande och innovation. 

Ett sätt att visa hur alla prestationsmått, avdelningar och mål hänger samman är genom 
Fitzgeralds modell Figur 15 i studien (Sinclair & Zairi, 2000).  
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Figur 15. Fitzgeralds feedbackmodell. 

Baserad på Sinclair och Zairi (2000) 

Allt som mäts kopplas tillbaka till respektive berörd avdelning för att ständigt jobba mot 
aktuella mål (Sinclair & Zairi, 2000).  

3.5 Visualiserad kommunikation  
Enligt Greif (1991) är den största skillnaden mellan visualiserad och reguljär kommunikation 
målgruppen. Reguljär kommunikation är ämnad för individen medan den visuella riktar sig till 
gruppen. 

Ett sätt för företag att bli starkare och kunna utnyttja sina interna synergieffekter till sitt 
maximum är enligt Greif (1991) att företagen ska jobba med att dela information internt. Enligt 
Greif (1991) finns det tre typer av kunskapsfält på företag: personlig kunskap, centraliserad 
kunskap och publik kunskap. Fördelen med att jobba mot publik kunskap enligt Greif (1991) är 
att alla kan arbeta mot samma mål och att verksamheten inte blir lika personberoende vilket 
visas nedan i Figur 16. 

För att få en effektiv visualisering måste enligt Greif (1991) alla problem synliggöras. Om 
problemen synliggörs kan de åtgärdas och på så vis minskar behovet av "brandsläckning" av 
akuta problem hos ledningen och de anställda, så att organisationen kan fokusera mer på 
framtiden (Greif, 1991). 
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Figur 16. Personlig och publik kunskap. 

Baserad på Greif (1991) 

För att uppnå publik kunskap måste företaget börja arbeta med gemensamma standarder på 
sina dokument (Greif, 1991). Detta innebär att alla på företaget kan förstå alla dokument och 
det blir en kvalitetsstämpel för företaget (Greif, 1991). Det är viktigt att alla anställda 
uppmuntras att ifrågasätta dokumenten och standarderna i företaget så att organisationens 
sikte alltid är inställt på att bli bättre (Greif, 1991).  

Greif (1991) har satt upp tre ”gyllene regler” för företag som vill jobba med visualisering av sin 
verksamhet. Dessa tre regler är följande: 

1. Målet måste vara realistiskt. 
2. Målet måste vara precist definierat. 
3. Målet som ska visualiseras måste gå i linje med hela organisationens mål.  

Det finns flera olika sätt att arbeta med visualisering och det finns enligt Greif (1991) inget 
enskilt prestationsmått som är viktigare än de andra, utan det beror på vilket sammanhang 
företaget verkar i och vad det är för typ av verksamhet.  

Visuell kontroll är ett sätt för organisationer som vill se hur de ligger till i förhållande de 
uppsatta målen (Liker, 2004). Det finns många exempel från vardagen där samhället jobbar 
med visuell kontroll, varav det mest kända är trafikljusen (Liker, 2004). Trafikljusen håller en 
internationell standard och är till för att skydda liv i trafiken, de ser alltid likadana ut så 
trafikanten inte behöver fundera på vad som menas med de olika färgerna/symbolerna (Liker, 
2004). 

Ett visuellt kontrollsystem ska vara utvecklat så att det ökar produktiviteten, reducerar fel och 
misstag, hjälper organisationen att nå uppsatta deadlines, underlättar kommunikationen, ökar 
säkerheten, sänker kostnaderna samt att det ska ge arbetarna mer kontroll över sin miljö (Liker, 
2004). Det viktigaste med visualisering enligt Liker (2004) är att genom ett visuellt 
kontrollsystem hjälpa de anställda att uppfylla målen för sina arbetsuppgifter.  

En nackdel som Liker (2004) ser med att visualisera sina prestationsmått via en dator är att det 
oftast bara är en som kollar på informationen i sin ensamhet och att det oftast sker frånskilt 
från verkligheten där arbetet utförs.  
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4 Empiri 
Kapitlet presenterar studiens fallföretag och den empiri som är insamlad.  

4.1 Sammanfattning av företag 
Studien har som tidigare nämnts i metodkapitlet utgått från ett primärt fallföretag. Det har 
gjorts jämförande studier mot två andra benchmarkingföretag. I Tabell 3 nedan ser ni en kort 
sammanställning av de deltagande företagen.  
Tabell 3. Sammanfattning av deltagande företag. 

  Fallföretaget BM1 BM2 

Lagerstorlek (m2) 100 000 23 000 77 000 

Omsättning 35 miljarder SEK 500 miljoner SEK 360 miljarder SEK 

Anställda 500-700  70 700 

Lagertyp Djuplagring, Pallstallage Djuplagring, Pallstallage Pallstallage 

4.2 Fallföretaget 

4.2.1 Verksamhetsbeskrivning 
Studiens resultat grundar sig på de intervjuer och observationer som gjorts på det primära 
fallföretaget som är ett stort distributionslager. Verksamheten har omkring 400 anställda på 
lagret. Beroende på säsong hyr de in ungefär 200 medarbetare från bemanningsföretag. Utöver 
detta finns ytterligare cirka 100 tjänstemän på kontoret. Lagrets kunder finns placerade över 
hela Norden och leveranser sker främst till koncernens egna butiker som är närmare 400 till 
antalet. Lagret levererar även direkt till slutkund och den totala volymen som lagret hanterar 
dagligen ligger på cirka 4 000 m3 vilket motsvarar närmare 70 lastbilar. Rekordet på utleverans 
ligger på drygt 6 000 m3 vilket levererades med 100 lastbilar på ett dygn. Lagerytan är drygt 
100 000 m2 och de tar emot gods till lagret både på lastbil och med tåg. Det finns 85 
lastbilsportar för in- och utlastning på lagret. Styrningen av verksamheten sker genom en 
treårsplan som revideras på årlig basis i samråd med koncernens butiker. Koncernen som äger 
fallföretaget omsätter cirka 35 miljarder SEK per år. De har omkring 10 000 unika artiklar på 
lager varav klämgodset står för ungefär 1 000 artiklar. Lagret har lovat koncernen att de kan 
lagra uppskattningsvis 60 000 m3 i sina djuplagringsplatser. Denna volym är baserad på 
historik och erfarenhet av de anställda. Närmare 8000 av artiklarna lagras i företagets 
helautomatiserade lager. Enligt planeringschefen så är det "Blandning av tur och skicklighet att 
vi har rett ut det hittills när vi säger att vi har den här lagringskapaciteten men vi har aldrig 
mätt en ny ekonomisk budget mot vilken lagringskapacitet den kräver".  

Lagret är uppdelat i zoner som bestämts beroende på om materialet ankommer via tåg eller 
lastbil. Dessa zoner är indelade i flytande lagerplatser. Beroende på säsong och hur fullt lagret 
är kan olika produktgrupper blandas bredvid varandra på zonerna, däremot blandas aldrig 
olika artiklar på den enskilda lagerplatsen.  

4.2.2 Problembeskrivning 
Fallföretagets problem är att de anställda på planeringsavdelningen måste hoppa mellan flera 
olika program för att samla den data som krävs för att kunna fatta beslut kring hur de ska 
optimera sitt lager. Information som delas internt i fallföretaget kring lagerfyllnadsgraden är 
en Excelfil med rådata utan grafisk presentation. En visualisering av lagerfyllnadsgraden skulle 
kunna underlätta kommunikationen mellan avdelningarna.  



Empiri 

 26 

4.2.3 Produktbeskrivning 
Fallföretaget jobbar med varierande produkter i olika form och storlek. Små produkter lagras i 
deras automatiserade lager, mellanstora produkter förvaras i pallstallage med plockplatser på 
marknivå och buffertplatser ovanför. Deras största gods lagras i djuplagringsplatserna som är 
närmare tio meter djupa och en och en halv meter breda. Materialet på dessa lagerplatser 
hanteras med klämtruckar. Enligt fallföretaget kan produkterna som förvaras i 
djuplagringsplatserna i många fall staplas och då är det höjden till taket som blir en av 
begränsningarna för lagerplatsen. De får enligt rådande regler kring brand- och 
hanteringssäkerhet inte stapla högre än en meter från liggande balkar. I lagret finns det 
produkter som inte får staplas på varandra enligt rekommendation från leverantören. 
Mottagningsavdelningen på fallföretaget bedömer om de ska stapla enligt leverantörens 
rekommendationer eller inte, baserat på rasrisk eller liknande samt vilka kostnader ett ras 
skulle innebära. Genom att inte stapla på höjden i djuplagringsplatserna får lagret en lägre 
lagerfyllnadsgrad på dessa platser än vad som är optimalt eftersom de inte kan utnyttja 
takhöjden som är närmare sex meter. Andra parametrar som kan påverka fyllnadsgraden på 
dessa djuplagringsplatser är stolpar, brandgångar, belysning i taket och sprinklersystem.  

