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Abstract 

Purpose – The purpose of the study is to identify critical constraints in the inbound process at 
a distribution warehouse. To accomplish the purpose two research questions were formulated: 
 

1. Which critical constraints can occur in the material flow in the inbound process at a 
distribution warehouse? 

2. How can the identified constraints be excluded in the inbound process? 
 
Method – The study was performed inductively, and the data collection techniques were 
interviews, observations, document studies and literature studies. A single case study was 
performed at a distribution warehouse and the empirical data and theories were compared to 
accomplish the purpose of the study. 
 
Findings – The result of the study demonstrates that the critical constraints in the inbound 
process at a distribution warehouse are space, material handling, automatic systems and 
warehouse layout. The conclusion of the study is that the constraints are connected and affect 
each other since they are all included in the same process. To exclude the constraints different 
types of standards should be implemented in the inbound process, and distribution warehouses 
should work with continuous improvements. 
 
Implications – The study does not contribute to new theories but can be practically beneficial 
for distribution warehouses similar to the studies case study. 
 
Limitations – The study only focuses on one distribution warehouse and is therefore a single 
case study. The generalizability could have been higher if the study had been conducted at 
multiple distribution warehouses. 
 
Keywords – Distribution warehouse, Constraints, Material handling, Automatic systems, 
Warehouse layout, Lean, Improvements. 
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Sammanfattning 

Syfte – Syftet med studien är att identifiera kritiska begränsningar i inlagringsprocessen i ett 
distributionslager för att därmed kunna effektivisera materialflödet. Studiens syfte uppnås 
genom att följande forskningsfrågor har formulerats: 
 

1. Vilka kritiska begränsningar kan förekomma i materialflödet i en inlagringsprocess i 
ett distributionslager? 
 

2. Hur kan de identifierade begränsningarna exkluderas i en inlagringsprocess? 
 
Metod – Studien hade en induktiv ansats och datainsamling skedde genom intervjuer, 
observationer, dokumentstudier och litteraturstudier. En fallstudie genomfördes på ett 
distributionslager och empiri och teori har jämförts för att kunna uppfylla studiens syfte.  
 
Resultat – Studiens resultat påvisar att de förekommande kritiska begränsningarna i ett 
distributionslager är brist på yta, materialhantering, automatiska system samt lagerlayout. 
Studiens slutsats är att begränsningarna är sammankopplade och påverkar varandra eftersom 
de ingår i samma process. För att exkludera begränsningarna bör distributionslager 
implementera diverse standarder i sin inlagringsprocess och arbeta med ständiga förbättringar. 
 
Implikationer – Studien bidrar inte med nya teorier men bidrar med praktisk nytta för 
distributionslager med liknande kriterier som studiens fallföretag.  
 
Begränsningar – Studien riktar enbart in sig på distributionslager och var en fallstudie av 
enfallsdesign. Genom att utföra flera liknande undersökningar på företag med liknande 
kriterier hade generaliserbarheten kunnat stärkas. 
 
Nyckelord –Distributionslager, Begränsningar, Materialhantering, Automatiska system, 
Lagerlayout, Lean, Förbättringar
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 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och därefter presenteras studiens syfte och dess 
forskningsfrågor. Sedan beskrivs studiens omfång och avgränsningar och kapitlet avslutas 
med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Logistik används inom industrin för att förse verksamheter med lämpliga resurser (Farahani, 
Rezapour & Kardar, 2011). En definition på logistik är att ”leverera rätt gods till rätt kund, i rätt 
tid, till rätt plats på ett ekonomiskt sätt” (Farahani et al., 2011). Logistik är ett essentiellt verktyg 
för företag att bli konkurrenskraftiga på sin marknad (Burda, 2015). Enligt Gourdin (2001) har 
företag blivit mer medvetna om att välfungerande logistik krävs för att bli konkurrenskraftiga 
på marknaden. Marknaden har blivit globaliserats vilket har gjort att det ställs högre krav på 
organisationer i dagens samhälle (Gourdin, 2001). 

Det ingår ett flertal aktiviteter inom logistik och en av de delar som ingår är hur inleveranser 
till ett lager ska gå tillväga (Jonsson & Mattson, 2011). Lager innebär den fysiska plats där 
materialet befinner sig i väntan mellan två flöden (Gourdin, 2001). Enligt Rushton, Croucher 
och Baker (2017) är materialhantering den största funktionen med ett lager, vilket innebär att 
underlätta rörelsen av gods genom värdekedjan, fram till slutkunden. Lager är nödvändigt när 
exempelvis ledtiden för att producera en produkt och leverera till kund är längre än ledtiden 
som kunden tycker är acceptabel (Rushton et al., 2017). Ledtid är den tid det tar från att en 
order är placerad till att produkten levereras (Council of Supply Chain Management 
Professionals, 2013). 

Det finns tekniker för att försöka reducera behovet av lager (Petersson, Olsson, Lundström, 
Johansson, Broman, Blücher & Alsterman, 2015). De skriver vidare att enligt filosofin Lean är 
lager ett slöseri på grund av lagerbindning, men vid vissa tillfällen är lager nödvändigt. Lean är 
en princip som utvecklades under 1900-talet och grundprincipen i Lean är att verksamheter 
ska komma till ett stadie där det inte finns några slöserier. Principen Lean har även en del 
förbättringsverktyg som kan användas för att eliminera slöserier vilket leder till ett effektivare 
flöde (Petersson et al., 2015). 

Det finns olika varianter på lager som besitter olika funktioner (Frazelle, 2015). 
Distributionslager har som syfte att lagerhålla produkter nära kunden för att utleveransen ska 
kunna ske snabbt (Viale, 1996). Enligt Jacobs och Chase (2014) har distributionslager olika 
layouter och vad verksamheter väljer för layout är viktigt för att få ett effektivt flöde genom 
lagret. Keller och Keller (2014) skriver att distributionslager gör det möjligt för företag att möta 
kunders ökade krav på variation och skräddarsydda produkter. Som det nämnts ovan ses lager, 
ur ett Lean-perspektiv, som ett slöseri (Sharma & Shah, 2016), men enligt Keller och Keller 
(2014) gäller detta inte distributionslager eftersom lagerhållningstiden för produkterna där är 
kort. 

Distributionslager är sista delen i värdekedjan innan kund, vilket innebär att det är vanligt att 
denna lagerverksamhet erhåller produkter från flera olika leverantörer (Frazelle, 2015). 
Frazelle (2015) menar att produkterna som ankommer till distributionslager lagerhålls 
vanligen ett fåtal dagar. Inlagringsprocessen innehåller ett flertal aktiviteter så som; 
mottagning, mottagningskontroll av materialet, registrering, ompackning för att anpassa till 
lagrets standard samt kvalitetskontroll som sker under ompackningen (Rushton et al., 2017). 
För att kunna leverera materialet till kund inom ett fåtal dagar efter de ankommit till 
distributionslagret måste denna process vara effektiv och lagerhållningstiden kort. 

1.2 Problembeskrivning 
Enligt Frazelle (2015) måste lager, samtidigt som det ställs högre krav på kortare ledtid, skicka 
fler transporter eftersom marknaden har globaliserats. Han menar även att det ställs högre krav 
på lager idag eftersom de måste hantera och lagra fler artiklar. Lager, mer specifikt 
distributionslager, har således en värdehöjande del i värdekedjan (Frazelle, 2015; Rushton et 
al., 2017). Eftersom det ställs högre krav på att produkten ska gå snabbt genom värdekedjan 
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ställs det höga krav på alla delar i nätverket, även distributionslager (Rouwenhorst, Reuter, 
Stockrahm, Van Houtum, Mantel & Zijm, 2000). Det medför att det finns ett problem för 
distributionslager eftersom enligt Frazelle (2015) måste deras processer och även 
inlagringsprocessen vara optimal för att inte påverka värdekedjan negativt. 

En problematik med inlagringsprocesser är enligt De Koster, Johnson och Roy (2017) att det 
finns flera aspekter med materialet som måste tas hänsyn till. Det är varierande storlekar och 
kvantiteter på materialet som ska lagras in vilket gör att lagringsprocessen är komplex (De 
Koster et al., 2017). Det är därför viktigt att effektivisera denna process i ett distributionslager 
och utnyttja alla resurser maximalt (Zhang, Nishi, Turner, Oga & Li, 2017). Det finns en eller 
flera begränsingar i alla processer och även inlagringsprocessen i ett distributionslager (Swink, 
Melnyk, Cooper & Hartley, 2011). Dessa begränsingar måste först identifieras för att sedan 
kunna förbättras (Romeser & Roser, 2016), vilket leder till att inlagringsprocessen effektivieras.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Ur bakgrunden framkommer det att den tid materialet befinner sig i ett distributionslager 
vanligen är kort (Frazelle, 2015). Det innebär att de aktiviteter som sker under denna tid måste 
effektiviseras. Som det framkommer i problembeskrivningen måste begränsningar identifieras 
för att inlagringsprocessen ska kunna effektiviseras, vilket leder till studiens syfte: 

Att identifiera kritiska begränsningar i inlagringsprocessen i ett distributionslager för att 
kunna effektivisera dess materialflöde. 

 
För att kunna besvara syftet har två forskningsfrågor formulerats, den första frågan har 
formulerats eftersom kritiska begränsningar måste identifieras för att kunna uppnå syftet. 
Frågan leder även till förståelse för hur inlagringsprocessen ser ut med fokus på begränsningar. 
Första forskningsfrågan har formulerats på följande sätt: 

1. Vilka kritiska begränsningar kan förekomma i materialflödet i inlagringsprocessen i 
ett distributionslager? 

Den andra forskningsfrågan bygger på den första forskningsfrågan och har formulerats för att 
uppfylla studiens syfte. 

2. Hur kan de identifierade begränsningarna exkluderas i en inlagringsprocess? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Denna studie fokuserar på inlagringsprocessen av material inom ett distributionslager. Andra 
typer av lager avgränsas från denna studie. Studien avgränsas till det att material ankommer 
till distributionslagret till det att inlagring slutförts och att materialet befinner sig på avsedd 
lagerplats. Studien kommer inte undersöka processer som sker efter inbound så som plock, 
utlastning samt transport till kund. Studien ämnar till att undersöka inlagringsprocessens 
nuläge i ett distributionslager för att identifiera begränsningar som ska leda till ett effektiviserat 
materialflöde. Begränsningar definieras i denna studie som dels det som hindrar ett flöde eller 
process att uppnå sin maximala kapacitet, vidare ses även Leans sju slöserier som 
begränsningar. 

Studien kommer inte fokusera på transport av gods innan inbound logistics, se Figur 1. Studien 
avgränsas från kostnader som existerar i ett distributionslager, exempelvis 
lagerhållningskostnader, kapitalbindningskostnad och administrativa kostnader. Människans 
roll i materialflödet kommer exkluderas från studien. 
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Figur 1 Omfång och avgränsningar 

Baserad på Porters värdekedja (1985) 

Figur 1 ovan är en illustration av studiens omfång där fokus är inbound logistics, mer specifikt 
inleverans, inlagring och lagring. 

1.5 Disposition 

I Figur 2 presenteras rapportens upplägg där varje kapitel beskrivs översiktligt. 

 

 

 

Figur 2 Disposition 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet redogör först kopplingen mellan forskningsfrågor och metoder. Därefter beskrivs de 
metoder som använts för att besvara forskningsfrågorna genom datainsamling och 
dataanalys. 

2.1 Koppling mellan forskningsfrågor och metod 
För att kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågor har intervjuer, observationer, 
dokumentstudie samt litteraturstudie använts. För att besvara forskningsfråga ett har 
intervjuer, observationer och dokumentstudier från fallföretaget samlats in och använts. Den 
andra forskningsfrågan bygger på den första och intervjuer samt en litteraturstudie har använts 
för att kunna besvara den. Figur 3 beskriver kopplingen mellan studiens forskningsfrågor och 
använda metoder. 

 
 

Figur 3 Koppling mellan forskningsfrågor och metod 

2.2 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen grundades i fem övergripande faser, se Figur 4, och genomfördes från 
januari till juni 2018. Mer detaljerat Gantt-schema finns i bilaga 1.  

 

Figur 4 Arbetsprocessen 
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Studien inleddes med en förstudie som utfördes på fallföretaget samt genomfördes en 
litteraturgenomgång. Enligt Yin (2007) tillför en litteraturgenomgång i förstudien bättre 
forskningsfrågor eftersom genomgången bidrar till bredare kunskap inom området som ska 
utforskas. 
Innan fas 2 genomfördes metodval baserat på studiens problemformulering och 
forskningsfrågor. I fas 2 skedde datainsamling i form av intervjuer, dokumentstudier samt 
observationer som är mer beskrivet under 2.4.2, 2.4.3 respektive 2.4.4. 
Under fas 3, litteratursökning, hittades lämplig litteratur för att skapa det teoretiska ramverket 
Dataanalysen, fas 4, utfördes delvis parallellt med datainsamlingen eftersom första 
forskningsfrågan besvarades innan den andra forskningsfrågan. Det genomfördes även på 
grund av att det är tidskrävande att transkribera intervjumaterial och för att insamling och 
analys skulle ske noggrant. Intervjuerna genomfördes inte under samma dag och därmed kunde 
analysen påbörjas. 
Faserna 2, 3 och 4 beskrivs detaljerat under punkterna 2.4 Datainsamling och 2.5 Dataanalys. 
I sista fasen, fas 5, diskussion och slutsatser, samanställdes resultatet samt diskussion där 
slutsatsen gav svar på studiens syfte samt forskningsfrågor. 

