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Abstract 

Purpose – The purpose of this report is to develop a model for how efficiency work of 
warehouse operations should be performed. The model affects decision areas that 
improve the efficiency of warehouse operations. The model should also consider in 
which order these decision areas should be taken into consideration. To achieve the 
purpose, the following questions are answered: 

1. Which decision areas exist and what do they contain? 

2. How should the various decision areas be structured in a model? 

Method – This report has an abductive approach. The starting point for the efficiency 
model was theory. The theory was supplemented by empirical evidence in form of 
interviews, observations and documents. Comparisons between theory and empirical data 
were done to identify potential efficiencies. These comparisons works well with the 
abductive approach and have been used for the development of the efficiency model. 

Findings – The decision areas included in the efficiency model is warehouse layout, 
storage systems, article placement, withdrawal methods, picking tools and IT support. 
Within each decision area there are different choices, for instance if the company should 
apply U-shaped or linear flow. The choices made are based on the product 
characteristics, the purpose of the finished goods inventory and the choices made in the 
previous steps in the efficiency model. 

Research limitations/implications – In order to develop the model further, the 
authors consider that more choices should be added to each decision area. If more 
choices were added would the model easier fit companies with different goals, products 
and sizes. 

Practical implications - The model can be used to assist in decision making of work 
with efficiency in warehouse operations. Companies do not have to identify, study or 
evaluate the decision areas by themselves, how they should be prioritized and the order 
in which efficiency work should be implemented. 

Originality/value – The efficiency model that is presented in this thesis is, as far as the 
authors know, the first in its kind. Without an efficiency model, the authors consider that 
the desired results will be harder to achieve, and the efficiencies becomes more difficult 
to implement. 
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Sammanfattning 

Syfte - Syftet med detta examensarbete är att konstruera en modell för hur 
effektiviseringsarbete av lagerverksamhet bör genomföras. Modellen ska behandla de 
beslutsområden som påverkar effektiviteten inom lagerverksamhet samt i vilken ordning 
dessa beslutsområden bör tas i beaktning. För att kunna uppnå syftet ska följande 
frågeställningar besvaras: 

1) Vilka beslutsområden finns inom lagereffektivisering och vad innehåller dessa? 

2) Hur bör de olika beslutsområdena inom lagereffektivisering struktureras i en 
modell? 

Metod - Examensarbetet har en abduktiv ansats, där teori var utgångspunkten för 
effektiviseringsmodellen. Teorin kompletterades med empiri i form av intervjuer, 
observationer och dokument. Jämförelser mellan teori och empiri gjordes för att 
identifiera potentiella effektiviseringar, vilket passar bra tillsammans med det abduktiva 
förhållningssättet. Tillsammans har teori och empiri använts för framtagandet av 
effektiviseringsmodellen.  

Resultat - De beslutsområden som ingår i effektiviseringsmodellen är lagerlayout, 
förvaringssystem, artikelplacering, uttagsmetoder, plockhjälpmedel och IT-stöd. Inom 
varje beslutsområde finns olika val, exempelvis om företaget ska tillämpa U-format eller 
linjärt flöde. De val som görs baseras på produkternas egenskaper, syftet med 
färdigvarulagret och vilka val som gjorts i tidigare steg i effektiviseringsmodellen.  

Förslag till fortsatta studier - För att utveckla modellen ytterligare anser författarna att 
fler val ska läggas till i varje beslutsområde. Detta för att modellen ska passa företag med 
olika målsättningar, produkter och storlekar.  

Praktiska konsekvenser – Modellen kan användas som hjälpmedel vid beslutsfattande 
av arbete med effektiviseringar inom lagerverksamhet då företag slipper identifiera, 
studera och utvärdera vilka beslutsområden som ska tas i beaktning, hur de ska 
prioriteras och i vilken ordning effektiviseringsarbetet bör genomföras. 

Originalitet - Enligt författarnas vetskap finns det i dagsläget ingen modell för hur 
effektiviseringsarbete av lagerverksamhet bör struktureras. Utan en sådan modell anser 
författarna att önskat resultat blir svårare att uppnå, och arbetet med effektiviseringar blir 
svårare att genomföra. 