4.2.4 Arbetsprocessen 
På företaget finns det en avdelning som arbetar med att optimera klämgodset på lagret. "Deras 
uppgift är att se till att det är en effektiv logistik inom företagets väggar vilket de uppnår genom 
att ansvara för lagerlayouten och optimera det dagliga flödet" enligt den intervjuade 
processledaren. Det kan handla om att förflytta varor till platser som är mer anpassade efter 
volymen på godset eller slå ihop gods som finns på flera olika lagerplatser i lagret. 
Lagerplaneringen skapar plats åt materialet som inköparna beställt och är en 
kommunikationskanal till inköpsavdelningen i Norge. Företagets BI-system hämtar 
information från samtliga system och samlar det så operatören kan hämta ut rådata till Excel 
för att kunna analysera och fatta sina beslut. Chefen för planeringsavdelningen säger "Vi hoppas 
komma ifrån Excellistor och att det är personberoende till att vi ska hitta en process där vi kan 
säga; vad är vår lagerstatus? Vi ska kunna titta på en skärm och se så här mycket lediga platser 
har vi. De här produkterna har vi."  

Nedan finns tre bilder som samtliga kommer från de olika vyerna en planerare på fallföretaget 
arbetar i. Den första Figur 17 är ett utdrag från företagets lagersystem. Där får planeraren 
information om MHO, vilken lagerplats artikeln finns på, var buffert för respektive produkt 
finns och status på respektive lagerplats kopplad till produkten. Ändras statusen ändras också 
beskrivningen på platsen, StatusID hänger alltså ihop med statusbeskrivning. Därefter följer 
platskommentar och Notat som är hämtat från fallföretagets egenskapade Excel, se Figur 18 
som krävs för att flytta godset, på fallföretaget är det pall eller kläm som gäller. Avslutningsvis 
är det höjd (betecknad som längd i lagersystemet) på artikeln, antal artiklar som får plats vid 
en lastning (standardkvantitet) samt hur högt de får stapla (staplingsbarhet).  

Figur 18 är en egenskapad Excel för företaget som håller koll på de specifika egenskaperna om 
respektive lagerplats. Excel används då denna information inte går att ändra i fallföretagets 
lagersystem. Informationen läggs till på platskommentarer eller på notaten som är 
benämningen på kommentarerna hos fallföretaget. Det kan vara allt från hur högt materialet 
får staplas eller vad som får plats på lagerplatsen till vilken typ av truck som krävs för 
hanteringen. Den informationen kompletteras med vilken lagerplats det gäller samt inom 
vilken MHO platsen finns. MHO är vanligtvis en kod men för att underlätta förståelsen så har 
författarna skrivit ut området där artiklarna hanteras. En lista likt Figur 18 nedan finns över 
samtliga lagerplatser inom djuplagringen.  

Figur 17. Skiss av lagersystem. 
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MHO Lagerplats Platskommentar Notat 
DJL 41   Ställ inte högre än 2 kläm 
DJL 51   Bred, körs av ordinär Truck 
DJL 61 Optimering 1Kläm djup 3Hög   

Figur 18. Bild från egenskapad Excel. 
Det är i lagersystemet från Figur 17 som en order om att flytta artiklarna läggs, men att sortera 
ut vilken artikel som skall flyttas är inte smidigt då all information inte finns tillgänglig 
samtidigt. På grund av detta använder företaget ett BI-system som hämtar information från 
både deras egenskapade Excel och från lagersystemet och sammanställer det, se Figur 19 för 
hur det kan se ut när data bearbetas. Informationen exporteras sedan till Excel som är ett 
verktyg som de använder för att sortera, filtrera och analysera data i. När planeraren bearbetat 
data i Excel från BI-systemet återvänder planeraren till lagersystemet för att utföra de åtgärder 
som krävs för att frigöra utrymme för inkommande gods. 

 

Figur 19. Skiss över exporterad data från BI-systemet. 
Lagret är indelat i dels en automation och traditionellt lager med pallstallage och även 
djuplagringsplatser. Till dessa tillkommer även på- och avlastningsytor förknippade med 
lastning och lossning. I automationen har företaget kontroll på lagerfyllnadsgraden då de här 
räknar platser, och i systemet ser om platsen är ledig eller upptagen. De har även bra kontroll 
på lagerfyllnadsgraden i sina pallstallage då de vet antal lediga och upptagna lagerplatser i 
dessa. I deras djuplagringsplatser har de inte lika bra uppfattning om sin lagerfyllnadsnivå. 
Detta beror enligt lagerplaneringen på att de inte har uppdaterat storleken på samtliga platser 
i deras lagerplaneringssystem, samt att fyllnadsnivån i hela lagret beror väldigt mycket på den 
nuvarande produktmixen. Planeringsavdelningen bedömer att de i snitt får in närmare 35 m3 
gods på djuplagringsplatserna beroende på produktegenskaper. Enligt fallföretaget går vissa 
produkter att stapla obegränsat medan andra produkter inte alls får staplas vilket leder till en 
lägre fyllnadsgrad.  

4.2.5 Visualisering 
De arbetar enligt intervjuerna inte med någon visualisering av sitt lager. De kommunicerar 
mellan avdelningarna genom en Excelfil med utvalda rådata på lagerstatus och förutsätter att 
mottagarna vet vad som är viktig information likt Fel! Hittar inte referenskälla. nedan.  

yyyy-mm-01   yyyy-mm-02  

Kategori DJL (m3)  Kategori DJL (m3) 

1 25000  1 19000 

2 8000  2 12500 

3 10000  3 15000 

Totalt 43000  Totalt 46500 

Figur 20. Fallföretagets presentation av lagerfyllnad.  
Baserad på fallföretagets Excel. 
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Ett problem som processledaren belyser är att företaget inte vet vilken potentiell kapacitet varje 
lagerplats kan fyllas till med varje specifik artikel då de inte har denna data i dagsläget. De ser 
vinning med en visualisering för att framförallt kunna underlätta kommunikationen mellan 
lagerplanering och inköp men även till andra avdelningars processledare. Enligt processledaren 
ser de en potential i att kunna underlätta för lagerplanering att inte behöva arbeta i flera 
parallella program. Genom en tydlig och enkel visualisering ser fallföretaget potential i att 
kunna jobba mindre med att "släcka bränder”, och istället arbeta med strategiskt förebyggande 
aktiviteter som planeringsavdelningen inte hinner med i dagsläget. Ett exempel på dessa 
aktiviteter kan vara att ha rätt produkt på rätt plats i lagret. Detta för att underlätta vid 
plockning av materialet och inte bara jaga ytor och fyllnadsgrad som planeringsavdelningen gör 
i dagsläget enligt processledaren. Visualiseringen ser de som ett sätt att arbeta med deras 
interna förbättringspotential och beskriva statusen på lagret. En av orsakerna till att företaget 
inte har visualiserat sitt lager är att de inte har haft behov av det tidigare, men nu har lagret 
börjat bli för fullt och då ser de visualisering som ett verktyg som kan hjälpa dem att jobba 
effektivare. En annan orsak är att de tidigare saknat systemstöd för att kunna visualisera sitt 
lager.  

4.3 Benchmarkingföretag 1 

4.3.1 Verksamhetsbeskrivning 
BM1 är en grossist som omsätter omkring 500 miljoner SEK per år och är bland de största i sin 
bransch. De har närmare 70 anställda och en lageryta på cirka 23 000 m2 fördelat på fyra 
distributionslager i Sverige där också företagets kunder finns. Företaget mäter inte lagrens 
maximala lagringskapacitet i m3 för närvarande eftersom de inte har uppgifter på hur stor 
volym de teoretiskt kan lagra. I lager finns det alltid minst 2 000 unika artiklar för omgående 
leverans och de erbjuder sina kunder både kundunika och standardiserade produkter. 