2.3 Förstudie 
Förstudien genomfördes på fallföretaget för att skapa en helhetsbild av det problem som 
studien undersökt. Den genomfördes på så sätt att handledaren på fallföretaget gav en 
rundvandring och berättade om de olika processerna. I samband med förstudien genomfördes 
en litteraturgenomgång för att författarna skulle få en bild av de redan befintliga teorierna kring 
området som fanns. Detta genomfördes även för att få mer kunskap om området som studien 
undersökt vilket enligt Yin (2007) bidrar till bättre forskningsfrågor. Genom 
litteraturgenomgången och besöket på fallföretaget formulerades studiens syfte och 
forskningsfrågor. 

2.4 Ansats 
De tre vanligaste typerna av ansats inom forskningsvärlden är induktion, deduktion och 
abduktion (Given, 2008). Enligt Miller och Brewer (2003) är induktion en ansats som kopplas 
till kvalitativa studier. En induktiv studie utgår från empiri och hittar teorier därefter (Miller & 
Brewer, 2003). utgår en deduktiv studie från en hypotes om ett fenomen och försöker därefter 
bevisa den. En abduktiv studie pendlar mellan induktiv och deduktiv ansats (Given, 2008; Patel 
& Davidson, 2011). För denna studie valdes en induktiv ansats eftersom författarna inte hade 
någon hypotes att utgå ifrån. Syftet med studien var att via insamling av kvalitativa data 
identifiera existerande begränsningar för att sedan ta reda på hur de kan exkluderas med hjälp 
av teori. Kvalitativa data har samlats genom intervjuer och observationer. 

2.5 Design 
Enligt definitionen av Miller och Brewer (2003) var denna studie induktiv. Valet av 
forskningsstrategi grundas i forskningsfrågorna för studien. För forskningsfrågor som är av 
karaktär ”hur” och ”varför” är fallstudie den mest lämpliga strategin men går även att tillämpa 
till frågor som är av karaktär ”vilken” eller ”vilka” (Yin, 2014). Enligt Skärvad och Lundahl 
(2016) används fallstudie när en studie genomförs grundligt och i sitt dagliga sammanhang. 
Fallstudie har möjliggjort att nuläget studerats detaljerat för att uppnå syftet. Fallstudien är 
inriktad på en lagerverksamhet vilket innebär att den enligt Yin (2007) är av enfallsdesign. Det 
fallföretag som medverkat under studien är ett distributionslager som valdes utifrån dess 
egenskaper eftersom studien riktar in sig specifikt på distributionslager och 
inlagringsprocessen. Ett kriterium var att fallföretaget såg nytta och behov i att effektivisera sin 
inlagringsprocess. 

2.6 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod dels av insamling av empiriska data från fallstudieobjektet men 
även teoretisk insamling i form av litteraturstudier. 

2.6.1 Litteraturstudier 
En litteraturstudie innebär att identifiera tidigare studier inom området för att erhålla 
förståelse för hur mycket tidigare forskning som gjorts (Thomas & Hodges, 2010). 
Litteraturstudiens syfte var även att bidra med teorier som sammanställdes i det teoretiska 
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ramverket. Det teoretiska ramverket användes för att besvara studiens forskningsfrågor. För 
att hitta relevant forskning användes databaserna Scopus och Primo samt litteratur inom 
området. Primo användes för att det gav brett resultat och även eftersom det är Jönköping 
University’s databas. Scopus användes i kombination med Primo eftersom sökningen gav 
specifika resultat och alla artiklar i Scopus är peer-reviewed. Peer-reviewed innebär att artiklar, 
innan publikation, blev granskade av andra personer inom samma bransch och med liknande 
kompetens (Yin, 2007). Sökningen skedde både på engelska och svenska. Sökorden valdes efter 
att problembeskrivning, syfte och forskningsfrågor formulerats. Ett urval av sökorden och 
artiklar som användes hittas i Tabell 1 nedan. Alla artiklar som finns i Scopus är peer-reviewed 
och i Primo valdes peer-reviewed vid sökning av artiklar. Efter att peer reviewed säkerställdes 
valdes artiklar som hade relevanta titlar och därefter lästes sammanfattningarna. Om artiklarna 
fortfarande verkade relevanta lästes hela artikeln och därefter beslutade om de var väsentliga 
för studien. 

Tabell 1 Urval av litteratursökning 

Databas Sökord Avgränsningar 
Antal 
träffar  

Antal 
använda 
i studien 

Scopus 
warehouse management 
AND material handling 
AND distribution 

2015–2018 19 1 

Scopus 
warehouse AND value 
stream mapping 

2014–2018 8 2 

Scopus 
Optimization AND 
warehouse AND material 
AND handling AND AGV 

2012–2018 13 1 

Primo 
"5S Lean" and 
implementation 

2015–2017, Peer reviewed 3 1 

Primo 
”implementation 
warehouse management” 2010–2017, Peer reviewed 

4 
1 

2.6.2 Intervjuer 
För att få en bild av hur verksamheten är uppbyggd och hur inlagringsprocessen på fallföretaget 
ser ut genomfördes intervjuer. För att uppnå studiens syfte var intervjuerna semi-
strukturerade. En semi-strukturerad intervju innebär att intervjufrågorna har ett tema men det 
finns möjlighet för intervjupersonen att utveckla sina svar (Given, 2008). Anledningen till att 
semi-strukturerade intervjuer valdes var för att erhålla mycket information av respondenterna 
och inte begränsa deras svar. Innan intervjuerna genomfördes förberedes intervjufrågorna, se 
bilaga 3, men eftersom intervjuerna var semi-strukturerade hölls inte frågorna till enbart det 
som förberetts. Tabell 2 nedan visar schemat som följdes vid intervjuernas genomförande. 

I urvalet till intervjuerna valdes transport/IT-managern för att han ansågs ha översiktlig 
kunskap om företagets inlagringsprocess. Intervjuer med företagets två inbound planners 
genomfördes för att skapa en förståelse för hur planeringen av inkommande gods går tillväga. 
Department Manager Inbound/Inlagringschefen intervjuades eftersom han hade grundlig 
kunskap om hur inlagringsprocessen såg ut. Inlagringschefen hade en Team Manager som han 
jobbade med och även han intervjuades för att få kompletterande information om det dagliga 
arbetet. 

Intervjuerna spelades in för att underlätta analysen. Under intervjuerna ställde båda 
författarna frågor och följdfrågor och en av författarna förde anteckningar på det mest 
väsentliga delarna för studien. Utgångspunkten var intervjufrågorna som förberetts innan men 
följdfrågor ställdes vid behov. 
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Tabell 2 Genomförda intervjuer 

Datum Syfte Titel Metod  Tid (min) 

2018-03-20 
Översiktlig förståelse 
av inlagringen 

Transport/ IT 
manager Semistrukturerad  60 

2018-03-20 Planeringsprocessen Inbound Planner Semistrukturerad  30 

2018-03-20 Planeringsprocessen Inbound Planner Semistrukturerad  20 

2018-03-27 Inlagringsprocessen 
Department 
Manager Inbound Semistrukturerad  60 

2018-03-27 Planeringsprocessen Inbound Planner Semistrukturerad  15 

2018-03-27  Inlagringsprocessen Team Manager Semistrukturerad  15 

2.6.3 Observationer 
Enligt Corbetta (2003) innebär observation att ett fenomen observeras och anteckningar förs 
och dokumenteras. De första observationerna som genomfördes var av deltagande natur. Detta 
innebar att observatörerna hade möjlighet att kommunicera med observationsobjekten och 
ställa frågor (Corbetta, 2003). De andra två observationerna var enligt Skärvad och Lundahl 
(2016) öppna och hade låg interaktion. Detta innebar att de som observerades var medvetna 
om att de blev observerade och de som observerade var inte delaktiga i arbetsuppgifterna som 
utfördes. Observationerna var ett komplement till intervjuerna för att skapa en tydlig bild av 
verksamheten och dess funktioner. För att besvara studiens forskningsfrågor och utföra 
relevanta observationer gjordes ett schema, se Tabell 3 nedan, på när observationerna skulle 
ske och vad syftet med dem var. Ett schema gjordes på vad som skulle observeras och därmed 
blev det en strukturerad observation (Given, 2008). 

De två första observationerna var en introduktion för att skapa en översiktlig förståelse för hur 
organisationen och inlagringen såg ut. Efter denna observation bestämdes vilka områden som 
skulle observeras mer ingående för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. De två andra 
observationerna fokuserade på lossning av containrar och lastbilar. Lossningarna observerades 
och tid på de olika momenten dokumenterades. Anteckningar fördes på hur materialflödet såg 
ut och vilka störningar som uppstod. Samtidigt som lossningen observerades, observerades 
även de automatiska systemen. 

Tabell 3 Genomförda observationer 

Datum  Syfte Metod Tid (min) 

2018-03-09 
Introduktion/förståelse 
av inlagringen  Deltagande observation  360 

2018-03-12 
Introduktion/förståelse 
av inlagringen  Deltagande observation  360 

2018-03-22 
Observation lossning 
lastbil 

 Öppen observation med 
låg interaktion  45 

2018-03-27 
Observation lossning 
container 

 Öppen observation med 
låg interaktion  120 

2.6.4 Dokumentstudier 
Dokument kan innebära en mängd olika former av data, exempelvis dokument av 
företagsstatistik, regeringsdokument och anteckningar från styrelsemöten (Corbetta, 2003). 
Enligt Yin (2007) är dokumentstudier ett bra komplement att använda för att styrka annan 
insamlade data, fortsättningsvis menar han även att det är viktigt att vara källkritisk till 
dokumenten eftersom de är ämnade för ett annat syfte. I denna studie har dokumentstudie 
använts för att besvara första forskningsfrågan och var ett komplement till intervjuerna och 
observationerna. Företagets statistik på antal inlagrade enheter per dygn hämtades ur deras 
affärssystem för att ge en bättre och djupare förståelse för nuläget. Även ritning på lagrets 
utformning hämtades ur deras system. Denna data hämtades med hjälp transport/IT-manager 
eftersom han hade bred kunskap om systemen och verksamheten. Dokument på hur 
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fallföretaget jobbar med förbättringsarbete och en ritning av lagring efter ABC-klassificering 
hämtades. Dokumentstudierna användes för att ge större förståelse om verksamheten och 
därmed för att kunna besvara forskningsfrågorna. Statistiken på antal inlagrade pallar 
sammanställdes med grafer för att möjliggöra lättare förståelse och även för att visa samband. 
Tabell 4 visar ett schema på de genomförda dokumentstudierna och deras syfte. 

Tabell 4 Genomförda dokumentstudier 

Datum  Syfte Metod 

2018-03-09 Se antal inlagrade pall/h  Strukturerad 

2018-03-09 Ritning av lagret  Strukturerad 

2018-03-28 
Dokument om 
förbättringsarbete  Strukturerad 

2018-03-28 
Ritning av ABC – 
klassificering Strukturerad 

2.7 Dataanalys 
Den empiriska analysen genomfördes genom att de inspelade intervjuerna transkriberades. 
Transkribering innebär att insamlad intervjudata skrivs ner för att kunna analyseras (Roulston, 
2014). Intervjuerna som genomfördes, jämfördes och därefter gjordes en kategorisering efter 
nyckelord som framkom under flera av intervjuerna. Dokumenten som samlades in under 
datainsamling analyserades på ett kritiskt sätt eftersom enligt Yin (2007) är det viktigt när 
dokument inte är utförda för studiens syfte. 
Observationerna analyserades genom att bland annat en flödeskartläggning genomfördes. 
Flödeskartläggning illustrerar hur aktiviteter i en process är sammankopplade för att visa en 
helhetsbild av flödet (Dragon & Duck, 2005). I detta fall användes flödeskartläggningen för att 
besvara forskningsfråga 1 genom att skapa en helhetsbild av nuläget och för att visa hur 
materialflödet såg ut i inlagringsprocessen i distributionslagret. Flödeskartläggningen 
sammanställdes sedan med ord. De empiriska data sammanställdes i form av tabeller, figurer 
samt text. 

Litteraturstudien sammanställdes i form av att relevanta teorier identifierades som därefter 
uppställdes i det teoretiska ramverket. Den teoretiska analysen skedde genom att de 
identifierade teorierna kopplades och jämfördes med varandra samt med den insamlade 
empirin. 

