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Abstract 

I 

Abstract 

Purpose – The purpose with this thesis is to examine how items can be 

distributed between stores inventory and an external warehouse. To achieve the 

purpose criteria that should be considered, how these can be prioritized and used 

when distributing items between stores inventory and an external warehouse will 

be examined.  

Method – The study started by an examination of the theory that already exists 

within the subject. The already existing theory has then been examined in reality, 

on the furniture company IKEA Jönköping, where a case study with one channel 

has been performed. Empirical data has been collected by interviews with the 

persons involved in the distributing process, observations of the distributing 

process and by documents taken from IKEA Jönköping’s system. The empirical 

data have been compared and analyzed with the available theory. Also an 

interview with a well established retailer in electronics industry has been 

performed, whose distributing process has been compared to IKEA Jönköping´s 

process.  

Findings – The criteria identified include what sales rate the item has, which 

product family the item is included in, what size the item has and if items have 

similar properties. Priority can be given differently depending on which item it is 

about. The distributing process is dynamic, which means an item that has been 

given a certain place in the warehouse may not keep the place in the future. The 

process is dynamic since the criteria constantly are changing. Guidelines of how 

the distributing process should be performed have been developed. 

Implications – This study provides knowledge and insight on how items can be 

distributed between stores inventory and an external warehouse and what criteria 

that the distributing can be based on. It already exist some theory within the 

subject and this study may contribute to further theory. Companies should ensure 

which items to be placed, how they are related to each other and their condition.    

Research limitations – The technique of collecting empirical data complemented 

each other well but one thing that can be criticized is the number of observations 

that has been performed. In this study only one observation of the distributing for 

each warehouse has been performed. The results of these observations have then 

been compared with the results of the interviews. Suggested one more observation 

of distributing for each warehouse could have been performed to ensure that the 

process is performed consistently. A further shortage with this study is the choise 

of a single case study. To be able to draw generalized conclusion a multiple case 

study had been more appropriate.   

     

Keywords – Item distributing, retail, distributing criteria, priority.   
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II 

Sammanfattning 

Syfte – Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur artiklar kan fördelas 

mellan ett varuhuslager och ett varuutlämningslager. För att uppnå syftet ska det 

undersökas vilka kriterier som bör beaktas, hur dessa kan prioriteras och användas 

vid fördelning av artiklar. 

Metod – Studien startades genom en undersökning av vilken teori som finns 

inom ämnet.  Denna teori har sedan testats i verkligheten på möbelföretaget 

IKEA Jönköping där en fallstudie med en analysenhet inom fördelningsprocessen 

genomförts.  Empirisk data har samlats in genom intervjuer med personal som 

arbetar i fördelningsprocessen, observationer av fördelningsprocessen samt 

dokument som hämtats ur IKEA Jönköpings system. Empirin har sedan jämförts 

och analyserats med den teori som funnits tillgänglig. Det har även gjorts en 

intervju med en annan detaljist, inom elektronikbranschen, vars 

fördelningsprocess har jämförts med IKEA Jönköpings.  

Resultat – De kriterier som identifierats vid fördelning av artiklar mellan ett 

varuhuslager och ett varuutlämningslager inom detaljhandeln är bland annat vilken 

försäljningsfrekvens artikeln har, vilken produktfamilj artikeln ingår i, storleken på 

artikeln och liknande egenskaper hos artiklar. Dessa kriterier prioriteras olika 

beroende på vad det är för artiklar och fördelningsprocessen är dynamisk, vilket 

innebär att en artikel som fått en lagringsplats inte alltid kommer lagras på den 

platsen eftersom kriterier kan komma att ändras. Riktlinjer för hur 

fördelningsprocessen bör gå till har tagits fram.  

Implikationer – Den här studien tillhandahåller kunskap om hur artiklar kan 

fördelas mellan två lager och vilka kriterier fördelningen kan baseras på. Det finns 

sedan innan viss teori om ämnet och denna studie är ett bidrag till vidare teori. 

Företag bör se till vilka artiklar det är som ska placeras, vad de har för förhållande 

till varandra och till deras fysiska utformning.   

Begränsningar – Datainsamlingsteknikerna har kompletterat varandra men det 

som kan kritiseras är antalet observationer som utförts. I denna studie har endast 

en observation av fördelningen för respektive lager genomförts och det resultatet 

har sedan jämförts med intervjuer. Förslagsvis hade ytterligare en observation av 

fördelning för respektive lager kunna genomföras för att säkerställa att 

fördelningen utförs konsekvent. En ytterligare brist med denna studie är att en 

fallstudie med enfallsdesign valdes. För att kunna generalisera resultatet ytterligare 

hade en fallstudie med flerfallsdesign varit bättre.     

 

Nyckelord – Artikelfördelning, detaljhandel, fördelningskriterier, prioritering 
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till problemet som har motiverat fram syftet med denna 
studie. Utifrån denna problembeskrivning har syftet brutits ner i två specifika problemfrågor. 
Vidare klargörs studiens omfång och avgränsningar före hela rapportens disposition presenteras.  

 

1.1 Bakgrund 

För att idag vara ett konkurrenskraftigt företag krävs ett integrerat samarbete 

mellan de aktörer som är i beroende av varandra, såsom leverantörernas 

leverantörer och kundernas kunder (Mattsson, 2012). På så sätt kan både material 

och information styras effektivt genom ledet. Tillsammans bildar detta samarbete 

en försörjningskedja, där alla inblandade aktörer i ledet strävar åt samma håll. En 

försörjningskedja kan se olika ut beroende på bransch och omfattning men består 

vanligtvis av tillverkare, grossist, detaljhandel och kund och innefattar flödet av 

varor och information från inköp av råvaror till slutanvändaren (Srinivasan, 

Mukherjee & Gaur, 2011). Detaljledet är det sista steget i kedjan innan varan når 

slutkunden. En detaljist kan till exempel vara en butik, stormarknad eller ett 

varuhus. Tidigare har detaljhandeln haft en passiv roll i kedjan medan de idag har 

en allt mer aktiv roll och fungerar som en länk mellan tillverkare och kund (Levy 

& Weitz, 2009). För att uppnå maximal effektivitet krävs att detaljisten styr sina 

interna materialflöden men också materialflödet genom hela kedjan, från 

tillverkare till kund (Fernie & Sparks, 2004). 

En detaljist köper in varor från grossister eller direkt från tillverkare. Vid 

anskaffning av varor är det viktigt att så tidigt som möjligt börja planera för både 

inköpet, lagerhållningen och försäljningen. När varorna inlevereras kommer de 

ofta på enhetsbärare och då i stora kvantiteter vilket innebär att detaljisten bryter 

upp leveransen (Levy & Weitz, 2009). Detta är ett viktigt steg i kedjan då det 

tillåter grossisten eller tillverkaren att skicka stora, kostnadseffektiva sändningar 

men samtidigt tillåta kunden att konsumera hanterbara och enskilda artiklar. 

Detaljisten lagerhåller sedan artiklarna i väntan på försäljning. På så sätt kan en 

detaljist ses som ett enda stort lager precis som modellen visar i Figur 1.  

En detaljhandel är uppbyggd utifrån en egen bestämd struktur, se Figur 1. Det kan 

till exempel vara hur varuhusets lager ska vara utformat, när och hur det ska fyllas 

och vart i lagret artiklarna ska placeras. Utifrån denna struktur arbetas en planering 

och styrning fram. En väl genomarbetad planering är viktig för att hela tiden ligga 

ett steg före och få en effektiv materialförsörjning. Det är sedan viktigt att styra 

sina artiklar i rätt riktning. Ju bredare produktsortimentet är hos detaljisten desto 

hårdare styrning av artiklarna krävs i lagret eftersom att mindre tid kan ägnas åt 

varje enskild artikel (Jonsson & Mattsson, 2005).  
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Figur 1: Modell över detaljhandeln 

 

Beroende på nisch av artiklar och storlek på butik ser utformningen av lagret olika 

ut. Antingen så är det uppbyggt som ett ”showroom” där artiklar beställs och 

plockas av personal eller så plockas artiklarna direkt av kund i lagringshyllorna. 

Oavsett hur butiken ser ut är det viktigt för en detaljist att alltid tillhandahålla en 

god service. Det finns olika typer av service som en detaljist kan erbjuda. Vanligt 

är att detaljisten har experthjälp ute i butiken för att hjälpa sina kunder att hitta 

rätt i produktsortimentet. Andra former av service kan vara rabatter, kredit, 

återköp etc. Denna typ av service höjer kundvärdet på varan och kan bidra till 

ökad försäljning (Levy & Weitz, 2009). Försäljningshistoriken kan till fördel 

användas som prognos vid detaljistens nästa inköp. Detta fungerar som en 

uppföljning på att försörjningen matchar efterfrågan. Utöver materialflödet sker 

också ett informationsflöde genom hela systemet som framgår i Figur 1. För att 

detta ska vara så effektivt som möjligt är det viktigt att informationsflödet går 

fram och tillbaka genom samtliga aktörer i försörjningskedjan. Informationsflödet 

backas upp av ett informationssystem. 

Dagens konsumenter ställer allt högre krav på marknadens varor (Parment, 2006). 

Kraven handlar inte bara om funktionalitet, kvalitet och pris utan även att varan 

ska vara miljömässigt hållbar. Dessa krav kombinerat med tillgänglighet har drivit 

fram ett allt bredare produktsortiment hos detaljisterna för att de ska kunna 

konkurrera på marknaden och samtidigt nå ut till och tillfredställa så många 

kunder som möjligt (Parment, 2006). På så sätt väljer ofta konsumenter idag att gå 

till de större detaljisterna, inte bara för att de kan erbjuda ett större sortiment med 

pressade priser utan även för att det är bekvämt att kunna handla mycket på 

samma plats. Denna utveckling har medfört att handelsvolymen har ökat hos varje 

enskild detaljist. 
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1.2 Problembeskrivning 

Att produktsortimentet blir större kan på många sätt ses som positivt. Genom att 

erbjuda många olika varianter av samma typ av produkt genereras större 

konkurrenskraft hos detaljisten på marknaden samtidigt som varje enskild 

konsuments krav och behov tillfredställs (Jonsson & Mattsson, 2005).  

Konsumenten har även valmöjligheten att välja och jämföra olika artiklar under ett 

och samma tak. Däremot kan det uppstå problematik hos detaljisten i samband 

med bredare produktsortiment. Ju fler artiklar som finns i sortimentet desto 

svårare blir styrningen av dem. Detta kräver också ett mer avancerat logistiksystem 

(Jonsson & Mattsson, 2005).  Dessutom kräver ett större produktsortiment 

kombinerat med tillgänglighet större och mer komplexa lager. Ett större lager 

kräver i sin tur fysiskt mer yta vilket eventuellt betyder en nödvändig utbyggnad av 

lagret. Många varuhus som byggdes under 80-talet byggdes utan tanke på 

expansion. Detta har lett till att utbyggnader som görs idag görs med stora 

marginaler så att lokalerna går att växa och expandera i. Dock är de större 

detaljisterna ofta belägna i täta handelsområden där markytan redan kan vara 

begränsad (Parment, 2006). Ett varuutlämningslager som inte ligger i anslutning 

till varuhuset kan då vara ett alternativ. Problemet som uppstår då är hur 

detaljisten ska välja att fördela sina artiklar mellan sitt varuhus- och 

varuutlämningslager. Ska detaljisten fördela sina artiklar med hänsyn till vilken 

försäljningsfrekvens artiklarna har, alltså ur ett kundperspektiv, eller ska detaljisten 

istället fokusera på vad som lämpar sig bäst ur ett logistiskt perspektiv, till exempel 

hur artiklarna lättast fylls på (Brynzér & Johansson, 1996).   

  

1.3 Syfte och problemfrågor 

Många företag står idag inför dilemmat att fördela sina artiklar mellan två lager. 

Det finns ingen generell metod som bestämmer den optimala fördelningen av 

artiklar mellan två lager. Däremot finns det vissa kriterier samt begränsningar hos 

själva artikeln som måste tas hänsyn till vid en artikelfördelning (Lumsden, 2006). 

Syftet med detta examensarbete blir därför: 

Att undersöka hur artiklar kan fördelas mellan ett varuhuslager och ett varuutlämningslager.  

Kriterierna vid artikelfördelning kan se olika ut beroende på vad det är för typ av 

varuhus. Författarna anser att det är viktigt att identifiera dessa kriterier så att 

företaget kan förhålla sig till dessa vid en fördelning av artiklar. Detta leder fram 

till den första problemfrågan:  
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1. Vilka kriterier är viktiga att beakta vid fördelning av artiklar mellan ett 

varuhuslager och ett varuutlämningslager? 

När kriterierna har blivit identifierade är det viktigt att förstå hur dessa kan 

användas och om det finns någon eventuell prioriteringsordning på kriterierna. 