4.3.2 Produktbeskrivning 
Deras produkter har begränsningar genom att vissa av produkterna måste förvaras i rätt miljö 
avseende fukt och temperatur. Det mesta av materialet går att stapla då det kommer på 
antingen pall eller på strö. Strö innebär att det fästs reglar under godset som gör att det går att 
lyfta materialet med truck och stapla godset. Mycket av materialet är kvadratiskt vilket innebär 
att de kan få en teoretiskt hög fyllnadsgrad på lagret vid optimal produktmix. En annan 
begränsning för hur högt företaget kan stapla är materialet och förpackningens tålighet.  

4.3.3 Arbetsprocessen 
Lagret är indelat i flera lagerzoner baserat på materialets produktegenskaper som exempelvis 
tålighet mot fukt eller temperatur. Vissa zoner innehåller fasta lagerplatser (stallage) och andra 
zoner är endast en stor lagerplats som inte är måttsatt (djuplagring). På en lagerzon kan det 
placeras mellan 10 och 50 olika artiklar. Logistikchefen liknar antalet artiklar i en lagerzon med 
att uppskatta "hur mycket vatten är det i sjön?". Zonerna är inte fördelade på enskilda 
lagerplatser utan godset kan ställas fritt inom zonen. Detta leder till att både ny och erfaren 
personal får leta mycket efter materialet innan de kan plocka sin order då det på lagerzonen 
finns flera olika produkter som är snarlika varandra.  

Vilket material som ska placeras var på lagret bestäms av lagerchefen. Detta är en manuell 
process som baseras på lång erfarenhet om produkterna, lagret och hängivenhet. Processen 
sker utan stöd av programvara för optimal planering av lagerytan och fyllnadsgrad. ”Vi gör som 
vi alltid gjort, för det har ju gått bra, både resultatet och kunderna visar på att det gått bra." 
"Argumenten blir då svåra att slå bort.” säger logistikchefen. 

Kulturen på företaget kan sammanfattas till att de "Levt efter devisen att vi måste klara 'allt'”, 
men det är klart mäter man inte någonting eller mäter man väldigt lite, vad är då 'allt'?" "Jo, 
alla lastbilar ska vara lastade innan vi går för dagen. Alla lastbilar och släp ska vara lossade 
innan vi går hem för dagen och allt ska vara inlagrat på hyllan innan vi går hem för dagen". 
"Antagandet är bra men då vet vi aldrig hur mycket vi klarar av", så sammanfattar logistikchefen 
vad han kallar en överkapacitet som har lett till att företaget inte arbetar med prestationsmål 
då de alltid klarat av alla dagliga utmaningar företaget ställts inför. Exempelvis nämner 
logistikchefen en dag när planerna var att det skulle komma fem inleveranser men de klarade 
av att hantera tolv stycken. 
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BM1 har historiskt inte arbetat mot tydliga mätetal på sitt lager, men har på senare tid sett en 
vinning i att mäta KPI:er både för produktion och lager för att på så vis kunna skapa en 
lagkänsla i gruppen att de arbetar tillsammans. Mätetalen visualiseras likt Figur 21 nedan. De 
mäter prestationerna för att själva ha koll på hur bra företaget faktiskt är men också för att det 
är ett bra försäljningsargument med exempelvis korta ledtider framkom det under intervjun. 

 

Figur 21. Visualisering över lagervolym. 
Baserad på BM1:s dashboard 

Utan mätning av fyllnadsgrad så vet inte organisationen när eller om lagret är fullt vilket leder 
till onödiga diskussioner mellan lagerchef, inköp, logistikchef och övriga interna avdelningar 
enligt logistikchefen. Företaget har på senare tid börjat mäta sin lagerfyllnadsgrad genom att 
jämföra innevarande volym mot tidigare volym för att på så vis skapa sig en uppfattning om hur 
fullt lagret är. Då BM1 saknar uppgifter på hur mycket de maximalt kan lagra så vet företaget 
inte om det är fullt eller ej trots att de har större volym på lager idag än igår. Se Figur 21 för 
exempel på hur företags B:s dashbord kan se ut. 

För att mäta om lagret är fullt hävdar BM1 att de måste veta; antal lagerplatser, volymen i m3 
och antal unika artiklar. Det är kombinationen av dessa parametrar som avgör om lagret är fullt 
eller ej.  

4.3.4 Visualisering 
BM1 arbetar inte med en tydlig visualisering av lagret, mer än den på innevarande volym totalt 
på lager enligt Figur 21 ovan. De har nyligen börjat visualisera några nyckeltal som ska 
utvärderas för att kunna mäta sina prestationer. Logistikchefen sade angående KPI:er som 
mäter produktionsvolymen -"Vi försöker att de ska vara så lika varandra som det bara går så att 
alla känner att vi spelar matchen som vi kan vinna eller möjligtvis spela oavgjort eller förlora. 
Det är tanken med den visualiseringen av det vi har här." Det organisationen ser som vinning 
med en eventuell visualisering av lagret är enligt respondenten att bättra på sin interna 
kommunikation för att säkerställa att de har rätt produkt på lager vid rätt tidpunkt. De ser även 
en vinning genom att kunna spåra säsongsvariationer av lagret så de lättare kan planera sina 
inköp och kunna optimera lagret. De ser även att det skulle gå snabbare och lättare att få in ny 
lagerpersonal att hitta på lagret jämfört mot hur de jobbar idag med flytande platser inom 
lagerzonen. Genom visualisering och uppdelning av zonerna till specifika lagerplatser tror 
företaget att kvaliteten på leveranserna ökas, då de minskar risken att plocka fel material om 
det syns tydligt i systemet var materialet ska finnas.  

4.4 Benchmarkingföretag 2 

4.4.1 Verksamhetsbeskrivning 
BM2 är en global aktör med lager och butiker runt om i världen. Det lager som är undersökt i 
denna rapport är ett nordiskt distributionslager som levererar majoriteten av sitt gods till 
slutkonsumenter inom Sverige, Norge, Danmark och Finland men även mindre kvantiteter 
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direkt till butik. Lagrets yta är på närmare 77 000 m2 och har omkring 700 anställda inklusive 
tjänstemän. Lagret mäter sin kapacitet genom antalet pallplatser och inte i m3. Hela koncernen 
omsätter omkring 360 miljarder SEK. Lagret på BM2 är uppdelat i tre processer; inlagring, 
plock och lastning. Omsättningen på lagret är cirka 7,0 m3/h.  

4.4.2 Produktbeskrivning 
Produkterna på BM2 är varierande i storlek och form. Nästan allt material lagras på pall i 
pallstallage. Vissa små produkter förvaras i lådor för att underlätta hanteringen. Det finns även 
krav på produkterna kring vilken typ av miljö de får förvaras i och det är framförallt olika 
brandklasser.  

4.4.3 Arbetsprocessen 
Större delen av lagret på BM2 är pallstallage men det förekommer förvaring i form av lådor till 
de minsta produkterna. Det finns omkring 60 000 pallplatser på lagret och fyllnadsgraden 
baseras på när pallplatserna är fyllda eller ej. De använder ett IT-system för att se vilka 
lagerplatser som är lediga eller upptagna. Företaget använder sig av flytande lagerplatser inom 
olika zoner som är uppmärkta i systemet. Dessa zoner baseras på produkternas egenskaper 
inom exempelvis brandklassning eller storlek på produkterna. En vara tillhör alltså en viss typ 
av zon men inom zonen kan den placeras på valfri tom plats. Det är systemet som avgör vart 
inkommande material ska placeras men lagerplanerarna kan välja att flytta material för att 
klara av säsongsvariationer. Denna kunskap är baserad på lång erfarenhet av lagret, 
produkterna och variationerna, inte så mycket av systemstöd. Vid platsbrist skickas frågan över 
till ansvariga för lagerlayouten vars ansvarsområde är att flödet fungerar bra i lagret genom att 
omfördela zoner, använda externlager eller andra åtgärder.  