2.8 Etik 
Det är viktigt att all forskning håller sig till de forskningsetiska aspekterna, detta innebär bland 
annat att de besvarar relevanta frågor och är av hög kvalitet (Patel & Davidson, 2011). 

Det finns fyra huvudkrav vad gäller forskning och de är följande: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
forskare har som plikt att informera berörda av forskningens syfte och vad de kommer tillföra 
till forskningen (Vetenskapsrådet, 2018). Personerna som medverkade i studien informerades 
innan intervjuernas start om vad deras roll var och vad datainsamlingen skulle användas till. 

Samtyckeskravet innebär att de som medverkar samtycker till att intervjun utförs 
(Vetenskapsrådet, 2018). I denna studie informerades det om att deras medverkan var frivillig 
och även att de kunde avstå från att svara på frågor som upplevdes känsliga. Samtliga intervjuer 
genomfördes med godkännande av respondenten att inspelning skedde.  

Tredje huvudkravet, konfidentialitetskravet, innebär att personliga uppgifter om individerna 
som medverkar i studien måste behandlas konfidentiellt och inte riskera att läcka ut till någon 
obehörig (Vetenskapsrådet, 2018). I denna studie skrevs personuppgifter om för att göra det 
svårare för utomstående att identifiera de medverkande. Originalmaterialet raderades från 
datorer och utskrifter strimlades i dokumentförstörare. 
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Sista huvudkravet är nyttjandekravet. Det innebär att forskningen inte får användas för annat 
än det forskarna säger att den ska användas till (Vetenskapsrådet, 2018). Denna studie är ett 
examensarbete på högskolenivå och vid start av datainsamlingen informerades berörda om det.  

2.9 Trovärdighet 
Enligt Patel och Davidson (2011) finns det en viss grad av osäkerhet i alla vetenskapliga studier 
när det kommer till resultatets trovärdighet. Trovärdighet kan mätas i hur hög studiens validitet 
och reliabilitet är. 

Enligt Yin (2007) finns det två sorters validitet, intern och extern. Intern validitet syftar till att 
ta reda på om studien mäter det den avsåg att mäta. För att uppnå intern validitet användes, 
utöver böcker, endast artiklar som är peer-reviewed för att kunna styrka att mäta det som 
avsågs att mäta. För att styrka intervjuerna och uppnå högre validitet användes flera 
datainsamlingsmetoder. Extern validitet innebär till vilken grad studien går att generaliseras 
på (Yin, 2007).Den externa validiteten i denna studie kan anses vara god eftersom den går att 
applicera på andra företag med liknande kriterier. 

Hög reliabilitet innebär att om studien genomförs fler gånger, av andra forskare, kommer svaret 
bli likvärdigt (Payne & Payne, 2004). För att kunna uppnå bra reliabilitet är det viktigt att en 
studie dokumenteras noggrant (Yin, 2014). Denna studie har noggrant dokumenterats under 
hela arbetsprocessen för att uppnå hög reliabilitet. Intervjuerna som utfördes antecknades 
delvis och spelades in, dessa transkriberades sedan för att underlätta genom att möjligheten att 
söka i dokumentet gavs. Litteratursökningen dokumenterades noga i en Excel-fil, Tabell 1 visar 
ett urval av sökningarna. Observationerna dokumenterades genom att antecknas och upprepad 
tidtagning för moment genomfördes för att öka tillförlitligheten av de insamlade data.
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3 Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel ges en koppling mellan studiens forskningsfrågor och teori. Därefter 
presenteras den teoretiska grund som använts för att uppfylla studiens syfte och 
forskningsfrågor som formulerats. 

3.1 Koppling mellan forskningsfrågor och teori 
I följande kapitel beskrivs de teorier som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
forskningsfrågor. Figur 5 beskriver kopplingen mellan studiens forskningsfrågor och använd 
teori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att ge en teoretisk grund till den första forskningsfrågan beskrivs följande områden i det 
teoretiska ramverket; distributionslager, lagerlayout, organisation, resurser, begränsningar och 
därmed Lean. Distributionslager och lagerlayout behandlas på grund av att fallföretaget är ett 
distributionslager och därmed behöver kunskap om detta behandlas. Organisationen och 
materialhantering är inkluderat eftersom inlagringsprocessen är studiens kärna. Resurser och 
begränsningar behöver även identifieras för att besvara frågeställningen för att skapa en 
översiktlig bild över materialflödet och därmed kunna besvara frågeställningen. 

För att ge en teoretisk grund till den andra forskningsfrågan beskrivs följande områden i det 
teoretiska ramverket; lagerlayout, organisation, resurser, begränsningar, Lean och 
förbättringar. Lagerlayout behandlas för att identifiera den mest effektiva layouten enligt 
teorin. Organisationen och materialhantering behandlas därför att kunskap om inlagring är 
viktig för att besvara frågan. Teorier om hur distributionslager bör förhålla sig till 
begränsningar krävs för att besvara frågan och är därmed en del av det teoretiska ramverket. 
Lean och förbättringar behandlas för att identifiera befintliga förbättringsmöjligheter för att 
kunna exkludera begränsningar. 

3.2 Distributionslager 
Enligt Rushton et al. (2017) har distributionslager flera funktioner och är därmed en viktig del 
i värdekedjan. De menar vidare att distributionslagrets funktioner bland annat är att lagerhålla 
olika sorters artiklar. Ett distributionslager bör lagerhålla flertalet potentiella artiklar som 
kunden eventuellt kan efterfråga, detta gör att flödet genom värdekedjan blir mer effektivt 
eftersom produktionen inte behöver ställa om lika ofta. En av deras funktioner är även att 
lagerhålla artiklar som det är högre efterfrågan på under vissa säsonger. Genom att kunna 

Figur 5 Koppling mellan forskningsfrågor och teori 
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lagerhålla artiklar medför det att de kan fylla deras transporter (Rushton et al., 2017). 
Distributionslager lagerhåller enbart produkter i ett fåtal dagar och skickar sedan ut till kund, 
som kan vara slutkund eller butik, när de efterfrågar det (Frazelle, 2015; Takeda, Kitaoka & 
Usuki, 2016). 

I ett distributionslager sker flertalet aktiviteter, bland annat mottagning av gods, inlagring, 
plock och utlastning av materialet (Rouwenhorst et al., 2000). Enligt Abbasi (2011) kan 
inlagringsprocessen i ett distributionslager delas in i följande aktiviteter; mottagning av gods, 
inspektion och kvalitetskontroll, förberedelse inför inlagring genom att bland annat sätta på 
etiketter och därefter inlagring. 

Distributionslager ligger vanligen närmare kund än det tillverkande företaget jämfört med vad 
andra lager gör (Frazelle, 2015). För företag med stor geografisk spridning, det vill säga med 
kunder som är utspridda, är distributionslager enligt Manzini, Bozer, och Heragu (2015) en 
nödvändighet för att verksamheten ska lyckas på nationell och global nivå, trots att det enligt 
Lean ses som ett slöseri. De menar vidare att det gäller speciellt för verksamheter med mycket 
varierande volymer och produkter. 

3.3 Lagerlayout  
En bra lagerlayout är enligt Myerson (2012) och Zhang et al. (2017) viktigt i ett 
distributionslager för att onödiga transporter och rörelse ska undvikas internt. De skriver att 
en teori är att ha prioriterade och högt efterfrågade artiklar lättillgängliga och nära ”outbound” 
och mindre efterfrågade artiklar längre bort samt högre upp. En bra lagerlayout möjliggör bland 
annat högre utnyttjande av lagerytan och bättre flöde av både material, information och 
människor samt reducerar kostnader (Myerson, 2012; Zhang et al., 2017). 

Ett sätt att skapa en bra layout är att ha ett logiskt upplägg med att exempelvis namnge 
lagerplatser för att undvika oklarhet med var gods ska placeras (Scioscia, 2014). Han menar 
vidare att det är vanligt att lager placerar gods där det finns plats istället för att de har en specifik 
plats, detta leder dock lätt till förseningar samt avvikelser i produktens flöde. 

Enligt Liker (2004) är U-formade lagerlayouts, se Figur 6 mest effektiva eftersom det leder till 
kortare transportsträckor för både personal och utrustning. Det bidrar till att minimera 
slöserier som exempelvis onödiga transporter och rörelser. Begränsad lagringsyta är en 
återkommande problematik i distributionslager och en u-formad lagerlayout bidrar till att den 
tillgängliga ytan utnyttjas effektivt (Henn, Koch, Gerking, Wäscher, 2013). 

 
Figur 6 Illustrering av u-format lagerlayout 

Källa: Inspirerad av Henn et al. (2013) 

3.4 Organisation 
Planering och andra förfaranden som regler och kontroll krävs för att lagerverksamheten ska 
fungera, dessa kan kategoriseras under organisation enligt (Rouwenhorst et al., 2000). Regler 
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inom lagerverksamheter är exempelvis var material ska lagras och var truckar ska stå 
(Rouwenhorst et al., 2000). 

3.4.1 Materialhantering 
Material lagras annorlunda beroende på hur det är utformat och de aspekter som måste 
beaktas är storlek och form (Gu, Goetschalckx & McGinnis, 2007). De menar vidare att var 
materialet lagras beror på hur materialet ska hanteras senare i flödet, samt på personalen som 
kan ta egna beslut angående var det ska placeras. Materialet ska placeras på ett sätt som 
minskar materialhanteringen och materialhanteringskostnaden samt nyttjar lagerytan 
optimalt. De skriver vidare att i ett lager finns det plockzoner som är lagerzoner där gods 
placeras nära utlastning som senare ska plockas ut till kund. Beslut som tas angående 
ankommande gods och hanteringen av inlagringen är beroende av vad vetskapen är om hur 
inlagringen och utlastning ser ut redan innan det har skett (Gu et al., 2007). 

ABC-klassificering 

Enligt Frazelle (2015) och Rushton et al. (2017) är ABC-analys ett sätt att bestämma var 
materialet ska lagras. Det innebär att materialet klassas in i A, B eller C beroende på produktens 
inverkan på företaget. Det mest vanliga tillvägagångssättet att dela upp produkterna är efter 
popularitet enligt Ramanathan (2006). Han menar att produkter som är högt efterfrågade och 
står för stor del av företagets omsättning klassificeras som A-artiklar, därefter kommer B-och 
C-artiklar. C-artiklar finns det stor mängd av men de är inte lika efterfrågade (Ramanathan, 
2006). 

I ett lager kan ABC-klassificering vara utformad på olika sätt, och de två bilderna nedan är de 
vanligaste varianterna (De Koster, Roodbergen och Le-duc, 2007). Figur 7 visar ett lager där 
varje gång enbart innehåller en klassificering och kallas för ”Within-aisle storage”. Figur 8 visar 
ett lager där klassificeringen är blandad i gångarna. Enligt De Koster et al. (2007) är ”Across-
aisle storage” det mest effektiva sättet att lagra när det kommer till ABC-klassificering. 

  

Figur 7 ”Within-aisle storage" 

 

Figur 8 ”Across-aisle storage” 

Källa: De Koster et al. (2007). 
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Cross-docking 

Cross-docking är en annan metod att hantera materialet på (Frazelle, 2015). Cross-docking 
innebär att efter materialet levererats till distributionslagret sorteras det för att sedan skickas 
ut till kund (Yu & Egbelu, 2008). Figur 9 är en illustrering av cross-docking. Materialet lagras 
aldrig in i lagret, undantag för att det kan behöva placeras in en kort period, mindre än 24 
timmar (Yu & Egbelu, 2008). De menar vidare att cross-docking leder till reducerade 
lagerhållningskostnader samt kräver mindre lageryta. Vid cross-docking är planering viktigt 
för en välfungerande process och därför är planeringen av de inkommande och utgående 
godsen betydande (Rushton et al., 2017). Denna metod reducerar kostnader och 
produktiviteten ökar på grund av att många aktiviteter i lagret tas bort, cross-docking frigör 
även mycket lageryta och möjliggör bättre och snabbare service till kunden (Dittmann, 2016). 
Cross-docking är inte lämplig för alla lagerverksamheter, exempelvis om 
transportkostnaderna ökar på grund av att fyllnadsgraden inte är optimal i transporterna 
(Rushton et al., 2017). 
 

 

Figur 9 Illustrering av cross-docking 

Källa: Inspirerad av (Shiguemoto, Cavalcante Netto & Bauab, 2014) 

3.5 Resurser 
I ett lager finns det flertalet resurser som är väsentliga för att inlagringsprocessen ska fungera 
(Rouwenhorst et al., 2000). Dessa resurser är exempelvis lageryta som är den yta där godset 
lagerhålls och lagringssystem som kan bestå av flera olika delar beroende på karaktären av 
artikeln som ska lagras. Lagringssystem kan vara utformat på flera olika sätt, det kan vara 
automatiserat med automatiserade kranar och inlagringssystem, men även enkla hyllor 
(Rouwenhorst et al., 2000). Resurser består således av utrustning men även personal eftersom 
de har en viktig del i arbetet som sker i lagret. Automatiska lagringssystem hjälper till att öka 
effektiviteten i ett lager och sänka kostnader och det är viktigt att dessa system är effektiva som 
de kan vara för att öka hela lagrets effektivitet (Tsagaris, Kyratsis, Stampoulis, & Dinopoulou, 
2011). 