Utifrån detta kan riktlinjer urskiljas för hur en fördelning av artiklar mellan ett 

varuhus- och ett varuutlämningslager kan gå till. Dessa riktlinjer kommer att 

arbetas fram utifrån den andra problemfrågan: 

2. Hur kan dessa kriterier användas vid en fördelning av artiklar mellan ett 

varuhuslager och ett varuutlämningslager? 

Frågeställningarna kommer att besvaras genom en undersökning i form av en 

fallstudie hos en detaljist. Fallstudien kommer att ligga till grund för de riktlinjer 

som kommer att tas fram för att bestämma fördelningen av artiklar mellan ett 

varuhuslager och ett varuutlämningslager. 

 

1.4 Omfång och avgränsningar 

Denna rapport kommer att behandla lagerverksamhet inom detaljhandeln och 

fördelningen av artiklar mellan två lager inom samma verksamhet. Författarna har 

valt att endast lägga fokus på de mjuka värdena såsom hur processen över 

artikelfördelningen ser ut och vad som då är viktigt att beakta. Examensarbetet tar 

därför inte hänsyn till några ekonomiska aspekter. Studien tar viss hänsyn till 

inflödet respektive utflödet men enbart med syftet att identifiera 

fördelningskriterier. Det gråmarkerade områdena i Figur 2 representerar 

examensarbetets omfång. 

 

Figur 2: Examensarbetets omfång 
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Fördelningskriterier är de förutsättningar och begränsningar som bör beaktas vid 

en artikelfördelning. Därför har författarna valt att fördjupat sig inom detta 

område för att se om effektiviseringsmöjligheter finns. Däremot beaktas endast 

kriterier som har blivit identifierade vid en första artikelfördelning i det specifika 

fallet, alltså då artiklar som kommer in som helt nya i artikelsortimentet.  

 

1.5 Disposition 

Detta examensarbete är indelat i 6 huvudkapitel. Det inledande kapitlet tar upp 

bakgrund till studien samt en beskrivning av problemet. Problembeskrivningen 

leder ner till syftet med studien och vidare följer de problemfrågor som skall 

besvaras i detta arbete. För att, som läsare, få en uppfattning om studiens 

omfattning visas även omfång och avgränsningar. Därefter följer kapitlet metod 

och genomförande. Här presenteras en övergripande arbetsprocess samt den valda 

metoden. Det beskrivs även hur de empiriska data som varit nödvändig har 

samlats in samt hur den har analyserats. Även studiens validitet och reliabilitet 

diskuteras. I efterkommande kapitel, teoretisk referensram, presenteras den teori 

som finns inom området och hur den kopplas till problemfrågorna. I fjärde 

kapitlet presenteras fallföretaget IKEA Jönköping. Deras två lager beskrivs och 

det gör även deras fördelningsprocess. Därefter analyseras resultatet genom en 

jämförelse av teori och empiri och svar på problemfrågorna ges. Under kapitlet 

diskussion och slutsatser presenteras en diskussion kring resultat, metod, slutsatser 

och vidare forskning.    
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2 Metod och genomförande 

I detta kapitel presenteras examensarbetets arbetsprocess och vilken undersökningsmetod som har 
använts. Kapitlet beskriver även varför och hur insamling av data har skett samt hur denna har 
analyserats. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om rapportens validitet och reliabilitet.  

 

2.1 Arbetsprocessen 

Syftet med denna rapport var att undersöka hur artiklar kan fördelas mellan ett 

varuhuslager och ett varuutlämningslager. För att uppnå ett resultat valde 

författarna att vända sig till ett företag som går igenom denna artikelfördelnings-

process och som upplever problematiken som detta medbringar, nämligen IKEA 

Jönköping. IKEA är en världsomspännande möbeldetaljist som hanterar stora 

mängder artiklar varje dag. Därför är det otroligt viktigt för dem att ha ett effektivt 

materialflöde. 

Arbetsprocessen inleddes med ett möte tillsammans med IKEA Jönköping. Under 

mötet diskuterades fallstudiens utgångspunkt och det tilltänka reslutat som denna 

skulle uppnå. Där blev författarna även tilldelade en personlig handledare från 

företagets sida som har följt arbetet med fallstudien från start till slut samt hjälpt 

till med interna kontakter vid datainsamlingen. På samma sätt har författarna även 

blivit tilldelad en handledare från högskolan som har hjälpt och stöttat genom hela 

examensarbetet. Arbetsprocessen visas i form av ett Gantt-schema i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Gantt-schema över arbetsprocessen 

 

Arbetet inleddes med en planeringsrapport. Planeringsrapporten har utgjort en 

grund för examensarbetet då den innehåller samma avsnitt. När denna blivit 

godkänd kunde författarna fortskrida med att samla in data och studera litteratur 

vilket har skett parallellt för att få en så stor förståelse som möjligt för ämnet. 

Datainsamlingen har främst skett genom intervjuer av personal och observationer 

av fysiska flöden på IKEA Jönköping, men har kompletterats med granskning av 

v.3 v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 v.10 v.11 v.12 v.13 v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22 v.23

Projektbeskrivning

Planeringsrapport

Litteraturstudie

Datainsamling 

Analys av data

Rapportskrivning

Etappredovisning

Inlämning

Opposition

Framläggning

Efterarbete
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dokument. De insamlade data har kontinuerligt jämförts och analyserats med det 

teoretiska ramverket som upprättats utifrån litteraturstudien. Resultatet har sedan 

sammanställts skriftligt i denna rapport.  

 

2.2 Undersökningsmetod 

2.2.1 Ansats 

Denna studie avsåg att undersöka fördelning av artiklar mellan två lager och vilka 

principer och kriterier som bör beaktas. Det finns redan etablerade principer vid 

artikelplacering inom ett lager och eftersom det är samma begränsningar som 

beaktas både vid placering av artiklar och vid fördelning av artiklar har dessa 

använts som utgångspunkt i studien. Studien kan därför ses som explorativ 

eftersom det finns principer för artikelplacering i ett lager men saknas för två lager 

(Patel & Davidsson, 2011).  

Studiens vetenskapliga ansats innebär att den redan etablerade teorin om lager och 

placering har utgjort grunden till ett teoretiskt ramverk. Denna teori har sedan 

undersökts på fallföretaget och successivt har det teoretiska ramverket utvecklats 

och anpassats i takt med att empirisk data samlats in. Detta förhållningssätt mellan 

teori och empiri benämns som en abduktiv ansats enligt Patel & Davidsson 

(2011). 

De data som varit nödvändig för studien har främst samlats in genom intervjuer 

med de medarbetare som är delaktiga i fördelningsprocessen på fallföretaget 

IKEA Jönköping och genom observationer med stöd från vissa dokument. 

Anledningen till att dessa tekniker har använts är för att fördelningsprocessen inte 

funnits dokumenterad sedan tidigare och att detta inte är något som kan mätas i 

siffror. Denna metodiska ansats är enligt Patel & Davidsson (2011) kvalitativ.  

2.2.2 Fallstudie 

En fallstudie är en undersökning av en särskild händelse och det kan vara enligt 

Merriam (1994) en människa eller en process. Det finns två olika designer av 

fallstudier med två olika dimensioner, enfallsdesign och flerfallsdesign med en eller 

flera analysenheter. Denna fallstudie kommer att genomföras på IKEA Jönköping 

med en analysenhet, fördelningsprocessen.      

Att genomföra en fallstudie lämpar sig, enligt Merriam (1994) och Yin (2007), bra 

vid en explorativ studie och därför också vid frågor som börjar med ”hur”, 

”varför” eller ”på vilket sätt”. Det passar därför syftet med denna studie och de 

problemfrågor som ställts. IKEA Jönköping är en typisk detaljhandel som står 
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inför processen att fördela artiklar mellan två lager vilket motiverar valet av en 

fallstudie med enfallsdesign. Det resultat som har uppnåtts med denna studie bör 

ge god information om situationen, hur en fördelningsprocess ser ut mellan två 

olika lager.  

Att välja att göra en fallstudie med enfallsdesign innebär att det finns en risk att 

det valda fallet inte alltid ser ut som ett liknande fall som genomförs vid ett senare 

tillfälle. Denna risk är svår att eliminera men författarna har varit noga med att på 

ett detaljerad vis ge en så tydlig och korrekt bild av fördelningsprocessen som 

möjligt för att åtminstone minimera risken att en felaktig bild återges. 

 

2.3 Datainsamling 

För att få en förståelse för fallstudien har data samlats in. Datainsamlingen har 

gjorts med olika metoder för att få en djup bild av situationen. De olika 

metoderna har varit att granska dokument, genomföra observationer, hålla 

intervjuer samt genomför en litteraturstudie.  

2.3.1 Dokumentgranskning 

Författarna har granskat dokument som tillhandahållits av IKEA Jönköping.  Det 

har varit dokument i form av kartor och beskrivningar av lagren. Kartorna och 

beskrivningarna är upprättade baserat på hur de båda lagren är utformade. Dessa 

har granskats för att få en bra överblick över hur lagren ser ut samt totala antalet 

lagerplatser. Vid granskningen har författarna varit mycket källkritiska och varit 

noga med att ta reda på varför dokumentet uppkommit och av vem. De har också 

noga kontrollerat när dessa dokument tagits fram i förhållande till händelsen. Det 

är viktigt att dokumenten är aktuella eller av relevans (Patel & Davidsson, 2011). 

De dokument som varit aktuella till detta arbete har tagits fram av IKEA 

Jönköping under 2012 inför en Commercial Review-kontroll, som innebär att 

varuhuset blir granskat av externa kontrollanter på uppdrag av IKEA.   

2.3.2 Observation 

Vid datainsamling som rör beteenden och vad som händer i vardagliga situationer 

är observationer lämpliga. De observerade data lade grund för fortsatt 

undersökning med annan metod. Författarna har genomfört observationer av 

öppen karaktär, vilket innebär att observationer har gjorts kring ett specifikt 

problemområde samt att allt som skett har registrerats (Patel & Davidsson, 2011). 

Författarna har observerat hur lagerplockprocessen går till på IKEA Jönköping, 

både hur kunderna plockar i varuhuslagret samt hur plockprocessen går till på det 
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externa varuutlämningslagret. De data har sedan använts för att kartlägga kriterier 

för artikelfördelning.  

Tabell 2: Tabell över observationer 

Funktion Antal personer Tidpunkt Tidsåtgång 

Rundvandring 2 20130129 1 h 

Observation VU 1 20130305 0,5 h 

Observation TS 1 20130312 0,5 h 

 

När observationerna ägde rum och vilka personer och processer som var 

involverade framgår i Tabell 2. 

2.3.3 Intervju 

För att samla in ytterligare data har ett antal intervjuer av kvalitativ karaktär 

genomförts. Intervjuerna har hållits med vår handledare på IKEA Jönköping, 

lageransvarig på varuutlämningslagret, lageransvarig för varuhusets ta-själv-lager 

samt Sale and Supply Support som är en tjänst som fungerar som en länk mellan 

säljavdelningen och logistikavdelningen. Syftet med intervjuerna var att få en 

bättre bild över nuläget och kunna använda sig av deras faktiska erfarenhet vid 

framtagning av kriterier och vidare riktlinjer för artikelfördelning. Detta är främst 

ett komplement till våra egna observationer. Eftersom att författarna ville få ut 

information som inte kunde fås fram genom observationer bestämdes att samtliga 

intervjuer skulle vara av halvöppen karaktär. Intervjufrågorna skickades till 

intervjupersonerna i förväg så att de kunde förbereda sig. Ändå lämnades stort 

utrymme för intervjupersonen att svara fritt och berätta kring ämnet. Frågorna 

anpassades även beroende på intervjuperson samt vilket område denne har 

expertis inom. I Tabell 3 presenteras vem som har intervjuats, när och hur länge 

intervjun varande. 

Tabell 3: Tabell över intervjuer 

Funktion Antal personer Tidpunkt Tidsåtgång 

Introduktionsmöte 2 20130129 1 h 

Möte med handledare 1 20130212 1,5 h 

Intervju med lageransvarig, VU 1 20130305 0,5 h 

Möte med handledare 1 20130312 1 h 

Intervju med lageransvarig, TS 1 20130318 1 h 

Intervju med Sale and Supply Support 1 20130411 1 h 

 

En intervju med Toni Nero, som är lagerchef på Elgiganten Megastore, har 

genomförts för att se hur andra detaljisters fördelningsprocess ser ut. Elgiganten 

Megastore valdes eftersom de är en väletablerad detaljhandel men inom en annan 
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bransch, nämligen elektronikbranschen. De står, liksom IKEA Jönköping, inför 

beslut om hur artiklar ska fördelas mellan deras varuhuslager och 

varuutlämningslager. Tanken med denna intervju var att kunna jämföra processen 

med IKEA Jönköpings fördelningsprocess och få inspiration. 

2.3.4 Litteraturstudie 

Tillsammans med empirisk datainsamling har en litteraturstudie genomförts. 