Avdelningarna har tydliga mål som de jobbar mot för att få en nöjdare kund och dessa mål är 
grundade på strategier och mål i koncernen samt kunskapen som finns om respektive process 
Viktiga ledord genom hela verksamheten är säkerhet, kvalitet och produktivitet. Målen är 
dynamiska och stäms av varje år för att säkerställa att organisationen fokuserar på rätt 
utmaningar.  

4.4.4 Visualisering 
BM2 visualiserar sitt lager genom att presentera data från ett excel-dokument på ett 
avstämningsmöte som hålls varje vecka. Informationen består av vad BM2 anser vara en 
tillräcklig visualisering för deras verksamhet. Figur 22 är en förenklad version av hur 
visualiseringen ser ut på BM2.  

Platser EU-pall Platser långpall 
 Lediga Upptagna Lediga Upptagna 

1 364 55 036 31 3 569 

Figur 22. Skiss över visualiserad data hos BM2. 
På avstämningsmötena närvarar representanter från avdelningarna lossning, flöde, ledning och 
planering. De personerna som intervjuats från BM2 ser inte någon direkt vinning av en 
visualisering för sitt dagliga arbete med att optimera lagret, däremot ser de vinning i att kunna 
följa historiska säsongsmönster på ett konkret sätt.  
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5 Analys 
I analyskapitlet har författarna jämfört det teoretiska ramverket mot den insamlade 
empirin för att kunna besvara studiens frågeställningar. Kapitlet är uppdelat i en 
summering och analys kring respektive frågeställning. 

5.1 Frågeställning 1   
Vilka parametrar behövs för att beräkna fyllnadsgraden för klämgods i ett 
distributionslager? 

Inget enskilt nyckeltal beskriver ensamt hur en verksamhet mår enligt Sinclair och Zairi (2000) 
utan företagen behöver mäta flera nyckeltal. BM1 instämmer till att det är en kombination av 
flera nyckeltal som avgör om lagret är fullt eller ej. Prestationsmättningar som 
lagerfyllnadsgrad måste vara i balans med resterande delar av verksamheten för att kunna 
redovisa ett rättvist resultat.  (Sinclair & Zairi, 2000). Vid användande av prestationsmått bör 
företagen grunda sina slutsatser vid flera mått och inte några få enskilda. 

Teorierna från Richards och Grinstead (2013), Sukhova et al. (2014) och Derhami et al. (2017) 
har gett goda förutsättningar för att identifiera de parametrar som behövs för att beräkna 
klämgods. Richards och Grinstead (2013) har i deras beräkningar tydlig sammanställt att höjd, 
längd och bredd för godset är viktiga parametrar. Den kompleteras av Sukhova et al. (2014) 
som vid effektiviserandet av boxar justerar bomen ovanför för att effektivisera utnyttjandet av 
höjden på respektive plats. Även i Derhami et al. (2017) beräkningar förekommer dessa 
parameterar när teorin beräknar hur djup en djuplagringsplats kan vara. Det spelar alltså ingen 
roll om det är plats eller gods när det gäller storlekens parametrar eftersom båda behövs för att 
beräkna fyllnadsgraden. 

BM1 hävdar att det skulle underlätta att veta antal lagerplatser vid beräkning av fyllnadsgrad. 
BM2 räknar inte som Richards och Grinstead (2013) men både fallföretaget och BM1 beräknar 
godsets volym på lagret.  Fallföretaget pratar om kapaciteten på sina lagerplatser eftersom de 
redan vet antalet lagerplatser. BM2 nämner pallplatser som en viktig del i att beräkna 
lagerfyllnadgraden i form av lediga platser i förhållande till antalet totala platser. Richards och 
Grinstead (2013) redovisar en beräkning för antalet platser som finns på lagret. Antal 
lagerplatser är en parameter som alla deltagare i undersökningen är överens om för att kunna 
beräkna fyllnadsgrad. 

Skillnaden mellan pallgods och klämgods, som även fallföretaget reagerat över, är 
förutsättningarna på godset. Staplingsbarheten påverkar inte pallagringen i samma 
utsträckning eftersom det generellt endast lagras en pall per lagerplats i pallstallage (Richards 
& Grinstead, 2013). Vid blockstacking är höjden på pallstaplarna maximerade utifrån skicket 
på pall, vikten, säkerhetsförordningar et cetera (Derhami et al., 2017). Med rådande 
omständigheter och regler på fallföretaget får de inte stapla högre än att det är ungefär en meter 
från gods till liggande takbalkar. Begränsningar enligt fallföretaget är stolpar, brandgångar, 
belysning i taket och sprinklersystem. Begränsningar som BM1 och BM2 nämner är 
brandklassning på gods som måste stå på speciella avdelningar av lagret samt att vissa 
produkter måste förvaras i rätt temperatur och fuktighet för hållbarhetens skull. 
Staplingsbarheten på godset är därför en annan viktig parameter att kontrollera om inte höjden 
är begränsningen.  

Som samtliga undersökta företag samt teorierna nämner så måste organisationen veta antalet 
artiklar som finns tillgängliga för att kunna beräkna fyllnadsgrad på lagret.  
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Nedan följer de framtagna parametrarna som behövs för att beräkna fyllnadsgrad: 

• Produktens storlek 
• Platsens storlek 
• Antalet lagerplatser 
• Begränsningar till platsen såsom stolpar, sprinkler, lampor, balkar. 
• Produktens begränsningar såsom staplingsbarhet och rasrisk 
• Antalet produkter på lagerplatsen 

5.2 Frågeställning 2  
Vilken praktiskt användbar metod kan användas för att beräkna fyllnadsgraden för 
klämgods i ett distributionslager? 

Richards och Grinstead (2013) och Sukhova et al. (2014) har beräkningar för fyllnadsgrad för 
verksamheter som använder sig av pallstallage men inga som använder sig av djuplagring. 
Block stacking är enligt Derhami et al. (2017) ett effektivt och billigt sätt att lagra sitt gods. Det 
är så som både fallföretaget och BM1 lagrar gods. BM1 lagrar sitt gods likt Derhami et al. (2017) 
och deras modell på antingen pall eller strö medan fallföretaget lagrar allt material i sin 
djuplagring utan pall men staplat på varandra. Derhami et al. (2017) beskriver ingen metod för 
att beräkna lagerfyllnadsgrad vilket fallföretaget och BM1 också saknar. Med tanke på 
avsaknaden av befintliga teorier för beräkning av lagerfyllnadsgrad på staplingsbart gods i 
djuplagring så har ett behov av en ny metod funnits. Utifrån de befintliga teorierna från 
Richards och Grinstead (2013), Sukhova et al. (2014) och Derhami et al. (2017), har studien 
kompletterat med ny kunskap genom den empiriska undersökningen samt resultaten från den 
första frågeställningen och på sätt kommit fram till en ny metod för att beräkna 
lagerfyllnadsgrad. Den skapade metoden beskrivs nedan och den beräknar lagerfyllnadsgraden 
både på plats och produkt.  

En av parametrarna som under föregående fråga analyserats fram som nödvändiga, för att 
skapa ett underlag för metoden är platsens volym. Borträknat är alla unika begränsningar som 
kan finnas i och omkring platsen vilket kan variera från platserna och på olika företag. Samma 
gäller för produkten och dess egenskaper och begränsningar. Det är viktigt att parametrarna är 
korrekt inmatade i lagersystemet. Skulle en längd stå i höjdkolumnen i Tabell 4 och tvärtom 
skulle det ge följdfel genom hela metoden. 

Platsfyllnadsgraden beräknas av godsets volym på platsen dividerat med platsens totala volym. 
Måtten för produkten är hämtade från fallföretagets lagersystem. Platserna är uppmätta 
individuellt av författarna där begränsningar för dessa är medräknade. Med dessa beräkningar 
har fyllnadsgraden i volym på respektive lagerplats beräknats.  

Den produktspecifika fyllnadsgraden är baserad på produktens begränsningar och blir därför 
enklare att uppnå 100% på än vad det är att uppnå maximal fyllnadsgrad på platsen då det alltid 
kommer att finnas tomrum på lagerplatsen för att kunna komma in med truck och liknande.u 

Tabell 4. Sammanställning av metod. 
 