Enligt Rouwenhorst et al. (2000) och Rushton et al. (2017) är informationsteknik en resurs som 
har blivit en väsentlig del inom lagerverksamheter. Det är därmed viktigt att ha ett 
välfungerande lagerhanteringssystem (warehouse management system, WMS) eftersom det 
kan påverka effektivitet och produktivitet positivt. WMS är ett lagerhanteringssystem där 
information om bland annat verksamhetens artiklar och kommande beställningar finns (Shiau 
& Lee, 2010). De menar vidare att det bidrar till ökad effektivitet i ett lager eftersom det 
underlättar för anställda att inhämta information om lagersaldo och framtida behov. Enligt 
Rushton et al. (2017) används WMS för att kontrollera alla aktiviteter i en lagerverksamhet och 
systemet kan användas som det är eller integreras med ett affärssystem som hanterar 
inköpsorder för alla artiklar för att hela flödet ska fungera. Enligt Kučera (2017) utvecklas 
tekniken ständigt och idag är ett WMS ett krav för lagerverksamheter som vill vara 
konkurrenskraftiga. Jämfört med att göra arbetet manuellt är WMS pålitligare och effektivare 
vilket innebär lägre kostnader och färre avvikelser för företagen (Kučera, 2017). 
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3.5.1 Automatic guided vehicle 
Automatic guided vehicle (AGV) är en batteridriven truck som kör utan en operatör och 
används för att transportera material i bland annat distributionslager. AGVer går att 
programmera så att de följer en förutbestämd bana, de är även programmerade till att arbeta 
snabbare och säkrare än manuella truckar med förare (Trebilcock, 2011). Enligt Levans (2012) 
använder AGVer antingen laser eller kamera för att navigera i lagret. Han menar vidare att 
syftet med AGVer är att automatisera materialtransporten för att personal skulle kunna utföra 
andra, värdeadderande aktiviteter. Trebilcock (2017) skriver att det ofta uppstår köer och 
väntan på grund av att det är för många truckar, både automatiska och manuella, som arbetar 
samtidigt. Ostrukturerade miljöer och oreda kan hindra AGVerna från att utföra sitt arbete 
effektivt och detta ökar risken för olyckor för både personalen och materialet (Trebilcock, 2017; 
Bond, 2014). Trebilcock (2017) menar därför att det är viktigt att reducera antalet truckar på 
lagergolvet och hålla rent för att få ett effektivare flöde. 

3.6 Begränsningar 
Enligt Romeser och Roser (2016) är en begränsning något som limiterar verksamheter från att 
maximera sin process och de uppstår när efterfrågan är större än flödets kapacitet. De menar 
att det är viktigt att företag försöker förbättra, om möjligt, och sedan maximera 
begränsningarna samt anpassa resten av flödet efter dessa. Maximera begränsningar innebär 
att begränsningar i flödet alltid producerar sin maximala kapacitet (Hsiao, Lin & Huang, 2010). 
Detta innebär att aktiviteter och stationer innan och efter begränsningarna måste anpassas 
efter begränsningens kapacitet (Hsiao et al., 2010).  

Begränsningar inom en organisation kan vara låg kapacitet på en maskin, liten inlagring-och 
lagringsyta, inlagringssystem eller ompackningssystem (Hsiao et al., 2010; Swink et al., 2011). 
Enligt Romeser och Roser (2016) är det viktigt att börja med att identifiera de existerade 
begränsningarna för att kunna effektivisera ett flöde, och det är enbart när en begränsnings 
genomflöde förbättras som hela flödets genomflöde kan förbättras. 

3.6.1 Lean 
Lean har sina rötter i Japan och Japans fordonsindustri och det är företaget Toyota som ligger 
bakom filosofin. Under slutet av 1900-talet blev Toyotas bilar kända för att hålla hög kvalitet 
och produktivitet till ett konkurrensmässigt pris och anledningen till detta var Lean (Liker, 
2004). 

Filosofin syftar till att få företag att bli effektiva genom att eliminera slöseri (Pil & Fujimoto, 
2007). Filosofin Lean började hos producerande företag och det är under de senaste åren som 
Lean har börjat appliceras på lagerverksamheter (Myerson, 2012). Definitionen av slöseri inom 
Lean är allt som inte är värdeadderande för kunden, således allt förutom det som är nödvändigt 
för att skapa en produkt av värde (Golden, 2012; Santosa & Sugarindra, 2018). 

De sju slöserierna enligt Lean är: 

• Rörelse: personer, material och verktyg som rör sig mer än nödvändigt är ett slöseri 
(Golden, 2012). Enligt Myerson (2012) är exempel på onödiga rörelser letande efter 
verktyg eller material som är placerade för långt bort. Ett sätt att reducera detta kan 
vara genom att använda 5S och därmed placera ofta använda material och verktyg nära 
personal. 

• Överproduktion: enligt Santosa och Sugarindra (2018) är överproduktion det största 
slöseriet på grund av att det förhindrar ett effektivt flöde och kan även förhindra hög 
kvalitet på produkten. Överproduktion innebär att producera material innan kunden 
har efterfrågat det och kan leda till förseningar av det material som kunden faktiskt 
efterfrågar (Golden, 2012). Enligt Myerson (2012) kan inköp av mycket material i ett 
lager ses som överproduktion och även detta förhindrar ett effektivt flöde eftersom det 
inköpta materialet kräver stor yta. 

• Väntan: tiden som spenderas på att vänta, exempelvis väntan på material eller när 
maskiner underhålls, är ett slöseri (Golden, 2012). I många processer är väntan en stor 
del av materialets ledtid (Romeser & Roser, 2016). 
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• Lager: enligt filosofin Lean är allt lager slöseri (Golden, 2012). En metod för att 
eliminera lager är Just in time (JIT), som innebär att material kommer in den tidpunkt 
som det behövs och skickas direkt ut till kund (Pil & Fujimoto, 2007). Enligt Myerson 
(2012) är det kostsamt för företag att ha lager eftersom mycket kapital binds. Han 
skriver även att andra anledningar är att produkter som lagras riskerar att gå sönder 
och tappa värde. 

• Omarbete: enligt Golden (2012) är allt som kräver omarbete är ett slöseri, omarbete 
syftar till allt arbete som inte gjorts tillräckligt ordentligt och behöver göras om. Detta 
kan uppstå exempelvis om företag erbjuder otillräckligt utbildning till sina anställda 
eller om utrustningen är felinstallerad (Myerson, 2012). 

• Överarbete: detta slöseri syftar till allt arbete som läggs på en produkt som kunden i 
slutändan inte efterfrågar (Golden, 2012). Myerson (2012) menar att detta exempelvis 
kan vara att företaget använder för dyra eller komplicerade maskiner som utför onödigt 
arbete. Anledningen till att detta ofta sker hos företag är osäkerhet i vad kunden 
efterfrågar. 

• Transporter: Lean ser all transport som slöseri eftersom det inte ger produkten något 
värde och den transport som sker internt är det största slöseriet (Golden, 2012). Enligt 
Myerson (2012) ska material förflyttas en gång när det ska lagras och en gång när det 
ska nå kunden. Vidare menar han att detta är sällsynt och ofta förflyttas materialet flera 
gånger internt. Det är vanligt att material, exempelvis en pall, lagras in för att sedan 
lagras ut flera gånger eftersom det ofta är enstaka artiklar som plockas (Myerson, 
2012). 

Det finns verktyg inom Lean som används för att eliminera ovannämnda slöserier, dessa är 
bland annat Just-In-Time, 5S och PDCA-cykeln som är kopplat till ständiga förbättringar 
(Liker, 2004). 

Ständiga förbättringar–Kaizen 

Ständiga förbättringar är kopplat till Lean och kallas på japanska för Kaizen. Kaizen innebär 
ständiga förbättringar som involverar alla led i en organisation, från ledningen till operatörerna 
(Santosa & Sugarindra, 2018). Kaizen syftar till att ständigt försöka eliminera slöserier och kan 
appliceras på alla sorters förbättringar, så som projekt eller problem som uppstår i den dagliga 
verksamheten. Genom att ständigt arbeta med Kaizen kommer det bidra till högre effektivitet 
och produktivitet för verksamheten, vilket i sin tur leder till högre lönsamhet (Singh & Singh, 
2009). En modell som används vid arbete med Kaizen är Demings PDCA-cykel (Liker, 2004). 

Plan-Do-Check-Act 

Enligt Liker (2004) är PDCA-cykeln, Plan-Do-Check-Act, en viktig del i Leans princip om 
ständiga förbättringar. Nedan beskrivs vad modellens olika delar innebär; 

• Plan går ut på att definiera vilka mål som företaget har och därefter definiera vad som 
krävs för att nå målen (Law, 2016). En nulägesanalys görs för att kunna belysa 
problemen och även skälen bakom dem (Silva, Medeiros & Vieira, 2017). 

• Do innebär att organisationen genomför det som i Plan-delen definierades och 
planerades (Law, 2016). 

• Check, här ska företaget studera och analysera resultatet för att ta reda på om de satta 
målen har uppfyllts (Law, 2016). Här identifieras även potentiella delar i förändringen 
som hade kunnat genomföras på ett bättre sätt (Silva et al., 2017). 

• Act, i denna fas ska företaget förbättra planen de utförde i första fasen och 
verkställandet av den (Law, 2016). Standarder och metoder ska utvecklas för de 
förändringar som blev lyckade (Silva et al., 2017). 

Enligt Figur 10 nedan är modellen en cykel som ständigt börjar om, för att ständigt förbättra 
organisationen (Silva et al., 2017). 
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Figur 10 PDCA-cykeln 

Källa: Baserad på Silva et al. (2017) 

PDCA-cykeln är en kontinuerlig förbättringsmetod som stegvis implementerar förändring som 
leder till förbättringar i ett företag. För att stegen ska kunna utföras effektivt kan det behövas 
fler kompletterande metoder exempelvis 5S (Silva et al., 2017). 

Standardiseringar-5S 

5S är en metod inom Lean som syftar till att standardisera arbetsuppgifter i en verksamhet för 
att öka effektiviteten. 5S-metoden bidrar till en mer strukturerad arbetsplats där avvikelser 
elimineras och kvalitet och säkerhet ökar (Marascu-Klein & Filip, 2015). De 5S:en står för sort, 
set, shine, standardize and sustain (Omogbai & Salonitis, 2017). Dessa översätts på svenska till, 
sortera, systematisera, städa, standardisera och upprätthålla. Enligt Durana (2016) innebär 
sortera att alla saker ska organiseras och sorteras på ett sätt som gör de enkla att förvara. 
Material och utrustning ska markeras efter hur viktiga de är och hur ofta de används i processen 
(Durana, 2016). Enligt Omogbai och Salonitis (2017) kommer därefter systematisera som 
innebär att alla saker får sin bestämda plats och detta markeras ut tydligt och personalen 
behöver inte leta efter utrustning och material utan hittar dem direkt. De utsatta platserna ska 
utgå från föregående stegs avgörande av användningsgrad (Durana, 2016). Städa innebär att 
allt ska hållas rent och fint (Omogbai & Salonitis, 2017). Fjärde steget som är standardisera 
innebär att företaget dokumenterar hur allt ska se ut och säkerställer att 5S blir en del av 
företagskulturen. Sista steget innebär att den implementerade standarden ska upprätthållas 
och tillämpas av alla involverade i organisationen (Omogbai & Salonitis, 2017).
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4 Empiri 
Kapitlet ger en överskådlig beskrivning av studiens fallföretag. Den data som samlats in från 
observationer, intervjuer och dokumentstudier beskrivs för att ge underlag till 
forskningsfrågorna. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
JYSKs distributionslager i Nässjö distribuerar gods till alla JYSKs butiker i Sverige och Finland. 
Totalt har de 210 butiker, 140 stycken i Sverige och 70 i Finland. De har ungefär 150 anställda 
varav 40 är tjänstemän och resterande lagerpersonal. Utöver distributionslagret har de tre 
externlager som är belägna i Nässjö. Företaget har ingen egen produktion utan köper in alla 
sina produkter. De har ett brett sortiment av inredningsartiklar och deras produkter varierar 
mycket i storlek och mängd. De köper in produkter från Asien och Europa. Produkter från Asien 
kommer i containrar till Göteborgs hamn och transporteras till Nässjö. Det gods som kommer 
från Europa transporteras till Nässjö med lastbil. Materialet lagras in antingen manuellt till en 
specifik lagringsyta eller till höglagret via ett automatiskt system som JYSK benämner 
bansystem. Vidare i rapporten kommer detta system benämnas bansystem. Produkterna 
levereras sedan ut till butikerna när de efterfrågar det. 