Litteraturstudien ligger till grund för det teoretiska ramverk som har upprättats. 

Litteraturstudien har genomförts genom Patel & Davidssons (2011) sex steg: (1) 

Förebereda, (2) Skaffa en introduktion till ämnet, (3) Välja lämpliga sökverktyg, (4) 

Söka litteratur, (5) Ta fram material och (6) Utvärdera.   

Litteraturstudien har tagit mycket tid men har varit nödvändig då det har hjälpt att 

starta upp och genomföra arbetet. Författarna började med förberedelser så som 

att formulera examensarbetets syfte och problemfrågor för att tydliggöra vilket 

ämnesområde de skulle fokusera på. Detta har gjorts utifrån hjälp från 

handledaren på IKEA Jönköping och tillsammans med handledaren på högskolan. 

Författarna samlade sedan övergripande teori om lagerutformning och djupare 

teori om lagringsprinciper. Denna teori har tagits fram med hjälp av lånade böcker 

från Högskolebiblioteket i Jönköping samt vetenskapliga publikationer från 

databaser som Science Direct och Emerald. Databaserna valdes eftersom de 

täcker området industriell organisation och produktion där lagerutformning och 

lagringsprinciper ingår. Sexton stycken böcker och fyra stycken vetenskapliga 

publikationer har använts. Det har varit böcker inom logistik men också böcker 

inom forskningsmetodik. De ord som framförallt har använts i de olika 

sökningarna har varit: detaljhandel, lager, artikelfördelning, artikelplacering, 

storage location assigment, storage planning, item placement och storage policys: 

theft.  Den teori som samlats in har analyserats för att se hur den kan bidra till 

arbetets syfte och sedan utvärderats i samråd med handledare på Högskolan.  

 

2.4 Bearbetning och analys av data 

De empiriska data som samlats in har bearbetats i direkt anslutning till 

insamlingstillfället. De intervjuer som har genomförts har renskrivits och 

diskuterats mellan författarna för att säkerställa att allt uppfattats korrekt och det 

säkerställer en korrekt redogörelse enligt Merriam (1994). Det som sammanställts 

har sedan kontrollerats av intervjupersonen och observationerna har även dem 

kontrollerats av berörda. Samtliga intervjuer och observationer har dokumenterats 

i tabeller och till dessa finns utförligare anteckningar för att sedan underlätta för 

analysen.  
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Insamlad data strukturerades tillsammans med det teoretiska ramverket och 

kategoriserades för att en analys skulle kunna påbörjas. Analysen har sedan legat 

till grund för det uppnådda resultatet. Författarna har till viss del analyserat data 

efter mönstermatchning som enligt Yin (2007) innebär att jämföra empiriska data 

med det teoretiska ramverket. Om dessa mönster stämmer överrens bidrar det till 

en ökad intern validitet. Författarna gick först ut på företaget för att samla in data 

för att få en uppfattning om nuläget. Empiridata har sedan jämförts med det 

teoretiska ramverket och analyserats för att resultera i svar på problemfrågorna. 

Då det inte finns en heltäckande teori för detta ämne har inte mönstermatchning 

kunnat användas för hela resultatet. Resultatet på de frågor som inte går att koppla 

till teori har tagits fram i konsultation med handledare på företaget samt 

handledare från högskolan.   

Författarna har upprättat ett flödesschema som hjälp för att lösa problemfrågan nr 

3. Flödesschemat är baserat på de kriterier som blivit identifierade i det enskilda 

fallet i denna fallstudie. Ett flödesschema är enligt Sörqvist (2004) en typ av 

förbättringsverktyg som används för att beskriva hur ett arbete utförs eller borde 

utföras. Det är vanligt att tillämpa detta vid identifiering eller definiering av ett 

problem, men också för att analysera och lösa problemet.  

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

För att bedöma studiens kvalitet användes kvalitetsfaktorerna validitet och 

reliabilitet (Bryman, 2011). Begreppet validitet kan enligt Yin (2003) delas upp i tre 

olika begrepp: konstruktiv validitet, intern validitet och extern validitet. Det finns 

olika taktiker för att stärka dessa och i Tabell 4 presenteras de taktiker som 

författarna använt sig av. 
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Tabell 4: Taktiker för att öka validitet och reliabilitet (Yin, 2003) 

Kvalitetsfaktor Taktik Fas där taktik uppstår 

Konstruktiv validitet: 

Etablera korrekta verktyg 
för att mäta koncepten 
som studeras 

 Använda ett flertal källor 

vid datainsamling 

 Låta nyckelpersoner 

bedöma fallstudien 

 Låta kollegor bedöma 
fallstudien 

 Datainsamling 
 
 

 Sammanställning 

Intern validitet: 

Se samband mellan de 
undersökta områdena 

 Genomför 

mönstermatchning 

 

 Dataanalys 

Extern validitet: 

Avgöra vilka resultat som 
är generaliserbara 

 Använda teori vid en 

fallstudie 

 Reducerat fördomar 

 Metod 

Reliabilitet: 

Försäkra att samma 
resultat kan uppnås vid 
upprepning 

 Dokumentera studien  Datainsamling 

 

För att uppnå en hög konstruktiv validitet har författarna varit noga med att samla 

in data från olika källor. Det har genomförts intervjuer för att samla in viss data 

och som även har fungerat som ett komplement till de observationer som 

författarna har genomfört. Alla intervjuer har sammanställts för att sedan lämnas 

över till intervjupersonen som fått kontrollera att allt uppfattats korrekt. Under 

perioden då studien pågått har både formella och informella opponeringstillfällen 

uppstått då kollegor från samma utbildning tagit sig tid att läsa igenom arbetet och 

kommit med synpunkter. Handledaren på högskolan och handledaren på IKEA 

Jönköping har även dem kontrollerat arbetet. För att uppnå en högre intern 

validitet har författarna jämfört den data som samlats in med det teoretiska 

ramverket. Intern validitet är inte relevant för en explorativ studie och därför har 

detta endast gjorts i den mån det har funnits teori. För att uppnå en hög extern 

validitet har författarna varit noga med att använda teori samt att tydliggöra vad 

som är teori och vad som är eget resonemang. Under arbetets gång har författarna 

dokumenterat studien och använt sig av en loggbok för att kontrollera arbetet. 

Detta höjer reliabiliteten på arbetet (Yin, 2003). 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras ett teoretiskt ramverk över de teorier som använts för att besvara 
examensarbetets frågeställningar. Vilken frågeställning som är kopplad till vilken teori beskrivs 
i avsnittet komponenter i ramverket. Själva teorierna presenteras mer ingående längre ner i 
kapitlet. 

 

3.1 Komponenter i ramverket 

För att uppnå syftet samt besvara problemfrågorna har ett teoretiskt ramverk 

tagits fram som ligger till grund för detta examensarbete. Denna teori har sedan 

delats upp för att lättare matcha ihop problemfråga med teori. Studien är 

begränsad till enbart lagerverksamheten inom detaljhandeln, och inom 

lagerverksamhet finns en rad olika teorier. För att lösa problemet behövs en 

grundläggande förståelse av de ingående områdena i teorin som handlar om 

lagerutformning och en djupare förståelse inom det område i lagerutformningen 

som handlar om lagringsprinciper.  

Figur 3: Komponenter i ramverket 

 

Som Figur 3 visar så ger teorin om lagerutformning en grundläggande förståelse 

för problemfrågorna. Teorin om lagringsprinciper kommer att hjälpa till att 

besvara den första problemfrågan; Vilka kriterier är viktiga att beakta vid fördelning av 

artiklar mellan ett varuhuslager och ett varuutlämningslager? Vidare kommer den andra 

frågan; Hur kan dessa kriterier användas vid en fördelning av artiklar mellan ett varuhuslager 

och ett varuutlämningslager? att besvaras genom analys av data och teori samt logiskt 

resonemang. 

 

Lagringsprinciper 

 

Lagerutformning 

1. Vilka kriterier är viktiga att beakta vid 

fördelning av artiklar mellan ett 

varuhuslager och ett varuutlämningslager? 

 

2. Hur kan dessa kriterier användas vid en 

fördelning av artiklar mellan ett 

varuhuslager och ett varuutlämningslager? 
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3.2 Lagerutformning 

3.2.1 Lagerlayout 

Det är viktigt att utforma ett lager på ett sådant sätt att det skapar rationella flöden 

samtidigt som hög utnyttjandegrad möjliggörs (Lumsden, 2006). En lagerlayout 

bör därför upprättas utefter ett antal faktorer som inte bara fokuseras på artiklarna 

som ska placeras i lagret. Sådana faktorer är till exempel antalet och lokaliseringen 

av in- och utlastningsområdena, placering av och antalet gångar i lagret, 

utrymmesbehovet som krävs i lagret samt lagrets strömningsmönster (Hassan, 

2002). Med hjälp av en god lagerlayout anpassas då lagret till de processer som 

faktiskt ska utföras. På så sätt kan onödiga förflyttningar undvikas, samtidigt som 

det blir lättare att hitta, komma åt och flytta artiklarna i lagret (Jonsson & 

Mattsson, 2005).  

Linjärt flöde 

Hålls in- och utlastningen på motsatt sida av lagret skapas en lagerlayout med ett 

linjärt flöde, vilket visas i Figur 4 På så sätt flödar allt gods genom hela lagret. Det 

gör att allt gods transporteras nästan lika långt, vilket kan ses som en onödig 

hanteringskostnad. Däremot så skapar denna layout ett naturligt flöde vilket 

underlättar vid automatiserade hanteringssystem (Jonsson & Mattsson, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

U-format flöde 

Sker in- och utlastning på samma sida i ett lager skapas istället ett u-format flöde, 

vilket visas i Figur 4. På så sätt behöver inte alla artiklar transporters lika långt, 

utan de artiklar som plockas ofta kan placeras nära in- och utlastningsområdet. 

Det uppstår då en hanteringsmässig effektivisering (Jonsson & Mattsson, 2005). 

Dock kräver detta någon form av analys av artiklarna så att de högfrekventa 

artiklarna kan identifieras (Lumsden, 2006).  

Figur 4: Lagerlayout (Jonsson & Mattsson, 2005) 
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3.2.2 Zonindelning 

Zonindelning innebär att lagret delas in i olika zoner som Figur 5 visar för att, vid 

zonplockning, underlätta plockning av artiklar. Vid zonplockning ansvarar 

orderplockaren för de plock som ska ske i den zon som orderplockaren ansvarar 

för och kan enligt Petersen (2002) på så sätt minska transportsträckorna och 

därmed kostnader.  

 

I de olika zonerna förvaras olika typer av artiklar (Jonsson & Mattsson, 2005). Det 

kan till exempel vara artiklar som måste hanteras på ett likvärdigt sätt. Om artiklar 

som måste plockas med hjälp av truck förvaras i Zon A räcker det att endast Zon 

A har truckanpassade gångar mellan ställagen. Artiklar som tillhör samma 

artikelfamilj och vanligtvis plockas samtidigt bör förvaras i samma zon. Artiklar 

kan också förvaras i en specifik zon på grund av dess höga säljfrekvens. Detta för 

att underlätta hanteringen av artiklarna. Är det artiklar som är tunga och otympliga 

placeras dessa med fördel i den zon som ligger närmast utlastningsområdet. 

Zonerna bör oavsett anpassas efter vilka artiklar som ska lagras i dem. 

3.2.3 Enhetslaster 

En enhetslast innebär en enhet som är av lämplig storlek som kan förflyttas och 

hanteras sammanhållen. En enhetslast kan enligt Egbelu (1993) till exempel vara 

en container, binge eller lastpall. En enhetslast underlättar vid hantering eftersom 

den kan hanteras med vanligt förekommande hjälpmedel, såsom truck. På 

enhetslasten förvaras så många artiklar som får plats. Enhetslasterna är utformade 

så att de även ska passa varandra. Lastpallarna är utformade så de ska passa in i en 

standardcontainer när artiklarna fraktas (Crocker et al, 2012).  

En enhetslast kan anpassas efter vad som är lämpligt för det enskilda fallet. Har ett 

företag ett par artiklar, som är små till utseendet, som ska beställas hem eller 

lagerhållas kan enhetslasten anpassas efter dessa artiklar. Det behövs kanske bara 

en halv eller en kvarts lastpall, i storlek, och då är det den aktuella enhetslasten 

Figur 5: Zonindelning (Jonsson & Mattsson, 2005) 
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(Lumsden, 2006). Det fungerar på samma sätt om det är artiklar som är stora till 

utseendet som ska beställas hem eller lagerhållas. Det finns då så kallad långpall 

som artiklarna kan placeras på, och det utgör då en enhetslast.  