Metoden hämtar och använder data från artikeldatan och lagerssytemet som presenterats i 
Figur 19 och Figur 17. Lagerfyllnadsgraden på de valda artiklarna blir 100% på artiklarna A2 
och A4 på produktsfyllnadsgraden, men omkring 65% på platsfyllnadsgraden som kan ses i 
Figur 23. Det framgår i fallföretagets dokument att det inte kan adderas några ytterligare 
produkter till platsen med tanke på att staplingsbegränsningen är uppfylld. De får alltså inte 
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stapla högre på platsen även om det finns mer utrymme upp till taket. Det finns fortfarande 
utrymme kvar men ingen möjlighet att få in mer av den typen av gods på platsen. Metoden tar 
upp två olika varianter för att beräkna fyllnadsgrad, en platsunik och en produktunik. När 
produkten har maximerat antalet standardkvantiteter i en plats uppnås en produktspecifik 
fyllnadsgrad till 100%. Har produkten endast tillåtelse att stå två kläm högt som förekommer 
på fallföretaget enligt de intervjuade så kommer däremot den platsspecifika fyllnadsgraden 
bara utnyttjas till ungefär 35%. Två kläm högt innebär att det staplas två standardkvantiteter 
på varandra vilket kan innebära två kylskåp eller fyra tvättmaskiner. Hela uträkningen går att 
hitta i Bilaga 5 Metod för att beräkna lagerfyllnadsgrad medan i Tabell 4 ovanför visas ett 
förenklat exempel på uträkningen.  

5.3 Frågeställning 3  
Hur kan de framtagna parametrarna sammanställas för att kunna visualisera aktuell 
fyllnadsgrad? 

Enligt Sinclair och Zairi (2000) är syftet med prestationsmätningar snarare till för att kunna 
utveckla organisationen än att visa hur den presterat. Sinclair och Zairi (2000) menar vidare 
att prestationsmåtten måste vara baserade på organisationens mål och strategier. 
Prestationsmåtten ska utvärdera det kritiska i verksamheten och ge tydlig feedback för åtgärder 
(Sinclair & Zairi, 2000). Ett sätt att få tydlig feedback och direkt se hur verksamheten ligger till 
mot de uppsatta målen är enligt Liker (2004) visuell kontroll. Liker (2004) fortsätter beskriva 
att det visuella kontrollsystemet ska vara utvecklat så det ökar produktiviteten och underlättar 
kommunikationen. Både fallföretaget och BM2 presenterar sin lagerfyllnadsnivå genom Excel 
med rådata där de förutsätter att mottagaren har kunskap om vad som är relevant i 
dokumentet. Mottagaren får genom detta dokument ingen tydlig indikation på hur fullt lagret 
är och får därför ingen feedback om att något måste åtgärdas. De intervjuade på BM2 anser att 
den befintliga Excelfilen är tillräcklig visualisering för deras verksamhet. BM1 presenterar sin 
lagerfyllnadsnivå grafiskt jämfört med föregående veckor och på så vis får de anställda en bättre 
uppfattning om hur situationen ser ut. Men då det inte framgår i diagrammet vad som är 
maximal kapacitet så vet inte de anställda hur akut situationen är i dagsläget. 

Greif (1991) har satt upp tre regler för att visualisera sin verksamhet. Dessa tre är att målet 
måste vara realistiskt, precist definierat och gå i linje med organisationens mål. Genom att följa 
dessa tre regler och att visualisera sina prestationer så kan publik kunskap nås vilket innebär 
att organisationen inte är lika beroende av den personliga kunskap som de deltagande företagen 
ofta är beroende av i dagsläget. Dessa tre regler påminner om SMART som Mahbod och Shahin 
(2007) pratar om. Det Mahbod och Shahin (2007) ser som fördel med att använda sig av 
SMART är att företaget direkt ser hur de ligger till jämfört mot de uppsatta målen. Detta går i 
linje med vad fallföretagets planeringschef säger att de vill komma ifrån personberoende, 
Excellistor och istället se sin lagerstatus visuellt. Genom att mäta sin verksamhet, i detta fall 
lagerfyllnadsgrad så blir alla medarbetare medvetna om hur situationen är just nu och kan på 
så vis hjälpa varandra att nå de uppsatta målen för företaget. Ett lämpligt perspektiv att 
använda när ett företag ska börja visualisera sin verksamhet är att tänka på Fitzgeralds 
feedbacktrappa Figur 15. Har organisationen detta perspektiv inser de att alla olika avdelningar 
har olika behov av olika information men att varje avdelning och varje medarbetare kan påverka 
resultatet genom sitt arbete.   

Liker (2004) menar att en nackdel med att visualisera sina prestationsmått via datorn är att 
mottagaren då ofta är frånskild från verkligheten. Samtliga deltagande företag arbetar med sin 
befintliga presentation av sin lagerfyllnad via datorn. Det kan bero på att teknikutvecklingen 
gått framåt sedan Likers (2004) forskning och mycket av dagens planeringsarbete sker i 
verkligheten framför datorn.  
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Artikel Fyllnadsgrad 
Artikel # Lagerplats Plats Produkt 
A1 27 9% 10% 
A2 28 69% 100% 
A3 35 4% 6% 
A4 45 60% 100% 

Figur 23. Visualisering av beräkning. 
Ovanför i Figur 23 visas exempel på hur lagerfyllnadsgraden visualiseras med hjälp av den 
framtagna metoden. Genom denna enkla visualisering kan planerarna tydligt och direkt se 
lagrets fyllnadsgrad både för platserna och produkterna.  

5.4 Frågeställning 4   
Hur kan en visualisering av lagerfyllnadsgrad påverka planeringsavdelningen i det 
operativa arbetet? 

En visualisering av prestationsmåtten ska ge tydlig feedback för åtgärder som är baserade på 
organisationens mål (Sinclair & Zairi, 2000). Detta stöds även av Liker (2004) som menar att 
ett visuellt kontrollsystem ska hjälpa till att öka produktiviteten och ge arbetarna kontroll över 
sin miljö. Enligt processledaren på fallföretaget skulle en visualisering underlätta för 
planeraren vid optimering av lagret, att se det visuellt och direkt kunna följa upp status och 
fyllnadsgrad på de olika lagerplatserna. Om planeringsavdelningen direkt ser visuellt vilka 
lagerplatser som är lediga, fulla eller halvfulla så måste de inte göra sökningar i flera program 
utan kan direkt börja arbetet med att optimera lagret. 

För att få en effektiv visualisering måste alla problem synliggöras (Greif, 1991). Liker (2004) 
och Greif (1991) menar att om alla problem synliggörs kan de åtgärdas och på så vis minskar 
behovet av så kallad ”brandsläckning” i organisationen som då istället kan fokusera på 
framtiden. Processledaren på fallföretaget ser det som en stor vinning med en visualisering av 
lagret då skulle planeringsavdelningen istället för att släcka akuta bränder lägga mer tid på 
strategiskt förebyggande aktiviteter vilket de anställda inte hinner med idag. Exempel på dessa 
strategiska aktiviteter är enligt fallföretaget att säkerställa att de kan ha rätt produkter på rätt 
plats på lager istället för att leta lediga lagerplatser som planeringsavdelningen gör i nuläget. 
Något som BM1 och BM2 ser som en stor vinning med en visualisering är att de kan spåra 
säsongsvariationer på sina lager och på så sätt förbereda ytor inför de olika säsongerna. Genom 
en visualisering så kan de anställda arbeta mer proaktivt och mindre reaktivt. På så vis kan 
företaget utvecklas och använda sin personal mer effektivt än att exempelvis jaga lediga ytor 
som är en stor del av arbetet för planeringsavdelningen på fallföretaget i dagsläget.  

Greif (1991) menar på att om företag arbetar med publik kunskap så minskar personberoendet 
i företaget. På fallföretaget och de båda benchmarkade företagen baseras många beslut på 
personlig kunskap genom lång erfarenhet och kunskap om produkterna och lagret snarare än 
med hjälp av systemstöd. Logistikchefen på BM1 menar att detta leder till att det blir svårare 
för dem att lära upp ny personal än om de jobbat med mer systemstöd och använt sig av publik 
kunskap. Det bekräftas även genom observationer på fallföretaget där flera av de observerade 
hade önskat en enkel visualisering av lagret istället för att jobba med listor i Excel med rådata. 
En av många orsaker till att företag fortfarande är personberoende skulle kunna vara att de 
anställda är rädda att mista sin position och makt om de delar med sig av kunskapen och gör 
den publik.  