4.2 Lagerlayout 
Under observationerna och dokumentstudierna framkom det att inlagring och utlastning sker 
på samma sida av byggnaden. Det innebär att godset ankommer på ena sidan av 
distributionslagret, vänster sida, och utlastning sker på höger sida. I förbindelse med 
mottagning av gods sker inlagringsprocessen via antingen manuell inlagring eller bansystemet, 
därefter sker övriga lageraktiveter innan utlastning. Bansystemet, lageryta och plockyta är 
placerad bakom inlagring och utlastning enligt Figur 11. 

Distributionslagret är 72 000 m2 och består av tre höglager (HB). HB1 rymmer cirka 30 000 
pallar och har en höjd på 26 meter. HB2, rymmer cirka 25 000 pallar och är 30 meter högt. 
HB3 rymmer cirka 76 000 pallar och är 40 meter högt. Utöver dessa HB finns manuella 
plockzoner där lagring sker. 

 
Figur 11 JYSKs lagerlayout  
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4.3 Organisation 
I distributionslagret sker följande processer som kategoriseras under organisationen.  

4.3.1 Inlagringsprocessen 

Planering 

Under intervjuerna framkom det att distributionslagret dagligen får hem 20 till 25 containrar 
och runt 20 lastbilar. Det finns ett antal faktorer som planeringen måste anpassa sig efter. 
JYSKs inköpare sitter i Danmark och de beställer produkter från leverantörer i Asien och 
Europa. Containrarna och lastbilarna kan vara pre-registered vilket innebär att de enbart 
innehåller en artikel. Detta innebär att registrering av pallar inte genomförs innan de lagras in 
utan de transporteras direkt till bansystemet och vidare in i lagret. Är en lastbil eller container 
inte pre-registered måste pallarna ställas upp i bås och registreras innan de transporteras in i 
bansystemet. Om transporten är pre-registered eller innehåller flera artiklar måste det tas 
hänsyn till när portar för lossning planeras. Planering måste även ta hänsyn till utgående gods 
eftersom dessa prioriteras över ankommande. 

Planeringen av hur mycket gods som ska beställas hem utgår från en prognos på hur mycket 
butikerna kommer efterfråga, denna prognos kommer in på morgonen. Butikerna har möjlighet 
att korrigera denna beroende på hur mycket de tror att deras butik kommer sälja. JYSK arbetar 
för att övergå till enbart prognos för att förenkla denna process. 

Lastbilar 

Vid planeringen av inkommande lastbilar måste leverantörerna skicka aviseringar på 
lastbilarna som vill komma. Aviseringarna ska skickas 48 timmar i förväg. På aviseringarna står 
det vilka artiklar som finns i lastbilen och kvantitet. Senast klockan 14.00 måste 
planeringsavdelningen veta vilka bilar som planerar att komma till distributionslagret om 48 
timmar. När aviseringen är skickad och transporten är bokad begär transportören en 
lossningstid och en port. Lossningstid innebär vilken tid de kan komma till lagret och få 
lastbilarna tömda. 

Distributionslagret har en gräns på 26 lastbilar per dag. De försöker göra en jämn fördelning av 
pre-registrerade lastbilar och lastbilar med flera artiklar vid de olika lossningstiderna. Dessa 
tider är 07.00, 08.30, 10.30, 12.30 och 14.00. Vid varje tillfälle får tre lastbilar komma och 
lossas. En lastbil som ankommer efter 14.00 får vänta till 07.00 dagen därpå. 

Containrar 

Planering av ankommande containrar genomförs dagen innan. Detta medför att tillgängliga 
portar för containrar anpassas efter lastbilar som planerades 24 timmar innan. Containrarna 
beställs antingen direkt till distributionslagret eller till deras containerdepå. Det är enbart 
restartiklar och artiklar som håller på att ta slut i lagret som beställs direkt från hamnen. De 
andra containrarna körs till containerdepån. JYSK har 21 fridagar i depån, därefter börjar 
containrarna kosta 300 kronor per container och dag. Klockan 12.00 varje dag skickar 
planeringen en bokning på containrarna som har beställts till transportören som sedan utför 
transporten. 

Prioriteringen av vilka containrar som beställs är följande: 
Prioritering 1 – restartiklar 
Prioritering 2 – artiklar som snart är slut i lagret. 
Prioritering 3 – containrar från depån som snart börjar kosta i hyra. 

Specifika lossningstider för containrar är, 07.00, 10.00 och 13.00. Tiden för lossning är 
varierande beroende på innehållet i containern men det är dessa grundtider de utgår efter. 
Containrar lossas även kvällstid mellan 16.00-21.00. 

4.3.2 Materialhantering 
Efter lossning av godset sker materialhanteringen på olika sätt. Den är beroende på om 
transporten är pre-registered eller innehåller flera olika artiklar men även materialets storlek. 
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Material som är skrymmande lagras inte in genom bansystemet till HB utan måste lagras på en 
annan yta, se Figur 12, lagerplats för manuell lagring. Om det är pre-registered används portar 
utan bås men om det är flera artiklar krävs bås för att ställa upp pallarna och registrera dem, se 
Figur 12. 

Figur 12 nedan beskriver hur inlagringsytan ser ut. Antalet portar varierar varje dag beroende 
på hur många portar utlastningen behöver. 

 

Figur 12 JYSKs layout  

Inlagring Pre-registered 

Genom de utförda intervjuerna och observationer framkom det att om transporten innehåller 
en sorts artikel kallas den pre-registered. Regeln för material som är pre-registered är att de ska 
transporteras direkt från transporten till bansystemet och in i HB. Dessa transporter får därför 
portar utan uppställningsbås. Det framkom under de utförda observationerna att detta inte 
genomfördes korrekt på grund av det uppstod kö till bansystemet. Pallarna ställdes upp på en 
tom yta vid porten trots att denna plats inte var avsedd för dem. Denna yta är begränsad och 
ska vara tom eftersom ytan krävs för att truckar med material kan förflyttas ostört och utan 
hinder. Det genomfördes för att kunna fortsätta lossningen istället för att stå och vänta på ledig 
plats på bansystemet. Transporten var tom efter cirka 20 minuter men alla pallar var på 
bansystemet efter cirka 45 minuter. Tabell 5 visar hur lång tid de olika aktiviteterna tog för en 
pre-registered pall. 

Tabell 5 Tider för en pre-registered pall 

Lossning av Pre–registered  Medeltid (sek) 

Container–Bansystem   19 

Container–Tom yta–Bansystem  170 

Uppställningsbås–Bansystem  29 

Inlagring flera artiklar från en transport 

Vid inlagringen av pallar som inte är pre-registered ställs de upp i bås som är dedikerade till 
porten. Därefter registreras artiklarna i lagerhanteringssystemet WAMAS. Sedan kan inlagring 
via bansystemet ske. Observationerna visade att tiden för inlagringen kan variera beroende på 
bland annat om pallarna behöver packas om och när personal ansvarig för registrering har tid. 

Inlagring av samtliga artiklar 

Vid lossning kan ompackning av pallar behöva genomföras för att optimera fyllnadsgraden. 
Denna process kan kräva upp till fem personer av lagerpersonalen och kan vara tidskrävande 
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beroende på materialets utformning. Distributionslagret informerar leverantören om hur de 
vill att pallen ska se ut vid ankomst men det kan inte alltid fullföljas eftersom leverantörerna 
levererar till flera olika centrallager i fler länder. 

Under intervjuerna och observationerna framkom det att när pallarna är placerade på 
bansystemet lagras de in i ett av de tre HB. Vilket HB pallen ska lagras in i beror på var den ska 
plockas senare i flödet. Det finns tre olika zoner, Picking station sortable collies (PSSC), Picking 
station unsortable collies (PSUC) och manuell. PSSC är mindre material och PSUC är större. 
Vid planering försöker de sprida dessa för att inte skapa begränsningar i systemen, innan denna 
spridning prioriteras har de andra prioriteringar de ska kolla på först som nämns ovan. 

De artiklar som inte lagras in genom bansystemet och vidare till HB lagras manuellt till andra 
lagringsytor. För dessa lagringsytor har inte JYSK något speciellt system på var det ska lagras. 
Det framkom även under intervjuer och observationer att personalen ibland placerade 
materialet på platser som inte var avsedda för det. Det framkom även att när de inte hann lagra 
in materialet på bansystemet eller om bansystemet var fullt placerade de materialet på en tom 
yta för att istället kunna utföra andra uppgifter. Denna yta var inte till för att lagra material men 
användes till det på grund av den var tillgänglig. 

ABC–klassificering 

Transport- och IT-managern berättade att JYSK säljer säsongsprodukter, vilka innebär att ena 
säsongens A-produkt inte är nästa säsongs. Distributionslagrets transport- och IT-ansvarige 
berättade under intervjun att det blir problematiskt för dem eftersom de beställer in de olika 
säsongernas produkter mycket tidigare än försäljning. När de exempelvis får in 
trädgårdsmöbler under vinterhalvåret klassificeras dessa som C-artiklar och lagras efter det. 
När dessa artiklar blir aktuella för försäljning under sommarhalvåret klassificeras de som A-
artiklar. Det är JYSKs inköpare i Danmark som bestämmer hur artiklarna ska ABC-prioriteras 
och de utgår efter efterfrågan.  

Distributionslagret har ABC-prioritering på lagerplatserna i HB. Artiklar som är klassificerade 
som A lagras i början och större delen av lagret, B längre bort och sedan C. De har även AA-
platser. På en hylla finns det två lagerplatser och AA-platserna är de som är längst fram. Här 
placeras brutna pallar, pallar som det plockats från ett antal gånger och är därmed inte 
fullständiga. Dessa vill de få ut först från lagret och det är därför de placeras längst fram. Bakom 
AA-platserna placeras obrutna pallar med samma artikel. Figurerna nedan demonstrerar hur 
ABC-klassificeringen ser ut i HB. Första figuren, Figur 13 visar hur första raden ser ut med AA-
platser och andra figuren, Figur 14 visar hur raden bakom ser ut där inga brutna pallar lagras.

 

Figur 13 ABC-klassificering främre rad i JYSKs HB 
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Figur 14 ABC-klassificering bakre rad i JYSKs HB 

4.3.3 Lagringstid 
Under intervjuerna framkom det att inköparna i Danmark köper in produkter inför säsonger 
samt i stora mängder, vilket innebär att de i de flesta fallen får ett billigare pris och är 
anledningen till att distributionslagret lagrar stora mängder. Dessa produkter lagras i månader 
innan de skickas ut till butikerna för försäljning. Exempelvis börjar de köpa hem 
trädgårdsmöbler till lagret i Nässjö i september/oktober och lagrar dessa fram till mars/april. 
Detta är möjligt för eftersom deras produkter inte har något bäst före datum. JYSK levererar 
enbart till sina egna butiker och inga externa butiker. De kan därmed skapa erbjudanden på 
produkter som gått ut ur det ordinarie sortimentet. Distributionslagret har i dagsläget en 
omsättningshastighet på ungefär 3,8 gånger per år. Under intervjuerna framkom det att JYSK 
inte har någon Cross-docking utan de lagrar in allt material som ankommer till 
distributionslagret. 

4.4 Resurser 
JYSK använder flera olika resurser för att bedriva sitt distributionslager. 

4.4.1 Datorsystem 
Inbound planerarna berättade att datorsystemet SAP används vid planering av allt 
inkommande gods. I SAP sker hämtning av listor på ankommande gods, det är i detta system 
som de hämtar all information om order. När de som arbetar med planering hämtar listor från 
SAP för de över dessa till flertalet Excel-filer som används för att bestämma vilka containrar 
som ska beställas. SAP används även för att undersöka vilka artiklar som saknas i lagret eller 
håller på att ta slut och därmed måste prioriteras. När de bestämt vilka artiklar som ska 
beställas laddas denna lista upp i SAP och WAMAS. WAMAS är JYSKs lagerhanteringssystem. 
I detta system finns information om artiklars struktur, om de är flerdelade eller enbart en 
artikel. Det finns även information om vilka artiklar som finns i lager, hur många av artikeln 
som finns samt var den är placerad i lagret. I WAMAS registreras även när en transport börjar 
lossas samt när den är färdiglossad. WAMAS bestämmer inlagringsplats när planering fört över 
listan på ankommande gods. 