3.2.4 Förvaringsmetoder 

En del av utformningen av ett lager är att hitta en lämplig förvaringsmetod så att 

lagret anpassas till de produkter som ska lagras. Med en sådan metod menas den 

fysiska utrustningen som krävs vid lagringen av artikeln (Jonsson & Mattsson, 

2005).  Det finns flera olika förvaringsmetoder som är lämpade att använda vid 

utformningen av ett lager. Det finns både helt manuella metoder och metoder 

som är automatiska där människor inte krävs vid intag och uttag. Dessa metoder 

kan användas var för sig men kan också kombineras för att få en så hög 

utnyttjandegrad som möjligt (Lumsden, 2006). 

Ställagelagring 

Ställagelagring innebär att varorna oftast förvaras på pall. Pallen förvaras sedan i 

ett pallfack i ett pallställage, se Figur 6. Pallställagen är anpassningsbara utefter 

behov i form av bland annat storlek och hantering (Jonsson & Mattsson, 2005). 

Pallarna staplas på höjden beroende på antal pallfack i höjd. Det är antingen 

takhöjden eller hanteringsredskapen som sätter gränsen för hur högt pallställaget 

kan vara. Till exempel, ett lager har 10 meter i takhöjd och är utrustat med en 

truck som kan lyfta 7 meter. Lagrets pallställage bör då inte vara högre än 7 meter. 

Mellan pallställen finns så kallade transportgångar där truckar och liknande 

hanteringsredskap kan arbeta ifrån. Den största fördelen med att förvara enligt 

metoden ställagelagring är att samtliga pallar, och då artiklar, är tillgängliga. En 

nackdel med denna metod är att fyllnadsgraden i lagret inte blir så hög då 

truckgångar tar upp yta (Lumsden, 2006). 

 

Figur 6: Ställage-, hyllfacks- & djuplagring med fristapling (Lumsden, 2006) 

 

Hyllfackslagring 

Hyllfack består av sidostolpar som är placerade med ett önskat avstånd emellan. 

Dessa länkas samman med hyllplan och hela konstruktionen hålls ihop av vajrar 

(Lumsden, 2006). Hyllfacken kan sedan kopplas ihop i sekvenser där storlek är 
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valfritt. Det går att ställa bingar på hyllorna eller så läggs artiklarna direkt på 

hyllplanen som Figur 6 visar. Enligt både Lumsden (2006) och Crocker et al. 

(2012) passar denna lagringsprincip både små artiklar och stora artiklar. 

Djuplagring och fristapling 

Djuplagring är lagring på djupet. Artiklarna, som ligger på en lastbärare, placeras 

direkt på golvet och fylls sedan på, på djupet. Fristapling innebär att lastbärarna 

sedan staplas direkt på varandra. Denna metod ger en hög fyllnadsgrad i lagret 

eftersom inga hyllor eller truckgångar krävs. Lagringsprincipen lämpar sig när 

lagret omsätts inför varje leverans. Den lämpar sig även när artiklarna inte lätt blir 

inkurant eftersom det är de yttersta lastbärarna som är tillgängliga (Jonsson & 

Mattsson, 2005). Figur 6 visar en kombination av djuplagring och fristapling.  

Automatlager 

Ett automatlager är ett lager som utan mänskliga resurser levererar en artikel som 

antingen initierats manuellt eller automatiskt (Lumsden, 2006). Precis som Figur 7 

visar så består detta lager vanligtvis av flera rader av höga ställage. En automatkran 

förflyttar sig sedan längs med ställagen och hanterar alla in- och uttag av artiklarna 

(Jonsson & Mattsson, 2005). Det är vanligt att automatlager är byggda på höjden 

eftersom det byggs kring dessa staplingskranar. Ett automatlager är en mycket 

kostsam investering och därför lämpar sig denna metod om godsflödet är högt.  

 

Specialförvaringsmetoder 

Rullfacksdjuplagring 

Här sker djuplagringen i en konstruktion med rullbanor, se Figur 8. På så sätt blir 

artiklarna mer rörliga än vid traditionell djuplagring samtidigt som metoden 

fortfarande har en hög fyllnadsgard (Lumsden, 2006). 

Figur 7: Automatlager (Lumsden, 2006) 
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Tätlagring 

Denna metod innebär att artiklar förvaras i sektioner på räls och som därför är 

flyttbara, se Figur 8. Sektioner flyttas antingen med hjälp av handkraft, elmotor 

eller truck. Denna metod är vanlig att använda vid lågfrekventa artiklar (Lumsden, 

2006). 

 

Karusellager och paternosterlager 

Dessa metoder är en halvautomatiserad form av lagring. Här lagras artiklarna i 

fack som datorn styr över så att rätt fack blir åtkomligt vid plock. På så sätt 

behöver plockaren inte förflytta sig mellan hyllorna och transportsträckorna 

minskas (Jonsson & Mattsson, 2005). Skillnaden mellan karusell- och 

paternosterlager visas i Figur 8 och är att vid paternosterlager så förflyttas facken 

och artiklarna vertikalt (Lumsden, 2006). 

 

3.3 Lagringsprinciper 

Flera författare beskriver hur artiklar kan placeras i ett lager. Hausman (1976)  
presenterar tre klassiska principer för artikelplacering; Placering kan ske 
slumpmässigt, artikeln kan ha en specifik plats eller så sker placeringen utefter 
klassificering där klassificeringen av artiklar kan ske utifrån olika faktorer som 
sedan rangordnas. De Koster (2013) presenterar även han tre klassiska principer 
för artikelplacering; slumpmässig placering, placering utefter klassificering och 
placering utefter artikelns tilldelade rang. Placering utefter rang påminner om 
placering utefter klassificering men istället för att rangordna klasserna rangordnas 
varje enskild artikel. Lumsden (2006) presenterar sex principer på en mer 
detaljerad nivå än tidigare nämnda författare; popularitet, plockposition, likhet, 
familj, storlek och produktorientering. I det här examensarbetet tar vi 
utgångspunkt från Lumsdens (2006) sex principer men kompletterar detta med 
principer och synpunkter från andra författare.  

 

3.3.1 Fast och flytande lagerplacering 

Placering av artiklar i ett lager kan ske efter olika principer. Det kan dels ske 

genom fast eller flytande lagerplacering men också genom en kombination av 

Figur 8: Rullfacks-, tätlagring, karusell- & paternosterlager (Lumsden, 2006) 
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dessa (Jonsson & Mattsson, 2005). Fast lagerplacering innebär att artiklarna har en 

bestämd fast plats i lagret (Hausman, 1976). När en ny leverans inkommer fylls 

den platsen på. Flytande lagerplacering innebär att artiklarna inte har en bestämd 

lagerplats (De Koster, 2013). När en ny leverans inkommer planeras artiklarna in 

på en ledig plats. Vid planeringen av en ny lagerplats kan ett systemstöd användas 

för att optimera placeringen. Fast lagerplacering tar mer fysisk plats än flytande 

eftersom lagret måste dimensioneras efter maximal volym som kan komma att 

lagras. Fördelen med fast lagerplacering är att artiklar med hög plockfrekvens 

medvetet kan placeras på de platser som är lämpade för just denna frekvens 

(Mattsson & Jonsson, 2005). Då kan artiklar med låg plockfrekvens placeras på de 

platser som är lämpade för den frekvensen, till exempel långt in i lagret. De två 

principerna kan även kombineras. Detta kan till exempel göras genom att lagret 

delas upp i zoner där fast tillämpas i en zon och flytande i en annan zon.    

3.3.2 Placering av artiklar 

Olika typer av gods har olika förutsättningar för var det kan placeras i lagret. Det 

kan till exempel vara tyngden eller storleken på en artikel. Det finns alltså ingen 

generell metod som ger en optimal placering av en artikel i ett lager (Lumsden, 

2006). Däremot finns det ett antal principer i Tabell 5 att följa som utefter godsets 

förutsättningar och begränsningar kan ge en bättre placering av artiklarna i lagret.  

Tabell 5: Tabell över principer och dess referenser 

 

Används en passande placeringsprincip underlättas också hanteringen av 

artiklarna, både vid påfyllnad och vid plock (Jonsson & Mattsson, 2005). Det blir 

lättare att både hitta, komma åt och flytta artiklarna. 

PRINCIP FÖRKLARING REFERENS 

Popularitetsprincipen 
ABC-indelning av artiklarna 

efter plockfrekvens 
Frazelle (2002),  
Lumsden (2006) 

Plockpositionsprincipen 
Samordna artiklar som ofta 

plockas samtidigt 
Lumsden (2006) 

Likhetsprincipen 
Samordna artiklar som är 

lika varandra 
Lumsden (2006), Jonsson 

& Mattsson (2009) 

Familjeprincipen 
Samordna artiklar som ingår 

i samma artikelfamilj 
Muller (2009) 

Storleksprincipen 
Storleken begränsar 

lagringsplatsen 
Lumsden (2006), Jonsson 

& Mattsson (2009) 

Produktorienteringsprincipen 
Artiklarna lagras efter 

FIFO- eller LIFO-regeln 
Lumsden (2006) 
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Popularitetsprincipen 

Popularitetsprincipen bygger på en ABC-indelning av artiklar efter hur populära 

de är, alltså hur ofta de plockas. Med en ABC-indelning menas att artiklarna 

identifieras utefter plockfrekvensen, där högfrekventa artiklar benämns som A-

artiklar, medelfrekventa artiklar som B-artiklar och lågfrekventa artiklar som C-

artiklar. A-artiklar, de högfrekventa och mest populära artiklarna, ska då få den 

mest tillgängliga platsen i lagret (Frazelle, 2002). På så sätt minskas 

transportsträckorna mellan dessa populära plock. En förutsättning för att 

popularitetsprincipen ska löna sig är att förbrukningen av artiklarna är stabil. Då 

kommer en artikel att hela tiden ligga kvar i samma indelningsgrupp. Därför är 

denna princip inte lämplig i ett lager där artiklarna har varierad efterfrågan. Om 

popularitetsprincipen ändå utnyttjas där efterfrågan är varierad är det då viktigt att 

ständigt analysera artiklarnas plockfrekvens så att indelningen kontinuerligt 

uppdateras (Lumsden, 2006).  

Plockpositionsprincipen 

Plockpositionsprincipen innebär att artiklar som ofta plockas samtidigt bör 

placeras bredvid eller nära varandra i lagret (Lumsden, 2006). På så sätt 

effektiviseras den totala plockningen eftersom att transportsträckan mellan 

plockningarna blir mindre. Det kan till exempel vara att batterier ligger intill 

batteridriva produkter, eller att mobiltelefonladdarna ligger nära mobiltelefonerna i 

ett elektronikvaruhus. Nackdelen med denna princip är att den kräver en statistisk 

analys av kundens köpmönster över vilka artiklar som faktiskt plockas 

tillsammans. En sådan analys kan ofta bli ett mycket omfattande arbete.  

Likhetsprincipen 

Likhetsprincipen säger att artiklar som är lika bör placeras intill varandra. Det kan 

vara artiklar som är både fysiskt lika varandra eller som har liknande egenskaper. 

Liknande egenskaper kan till exempel vara att artiklarna levereras från samma 

leverantör. Artiklar kan också kräva samma typ av lagringsmiljö (Lumsden, 2006). 

Det är vanligt att matvaruhandeln använder sig av denna princip. Alla typer av 

mejeriprodukter står intill varandra och kräver alla kylförvaring. På så sätt blir det 

lätt för kunden att välja och jämföra samma typ av artiklar med varandra samtidigt 

som det blir enkelt att välja en liknande artikeln om en speciell sort skulle vara 

slutsåld. Ett problem som däremot kan uppstå vid denna typ av placering är 

felplockning (Jonsson & Mattsson, 2005). Är artiklarna för lika varandra är det lätt 

att av misstag plocka fel artikel.  
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Familjprincipen 

Familjprincipen innebär att artiklar som ingår i samma serie, alltså samma 

artikelfamilj, placeras ihop i lagret (Muller, 2011). Denna princip är en blandning 

av både plockpositionsprincipen och likhetsprincipen eftersom att artiklarna i en 

artikelfamilj är lika varandra rent estetiskt samt att en hel familj ofta plockas 

samtidigt. Det gör att populära artiklar i en artikelfamilj kan öka försäljningen för 

de mindre populära artiklarna i familjen just för att det blir smidigt att plocka 

dessa tillsammans. Beroende på hur stora familjerna är kan det vara mindre 

lämpligt att enbart nyttja denna princip eftersom att stora familjer som ska ligga 

tillsammans kan leda till ett lägre platsutnyttjande i lagret.  

Storleksprincipen 

Storleksprincipen säger att otympliga artiklar som är svåra att hantera ska lagras 

separat eller nära utgången. Det kan handla om att artikeln är för tung eller för 

stor för en kund att plocka den själv, eller att det finns risk att kunden skadar sig 

när den försöker plocka artikeln. Ska artikeln plockas för hand ska den med fördel 

placeras på en golvplats eller i ”den gyllene zonen”, som ligger mellan 75 och 140 

cm och som ergonomiskt sett är den mest lämpliga höjden att plocka ifrån 

(Lumsden, 2006). Ska artikeln istället plockas med truck, alltså att den täcker upp 

en hel enhetslast, är det mer lämpligt att placera den på en högre lagringsnivå 

eftersom att hanteringen med truck måste ske oavsett. Det är då bättre att spara 

golvytan till handplockning (Jonsson & Mattsson, 2005). 