Enligt Liker (2004) så hjälper ett visuellt kontrollsystem till att öka produktiviteten, hjälpa 
organisationen nå sina uppsatta deadlines och ge arbetarna mer kontroll över sin miljö. På 
fallföretaget arbetar planerarna med flera olika program för att hålla koll på 
produktegenskaper, platsegenskaper och liknande. Enligt processledaren på fallföretaget vet de 
i dagsläget inte vilken potentiell kapacitet varje lagerplats kan fyllas till med varje specifik 
artikel. Både processledaren och planeringschefen önskar lösa detta genom en visualisering. 
För att nå effektivitet och framgång i sin verksamhet gäller det att säkerställa att de anställda 
har rätt verktyg för att kunna utföra sitt arbete effektivt. Ett exempel på detta är att de inte ska 
behöva jobba i flera parallella program för att lösa en uppgift. Ett annat exempel kan vara att 
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inte bara arbeta med siffror och rådata utan kunna utgå från ett mer visuellt perspektiv för de 
anställda som önskar det.  

Greif (1991) nämner att det finns tre typer av kunskapsfält på företag och dessa är personlig, 
centraliserad och publik kunskap. Om ett företag strävar mot att uppnå publik kunskap så blir 
de enligt Greif (1991) inte lika beroende av specifika nyckelpersoner. Liker (2004) menar att 
genom ett visuellt kontrollsystem så underlättas kommunikationen. Processledaren på 
fallföretaget ser en visualisering som ett hjälpmedel för att bättra på kommunikationen mellan 
de interna avdelningarnas processledare, detta då alla enkelt kan se aktuell lagerfyllnadsgrad. 
Även logistikchefen på BM1 bekräftar detta. Han menar att de genom en visualisering av deras 
lager skulle leda till färre onödiga diskussioner mellan de olika interna avdelningarna angående 
lagrets status. Både teorierna, fallföretaget och BM1 menar på att genom att använda sig av 
visualisering så flyttas kunskapen från personberoende till publik kunskap. Genom att 
kunskapen blir publik så kan hela organisationen hjälpas åt att bli bättre och utvecklas. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet sammanfattar studiens resultat och författarna beskriver implikationer, diskuterar 
hur metodvalet påverkat studien och trovärdigheten i studien. Här finner ni även slutsatser 
och rekommendationer och som avslutning i kapitlet lämnas förslag på framtida studier inom 
området. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Frågeställning 1  
Vilka parametrar behövs för att beräkna fyllnadsgraden för klämgods i ett 
distributionslager? 

Som nämnts i analysen finns det ett flertal parametrar som behöver tas hänsyn till vid 
beräkning av lagerfyllnadsgrad. Teori och empiri säger snarlika saker. Det som författarna först 
nämner i analysen är lagerplatsen och den tillgängliga lageryta som finns. Lagerplatsens 
begränsningar är sådant som berör var godset kan placeras samt hur högt det är tillåtet att 
stapla. Andra saker som också är viktigt att veta är hur många artiklar som finns på platsen och 
dess storlek. Likheter med lagerplatsens begränsningar är stapelbarheten som kan påverka att 
endast ett fåtal produkter får lagras på platsen vilket leder till lägre utnyttjande av platsens 
lagerfyllnadsgrad. Riktlinjerna kring staplingsbarhet är framtaget av leverantören men 
revideras av fallföretaget om de anser att det finns risk för ras eller andra potentiella risker.  

Dessa parametrar stämmer bra överens med vilka teorin anser väsentliga för att beräkna 
lagerfyllnadsgrad av pallplatser. Då studien är en enfallsstudie med benchmarking kan 
författarna inte garantera att det endast är dessa parametrar som måste tas i beaktning vid 
beräkning av lagerfyllnadsgrad. Det är upp till varje företag att bedöma vilka parametrar som 
är viktiga för deras specifika verksamhet. 

6.1.2 Frågeställning 2  
Vilken praktiskt användbar metod kan användas för att beräkna fyllnadsgraden för 
klämgods i ett distributionslager? 

Den framtagna metoden presenteras i sin helhet i Bilaga 5 där även uträkningarna bakom 
resultaten visas.  

Det kommer vara omöjligt att uppnå 100% av den platsspecifika fyllnadsgraden. Detta då 
materialhanteringen av klämgods behöver utrymme runt godset för att komma åt att klämma 
det. Även höjden på platserna blir nära omöjlig att fylla då det finns en maxgräns på 
staplingsbarheten.  

Vad som anses vara en lämplig lagerfyllnadsgrad bör bestämmas genom att titta på hela supply 
chain och inte bara i distributionslagret. Prestationsmått är exempel som ska grunda sig på 
verksamhetens mål och borde därför styra lagerfyllnadsgraden om det väljs som en styrande 
KPI. Prestationsmåttet måste alltså förankras i resterande delar av verksamheten likt 
Fitzgeralds feedbacktrappa Figur 15. 

Resultatet från den praktiskt framtagna metoden måste givetvis utvärderas om vad som är en 
rimlig platsspecifik lagerfyllnadsgrad. Andra mål med metoden kan vara att planerarna alltid 
ska försöka optimera lagerplatsen med minst fyllnadsgrad för att frigöra utrymmet. Den totala 
fyllnadsgraden för lagret kan över tid även utvärderas för att se om det är en optimal 
produktmix på lagret. Det görs genom att mäta total fyllnadsgrad för lagret över en längre tid 
för att se när fyllnadsgraden var hög respektive låg och jämföra mot typen av produkter på lager. 

Metoden är testad i mindre skala på fallföretaget, så innan metoden implementeras skarpt 
rekommenderar författarna att större test görs på metoden för att säkerställa dess beräkningar 
och funktionalitet.  
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6.1.3 Frågeställning 3  
Hur kan de framtagna parametrarna sammanställas för att kunna visualisera aktuell 
fyllnadsgrad? 

Studien visar att en bra visualisering är en kombination av den empiriska undersökningen och 
de sammanställda teorierna vilka tyder på att en visualisering ska vara tydlig och enkel på så 
vis att mottagaren direkt kan utläsa om läget är under kontroll, eller om det är en akut situation 
som måste åtgärdas. För att snabbt och enkelt visa detta anser författarna att färgkodning är 
ett bra sätt som talar om status likt trafikljusen. Enligt Likers (2004) visuella kontrollsystem så 
betyder grönt att status är bra, gult betyder att det är okej status, rött däremot betyder att det 
är akut krissituation och något måste göras omedelbart åt situationen. Beroende på vad målet 
är för verksamheten som ska använda visualiseringen så bör färgkodningen användas olika. För 
exempelvis planeringsavdelningen på fallföretaget eller på något av de benchmarkade företagen 
skulle en röd plats kunna vara en tom plats medans en full plats är grön och en gul plats är 
påbörjad men inte optimerad. Genom denna färgkodning så jobbar planerarna för att 
säkerställa att samtliga lagerplatser är fulla då människan eftersträvar att lösa problemen som 
ofta indikeras med rött. Däremot om visualiseringen används i offentliga sammanhang är det 
lämpligt att invertera färgkodningen. Detta beroende på om företagets mål är att bygga lager 
eller effektivisera lagerflödena. Många företag strävar efter att minska lagret och då är det 
lämpligt att visa rött för upptagna lagerplatser och grönt på de lediga. På detta sätt underlättas 
även kommunikationen om organisationen ser hur fullt det är genom att visualiseringen lyser 
rött och inte grönt. Återigen är det lämpligt att ha med Fitzgeralds feedbacktrappa vid 
planeringen av en visualisering, så att varje avdelning får rätt feedback för deras mål.  

6.1.4 Frågeställning 4  
Hur kan en visualisering av lagerfyllnadsgrad påverka planeringsavdelningen i det 
operativa arbetet? 

Studien visar att företag oavsett storlek kan ha mycket att vinna på genom att arbeta för att nå 
publik kunskap. En av flera fördelar med publik kunskap enligt de deltagande företagen och 
författarna är att det blir lättare för nya anställda att komma in i organisationen och i 
arbetsuppgifterna jämfört med att vara beroende av nyckelpersoner som sitter inne med viktig 
personlig kunskap. För att uppnå publik kunskap måste organisationerna säkerställa att de som 
besitter viktig kompetens inte blir mindre värda för organisationen efter att de släppt 
kunskapen och gjort den publik.  