4.4.2 Lagringssystem 
Distributionslagret använder sig av ett automatiskt lagringsystem, bansystem. Det 
observerades att bansystemet har två banor som pall placeras på när det ska lagras in i ett av de 
tre HB. Först passerar de en station där en i personalen kollar materialet och plasten som godset 
redan har. Detta sker eftersom om materialet är felplacerat accepterar inte bansystemet det och 
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pallen kommer därmed åka en extra runda för att sedan bli korrigerad. Vid observationerna och 
intervjuerna framkom det att om det blir mycket fel kan detta leda till att det uppstår onödiga 
köer i bansystemet. Här sker även registrering av pre-registered pallar. Därefter sker 
inplastning av en automatisk maskin, det finns en automatisk inplastningsmaskin på varje 
bana. Materialet plastas in för att kunna lagras på bäst möjliga sätt. När materialet passerat 
denna maskin åker det vidare till ett av de tre HB. Det framkom även under observationerna 
och intervjuerna att det ibland uppstår problem med den automatiska plastmaskinen, vilket 
leder till att det blir stopp i bansystemet som vidare påverkar flödet i form av köbildningar 
framför bansystemet. 

 

Figur 15 Inlagring bansystem januari 

Målet är att bansystemet ska lagra in 140 pall per timme. Efter den utförda intervjun med 
inlagringschefen framkom det att det som mest har lagrat in 135 pall per timme under ett fåtal 
dagar. Vidare sa han att det kan klara att lagra in 120 pall per timme under längre tid. Under 
dokumentstudierna samlades data på inlagrade pallar per timme och Figur 15 ovan visar en 
sammanställning av tre dagar under januari. JYSK har problem att nå en jämn inlagring på 140 
pall per timme varje dag. Grafer för månaderna februari och mars finns i bilaga 1 respektive 
bilaga 2. De kan lagra in på en standard Europa-pall, plattform och stor plattform genom 
bansystemet till HB. Allt material som är upp till 2,40 m långt kan lagras in genom bansystemet. 
Om bansystemet en timme lagrar in mer än 140 pallar kommer den nästa timme inte kunna nå 
målet på grund av överbelastning på andra delar i systemet, exempelvis utgående material. 

4.4.3 Automatic guided vehicle 
Under intervjuerna och observationerna framkom det att distributionslagret har två AGVer 
utöver deras manuella truckar. AGVerna används för att transportera material från 
uppställningsbås till bansystemet. De används enbart vid inlagringsprocessen och efter 
lossning transporter med flera olika artiklar som behöver registreras. Under intervjuerna 
framkom det att de hade en del problem med AGVerna och att de används till ungefär 50% av 
deras kapacitet. AGVerna används inte alltid eftersom de behöver en viss yta för att köra och 
nyttjas. AGVerna är inställda för att plocka två pallar åt gången från uppställningsbåsen för att 
sedan placera dessa på bansystemet. Detta medför att det krävs att personalen ställer pallen 
utefter detta, två och två och därefter ett mellanrum. När AGVerna sedan ska placera pallarna 
på bansystemet måste de vänta till att två platser är lediga innan de kan placera materialet där. 
När AGVerna används till att lagra in en viss transport används enbart AGVer för den 
lossningen eftersom det annars kan leda till problem. Det finns många hinder en AGV måste ta 
sig förbi så som att det inte är tillräckligt städat och trucken därmed kan köra på exempelvis 
wellpapp. Hinder kan även vara att den stannar och larmar för att inte köra på någon. Detta 
innebär att trucken blir avbruten och oförutsett måste stanna. Vidare leder det till att när AGVn 
har ställt upp sina två pallar på bansystemet kan den själv inte backa därifrån på grund av 
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hindret som den tidigare påträffat. En i personalen måste därmed manuellt gå in och åtgärda 
det. Det framkom även under intervjuerna att de själva vill bli bättre på att nyttja AGVerna 
eftersom många ser på dem som ett hinder nu. 

4.5 Lean 
Under en av intervjuerna framkom det att JYSK arbetar en del med Lean, de har inte specifika 
rutiner för Lean men de försöker tänka på hur slöserier kan påverka deras flöden i 
distributionslagret. De arbetar med hur de ska förhindra exempelvis avvikelser i bansystemet 
och även hur de ska hantera situationer genom att försöka tänka enligt Lean. De har ingen 
specifik rutin på hur de ska få in manuella rutiner vilket de även upplever är svårt. Det framkom 
att de har svårt att få personer att följa nya rutiner och hålla fast vid dem. 

4.5.1 Ständiga förbättringar 
Genom dokumentstudierna identifierades det att JYSK arbetar med förbättringar genom en 
cykel de kallar DPCDF. DPCDF står för, Define, Plan, Communicate, Do och Follow up. Innan 
de börjar första fasen har de ett antal aspekter som de inom JYSK måste beakta. Dessa är att 
alla aktiviteter ska gynna deras kunder och de ska leda till synliga förändringar. Förändringen 
ska vara enkel och medvetenhet om kostnader är viktigt. 

 

Figur 16 JYSKs illustrering av DPCDF cykel 

Figur 16 ovan är en illustration av DPCDF-cyklen som är en del av studiens dokumentstudier. 
Första fasen, Define, innebär att de definierar vad kostnaden är. De definierar varför 
förändringen bör genomföras och undersöker varför detta uppfyller kundens behov både 
internt och externt. De undersöker även vilka som är intressenter till förändringen. Slutligen 
definieras hur de ska gå tillväga. Fasen Plan innebär att reda på vilka som borde vara 
involverade i projektet. Rollerna ska definieras, vem som gör vad ska bestämmas. Det är även 
viktigt att en tidsplan upprättas för projektet. Tredje fasen är Communicate som handlar om 
hur kommunikationen ska ske inom projektet och utåt i företaget. Under fasen Do genomförs 
förändringen och det är viktigt att berörda förstår och ställer frågor. Follow up är sista fasen 
och innebär att de utvärderar resultat och tar lärdomar av det. Det är även i denna fas de 
kommunicerar ut resultatet både internt och externt. Under intervjun med Transport/ IT 
managern framkom det att vid genomförande av DPCDF använder distributionslagret sig av 
Excel för att skapa en bra översikt över förbättringsarbetet. 
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5 Analys 
Följande kapitel är strukturerat efter studiens forskningsfrågor. Studiens resultat 
presenteras och analyseras genom en jämförelse mellan teoretiska ramverket och den 
insamlade empirin. 

5.1 Frågeställning 1 
Vilka kritiska begränsningar kan förekomma i materialflödet i inlagringsprocessen i ett 
distributionslager? 

5.1.1 Lager 
JYSK har en lagerlayout där godset mottages på samma sida som utlastningen sker. Mellan 
dessa två aktiviteter sker flertalet andra aktiviteter. Denna form av layout är enligt teorin ett U-
format lager och är den mest effektiva (Liker, 2004). Henn et al. (2013) menar att ett lager ofta 
har begränsad yta men att ett U-format lager leder till att den tillgängliga ytan utnyttjas 
effektivt. Trots att JYSK har ett U-format lager har de fortfarande problem med begränsad 
inlagringsyta. 

JYSK har till viss del placerat de mest efterfrågade artiklarna nära både inlagringen och 
utlastningen. Detta sätt att bygga upp sitt lager på bekräftas av Zhang et al. (2017) som ett 
effektivt sätt eftersom det reducerar transportsträckor vid inlagring och utlastning. Detta följs 
i JYSKs HB, men när gods ska lagras på de andra lagerytorna finns inget sådant system. På 
grund av detta kan det tolkas att JYSKs layout enligt Zhang et al. (2017) inte är helt effektivt. 

5.1.2 Materialhantering 
JYSK lagrar sitt material annorlunda beroende på hur det är utformat. De har en del material 
som de kan lagra in automatiskt genom deras bansystem. De har även material som de lagrar 
manuellt på andra ytor. Detta stämmer överens med Gu et al. (2007) teori att material lagras 
annorlunda beroende på hur det är utformat och de aspekter som måste beaktas är storlek och 
form. Han menar vidare att personalen själva kan ta egna beslut angående var materialet ska 
placeras, vilket stämmer överens på JYSK. Det framkom i empirin att material ibland 
placerades på yta där det från början inte var bestämt att det skulle placeras. Detta kan således 
leda till att material inte placeras så att materialhanteringen och lagerytan nyttjas optimalt som 
är viktigt enligt Gu et al. (2007). Detta innebär att materialhanteringen samt yta kan ses som 
en begränsning i distributionslagret. 

Enligt Frazelle (2015) bör ett distributionslager enbart lagerhålla gods i ett fåtal dagar för att 
sedan skickas ut till kund och enligt detta synsätt är cross-docking en lämplig 
materialhanteringsmetod. JYSK har ingen cross-docking utan lagrar alla sina produkter. I 
empirin framkom det att de köper in sina produkter i stora mängder och innan det är säsong 
för dem. Detta görs på grund av att de får ett billigare pris av sina leverantörer. Det innebär 
även att de måste lagra produkterna i flera månader innan de är aktuella på marknaden. 
Distributionslagret har en omsättningshastighet på 3,8 gånger per år. Yu och Egbelu (2008) 
menar att cross-docking leder till lägre lagerhållningskostnader och kräver mindre lageryta och 
kan därför vara fördelaktigt. I JYSKs fall levererar de enbart till sina egna butiker vilket innebär 
att de, trots höga lagerhållningskostnader och brist på yta, tillslut får alla sina produkter sålda 
med hjälp av kampanjer. JYSK menar att eftersom de inte behöver kassera några produkter 
innebär det att i slutändan blir fördelaktigt för dem att köpa in till billigare pris och lagra stora 
mängder under en längre tid. 

JYSK använder sig av ABC-klassificering när de ska bestämma hur deras material ska lagras i 
HB. Prioriteringen bestämmer de säsongsvis efter vilka artiklar som är mest efterfrågade. Enligt 
Ramanathan (2006) är det vanligaste tillvägagångssättet att gå efter populariteten av artiklar. 
Enligt De Koster et al. (2007) finns det två sätt som ABC-klassificeringen kan vara utformad på 
i ett lager och det sätt som JYSK använder sig av stämmer överens med det som De Koster et 
al. (2007) kallar ”Across-aisle storage”. Detta sätt att lagra på är det mest effektiva enligt De 
Koster et al. (2007) men de tar inte hänsyn till att prioriteringen kan ändras säsongsvis och att 
artiklar som därmed varit en A-artikel kan ändras till C. Detta är ett problem för JYSK eftersom 
det kan stå pall som har ändrats till en C-artikel på en plats de ska lagra in A-artikel på. 
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5.1.3 Automatiska system 
JYSK använder sig av manuella och automatiska truckar när materialet ska förflyttas från 
uppställningsbås eller transport till bansystemet. Under empirin framkom det att JYSK har en 
del problem med hur de ska använda deras AGVer och att AGVerna enbart används till ungefär 
50% av deras kapacitet. Enligt Trebilcock (2011) är AGVer programmerade till att arbeta 
snabbare och säkrare än manuella truckar. Detta stämmer inte överens på JYSK eftersom de 
har problem med att AGVerna inte arbetar effektivt utan medför problem. De problem som 
uppstår på JYSK med AGVerna är att personalen måste hantera AGVerna manuellt flertalet 
gånger när de är i rörelse. Det leder till att de tappar det syfte som AGVer har enligt Levans 
(2012), att personal ska kunna utföra andra värdeadderande aktiviteter istället för att själva 
utföra materialtransporten. AGVerna tar även upp större yta än manuella truckar när de 
används. I nuläget när AGVerna inte uppfyller sitt syfte kan de ses som en begränsning istället 
för en tillgång för JYSK. 

JYSK lagrar in sitt material via ett bansystem. Detta bansystem är deras automatiska 
lagringssystem. Enligt Rouwenhorst (2000) är lagringssystem väsentligt för att 
inlagringsprocessen ska fungera. Bansystemet har ett mål att lagra in 140 pallar i timmen men 
i dagsläget når de inte detta mål utan antal inlagrade pallar varierar. Enligt Tsagaris et al. (2011) 
är ett automatiskt inlagringssystem bra för att öka ett lagers effektivitet och minska kostnader. 
För att detta ska vara möjligt är det viktigt att dessa system fungerar effektivt men i JYSKs fall 
gör deras bansystem inte alltid det. Under empirin framkom det att det ofta uppstår köer 
framför bansystemet. Dessa köer beror bland annat på att det ofta blir stopp i bansystemet på 
grund av exempelvis felpackade pallar som måste korrigeras manuellt. Att det blir stopp i 
bansystemet och köer bildas leder till att de pre-registered pallarna behöver ställas upp, trots 
att det är meningen att de ska kunna köras direkt från transporten till bansystemet. Köerna 
innebär att materialet måste stå och vänta en viss tid innan det kan lagras in. Enligt Golden 
(2012) är all väntan slöseri. Detta innebär att bansystemet är en begränsning i 
inlagringsprocessen. Köerna framför bansystemet leder till att inlagringsytan blir ännu mer 
begränsad. Pre-registered transporter får portar som inte har några uppställningsbås och när 
pallarna ställs upp framför porten leder till att inlagringsytan som redan är begränsad blir ännu 
mindre. 