Produktorienteringsprincipen 

Om artiklarna som ska lagras har ett bäst före-datum eller om marknadsvärdet är 

tidsbegränsat bör uttagsregeln First In First Out (FIFO) användas (Lumsden, 2006). 

Då plockas alltid den äldsta artikeln först. På så sätt undviks att lagret blir obsolet 

och inkurant. En bransch som använder sig av denna princip är matvaruhandeln, 

där matvarorna ofta har ett bäst före-datum och kräver därför att bli plockade 

innan detta datum. FIFO-regeln begränsar förvaringsmetoden i lagret. Djuplagring 

och fristapling är exempel på metoder som inte möjliggör FIFO eftersom den 

äldsta artikeln ligger underst eller längst in i lagret. Då tillämpas istället regeln Last 

In First Out (LIFO). Med det menas att den senast lagrade artikeln plockas först. 

På så sätt kan lagrets volym utnyttjas bättre. 
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4 Empiri 

I detta kapitel ges en beskrivning av nuläget på fallföretaget IKEA Jönköping. Kapitlet börjar 

med en presentation av företagsfakta, och därefter ges en grundläggande beskrivning av 

fallföretagets varuhuslager och varuutlämningslagret. Vidare beskrivs inleveransflödet av artiklar 

och avslutas med en kartläggning över hur artikelfördelningsprocessen går till idag hos 

fallföretaget.  

 

4.1 Företagsfakta 

IKEA grundades år 1943 av Ingvar Kamprad som då bara var 17 år gammal (Inter 

IKEA Systems B.V., 1999-2013). Namnet IKEA kommer från Ingvar Kamprads 

initialer samt gården Elmtaryd och byn Agunnaryd som Kamprad växte upp i. 

Konceptet då var det samma som det är idag; att sälja efterfrågade produkter till 

låga priser. Idag erbjuder IKEA ett brett sortiment av heminredningsartiklar, allt 

ifrån växter till vardagsrumslösningar med integrerat tv och ljudsystem. Allt detta 

till så låga priser som möjligt för att så många som möjligt ska ha råd att köpa 

dem, vilket också är IKEA:s affärsidé: 

”Att erbjuda ett brett sortiment av heminredningsartiklar med snygg design och bra funktion  

till så låga priser att så många som möjligt ska ha råd att köpa dem”  

(Inter IKEA Systems B.V., 2013)  

Idag finns det över 300 stycken IKEA-varuhus i 44 stycken olika länder. Varje år 

säljer dessa varuhus tillsammans för runt 27 miljarder euro. 139 000 medarbetare 

arbetar inom IKEA runt om i världen. På IKEA Jönköping arbetar runt 300 

stycken personer. Varje år omsätter varuhuset i Jönköping cirka 550-600 miljoner 

kronor (Inter IKEA Systems B.V. 1999-2013). 

 

4.2 Varuhuslagret 

IKEA:s varuhus är uppbyggda på samma sätt över hela världen. De bygger på ett 

framtaget koncept där varuhuset är uppdelat i tre olika delar: möbelutställning, 

saluhall och ta-själv-lager. Den första avdelningen som en kund möts av är 

möbelutställningen, eller showroom som det kallas internt. I showroom visas alla 

möbler monterade och uppställda. På visningsexemplaret finns information om 

lagerplatsen för den aktuella artikeln så att kunden kan notera detta och sedan 

själv plocka möbeln omonterad i ta-själv-lagret (TS). I varuhusets saluhall, där det 

finns mindre inredningstillbehör, ligger varorna i direkt anslutning till 

visningsexemplaret och behöver därför inte plockas i TS. 
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TS på IKEA Jönköping är 5310 m2 stort och har idag cirka 2300 stycken olika 

artiklar. Lagret är utformat efter ställage- och hyllfackslagring. Golvplatserna, som 

kallas för 0-nivå, är platser som kunden plockar artiklar själv från. Dessa platser är 

kartlagda i Figur 9 (se även Bilaga 1). Artiklarna lagras på sina lastpallar som står 

direkt på golvet. Vanligtvis har ett enskilt artikelnummer en pallplats. Nivån över 

golvet, 10-nivån, är den enda nivån i lagret som är hyllfackslagring. Här är det 

därför vanligare att flera olika artikelnummer kan dela på en plats. Där 

storleksmässigt små artiklar lagras har nivån delats upp i både en 10- och en 15-

nivå för att optimera lagerutrymmet. Denna struktur är inte genomgående i hela 

lagret utan på vissa ställage saknas nivåer för att få plats med högpallar. Både golv- 

och plockplatserna på 0- och 10-nivån är fasta lagerplatser där artiklarna alltid fylls 

på på samma plats.  

 

Figur 9: Ta-själv-lagret (TS) 

 

På TS finns det 1041 stycken golvplatser, vilka visas i Figur 9, och lika många 

plockplatser på hylla. Utöver dessa plockplatser finns det även 4410 stycken 

lagringsplatser i höjden ända upp till 50-nivå där kunderna inte plockar artiklar 

ifrån, det är alltså inga plockplatser. Dessa platser fungerar istället som extralagring 

för artiklar som inte får plats på sin fasta plats, eller som av någon annan 

anledning måste lagras. Lagringsplatserna i höjden är flytande lagringsplatser. 

Däremot sker lagringen utefter något som kallas för länkzoner och som innebär 

att en artikels lagringsplats i höjden ska vara så nära sin fasta plats som möjligt för 

att undvika onödiga transportsträckor. 
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4.3 Varuutlämningslagret 

I Sverige finns det 17 stycken IKEA varuhus i 15 olika städer. Många av dessa har 

genom tiderna byggts om och byggts ut i takt med att omsättningen och 

produktsortimentet ökat. IKEA Jönköping byggdes år 1987 men byggdes om år 

2002 till varuhuset så som det ser ut idag.  Dock har produktsortimentet ökat så 

pass mycket sedan dess att IKEA Jönköping år 2007 beslutade att bygga ut sitt 

lager för att får plats med alla artiklar. Eftersom att markytan är begränsad där 

IKEA Jönköping är beläget så resulterade detta i ett externt lager, det som kallas 

för varuutlämningslagret (VU). 

Artiklarna som finns på VU beställs av kunden på varuhuset. Kunden får då ett 

kvitto på beställningen som denne sedan tar med sig till kassan för att betala. Så 

fort betalningen av artikeln sker initieras en plockorder på VU. Artikeln plockas då 

av personalen på VU, som är kartlagt i Figur 10 (se även Bilaga 2), som också 

överlämnar de plockade artiklarna direkt till kunden.  

 

Figur 10: Varuutlämningslagret (VU) 
 

VU är 4995 m2 stort och har idag cirka 2050 stycken olika artiklar. Lagret är 

utformat på samma sätt som varuhuslagret med både ställage- och 

hyllfackslagring. Det finns 925 golvplatser, vilka visas i Figur 10, och lika många 

plockplatser på hylla vilka båda är fasta lagerplatser. Eftersom att VU byggdes för 

att lagerytan på varuhuset inte räckte till har en gardering gjorts mot framtida 
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expansion och därför byggdes lagret större än vad som idag utnyttjas. Det som 

inte utnyttjas hyrs istället ut till andra företag, vilket idag är 30 % av lagret. Dock 

hyrs inga golv- eller plockplatser ut eftersom att dessa platser är de viktigaste och 

krävs för att alla plockartiklar ska få plats på VU. 

 

4.4 Inleveransflödet 

När IKEA Jönköping köper in sina artiklar kan dessa levereras på tre olika sätt 

beroende på vilken frekvens flödet av denna artikel har. De flesta av IKEA:s 

artiklar kommer från fabriker i Polen. Är det artiklar som säljer bra och därför har 

i Norden en genomsnittsplockfrekvens som är medel- till hög skickas dessa från 

fabrik till distributionscentralen på Torsvik (DCt), se Figur 11. Plockfrekvensen är 

alltså inte anpassad till de enskilda varuhusen i Norden. På DCt sker en eventuell 

omlastning och sedan går leveransen till varuhuset. Denna leverans består 

vanligtvis av en eller två olika artikelnummer. Leveranstiden för dessa artiklar är 

två till tre dagar.  

Är det artiklar som har en låg plockfrekvens levereras dessa från fabrik till 

distributionscentralen i Dortmund (DCd), se Figur 11, som försörjer alla varuhus i 

Norden med de genomsnittligt lågfrekventa artiklarna. På DCd sker omlastning 

och sedan skickas leveransen till de varuhus som beställt dessa artiklar. Denna 

leverans kommer i regel in på blandpall och kan därför innehålla många olika 

artikelnummer. Leveranstiden på denna leverans varierar från en och en halv 

vecka till två veckor. 

 

Det finns också artiklar som kommer direkt från leverantören, som Figur 11 visar. 

Det är till exempel sängar eller så kallade ”board-on-frame”-artiklar (BoF-artiklar). 

BoF-artiklar är lättviktiga möbler som består av vågmönstrat papp som är täckt av 

en lackerad spånskiva. Det är även en del andra artiklar som skickas direkt från 

LÅGFREKVENT 

HÖGFREKVENT 

MEDEL- TILL HÖGFREKVENT 

VU 
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Figur 11: Inleveransflödet 
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fabrik. Anledningen till att dessa artiklar levereras direkt från leverantören är att de 

har ett högfrekvent flöde, det vill säga att det genomsnittligt säljs mycket av dessa 

artiklar. Vid en leverans utnyttjar ett artikelnummer hela transporten och därför 

går det inte att konsolidera transporten med andra artiklar. Levaranstiden för dessa 

artiklar varierar från en och en halv vecka till fyra veckor. När artiklarna anländer 

till varuhuset, oavsett hur de levereras, hanteras de likvärdigt vid fördelningen 

mellan varuhuslagret (TS) och varuutlämningslagret (VU).  

 

4.5 Fördelningsprocessen 

Fördelningen, som görs idag på IKEA Jönköping, av artiklar mellan TS och VU 

görs inte av en enskild person, utan det är många som är med och påverkar 

beslutet om vart en speciell artikel ska placeras och varför. Inför att en nyhet 

kommer in, alltså en helt ny artikel i sortimentet, så är det i första hand 

avdelningscheferna (shopkeepers) i saluhallen och showroom som ansvarar för 

vart artikeln ska placeras. Nyheterna i saluhallen platsas direkt i avdelningen 

medan nyheterna i showroom måste tilldelas en plats på lagret, antingen på TS 

eller VU beroende på vad det är för artikel. Det är alltså då själva 

fördelningsprocessen startar.  

IKEA:s nyhetslansering görs fyra gånger om året. Inför att nyheterna ska in i 

varuhuset kommer en uppskattad snittförsäljning från huvudkontoret så att det 

ska bli lättare att få en uppfattning om hur mycket artikeln kommer att sälja. En 

tumregel säger att om artikeln säljer mer än två stycken i veckan så ska den platsas 

i TS. Försäljningsfrekvensen bestämmer i vilket lager som artikeln ska få sin fasta 

plats och det är också det kriterium som systemet tar hänsyn till. Systemet ger 

nämligen en plats åt artiklarna direkt när de aktiveras i systemet, vilket kan göras 

manuellt redan innan artiklarna kommit in, men tar alltså bara hänsyn till 

försäljningsfrekvensen. De artiklar som är högfrekventa får alltså en plats i TS och 

de lågfrekventa platsar systemet på VU. Däremot jobbar IKEA Jönköping mycket 

med att hålla sina artikelfamiljer tillsammans i lagret för att underlätta plockningen 

för kund. Det är därför också ett kriterium som spelar in, men som systemet inte 

tar hänsyn till. Detta kriterium måste därför läggas in manuellt. Det är viktigt att 

shopkeepern i showroom först bestämmer vart i avdelningen som artikelns 

visningsexemplar kommer att skyltas. Får artikeln en så kallad ”hot spot” som ofta 

är utmed gångstråket så ska artikeln ej placeras i VU eftersom det då är en artikel 

som varuhuset valt att satsa lite extra på för att öka försäljningen. Denna artikel 

bör då även finnas lättillgänglig för kund. Utifrån detta tar shopkeepern ett beslut 

om i vilket lager denne tror att artikeln bör placeras.  
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När showroom har gjort sin del av fördelningsprocessen är det sedan 

lagerchefernas ansvar att se till att varan får en fast fysisk plats i lagret, oavsett om 

det är i TS eller på VU. Eftersom det är begränsat med plats i TS är det viktigt att 

lagerchefen här tar en extra kolla på listan som denne fått av showroom för att se 

så att alla nyhetsartiklar faktiskt får plats i lagret. Kommer varan till exempel in på 

långpall och alla långpallsplatser är upptagna på TS så får antingen artikeln 

placeras på VU eller ta en annan artikels plats i lagret som istället då placeras på 

VU. Det kan också handla om att artikeln inte är hanterbar för en kund att plocka 

själv. Det är alltså inte förrän här som artikelns fysiska begränsningar beaktas. 