Författarna har identifierat skillnader mellan de deltagande företagen i deras behov att 
visualisera sin lagerfyllnad med tanke på planerarnas operativa arbete. Både fallföretaget och 
BM1 arbetar med djuplagring och båda saknar visualisering av sina lager. Däremot BM2 arbetar 
mest med pallgods i pallstallage och de saknar inte visualisering enligt de intervjuade. Genom 
detta dras slutsatsen att företag som arbetar med pallgods inte är i lika stort behov av 
visualisering som företag som arbetar med djuplagring. Anledningen till detta är att vid lagring 
av pall i pallstallage så är platsen antingen ledig eller upptagen, medan i en djuplagring så kan 
det finnas potential att flytta material till andra platser för att kunna optimera lagerytorna. 
Därav krävs mer visualisering i dessa fall för att synliggöra situationen så att planerarna kan 
utföra sitt operativa arbete effektivt.  

Studien visar att de studerade företagen vill visualisera sitt lager så att operatören kan se hela 
lagret och på ett enkelt sätt identifiera fyllnadsgraden och lagrets status genom färgkodning. 
Färgkodningen bör beroende på användningsområde som diskuterats i förra frågeställningen 
var röd för fullt, gult halvfullt och grönt för lediga platser. Som ses i Figur 23 så löser 
författarnas metod en enkel visualisering. Den bör sedan byggas vidare för att få en överblick 
av status på hela lagret som illustreras i  

Figur 24 nedan. Användaren bör kunna klicka sig vidare ner på lagerzonerna för att se hur 
status är på de olika zonerna. Sista steget för operatören är att klicka sig ner till varje enskild 
plats och se hur status på varje enskild lagerplats är. Detta för att användaren på ett överskådligt 
sätt ska kunna se var fokus ska läggas på optimeringen av lagret. När lagerplatsen visas ska 
operatören kunna se platsspecifik fyllnadsgrad då det kan skilja mycket på fyllnadsgraden på 
platserna. 
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Detta beroende på vilka produkter som lagras på den specifika platsen. Ett exempel på 
visualisering enligt denna modell är enligt författarna  

Figur 24 nedan. 

Figur 24. Exempel på visualisering 
Författarna menar på att om företagen skulle använda sig av en enkel och lättförståelig 
visualisering av sitt lager så kan planeringsavdelningen enklare kommunicera med övriga 
interna avdelningar på företaget. Kunskapen blir då publik och inte personberoende. Genom 
att ha en enklare kommunikation och publik kunskap kring hur lagrets status är så frigörs tid 
för planerarna som då kan ägna sig åt att säkerställa att det står rätt material på platserna för 
att maximera lagerplatsernas fyllnadsgrad.  

6.2 Implikationer 
Metoden har för avsikt att inspirera till en ökad kontroll och kunskap om hur mycket lager som 
finns i verksamheten. Den är specifikt inriktad på staplingsbart gods inom djuplagring för att 
hjälpa till vid en visualisering och beräkning av lagerfyllnadsgrad. Vid en implementering av 
metoden är det viktigt att ha kontroll på lagrets och godsets parametrar för beräkning av 
lagerfyllnadsgrad. Vad som anses som en god fyllnadsgrad är upp det aktuella företaget att 
undersöka då det kan skilja sig mellan olika branscher, klämgods eller pallgods. Det gäller som 
Greif (1991) nämner att prestationsmåttet på fyllnadsgraden är realistiskt, precist definierat och 
att det står i linje med hela organisationens mål. 

Den platsspecifika fyllnadsgraden är oberoende av vilka produkter som står på platsen medan 
den produktspecifika tar hänsyn till produkterna. Produktfyllnadsgraden ger då 
lagerplaneringen en snabb överblick över vad som bör optimeras medan platsfyllnadsgraden 
visar totalt utnyttjat utrymme på platsen. Vid för låg platsfyllnadsgrad bör planerarna överväga 
att placera produkterna på en annan plats. 

Genom att företag använder sig av metoden borde både organisationen som helhet och 
avdelningarna utvecklas och få en bättre förståelse för verksamhetens lagerfyllnad då 
kunskapen inte längre är personlig utan blir publik enligt Greif (1991).  

Författarna ser potential i att företagen kan utnyttja lagerutrymmet mer effektivt med hjälp av 
metoden än tidigare vilket ger en förhoppning i att kostnader för att implementera metoden 
inte skall överstiga kostnadsbesparingen. 

6.3 Metoddiskussion 
Studien som är genomförd är en fallstudie med ett fallföretag som jämförts mot två olika 
benchmarkingföretag. Ett stort globalt företag och ett medelstort svenskt bolag. Beslutet att 
jämföra fallföretaget mot två olika stora företag var medvetet då författarna ville få en bredare 
bild kring problemet. Författarna har sett en risk med detta då studien kan bli missvisande 
eftersom det är få företag som är jämförda samt att de har olika förutsättningar för sina lager 
med tanke på skillnaden i storlek på företagen. 

Något som kan anses sänka studiens reliabilitet är att intervjuerna som genomförts i 
benchmarkingen inte inkluderat alla som arbetar med planering i den dagliga operativa 
verksamheten. Författarna till studien anser ändå att respondenterna i benchmarkingen 
besitter den erfarenhet som efterfrågas då de har en bra överblick över planeringsarbetet 
eftersom de arbetar på en strategisk nivå. Samt att studien grundas primärt på fallföretaget och 
där är både de ansvariga för planeringsavdelningen och majoriteten av de operativa planerarna 
intervjuade. Varken under observationerna eller intervjuerna upplevde författarna att de 
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påverkat resultaten utan respondenterna har själva påverkat intervjuerna och observationerna 
som de önskat.  

Om författarna hade använt sig av enkäter till studiens första frågeställning så skulle de kunna 
få fler antal parametrar som kan begränsa lagerplatserna. Detta är en faktor som sänker 
studiens trovärdighet något men författarna anser att de fått tillräcklig kunskap om generella 
begränsningar som går att applicera i deras metod genom intervjuer och observationer på 
fallföretaget och de två benchmarking företagen samt från tidigare teorier. Sen är det upp till 
varje företag att bedöma sina egna begränsningar för sin specifika verksamhet innan de börjar 
använda den framtagna metoden.  

Nackdelen med att använda sig av en abduktiv ansats är att arbetsprocessen blir mer iterativ än 
linjär vilket leder till att studien kan ändra riktning under processen. Beslutet att använda 
abduktiv ansats valdes ändå då fördelarna med flexibilitet som nämnts tidigare i rapporten 
ansågs väga över alternativen.    

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Författarnas rekommendationer till fallföretaget är att börja med att mäta upp varje enskild 
lagerplats och utgå från deras begränsningar på lagerplatserna. När alla lagerplatser är 
uppmätta och inmatade så bör de gå vidare med att säkerställa att alla produktens egenskaper 
är korrekta i systemet. Alltså att höjd alltid är höjd och längd alltid är längd. Det gäller även att 
säkerställa att produktens begränsningar är korrekt inmatade i systemet.  

Innan visualiseringen av lagerplatserna genomförs så är det lämpligt att ha en plan för vem och 
med vilket syfte visualiseringen ska göras. Är det för att underlätta för planeringsavdelningens 
operativa arbete eller ska visualiseringen hjälpa till för att underlätta kommunikationen mellan 
de olika avdelningarna. Detta påverkar framförallt hur visualiseringen ska göras i form av 
färgkodning som tidigare nämnts i diskussionen.  

Ytterligare en viktig aspekt i uppstarten kring ett projekt som detta är att säkerställa att en 
visualisering och beräkning av lagerfyllnadsgraden inte gör att det uppstår suboptimering i 
supply chain, utan att målet är att effektivisera hela kedjan från leverantör till slutkund.  

6.5 Vidare forskning 
Då studien endast är utförd på ett fallföretag och jämförts mot två benchmarkingföretag så 
rekommenderar författarna att vidare forskning genomförs genom ytterligare test av metoden 
på fler företag och i större skala. Detta för att säkerställa att den framtagna metoden för 
beräkning av fyllnadsgrad är en generell metod som går att använda i flertalet distributionslager 
och oavsett vilken storlek på företag samt bransch de verkar inom. Författarna ser även ett 
behov av att undersöka hur tidsbesparingen för planeringsavdelningen påverkas genom 
användandet av den framtagna metoden.  