Vid planering av det inkommande godset används affärssystemet SAP för bland annat 
inhämtning av listor på ankommande gods. JYSK har utöver deras affärssystem ett WMS, 
WAMAS som integrerar med affärssystemet. Enligt (Kučera, 2017) är det ett krav att använda 
sig av WMS eftersom det är pålitligare och effektivare än att utföra arbetet manuellt. 

5.1.4 Lean 
I empirin framkom det att JYSK inte jobbar helt enligt Lean. De försöker få in det mer i 
verksamheten men har inte lyckats helt än. Det framkom även under empirin att det finns en 
del slöserier på JYSK. 

Ett av de identifierade slöserierna på JYSK är rörelse. Det är en onödig rörelse när pre-
registered pallar ställs på golvet för att sedan lyftas igen och köras till bansystemet. En annan 
onödig rörelse, enligt Myersons (2012) definition, är när personalen måste packa om pallarna 
för att utnyttja pallen optimalt. Myerson (2012) menar vidare att ska material förflyttas en gång 
när det ska lagras och en gång när det ska nå kunden och allt annat är onödig transport. Därmed 
är onödig intern transport ett slöseri hos JYSK vilket kräver både extra tid, yta och personal. 

Golden (2012) skriver att överproduktion innebär att producera något innan kunden efterfrågar 
det. Överproduktion finns på JYSK i form av att de köper hem sina produkter flera månader i 
förväg och lagrar dem, vilket enligt Myerson (2012) är överproduktion i ett distributionslager. 
Överproduktion kan leda till att när kunden väl efterfrågar något har verksamheten inte 
kapacitet till att leverera det eftersom de redan producerar så mycket (Santosa & Sugarindra, 
2018). Hos JYSK kan det innebära att när lagret är fullt med varor inför nästa säsong och varor 
som behövs i den nuvarande säsongen tar slut finns det ingen plats i lagret för dem. Det kan 
därmed leda till att de inte kan leverera de produkter som behövs i butik. 

Omarbete innebär att något måste göras om på grund av att det inte gjordes rätt första gången 
(Golden, 2012). Hos JYSK måste de i många fall ompaketera pallar som inte är tillräckligt bra 
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packade från leverantören vilket kräver både tid och personal. Omarbete sker även när pallen 
har ställts på bansystemet men inte kan lagras in på grund av att den är felpackad. Detta kräver 
manuell korrigering av personal vilket även leder till väntan eftersom bansystemet kan bli 
överbelastat och det uppstår köer. Det uppstår under många tillfällen köer framför deras 
bansystem och detta tar upp lagerpersonalens tid i onödan. All tid som spenderas på att vänta 
är ett slöseri (Golden, 2012). Även AGVerna orsakar väntan när de exempelvis kräver manuell 
uppstartning. Väntan uppstår även på JYSK när pallarna måste ompaketeras, vilket leder till 
att materialet placeras på en plats som det inte ska stå på under en viss tid och orsakar vänta 
för mer material. 

Ständiga förbättringar 

JYSK arbetar med förbättringar i form av en DPCDF-cykel. JYSK har lagt till två extra faser och 
cykeln är fokuserad på kostnader och aktiviteter som gynnar deras kunder. I PDCA-cykeln står 
Plan för att definiera målen och vad som krävs för att uppnå dem (Law, 2016). JYSK har delat 
upp denna fas i två delar, Define och Plan. I första fasen definieras kostnader och även varför 
förändringen ska genomföras. I fasen Plan bestäms vilka personer som ska vara involverade i 
projektet och vem som ska göra vad. JYSK har en extra fas som heter Communicate och denna 
fas handlar om hur kommunikationen ska ske inom projektet och även utåt till företaget. Enligt 
Silva et al. (2017) är PDCA-cykeln ett bra sätt att implementera förändringar eftersom det sker 
stegvis och leder till förbättringar. Vidare menar han att det kan behövas kompletterande 
kvalitetsverktyg för effektiva utföranden av PDCA-cykeln såsom 5S. JYSK har delat upp sin 
egna förbättringscykel i fler faser men för att kunna uppnå effektiva förbättringar kan de behöva 
använda sig av fler verktyg. 

5.1.5 Sammanfattning av identifierade kritiska begränsningar 
Med hjälp av analysen ovan kan forskningsfrågan besvaras och de identifierade kritiska 
begränsningarna visas i Tabell 6. 

Tabell 6 Identifierade begränsningar 

  
Identifierade 
begränsningar Beskrivning 

1 Lagerlayout  Används inte effektivt 

2 Yta Begränsad yta som inte utnyttjas på ett effektivt sätt 

3 Materialhantering 
Fel hantering av material som leder till ineffektiv 
hantering, ABC-klassificering 

4 Automatiska system 
AGVer uppfyller inte sitt syfte, överbelastat bansystem 
som inte uppnår sitt mål 

 

5.2 Frågeställning 2 
Hur kan de identifierade begränsningarna exkluderas i en inlagringsprocess? 

Leans 5S-metod kan användas i kombination med PDCA–cykeln. I JYSKs fall kan de använda 
sig av sin DPCDF-cykel som redan är implementerad i organisationen. PDCA-cykeln är bra att 
använda eftersom den ständigt börjar om och det kan behövas fler kompletterande metoder vid 
en förbättring så som 5S (Silva et al., 2017). Dessa metoder är lämpliga vid exkludering av 
begränsningar eftersom de enligt Omogbai och Salonitis (2017) och Silva et al. (2017) ständigt 
upprätthåller förbättringarna. 

5.2.1 Lagerlayout 
Ett U-format lager är enligt Henn et al. (2013) den mest effektiva lagerlayouten när det kommer 
till utnyttjandet av tillgänglig lageryta. JYSK har ett U-format lager men de har fortfarande 
problem med begränsad yta. Enligt Scioscia (2014) kan en layout utnyttjas genom att ett logiskt 
upplägg används och lagerplatser namnges för att minska förvirring och oklarhet. Han menar 
vidare att det är vanligt att personal på lager placerar material där det finns plats och inte på 
dess specifika plats. I dagsläget placerar JYSK material där det finns plats när det kommer till 
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de manuella lagringsytorna. I HB har de inte detta problem eftersom deras WMS, WAMAS, 
bestämmer specifika platser för alla pallar och de använder sig av ABC-klassificering. För att 
utnyttja sin layout effektivt är ett alternativ att följa Scioscias (2014) teori och placera ut 
specifika platser för allt i lagret, även för det som lagras in manuellt och inte via bansystemet. 
Det kan även kopplas till Leans 5S-metod som innebär att skapa standarder för att effektivisera 
arbetet (Omogbai & Salonitis, 2017). JYSK kan med hjälp av 5S metoden skapa en standard för 
var allt i lagret ska stå eftersom enligt Marascu-Klein och Filip (2015) skapar 5S en strukturerad 
arbetsplats där avvikelser reduceras. Sortera är ett av de 5S som enligt Durana (2016) innebär 
att alla saker sorteras och organiseras för att förenkla arbetet. Enligt Omogbai och Salonitis 
(2017) är det viktigt att markera ut var alla saker ska stå för att möjliggöra för alla att kunna 
följa standarden. Det skulle på distributionslagret innebära att materialet på de manuella 
lagerplatserna får sin specifika plats och sorteras efter exempelvis ABC-klassificering så som de 
redan gör i HB samt att alla ges möjlighet att följa standarden. Det skulle i sin tur leda till att 
begränsningarna kopplade till layout kan exkluderas och inlagringsprocessen effektiviseras. 

5.2.2 Materialhantering och yta 
En annan metod som kan användas för att exkludera begränsningar i inlagringsprocessen är 
cross-docking eller JIT. Båda metoderna går ut på att inte lagerhålla något utan att direkt skicka 
ut materialet till kunden (Pil & Fujimoto, 2007; Rushton et al., 2017). Enligt Rushton et al. 
(2017) kräver cross-docking noggrann planering av inkommande och utgående gods för att 
kunna fungera effektivt. Att använda sig av cross-docking kan därför vara tidskrävande men 
Dittmann (2016) menar att cross-docking leder till lägre lagerhållningskostnader, frigör yta och 
möjliggör snabbare leverans till kunden. Om distributionslagret hade använt cross-docking 
eller JIT och inte lagrat in allt hade de undvikit begränsningar kopplade till yta och bansystem. 
Cross-docking eller JIT kan även bidra till att slöseriet överproduktion reduceras. Enligt 
Santosa och Sugarindra (2018) är överproduktion det största slöseriet och det stämmer överens 
med empirin som visar att detta slöseri är stort. Golden (2012) menar att överproduktion kan 
leda till att kunden inte får det som efterfrågas på grund av att kapaciteten används till annat. 
Cross-docking innebär även att slöserierna onödiga rörelser och onödig intern transport kan 
reduceras eftersom många steg i den nuvarande inlagringsprocess försvinner. Detta kan 
åtgärdas med cross-docking som enligt Dittmann (2016) möjliggör bättre och snabbare service 
till kund. JYSK har en policy som innebär att de lagerhåller stora mängder under en längre tid 
för att kunna köpa in till ett billigare pris. Det innebär att Rushton et al. (2017) teori om att 
cross-docking inte är helt lämplig för alla lagerverksamheter kan stämma in på 
distributionslagret. Distributionslagret väljer att via denna policy reducera kostnader genom 
billigare inköpspris istället för att enligt Yu och Egbelu (2008) reducera 
lagerhållningskostnader genom cross-docking. 

5.2.3 Automatiska system 
I analysen av första forskningsfrågan framkom det att en identifierad begränsning var 
AGVerna. Trebilcock (2017) skriver att det är viktigt att reducera antalet truckar på lagergolvet 
för att låta AGVerna utföra sitt arbete effektivt. För att uppnå en strukturerad och ren miljö som 
är viktigt enligt Bond (2014) och Trebilcock (2017) är det väsentligt för distributionslagret att 
försöka reducera antalet manuella truckar, samt ha en standard för lagergolvets upplägg. För 
att skapa en standard för lagergolvets upplägg är 5S en lämplig metod enligt Marascu-Klein och 
Filip (2015). Städa, som är ett av de 5S, innebär enligt Omogbai och Salonitis (2017) att allt ska 
hållas rent och fint, och så även lagergolvet. Detta kommer göra det lättare för AGVerna att 
arbeta eftersom de avbrott som identifierades i empirin kommer reduceras.  

Genom att exkludera slöseriet omarbete kommer flödet på bansystemet effektiviseras och JYSK 
kan uppnå målet att lagra in 140 pall i timmen. Om företaget har en standard på hur alla pallar 
ska se ut när de ankommer till distributionslagret kan detta slöseri exkluderas. Detta medför 
att pallarna direkt kan ställas på bansystemet och slöseriet väntan som är kopplat till omarbete 
kan därmed reduceras. 

5.2.4 Sammanfattning 
Alla identifierade begränsningar är kopplade till varandra eftersom de ingår i samma process. 
Exkludering av begränsningarna ovan kommer leda till att även bansystemet kommer kunna 
utnyttjas effektivare. Det medför, för att kunna exkludera dem bör JYSK implementera 
standarder för alla aktiviteter i inlagringsprocessen. Detta styrks av Marascu-Klein och Filip 
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(2015) som menar att standarder ökar effektiviteten i en verksamhet eftersom det bidrar till en 
strukturerad arbetsplats där avvikelser identifieras och därefter kan elimineras. Genom att 
skapa en standard för alla aktiviteter i processen kommer detta leda till att delaktiga ges 
kunskap om hela processen, både hur den fungerar och ska fungera. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Kapitlet inleder med en resultatdiskussion och därefter följer implikationer och 
metoddiskussion. Sedan beskrivs slutsatser och rekommendationer ges. Kapitlet avslutas med 
förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Frågeställning 1 
Vilka kritiska begränsningar kan förekomma i materialflödet i inlagringsprocessen i ett 
distributionslager? 

Begränsad inlagringsyta är en av de kritiska identifierade begränsningarna i 
inlagringsprocessen i ett distributionslager. Denna begräsning är förekommande trots att den 
u-formade lagerlayouten är den vanligaste och mest effektiva (Liker, 2004). Denna begränsning 
kan bero på att företagen inte har någon standard för var material ska placeras. Att företag inte 
har standarder eller rutiner kan leda till att inlagringsprocessen blir ostrukturerad. Detta leder 
till uppkomsten av andra begränsningar, så som begränsning i automatiska system och i 
materialhantering. 

Materialhantering påverkas av flera faktorer, den är beroende av materialets storlek och form 
(Gu et al., 2007), men även vilken materialhanteringsmetod företag använder. 
Materialhanteringen påverkas även av hur lagrets layout ser ut, är layouten ineffektiv leder det 
till att även materialhanteringen blir ineffektiv. När det inte finns en specifik 
materialhanteringsmetod leder det till att personal ställer material där det finns plats och är 
smidigast för dem men aspekten vad som händer senare i flödet tas inte i beaktning. Denna 
faktor är en annan anledning till varför materialhantering blir en begränsning i 
distributionslager. 