Oavsett om artikeln ska placeras i TS eller på VU bör denna få en plats nära sin 

artikelfamilj för att underlätta plockningen av artikeln. 

Varje vecka flyttas cirka tio artiklar mellan TS och VU på IKEA Jönköping. Det 

vill säga att artiklar förflyttas i båda riktningarna. På så sätt kan fördelningen av 

artiklar ses som en dynamisk process. Det finns grundregler i Tabell 6 för hur 

denna fördelning ska se ut mellan varuhuslagret och varuutlämningslagret rent 

artikelmässigt. 

Tabell 6: Tabell över grundregler för fördelning 

 TS VU 

Antal sålda artiklar 80 % 20 % 

Antalet artikelnummer 50 % 50 % 

Yta (m2) 60 % 40 % 

 

Grundreglerna innebär att de artiklar som står för 80 % av försäljningsvolymen, 

alltså antalet sålda artiklar, ska finnas i TS. Däremot eftersträvas en jämn 

fördelning av antalet artikelnummer mellan TS och VU. Det betyder att ytan, alltså 

antalet m2 som artiklarna tar upp i lagret blir större på TS eftersom att de 

artiklarna i regel säljer mer och behöver då mer plats för att säkra minst två 

veckors försäljning, vilket också är ett mål både i TS och på VU. Ytan beror även 

på hur stor artikeln är och hur många artiklar som får plats på en pallplats. Den 

verkliga fördelning idag ser inte ut som Tabell 6 visar. Dagens verkliga fördelning 

visas istället i Tabell 7. 
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Tabell 7: Tabell över dagens faktiska fördelning 

 TS VU 

Antal sålda artiklar 92 % 8 % 

Antalet artikelnummer 51 % 49 % 

Yta (m2) 51,5 % 48,5 % 

 

Anledningen till varför artiklar förflyttas mellan de olika lagren kan vara att de har 

börjat sälja mer eller mindre än tidigare. Det kan också vara artiklar som varuhuset 

vill fokusera mer på, till exempel om ett visningsexemplar av en soffa får ett nytt 

överdrag bör också överdraget finns lättillgängligt i varuhuset för kunden. Alla 

utgående artiklar bör även få en plats i TS. Detta är artiklar som varuhuset är 

väldigt måna om att sälja slut på och därför ska de vara lätta för kunden att plocka.  

Kriterier som beaktas i fallföretagets fördelningsprocess kommer att beskrivas mer 

ingående i samband med analysen i nästkommande kapitel. Det här upplägget har 

valts då fallföretaget har få uttalade kriterier som de använder sig av. Det är därför 

något som analyserats fram genom att jämföra deras process och arbetssätt med 

teorin.    
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5 Analys 

I detta kapitel presenteras en jämförelse mellan det upprättade teoretiska ramverket och de 

insamlade emiriska data över fallföretagets nuläge. Jämförelsen är uppdelad i två stora avsnitt, 

där det ena avsnittet resulterar i svaret på problemfråga nr 1och det andra avsnittet resulterar i 

svaret på problemfråga nr 2. I det första avsnittet identifierar författarna fördelningskriterier som 

fallföretaget på något sätt idag beaktar men som inte är uttalade kriterier. I det andra avsnittet 

identifierar författarna en slags prioriteringsordning över kriterierna i det specifika fallet. Här 

presenteras även ett förslag på ett mer strukturerat arbetssätt över fördelningsprocessen. 

 

5.1 Vilka kriterier är viktiga att beakta vid fördelning av 

artiklar mellan ett varuhuslager och ett varuutläm-

ningslager? 

 

Popularitetsprincipen 

Vid fördelningen av artiklar mellan varuhusets ta-själv-lager och varuutlämningsla-

ger är det många kriterier som spelar in vilka visas i Tabell 8. Dock är det 

framförallt två stycken kriterier som IKEA Jönköping lägger stort fokus på och 

som de arbetar efter idag. Det ena av dem är hur mycket artiklarna säljer, alltså 

plockfrekvensen på artiklarna. IKEA Jönköping får inför varje nyhetsläpp en 

sammanställning av vilka artiklar som ska utgå ur sortimentet. Eftersom att det är 

de här artiklarna som ska ge plats åt nyheterna är det av stort intresse att dessa 

säljer slut. De ska därför placeras i TS så artiklarna kan prisjusteras och vara 

tillgängliga för kunderna. Inför nyhetssläppet erhåller varuhuset också en 

sammanställd lista över nyheter som ska ingå i det nya sortimentet. Det är 

huvudkontoret som ansvarar för denna lista och tillsammans med denna lämnas 

ett framtaget prognostiserat försäljningssnitt på varje artikel. Prognosen är 

uppdelad i en prognos som baseras på sexton veckors försäljning och i en prognos 

som baseras på åtta veckors försäljning. Utefter försäljningsprognosen bestämmer 

systemet om de nya artiklarna ska placeras i TS eller på VU. Generellt ska 

varuhusets högfrekventa artiklarna placeras i TS och de lågfrekventa på VU. 

Tumregeln säger att om artikeln säljer mindre än två stycken per vecka i varuhuset 

i Jönköping är det en lågfrekvent artikel och ska därför placeras på VU. Detta 

kriterium motsvarar popularitetsprincipen som presenterats i det teoretiska 

ramverket. Precis som principen säger så placeras artikeln efter säljfrekvensen. 

Detta görs för att de artiklar som säljer bäst ska vara mest tillgängliga för kunden. 

Det underlättar även för personalen med hänsyn till frågor. Om en artikel med 

hög säljfrekvens är placerad långt in i lagret eller på VU, och därmed är svårare att 

lokalisera kommer dessa artiklar generera fler förfrågningar från kunder som vill 
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veta vart artikeln är. En artikel med lägre säljfrekvens som placeras långt in i lagret 

eller på VU kommer innebära färre frågor. Detta påverkar i sin tur bemanningen 

av lagret. Alla artiklar fördelas inte genom denna princip, som till exempel 

utgående artiklar. 

 
Tabell 8: Tabell över principer i teorin och i fallstudien 

 

 Familjprincipen 

Det andra kriteriet som IKEA Jönköping arbetar efter vid fördelningen av sina 

artiklar är att ta hänsyn till vilken artikelfamilj artikeln tillhör. På så sätt kan 

artikelfamiljerna hållas samlade i lagren. Det är något som anses viktigt eftersom 

att artikelfamiljer utgör en stor del av IKEA:s sortiment. Artiklarna som ingår i en 

artikelfamilj är artiklar som är estetiskt i samma stil och passar därför väldigt bra 

ihop. Ofta är det artiklar som ingår i ett helt möbelset till exempel som en 

sängram, sängbord, byrå och garderob. Det är därför vanligt att kunden köper 

flera artiklar ur samma familj och det gör även att IKEA tjänar på att 

marknadsföra hela artikelfamiljer tillsammans. För att underlätta för kunden vid 

plockning av dessa artiklar väljs då att i så stor mån som möjligt hålla familjerna 

samlade i TS. Det underlättar också för personalen vid plockprocessen om 

artikelfamiljerna hålls samlade även på VU. På så sätt går det att hålla nere sina 

interna transportsträckor. Detta kriterium motsvarar familjprincipen. Denna 

princip säger att artikelfamiljer ska hållas samlade i lagret just för att artiklarna i en 

familj ofta plockas samtidigt. Ligger då de artiklarna bredvid varandra så minskas 

både förvirringen om vilket plockplats som är näst samt de interna 

transportsträckorna. Denna princip kan även öka försäljningen på mindre 

populära artiklar i en artikelfamilj. Har en kund bestämt sig för att köpa en 

sängram i en viss familj och sängbordet inom samma familj ligger på plockplatsen 

bredvid är det lätt för kunden att impulsköpa sängbordet eftersom kunden då vet 

att det passar både i stil, färg, form och storlek till den redan plockade sängramen. 

PRINCIP TEORI 
FALL  

Systemet 
FALL 

Manuellt 

Popularitetsprincipen X X  

Plockpositionsprincipen X   

Likhetsprincipen X  X 

Familjprincipen X  X 

Storleksprincipen X  X 

Produktorienteringsprincipen X   

Stöldriskprincipen   X 

Inleveransprincipen   X 
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Storleksprincipen 

Utöver dessa två kriterier har författarna även i Tabell 8 uppmärksammat 

ytterligare kriterier som spelar in men som IKEA Jönköping idag inte lägger så 

stort fokus på och som heller inte systemet tar hänsyn till. Dessa kriterier måste 

alltså skötas manuellt. Ett av dessa kriterier är storleken på artikeln och hur dess 

emballage är utformat. En artikel bör inte placeras i TS om den inte är hanterbar 

vid plockning eller vid påfyllnad. Artikeln kan till exempel vara otymplig för kund 

att plocka på grund av tyngd eller utformning. Finns det en risk att kunden skadar 

sig själv eller artikeln vid plockning är det mer lämpligt att den placeras på VU där 

personalen är utbildade i plockning och har tillgång till plockredskap, så som 

truck. Det är heller inte säkert att artikeln får plats på lagringsplatsen i TS eftersom 

att dess truckgångar är smalare än dem på VU. Detta kriterium motsvarar den 

princip som benämns som storleksprincipen i det teoretiska ramverket. Oavsett 

om en tung artikel placeras i TS eller på VU bör artikeln placeras i en ergonomiskt 

bra plockhöjd, även kallad ”den gyllene zonen”. Denna princip medför ändå ett 

dilemma. Om kunden skadar artikeln vid plockning på grund av att den är för 

tung eller otymplig är då frågan vem som ska betala för artikeln. Placeras den 

istället på VU får personalen plocka artikeln. Även om de är utbildade och har 

redskap påfrestar ett tungt lyft kroppen. Har denna artikel en hög säljfrekvens 

kommer det innebära åtaliga lyft för samma lagerpersonal vilket både skulle slita 

på personalen men också eventuellt kräva en ökad bemanning.   

Likhetsprincipen 

Vissa artiklar kräver en miljöanpassad lagringsplats. Det är då vanligt att placera 

dessa tillsammans eftersom det ofta innebär speciella förvaringsmetoder. Det kan 

till exempel handla om att ett antal artiklar behöver större lagringsplats än vad 

hyllställagen tillåter och kräver därför anpassade ställage. På IKEA Jönköping 

finns det ett antal sådana artiklar. Några av dem är deras sängar. För att utnyttja 

lagringsplatserna så mycket som möjligt lagras alla sängar på högkant. Detta 

innebär att ställagen där sängarna lagras saknar en nivå eftersom att sängar på 

högkant sträcker sig över två lagringsnivåer. Detta motsvarar likhetsprincipen. 

Anledningen till att artiklarna placeras utefter detta kriterium är av logistiska skäl. 

Det är lämpligt ur ett påfyllnadsperspektiv, att utforma fysiskt lika lagringsplatser 

på ett samlat ställe. Dessutom är gångarna där sängarna står extra breda så att 

kunden ska kunna ”välta” sängen på långsidan vid plockning. Detta gäller även 

uppe på VU. Ett annat exempel på detta är artiklar som lagras på långpall. Dessa 

artiklar kräver även dem anpassade lagringsplatser. Lagringsplatsen måste vara 

djupare så att långpallen inte sticker utanför ställaget. Gångarna mellan ställagen 

bör även vara extra breda så att en truck vid påfyllnad kan svänga runt med en 

långpall. 



Analys 

32 

Stöldriskprincipen 

Ett annat kriterium att beakta vid fördelningen av artiklar mellan ett varuhuslager 

och ett varuutlämningslager är stöldrisken av artiklarna. Artiklar som är små och 

samtidigt har ett högt värde kan ur ett kundperspektiv vara mer stöldbenägna än 

andra. Därför är det vanligt att dessa artiklar har ett högre svinn. Artiklarna kan 

kontrolleras genom att placera dem i varuutlämningslagret där kunderna inte går 

och plockar själva. Det här är ett sätt för IKEA Jönköping att kontrollera en del 

av sitt svinn. Dock är VU här ett externt lager, där det i praktiken skulle vara ”lätt” 

för personalen att stjäla artiklar där eftersom de är så få som arbetar där och att 

lagret inte ligger i direkt anslutning till varuhuset. Därför finns det 

övervakningskameror vid de allra dyraste artiklarna. Det kan anses både som 

positivt och negativt att det sitter uppe övervakningskameror. Positivt i den mån 

att det är bra att faktiskt kontrollera sina artiklar med högt svinn samt att det blir 

ett sätt för personalen att styrka att de inte har stulit artikeln. Negativt i den mån 

att det blir en fråga om förtroende och tillit till personalen. Denna princip är inte 

en av de som många författare kallar för de klassiska och som är mest vanligt 

förekommande.  