Författarna upplever även ett behov av fortsatt forskning inom blockstacking, djuplagring. 
Detta för att se vilka för- och nackdelar som finns samt när det är en lämplig lagringsmetod. 
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1 Litteratursökning 
Sökningar i vetenskapliga databaser till litteraturstudien. 

Sökord Databas Antal träffar 
KPI Proquest 35 905 
kpi AND stock  Scopus 16 
stock AND kpi  Scopus 191 
 ( strategies AND kpi )  Scopus 312 
( kpi ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "BUSI" ) Scopus 315 
TITLE-ABS-KEY ( key AND performance AND indicators ) Scopus 401 
( lean ) AND ( kpi ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "BUSI" ) )  Scopus 119 
      
Stock visualization Scopus 4 
"Stock management" AND visualisation Scopus 3 
      
central warehouse Primus 265 679 
(benefits central warehouse) Primo 49 843 
benefits AND "central warehouse" Primo 1438 
benefits AND "central warehouse" AND KPI Primo 16 
"warehouse AND management AND system" Scopus 5742 
      
 ( "Stock management" ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , 
"ENGI" ) )  

Scopus 222 

( stock AND management AND performance AND 
measurement )  

Scopus 0 

( stock AND fulfilment AND "performance measure*" )  Scopus 14 
( "stock performance" ) AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , 
"BUSI" ) )  

Scopus 319 

( "Managing stock" AND performance )  Scopus 4 
      
interpretation of information and data Primo 2 118 925 
data interpretation Primo 6 051 496 
data interpretation of graphs and text Primo 21 
data interpretation Primo 142 689 
brain "data interpretation" Primo 19 225 
brain "data interpretation" best Primo 7 204 
      
cognitive interpretation of data Primo 451 908 
cognitive process Primo 1 194 035 
      
benchmarking and "stock management" Primo 4 
benchmarking Primo 352 975 
      



Bilagor 

ii 

 

Sökord Databas Antal träffar 
Strategy* and KPI Primo 13 658 
Strategy* and KPI and warehouse management  Primo 1 071 
Strategy* and KPI and warehouse management and stock Primo 575 
( strategy* AND kpi AND warehouse AND management )  Scopus 324 
Strategies and KPI and "warehouse management" Scopus 0 
      
( strategies AND "Warehouse management" )  Scopus 92 
( strategies OR kpi AND "Warehouse management" )  Scopus 95 
KPI and Strateg* and goal* Primo 8528 
Strategies and performance measure Primo 1 001 616 
Strategies and chosing performance measure Primo 146 
      
"central warehouse"  Scopus 377 
      
Slotting Primo 27 303 
Slotting and warehouse Primo 3 078 
Slotting and Warehouse and kpi Primo 27 
      
Profiling Primo 879 645 
Article mapping Primo 1 339 764 
"Article mapping" Primo 711 
Storage layout "article mapping" Primo 3 
      
Storage calculations Primo 309 510 
"Storage calculations" Primo 397 
"Storage calculations" AND Warehouse Primo 8 
"Storage calculations" AND Warehouse Scopus 1 
      
Fullfillment     
      
"warehouse management" and storage calculations Primo 6 
"warehouse management" and storage Primo 1 597 
"warehouse management" Primo 46 630 
      
Space utilization Primo 568 461 
Space utilization and warehouse Primo 17 328 
Space utilization and warehouse --> 
vetenskapliga artiklar  

Primo 6 498 

"Space utilization" and warehouse Primo 125 
"Space utilization" and warehouse --> vetenskapliga 
artiklar  

Primo 25 
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2 Intervjufrågor 
Bilaga 2 presenterar frågorna som intervjuerna grundades ifrån. 

Bakgrund: 

• Bakgrund om företaget? (företaget i ett kontext) 
• Antal anställda? 
• Storlek på lager? (m2 & m3) 
• Visioner och mål för företaget? 
• Har avdelningarna egna mål? 
• Levererar ni till både slutkund och butik? 

Arbetsprocesser: 

• Vem är ansvarig för lagerplanering? 
• Vad är lagerplaneringens uppdrag? 

o Ex. öka fyllnadsgraden eller lageromsättningshastighet 
• Används några prestationsmått? 

o Vilka används? 
o Varför har man valt dessa? 

• Hur jobbar ni med effektivisering/optimering av lagret? 

Lageregenskaper: 

• Vad är det för produkter ni jobbar med?  
o Finns det begränsningar i lagerhållning för produkterna? 

§ Ex. staplingsbarhet/vikt/storlek 
• Vilka skillnader finns det på lagerplatserna?  

o Ex .egenskaper, storlek, fasta eller flytande lagerplatser 

Fyllnadsgrad: 

• Mäter ni fyllnadsgraden? 
o Varför ovanstående svar? 
o Vilka mått baseras den på? Vilka mått tror du är viktiga för att beräkna 

fyllnadsgrad? 
• Vilka har tillgång till / nytta av denna information? 
• Vad används informationen till? 

o Ex. optimera lagret eller styra processerna 

Visualisering: 

• Hur arbetar ni med visualisering/kommunikation av lagerverksamheten idag? 
• Vad är bra/ dåligt med nuvarande arbetssätt? 
• Vilka har nytta av en visualisering av lagret? 
• Hur påverkas de? 
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3 Beräkningar av lagerfyllnad 
Bilaga 3 är exempel från hur lagerfyllnadsgrad beräknas enligt Baserad på Richards och 
Grinstead (2013). 

Exempel 1: 

Gång = 2 500 mm (Beroende på MHO) 

Pallstorlek = 1 200 mm x 1 000 mm 

Två pall (kortsida) = 2 x 1 000 mm = 2 000 mm 

Mellanrum = 100 mm mellan "back-to-back" pallar 

 

Exempel 2: 

Pallhöjd = 1 350 mm 

Mellanrum ovanför pall = 150 mm 

Bombredd ovaför pall = 140 mm 

Total modulhöjd = 1 640 mm (pallhöjd + mellanrum + bombredd ovaför pall) 

 

Exempel 3:  

Stallagestolpe + mellanrum = 420 mm (120 mm+ 3 x 100 mm) 

Två pallar (långsida) 1200mm x 2 = 2 400 mm 

Moduldjup = 2 820 mm (Stallagestolpe + mellanrum + pall + mellanrum + pall + mellanrum) 

 

Exempel 4: 

Om lagrets storlek består av en bredd på 48 meter, längd på 120 meter och en höjd på 10 meter 
ger det följande. 

Bredd = 48 m/4,6 m = 10 moduler 

Längd = 120 m/2,82 m = 42 moduler 

Höjd = 10 m/1,64 m = 6 pallar 

Totala antalet pallar som får plats i lagret blir då (10 x 2) x (42 x 2) x (6) = 10 080 pall. 
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4 Optimering av utnyttjandet av pallplatser 
Bilaga 4 visar förhållandet mellan antal förflyttade pallar och minskandet av använda boxar 
från Sukhova et al., (2014) 
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5 Metod för att beräkna lagerfyllnadsgrad 
Bilaga 5 tillhandahåller den metod och alla parametrar författarna identifierat för att beräkna fyllnadsgrad för klämgods i ett distributionslager. 

LP = Lagerplats 
P = Produkt 
Y = Okänd faktor som varierar beroende på produkt och plats 

 
Parametrarna är hämtade från fallföretagets affärssystem där möjliga single units (SU) beräknas på nedan. 

Tabellen redovisar beräkningar och villkor för den framtagna metoden. 

Beräkning Formel Villkor 
Möjliga SU (single units) på plats (HöjdP / HöjdLP) x (LängdP / LängdLP ) x (BreddP 

/ BreddLP) 
Samtliga parenteser avrundas nedåt till heltal 
innan multiplikation. 

  (HöjdP / HöjdLP) £ Staplingsbarheten 

  Antal möjliga SU = Y x Standardkvantiten 

Volym på platsen  HöjdLP x LängdLP x BreddLP  

Volym på produkter HöjdP x LängdP x BreddP  

Produktfyllnadsgrad Antal SU / Möjliga SU på plats  

Platsfyllnadsgraden Antal SU / Volym på platsen   