Det finns flera faktorer som påverkar företags automatiska system. Dessa system är kopplade 
till materialhantering eftersom detta system hanterar material. Idag är det vanligt med AGVer 
i distributionslager. Det är vanligt att företag inte utnyttjar dessa effektivt enligt Trebilcock 
(2017) och detta gör att de istället blir en begränsning som hindrar flödet. Lagringssystem är 
väsentliga för att inlagringsprocessen ska fungera i lagerverksamheter, en variant på 
lagringssystemen är automatiska. Det är viktigt att automatiska system fungerar som de ska 
och att personal inte behöver ingripa manuellt eftersom systemen därmed tappar sin funktion. 
Om personalen måste interagera med de automatiska systemen kan de inte utföra andra 
värdeadderande aktiviteter, vilket är syftet med att ha dessa system. Det leder till att företag 
eventuellt måste anställa mer personal eftersom de automatiska systemen kräver mycket 
underhåll. På så sätt är automatiska system en förekommande begränsning i 
inlagringsprocessen i ett distributionslager. 

6.1.2 Frågeställning 2 
Hur kan de identifierade begränsningarna exkluderas i en inlagringsprocess? 

De identifierade kritiska begränsningarna påverkas av flera faktorer och är därmed 
sammankopplade. Det finns flera sätt att effektivisera materialflödet i distributionslagers 
inlagringsprocess och därmed exkludera begränsningar. Det första som måste ske är att 
identifiera begränsningar för att sedan kunna effektivisera flödet (Romeser & Roser, 2016). Om 
det inte är möjligt att exkludera begränsningen ur flödet är det viktigt att planera så att den 
utnyttjas maximalt (Romeser & Roser, 2016). Detta kan ske på flera olika sätt exempelvis 
genom att implementera standarder som är väl genomförda och tar hänsyn till helheten. 
Standarderna ska ta hänsyn till begränsningarna men det är även viktigt att de finns för alla 
processer eftersom aktiviteterna i inlagringsprocessen påverkar varandra. 

Det är viktigt med strukturerad arbetsmiljö i ett distributionslager eftersom det är mycket 
material i flöde på en begränsad yta, under begränsad tid. Detta uppnås genom att använda 
Leans 5S metod eftersom den bidrar med ett standardiserat arbetssätt där avvikelser 
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elimineras, därmed ökar både kvalitet och säkerhet (Marascu-Klein & Filip, 2015), förutom att 
begränsningar exkluderas. Metoden leder till att material och utrustning får sin bestämda plats 
som tydligt visualiseras. Det leder till effektivare arbete eftersom personal inte behöver 
spendera sin tid på att leta, utan istället kan utföra värdeadderande aktiviteter. För att kunna 
upprätthålla standarder och vara konkurrenskraftiga är det viktigt att hela tiden förbättras. Det 
kan även ske med hjälp av PDCA-cykeln som är ett förbättringsverktyg. Vid användning av 
cykeln där problem definieras och en plan skapas för att förändra och förbättra, visualiseras 
problemet samt framtida mål vilket är viktigt för att en hel organisation ska arbeta mot att 
förbättras. Cykeln innebär att resultatet studeras och kommuniceras till berörda, vilket även 
det är viktigt för att ständigt förbättras. Ett sätt är att kombinera cykeln och 5s metoden, det 
skapas standarder som upprätthålls men ständigt förbättras vilket är fördelaktigt eftersom 
interna och externa krav på distributionslager ständigt ändras. Genom att använda dessa 
verktyg kan begränsningar upptäckas i ett tidigt stadie och därmed exkluderas innan det leder 
till omfattande konsekvenser för distributionslager. 

Det finns flera olika materialhanteringsmetoder som kan användas i ett distributionslager och 
ett sätt att frigöra yta är att använda cross-docking eller JIT. Dessa metoder bidrar till att 
mindre yta används men kräver mycket planering och kommunikation (Rushton et al., 2017) 
vilket kan leda till en ny begränsning om det inte hanteras på ett korrekt sätt. Cross-docking 
fungerar inte för alla distributionslager eftersom det i vissa fall leder till högre 
transportkostnader genom att fyllnadsgraden i transporten inte alltid går att maximera 
(Rushton et al., 2017), vilket även stämmer överens vid användning av JIT. Det innebär att 
företag måste se över detta innan de bestämmer materialhanteringsmetod, alternativt använda 
en kombination. Distributionslager kan ha olika policyn på materialhanteringsmetoder och 
lagringstider vilket kan leda till att cross-docking inte alltid är ett alternativ. Om de köper in 
produkter säsongsvis och i stora mängder för ett billigare pris och därmed måste lagra under 
längre tid är cross-docking inte ett alternativ för dessa produkter. Däremot kan cross-docking 
kombineras med detta i form av att produkter som säljs året om inte lagras utan transporteras 
direkt till kund. 

6.2 Implikationer 
Denna studie presenterar inte någon ny teori utan den sammankopplar befintlig teori med 
praktiska förhållanden. Studien jämför redan befintliga teorier med varandra för att komma till 
relevanta slutsatser kring ämnet. Begränsningar i ett distributionslagers inlagringsprocess 
identifieras och sedan ges, med hjälp av teori, förslag på hur de kan exkluderas för att 
effektivisera materialflödet i processen. Praktiskt bidrar studien med att företag med liknande 
kriterier kan tillämpa resultatet för att effektivisera sin inlagringsprocess. Det empiriska 
resultatet bekräftar redan befintligt teori genom att de kritiska identifierade begränsningarna 
stämmer överens med vanligt förekommande begränsningar i teorin. Detta visades genom 
exempelvis ett av Leans slöseri, överproduktion som i empirin framkom som ett stort slöseri 
som påverkade hela flödet. Detta bekräftades även i teorin som det största slöseriet. 

De kritiska begränsningarna som identifieras kan generaliseras på företag med liknande 
kriterier och medvetenhet om vilka dessa är och var de befinner sig är en viktig del för företag 
att starta sin förbättringsprocess. Om inlagringsprocessen effektiviseras leder det till att 
företags hela värdekedja förbättras eftersom allt är sammankopplat. Studien påvisar även 
vikten av förbättringar och dess inverkan på företag. Det är viktigt att arbeta med ständiga 
förbättringar för att kunna identifiera begränsningar i ett tidigt stadie, detta för att företag ska 
kunna utvecklas och därmed kunna bli konkurrenskraftiga på marknaden. 

6.3 Metoddiskussion 
Studien har utförts med en induktiv ansats där teorin samlades in efter empirin (Miller & 
Brewer, 2003), vilket kan ha lett till att teorin vinklats efter det empiriska resultatet. En 
abduktiv studie innebär att variera mellan insamling av empiri och teori (Given, 2008; Patel & 
Davidson, 2011), vilket kan bidra att detta problem inte uppstår. 

Den primära datainsamlingsmetoden för denna studie var semi-strukturerade intervjuer. 
Respondenterna hade därmed möjlighet att utveckla sina svar under intervjun och författarna 
hade möjlighet att ställa följdfrågor som inte fanns med i det förberedda intervjumaterialet, se 
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bilaga 4. Detta ledde till att både författarna och respondenterna ibland gick ifrån ämnet och 
dess avgränsningar, vilket gjorde att de insamlade data var omfattande. Det krävdes därmed en 
hel del sortering som var tidkrävande eftersom vissa delar var irrelevanta för studien. För att 
undvika detta hade antingen strukturerade intervjuer alternativt enkäter kunnat användas. Det 
innebär att frågorna är specifika och har enbart ett fåtal svarsalternativ (Skärvad & Lundahl, 
2016), vilket leder till att respondent och författare håller sig till ämnet. Trots den omfattande 
informationen upplever författarna att korrekt data samlades in för att besvara studiens syfte. 

Studien var en fallstudie av enfallsdesign. För att stärka generaliserbarheten hade flera 
liknande undersökningar kunnat göras på företag med liknande kriterier. Författarna anser att 
trots det går studien att generalisera på företag med liknande kriterier, eftersom det i teorin 
framkommer att begränsningar är ett återkommande problem i processer av liknande natur. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Studien visar att det finns begränsningar i inlagringsprocessen i ett distributionslager. Dessa 
aktiviteter är kopplade och därmed påverkar en begränsning i processen hela processen och 
kan orsaka uppkomsten av nya begränsningar. Enligt teorin är det viktigt att identifiera dessa 
begränsningar för att kunna effektivisera processen (Romeser & Roser, 2016). Studien 
identifierade begränsningar i inlagringsprocessen och därefter med hjälp av teorier gavs förslag 
på hur dessa kunde exkluderas. Begränsningarna är kopplade till varandra vilket leder till att 
om en begränsning kan exkluderas påverkas hela processen och dess begränsningar. 

En slutsats som kan dras enligt resultatet är att arbete med standarder bidrar till att exkludera 
begränsningar för att de i många fall orsakas av oreda och oenhetlig kunskap hos personalen. 
Ett annat sätt att exkludera begränsningar är genom att ständigt förbättra organisationen, detta 
kan genomföras genom exempelvis PDCA-cykeln. Det är viktigt med förståelse för 
grundorsaken till problemet och dess konsekvenser för att kunna förbättra och därmed är en 
variant av PDCA-cykeln lämplig. Studien påvisar att en kombination av dessa metoder, 5s och 
PDCA, bidrar till effektiva och hållbara standarder som ständigt förbättras.  

Studiens primära slutsats är att om begränsningar exkluderas effektiviseras hela materialflödet 
i inlagringsprocessen i ett distributionslager. 

6.5 Vidare forskning 
Det finns mycket forskning om begränsningar och deras roll i producerande verksamheter, men 
vidare forskning på begränsningar kopplat till distributionslager bör vidareutvecklas. 
Författarna tycker att det hade varit intressant att utforska detta område mer, det vill säga hur 
begränsningar påverkar flöden och därmed olika processer i lagerverksamheter. Det hade även 
varit intressant med forskning kring möjligheter för förbättringar kopplade till begränsningar 
eftersom det kan gynna många verksamheter. 

Författarna anser vidare att det hade varit intressant att jämföra distributionslager som har 
kombinerade materialhanteringsmetoder med distributionslager som enbart använder sig av 
en metod, för att utreda vad som är effektivast. Detta hade kunnat genomföras med olika 
beräkningar av exempelvis Key Performance Indicators, KPIer, således en mer kvantitativ 
studie. Slutligen hade det varit intressant med mer forskning kring automatiska system och hur 
distributionslager kan nyttja dem maximalt eftersom tekniken ständigt utvecklas. 
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Bilaga 2 JYSK inlagring via bansystem under februari 
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Bilaga 4 Intervjufrågor 
Intervju med transport/IT-manager 

• Antal anställda? Tjänstemän och lagerpersonal? 

• Antal butiker ni distribuerar till? Hur många i Sverige? Hur många i Finland? 

• Var sitter inköparna? 

• Hur länge lagrar ni de olika artiklarna?  

• Planerar ni efter prognos? 

• Vilken deadlines finns för planeringen av inkommande gods? 

• Har ni bestämda tider på när transporterna kommer för gods som ska ut? Om nej, 
varför inte? 

• Hur bestämmer ni vilka pallar som lagras in i de tre höglagren? 

• Använder ni er av ABC-klassificering? 

• Jobbar ni med förbättringsarbete? 

• Hur fungerar inlagringen av gods som ska till E-handeln? 

Intervju med Department Manager Inbound/inlagringschefen 

• Hur många pallar om dagen lagras in? Snitt. 

• Vilka delar av inlagringen är enligt dig begränsade? 

• Hur många pallar kan ni lagra in genom bansystemet?  

• Hur många pallar har ni lagrat in som mest? Vad ligger snittet på?  

• Hur bestäms vilka containrar som ska lossas på kväll?  

• Vad bestämmer om de ska lagras in genom bansytemet och inte? 

• Hur bestämmer ni vilka pallar som lagras in i de tre höglagren? 

• Använder ni er av ABC-klassificering? 

• Hur bestäms vilka bilar som får komma? 

• Vilken tid har ni som deadline på lastbilar och containrar? 

• Har ni någon cross-docking eller lagras allt in?  

Intervju med inbound planner angående containrar 

• Vad har du för deadlines i din planering? 

• Hur många containrar/dag bokar du? Snitt. 

• Hur mycket påverkas din planering av lastbilsplaneringen? 

• Hur prioriterar du vilka containrar som hämtas hem? 

• Hur fungerar det i containerdepån? Hur fungerar hyran? 

• Vilka begränsningar ser du i inlagringsprocessen med fokus på containrar? 

• Hur använder du dig av datasystemen? 

 
Intervju med inbound planner angående lastbilar 

• Hur många bilar/dag bokar du hem? 

• Vad har du för deadlines i din planering? 

• Hur mycket påverkas din planering av containerplaneringen? 

• Hur prioriterar du vilka bilar som får komma? 

• Vilka begränsningar ser du i inlagringsprocessen med fokus på lastbilar? 

• Hur använder du dig av datasystemen? 
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