Inleveransprincipen 

Ytterligare ett kriterium som IKEA Jönköping tar hänsyn till, vid val av 

fördelning, är hanteringen av inleveranser. Det finns tre olika typer av 

inleveranser. De artiklar som levereras direkt från fabriken, de så kallade ”board-

on-frame”-artiklarna har en hög säljfrekvens och placeras vanligtvis i TS eftersom 

de omsätts lagom till nästkommande inleverans. De är då inte aktuella att placeras 

på VU på grund av deras säljfrekvens. Denna säljfrekvens kan variera från varuhus 

till varuhusen, men BoF-artiklarna är högfrekventa även på IKEA Jönköping. 

Artiklarna som levereras via DC som har lägre säljfrekvens är därför inte lika 

självklara om de ska placeras i TS eller på VU. Det är inte heller säkert att dessa 

artiklars genomsnittliga plockfrekvens stämmer överrens med frekvensen på just 

IKEA Jönköping. Men på grund av den lägre genomsnittliga säljfrekvensen 

blandas vanligtvis två till tre artikeltyper i samma transport. De som sköter 

omlastning på DC tar ingen hänsyn till i vilken ordning artiklarna lastas in i 

transporten. Detta innebär att när leveransen når IKEA Jönköping måste hela 

transportens lastutrymme lossas i varuhusets lastkaj. Därefter tas de artiklar som 

ska placeras i TS in och lagerförs medan de artiklar som ska förvaras på VU 

återigen lastas in i transporten för att vidare transporteras till det externa lagret. 

Hade de artiklar som ska placeras på VU lastats längst in i transporten och de som 

ska placeras på TS lastats längst ut hade hanteringen vid lossning underlättats.  
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För att underlätta hanteringen idag försöker IKEA Jönköping att placera de 

artiklar som levereras i samma transport i samma lager, det vill säga antingen i TS 

eller på VU. Denna princip kan liknas vid likhetsprincipen men eftersom 

likhetsprincipen säger att artiklarna ska placeras intill varandra tycker inte 

författarna att dessa stämmer helt överrens. Det som här benämns som 

inleveransprincipen innebär att artiklarna från DCt, som blandas i transporten vid 

inleverans, hålls i samma lager – TS eller VU. Artiklarna behöver dock inte 

placeras intill varandra i lagret. Inleveransprinciper är inte heller den en princip 

som räknas som klassisk.        

 

Alla dessa olika kriterier och principer som visas i Tabell 8 är viktiga att beakta vid 

en fördelning av artiklar mellan ett varuhuslager och ett varuutlämningslager. Vid 

ett brett sortiment kan olika artiklar ha olika begränsningar och därför kräva att ett 

visst kriterium beaktas. Av den anledningen blir det vid en fördelning ofta en 

kombination av flera olika fördelningsprinciper. Detta är även fallet för IKEA 

Jönköping. Via den intervju som författarna har genomfört med Elgiganten 

Megastore styrks denna analys.  Även de har många olika kriterier som måste 

beaktas vid en fördelning av artiklar mellan deras varuhuslager och 

varuutlämningslager. Skillnader här är att dessa kriterier beaktas redan på central 

nivå, vilket gör att det aldrig blir ett beslut som är upp till varje enskilt varuhus. 

Däremot är det sedan upp till avdelningscheferna att bestämma själva placeringen 

av artiklarna i just sin avdelning eller lager.  

 

5.2 Hur kan dessa kriterier användas vid en fördelning 

av artiklar mellan ett varuhuslager och ett varuutläm-

ningslager? 

Vid fördelningen av artiklar mellan ett varuhuslager och ett varuutlämningslager är 

det som tidigare nämnts många kriterier som spelar in. Hur dessa ska prioriteras 

ser olika ut beroende på vad det är för typ av artikel. I vissa fall kan en viss artikel 

kräva att ett visst kriterium måste prioriteras framför andra. Det kan till exempel 

handla om att en artikel är för stor eller för tung för en kund att plocka själv och 

att den då måste placeras på en speciell plats för att den ska kunna vara hanterbar. 

Det är därför vanligt att kombinera fördelningsprinciperna eftersom att en princip 

ofta inte är prioriterbar för alla artiklar.   

I IKEA Jönköpings fall är det popularitetsprincipen som beaktas först, alltså hur 

mycket som säljs av artiklarna. Det är också detta kriterium som IKEA:s system 

tar hänsyn till oavsett artikel. Så fort en nyhetsartikel kommer in så platsar 

systemet automatiskt denna artikel i antingen i TS eller på VU beroende på 

säljfrekvensen av de nya artiklarnas prognos. Tumregeln säger att om artikeln 
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säljer mindre än två stycken per vecka är det en lågfrekvent artikel och får därför 

automatiskt en plats på VU medan de högfrekventa artiklarna platsas i TS. Denna 

placering måste sedan granskas manuellt för att se om den är lämplig eller ens 

möjlig. Är den inte lämplig kan det vara så att det är ett annat kriterium som bör 

prioriteras över säljfrekvensen. Ett sådant kriterium är till exempel familjprincipen, 

vilket är ett kriterium som IKEA Jönköping arbetar mycket med. De vill i så stor 

utsträckning som möjligt hålla sina artikelfamiljer samlade, oavsett lager. Det är 

alltså ett kriterium som måste hanteras manuellt efter säljfrekvensen. Vidare 

beaktas de kriterier som är kopplat till artikelns fysiska begränsningar, såsom 

likhetsprincipen och storleksprincipen. Dessa kriterier är kriterier som måste 

prioriteras eftersom att artikelns fysiska begränsning kräver det. Likhetsprincipen 

kräver ofta att artiklarna har en miljöanpassad lagringsplats, vilket i sin tur innebär 

en anpassad förvaringsmetod i form av specialkonstruerade ställage. Sådana 

ställage finns både i TS och på VU och därför prioriteras artikelfamiljens placering 

före. Är det istället storleksprincipen som råder och innebär att artikeln är för stor 

eller för tung för kunden att plocka själv måste denna platsas på VU, där istället 

personalen plockar artikeln. Dock kan detta innebära att hela artikelns artikelfamilj 

förflyttas till VU om den i övrigt är placerad i TS, just för att artikelfamiljen inte 

ska splittras. På så sätt kombineras dessa principer. Efter att artikelns fysiska 

begränsningar har blivit identifierat kan övriga kriterier beaktas, såsom om det 

eventuellt går att ta hänsyn till lastningsordningen i lastbilarna vid inleverans eller 

om artikeln är lättillgänglig för stöld. Stöldrisken kan kontrolleras genom att 

placera högvärdiga artiklar i VU där kunder inte går och plockar artiklar själva. 

 

På IKEA Jönköping så är artikelfördelningsprocessen en dynamisk process, det 

vill säga att den är i ständig rörelse. Det innebär att när en artikel får en plats i ett 

lager så betyder det inte att artikeln måste ligga på den platsen ”för alltid”. Det är 

vanligt att artiklarna flyttas runt eller byter plats beroende på om nya kriterier 

måste prioriteras eller om det finns andra faktorer som gör att en annan lagerplats 

är mer lämplig och för att passa bättre in inom ramen för grundreglerna i Tabell 6. 

Det kan till exempel handla om att det är för många artikelnummer i ett lager eller 

att det faktiskt inte finns tillräckligt med fysisk plats för artikeln i lagret. Det kan 

också handla om att ett nytt kriterium måste prioriteras som innebär en 

förflyttning av artikeln, vanligtvis för att försäljning har ökat eller minskat. Detta 

kan kopplas ihop med kriteriet popularitetsprincipen. Säljfrekvensen är ett sådant 

kriterium som är under ständig förändring eftersom det baseras på efterfrågan och 

det kan variera under tiden. Därför skrivs det varje vecka ut en lista på de artiklar 

som säljer mest och de artiklar som säljer minst både i TS och på VU. Dessa 

artiklar analyseras sedan för att se om en eventuell förflyttning mellan lagrena bör 

ske. Detta resulterar i att det varje vecka flyttas cirka tio artiklar mellan TS och VU 

som är justerade prioriteringsmässigt efter den nya efterfrågan. 
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Det finns även andra faktorer som påverkar prioriteringen av förflyttningar av 

artiklar under tidens gång, sådana faktorer som inte går att ta hänsyn till från första 

början. En sådan faktor är kampanjer. Vid kampanjer är det ofta fokus på en eller 

fler olika artiklar eller artikelfamiljer. Det är då viktigt att dessa artiklar får de mest 

tillgängliga platserna i lagret eftersom att efterfrågan på dessa artiklar ökar under 

en kampanj. Det är därför viktigt att kampanjartiklar förflyttas från VU till TS 

under kampanjtiden. En annan sådan faktor är att ta hänsyn till de artiklar som är 

utgående. Vid varje nyhetslansering då det kommer in nya artiklar till sortimentet 

är det även artiklar som utgår ur sortimentet. De utgående artiklarna är alltså 

sådana artiklar som IKEA är mycket måna om att sälja slut på och därför vill de 

även ge dessa artiklar den mest tillgängliga platsen i lagret. Därför bör även dessa 

förflyttas från VU till TS för att bli mer lättillgängliga för kund. 

Det är svårt att ge någon generell prioriteringsordning på vad som är viktigast att 

beakta vid en fördelning av artiklar eftersom det är så beroende på vad det är för 

typ av artiklar som ska fördelas. Vissa artiklar kräver att ett visst kriterium 

prioriteras. Prioriteringsordningen är också beroende av vad det är för typ av 

företag och vad just de har för fokus. På IKEA Jönköping ligger det ett stort 

fokus vid att hålla sina artikelfamiljer samlade. Via den intervju som författarna 

har genomfört märks ett annat tydligt fokus hos Elgiganten Megastore. Där 

prioriteras istället att konceptet ska se likadant ut i hela landet, vilket gör att 

prioriteringsordningen av fördelningsprinciperna görs centralt så att det blir lika 

fördelning för alla deras svenska varuhus.  

Skapas en rutin för fördelningsprocessen så att fördelningen görs anpassad till 

fallet från första början så kan onödiga hanteringskostnader minimeras som 

annars uppstår vid en senare omfördelning. Författarna har i Figur 12 tagit fram 

riktlinjer i form av ett flödesschema att arbeta utefter vid en artikelfördelning 

baserat på de kriterier som blivit identifierade och som är viktiga att beakta och 

prioritera i fallet för IKEA Jönköping. Dessa riktlinjer kan användas vid en första 

fördelning och lämpar sig därför främst för nyhetsartiklar som fördelas för första 

gången då de kommer in som helt nya i artikelsortimentet.   
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Är säljprognosen > 2st/v? 
(popularitetsprincipen) 

Risk för stöld? 
(stöldriskprincipen) 

Finns artikelfamiljen i TS? 
(familjprincipen) 

Kräver artikeln en anpassad 
lagringsplats? (likhetsprincipen) 

Finns den lagrings-
platsen i TS? 

Går artikeln att plocka av kund? 
(storleksprincipen) 

Finns artikelfamiljen i VU? 
(familjprincipen) 

Kräver artikeln en anpassad 
lagringsplats? (likhetsprincipen) 

Finns den lagrings-
platsen i VU? 

JA 

NEJ 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

NEJ 

NEJ NEJ 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

Figur 12: Flödesschema över fördelningsprocessen 
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Precis som i det verkliga fallet så är popularitetsprincipen det första kriteriet som 

beaktas i flödesschemat i Figur 12 eftersom det sker automatiskt genom systemet 

oavsett vad det är för artikel. Beroende på svaret på frågan ”Säljer artikeln > 

2st/v?” så går flödet vidare till nästa kriterium som vid JA är stöldriskprincipen 

eller vid NEJ är familjprincipen. Vid stöldriskprincipen besvaras frågan ”Risk för 

stöld?” och oavsett svar så kommer familjprincipen att beaktas efter denna 

princip, dock i olika lager. Då besvaras frågan ”Finns artikelfamiljen i TS/VU?”, 

och oavsett svar på denna fråga så kommer sedan likhetsprincipen att beaktas 

genom frågan ”Kräver artikeln en anpassad lagringsplats?”. Vidare besvaras frågan 

”Finns denna lagringsplats i TS/VU?” för att identifiera i vilket lager den 

anpassade lagringsplatsen finns tillgänglig. Sist beaktas storleksprincipen eftersom 

att denna princip kan vara avgörande för i vilket lager en artikel hamnar. Genom 

denna besvaras då frågan ”Går artikeln att plocka av kund?”.  

Det kriterium som inte tagits hänsyn till i flödesschemat i Figur 12 är 

inleveransprincipen. Inleveransprincipen är en princip som är svår att anpassa sig 

efter eftersom att inleveranserna ofta ser olika ut från gång till gång. På så sätt blir 

detta ett kriterium som bör beaktas tidigare i ledet, redan på distributionscentralen, 

vilket blir svårt att visa i ett flödesschema.  

Genom att besvara frågorna i flödesschema i Figur 12 och följa den vägen som 

svaret ger kommer det att leda ner till i vilket lager som artikeln bör placeras i, 

antingen i TS eller på VU. På så sätt görs en manuell beaktning över alla kriterier 

och principer i samma fördelning, vilket strukturerar fördelningsprocessen 

samtidigt som tiden för fördelningen minskar eftersom att kriterierna då redan 

blivit identifierade. Görs en bra beaktad fördelning av artiklarna redan från första 

början då de kommer in så kan även hanteringskostnaderna minskas som annars 

skulle uppstå vid en senare omfördelning. Därför är det viktigt att se till alla 

identifierade principer direkt så att inte en princip upptäcks senare och kräver att 

artikeln då fördelas om.  
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6 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel presenteras en diskussion över det uppnådda resultatet samt den valda metoden 

för att visa på vad som hade kunnat göras annorlunda med detta examensarbete. Kapitlet 

avslutas med en slutsats där författarna ger en rekommendation till fallföretaget över hur de kan 

arbeta med artikelfördelningsprocessen i framtiden samt ett avsnitt angående vidare forskning. 

 

6.1 Resultat  

1. Vilka kriterier bör beaktas vid fördelning av artiklar mellan ett varuhuslager och ett 

varuutlämningslager?  

Efter att ha kartlagt hur IKEA Jönköping arbetar med att fördela artiklar mellan 

varuhuslagret och varuutlämningslagret har författarna kunnat urskilja ett antal 

principer. Dessa sex principer tas hänsyn till i fördelningsprocessen: 

 Popularitetsprincipen  

 Likhetsprincipen  

 Familjprincipen 

 Storleksprincipen 

 Stöldriskprincipen 

 Inleveransprincipen 

Dessa principer identifierades vid fördelningen av artiklar mellan ett varuhuslager 

och ett varuutlämningslager och svarar därmed på problemfråga nummer ett. 

Dessa är specifika för IKEA Jönköping men kan antas beaktas vid 

artikelfördelning även hos andra företag då drygt 60 % av ovanstående principer 

finns rotade inom teorin, det vill säga de fyra förstnämnda. De är principer för 

placering av artiklar i ett lager och de fungerar alltså även som 

fördelningsprinciper mellan två lager. De två senare är kriterier som identifierats 

på IKEA Jönköping men inte i någon teori. Dock kan även dessa beaktas hos en 

annan detaljist eftersom det är kriterier som kan komma att påverka alla detaljister. 

De två kriterierna som inte identifierats i fallet men i teorin, 

plockpositionsprincipen och produktorienteringsprincipen, är även dessa kriterier 

som antas påverka andra detaljister. Produktorienteringsprincipen är direkt 

kopplat till artiklar med utgångsdatum och har därför inte identifierats med IKEA 

Jönköpings fall. Dock är det ett kriterium som alltid beaktas i till exempel 

matvaruhandeln. När det gäller plockpositionsprincipen så har det kriteriet inte 

heller blivit identifierat i fallet IKEA Jönköping eftersom att det kriteriet i detta 

fall övertas av kriteriet familjprincipen. IKEA Jönköping arbetar mycket med att 
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hålla sina artikelfamiljer samlade och på så sätt plockas ofta artiklar i samma familj 

samtidigt, och därför utgår plockpositionsprincipen.   

Det finns förmodligen fler kriterier som en artikelfördelning kan baseras på 

eftersom de är så nära kopplade till vilka artiklar som ska fördelas, vad de har för 

relation till varandra och hur de fysiskt är utformade. Därför är det viktigt att göra 

en identifiering av kriterier vid varje enskilt fall hos en detaljist. 

 

2. Hur kan dessa kriterier användas vid en fördelning av artiklar mellan ett varuhuslager och 

ett varuutlämningslager? 

Prioriteringen av kriterierna vid fördelning av artiklar mellan ett varuhuslager och 

ett varuutlämningslager beror dels på vad företaget väljer att fokusera på men 

också vilka fysiska förutsättningar artiklarna har eller kräver. IKEA Jönköping vill 

först och främst fokusera på vilken säljfrekvens artiklarna har samt att hålla 

samman artikelfamiljer. Sedan undersöks om artikeln kanske är otymplig eller inte 

passar överallt. En fysisk begränsning måste prioriteras före försäljningen, men det 

är alltid säljfrekvensen som beaktas först. På det företag som den jämförande 

intervjun utfördes, Elgiganten Megastore, finns ett annat tydligt fokus. 

Fördelningen görs på central nivå eftersom de följer ett koncept som säger att 

varje varuhus i Sverige ska se likadant ut, samma artiklar ska plockas i varuhuset 

och samma artiklar ska plockas på varuutlämningen. På så sätt kan det problem 

som annars kan uppstå vid inleveransprincipen undvikas. Genom att alla varor 

fördelas på samma sätt i hela landet kan även ordningen i lastbilarna anpassas och 

på så sätt elimineras inleveransprincipen. Ju färre principer som måste beaktas 

desto mindre komplex blir fördelningsprocessen.  

Om artikelfördelningen kan göras anpassad till fallet från första början så kan en 

senare omfördelning undvikas. I IKEA Jönköpings fall så är artikelfördelningen 

en dynamisk process. Det innebär att artiklarna förflyttas då ett nytt kriterium har 

kommit att bli viktigt att prioritera. Ett sådant kriterium är till exempel 

popularitetsprincipen eftersom att det baseras på säljfrekvensen vilket är vanligt att 

det ändras med tiden. Kan dock alla kriterier beaktas samtidigt från första början 

så kan en allt förtidig omfördelningen undvikas och därmed en onödig 

hanteringskostnad elimineras. Det flödesschema som författarna utformat över 

artikelfördelning som är anpassat till IKEA Jönköping tar hänsyn till alla 

identifierade kriterier på samma gång. På så sätt underlättas 

artikelfördelningsprocessen i fallet. Flödesschemat kan även användas av andra 

detaljister men måste då anpassas till just deras fall och till de kriterier som blivit 

identifierade hos dem.  
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6.2 Implikationer  

Den här studien tillhandahåller kunskap om hur artiklar kan fördelas mellan två 

lager samt vilka kriterier som fördelningen kan baseras på. Det finns sedan tidigare 

principer i teorin kring placering av artiklar i ett lager som författarna kan utgå 

ifrån. Det finns dock ingen ledande dokumenterad forskning inom fördelning 

mellan två lager även om detta är en process många detaljister genomgår. 

Resultatet av denna studie har visat att det finns kriterier att beakta vid en 

fördelning av artiklar mellan två lager som inte finns i dokumenterad teori. Det 

som företag bör tänka på när de ska fördela artiklar mellan två lager är att se till 

vad det är för artiklar som ska fördelas, om de har någon relation till varandra och 

i så fall också vilken relation de har. Det som också bör beaktas är artiklarnas 

fysiska begränsningar och hur deras relation ser ut eftersom att olika förutsätt-

ningar ger olika prioritering av kriterier vid en fördelning. 

 

6.3 Metodkritik  

För att uppnå syftet med detta examensarbete har en kartläggning, av hur 

fördelningsprocessen ser ut i nuläget, genomförts. Data som varit nödvändig för 

nulägeskartläggningen har samlats in genom intervjuer, observationer och 

dokument. Intervjuerna har genomförts med medarbetare med olika befattning 

som är involverade i fördelningsprocessen och dessa personer har valts ut för att 

få olika infallsvinklar och för att återge nuläget detaljerat och korrekt. Intervjuerna 

har inte spelats in utan det ansågs räcka med att båda författarna lyssnade aktivt 

under intervjuerna samt antecknade. Intervjuerna sammanställdes och renskrevs så 

nära inpå intervjuns slut som möjligt och kontrollerades sedan av intervjupersonen 

för att på så sätt säkerställa att allt återgivits korrekt.   

Observationerna har genomförts för att kunna jämföra med de svar som 

intervjuerna resulterat i samt stärka dessa. Författarna anser att det bidragit till en 

ökad validitet och reliabilitet. Här hade åtminstone en ytterligare observation 

kunnat genomföras i de båda lagren. Detta för att kunna jämföra observationerna 

med varandra och inte bara med intervjuerna. Det hade då kunnats styrka att 

processen ser lika ut vid varje tillfälle. Resultatet av de observationer som 

genomförts har däremot stämt överrens med resultatet av de intervjuer som 

genomförts. Dokumenten, i form av kartor av de båda lagren och 

informationsdokument, har använts för ett ge författarna en bra översikt över hur 

lagren ser ut samt information hur lagren fungerar. Det har fungerat som ett bra 

stöd för förståelsen av lagrens uppbyggnad. 
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En fallstudie med kvalitativa insamlingstekniker har i detta fall fungerat bra då det 

är mjuka värden som processer och sammanhang som undersökts, och inte hårda 

värden som till exempel ekonomiska eller tidsmässiga mättal (Yin, 2007). Den 

fallstudie som genomfördes har en enfallsdesign och endast en analysenhet. 

Analysenheten är fördelningsprocessen och detta är det som varit relevant att 

analysera. Däremot hade en fallstudie med flerfallsdesign varit till fördel eftersom 

det hade bidragit till en generell bild av situationen. En fallstudie med 

enfallsdesign ger ett mer företagsspecifikt resultat. Detta innebär att det resultat 

som kommer ur fallstudien är kopplat till IKEA Jönköping. För att kunna 

tillhandahålla ett mer generellt resultat kompletteras fallstudien, och dess 

enfallsdesign, med en intervju hos en detaljist inom elektronikbranschen om deras 

fördelningsprocess. Anledningen till att intervjun om fördelningsprocessen hos en 

detaljist inom en annan bransch valdes var för att få inspiration samt se hur det 

går till hos andra detaljister. 

För att sedan kunna analysera nuläget har teori samlats in i den mån det funnits 

tillgängligt. Den teori som funnits tillgänglig har dels utgjort en djupare förståelse 

av lagerutformning. Den har vidare förklarat hur placering av artiklar i ett lager 

kan fungera. Detta har analyserats med de empiriska data och analysen har skett 

genom mönstermatchning vilket innebär att teori jämförs med empiridata vilket 

har passat första delen av detta examensarbete mycket bra samt lagt en stadig 

grund till hur författarna skulle ta sig vidare med problemfråga nr två. De kriterier 

som identifierats på IKEA Jönköping har systematiskt jämförts med de principer 

som finns inom teorin.  

 

6.4 Slutsats och rekommendationer 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur fördelning av artiklar mellan 

ett varuhuslager och ett varuutlämningslager kan gå till. Författarna har sökt i 

litteraturen efter principer som en fördelning kan ske utefter. De principer som 

påträffades var lagringsprinciper för hur artiklar kan placeras i ett lager: 

 Popularitetsprincipen 

 Plockpositionsprincipen 

 Likhetsprincipen 

 Familjprincipen 

 Storleksprincipen 

 Produktorienteringsprincipen  
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En undersökning har gjorts om även en fördelning mellan två lager kan baseras på 

dessa. I fallstudien som genomförts har fördelningsprocessen mellan två lager 

granskats och av dessa sex lagringsprinciper har fyra identifierats i praktiken: 

 Popularitetsprincipen  

 Likhetsprincipen 

 Familjprincipen  

 Storleksprincipen 

Detta visar att lagringsprinciperna för placering av artiklar i ett lager även kan 

användas vid fördelning av artiklar mellan två lager. Utöver dessa lagringsprinciper 

har ytterligare två kriterier identifierats i detta fall: 

 Stöldriskprincipen 

 Inleveransprincipen  

Ju fler kriterier som ska beaktas desto mer komplex blir fördelningsprocessen och 

det är därför svårt att bestämma prioritetsordning för kriterierna. För IKEA 

Jönköping kan en rekommendation vara att starta en utredning för hur artiklarna 

lastas i transporterna på distributionscentralen Torsvik och på så sätt eliminera 

kriteriet inleveransprincipen. Ytterligare en rekommendation författarna vill ge 

IKEA Jönköping är att följa det riktlinjer för fördelning av artiklar som tagits 

fram. Genom att göra det skapas en struktur över hur fördelningsprocessen ska gå 

till. 

 

6.5 Vidare forskning 

Vidare forskning kan ske inom fördelning mellan två lager. De kriterier som har 

identifierats i den här studien är inte de enda som finns inom detaljhandeln utan 

fördelningsprocessen bör studeras hos andra detaljister både inom 

möbelbranschen men också inom andra branscher. Denna studie berör i första 

hand fördelningen vid nyhetsartiklar och därför bör vidare forskning om 

artikelfördelning som en dynamisk process drivas.  
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Bilaga 2: Varuutlämningslagret (VU) 
 

 