Nyckelord 

Effektiviseringsmodell, lagereffektivisering, förbättringsförslag, beslutsområden. 
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1 Inledning 
Detta inledande kapitel beskriver bakgrunden till studien och ger en beskrivning av problemet. Utifrån 
bakgrund och problembeskrivning har ett syfte formulerats tillsammans med två frågeställningar. 
Omfång och avgränsningar presenteras varpå rapportens upplägg beskrivs under avsnittet disposition. 

1.1 Bakgrund 

Lagerverksamhet har fått allt större fokus de senaste decennierna. Mattsson (2002) 
hävdar att lagerverksamhetens betydelse för effektiva försörjningskedjor hos företag ökar 
konstant, då företag strävar efter att erbjuda konkurrenskraftiga priser tillsammans med 
god kundservice. Försörjningskedjan innefattar hela företagets verksamhet, från 
leverantör till slutkund (Kuci, Madu, & Lin, 2011). Genom att effektivisera bland annat 
lagerverksamheten ser företag möjligheter till lägre kostnader, vilket bidrar till att företag 
kan erbjuda konkurrenskraftiga priser på sina produkter (Waters, 2003). Effektivisering 
av lagerverksamhet ger även större möjlighet att leverera bättre leveransservice än 
konkurrenterna, bland annat genom högre flexibilitet (Emmett & Granville, 2007). 
Lagerverksamhet innefattar inlagring och kontroll av produkter, hur produkter lagerförs, 
utplockning av produkter, vilken utrustning som används i lagerverksamheten samt 
personalen som utför arbetet (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2004). 

Lager används bland annat för att kunna hantera variationer i efterfrågan då osäkerhet 
finns om vilka produkter företagets kunder kommer beställa. För att kunna hantera dessa 
variationer kan tillverkningen ske mot prognos (Silver, Pyke, & Peterson, 1998). 
Tillverkning mot prognos bidrar till lager, då produkterna tillverkas innan försäljning och 
bör endast tillämpas då tillverkningsledtiderna är längre än kundens begärda leveranstid 
(Mattsson, 2008a). Om framtida uttag hade varit helt kända hade prognoser varit onödiga 
(McCalman, 2012). 

För att kunna hantera variationer i efterfrågan samtidigt som produktionen ska vara 
effektiv är det vanligt att utgå från förutbestämda batchstorlekar (Wild, 2002), vilket ofta 
tillämpas vid tillverkning av standardprodukter. Att produktionen är batchstyrd innebär 
att ett förbestämt antal produkter tillverkas i följd, utan omställning. Batchernas storlek 
påverkar lagernivåerna. Vid stora batcher blir produktionen effektiv, samtidigt som stora 
lager skapas (Mattsson, 2008a). Det gäller att hitta en balans mellan effektiv produktion 
och lagrets storlek (Olhager, 2000). Ett företag vars kärnverksamhet är produktion lägger 
störst fokus på att utveckla produktionen, eftersom det är företagets inkomstkälla. 
Lagerverksamheten är då en stödprocess, vars uppgift är att stödja kärnprocessen och 
kommer troligtvis inte att prioriteras då investeringar inom verksamheten ska 
genomföras (Mattsson, 2002). Det är viktigt att lagerverksamheten sköts på ett effektivt 
sätt för att företaget som helhet ska vara effektivt (Fredholm, 2006; Lumsden, 2006). 

För att uppnå hög effektivitet hävdar Lumsden (2006) att såväl produktion som 
lagerverksamhet bör skötas på ett strukturerat och effektivt sätt som passar 
verksamheten. Det kan till exempel handla om att en förutbestämd metod används vid 
inlagring av produkterna. Om strukturen i lagerverksamheten är bristfällig kan problem 
uppstå, bland annat när företag expanderar. Lagret fylls på med nya produkter utefter var 
det finns plats, vilket leder till en rörig situation som förvärras ju mer företag expanderar 
(Fredholm, 2006). 
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1.2 Problembeskrivning 

Kunder vill att produkter ska kunna levereras vid önskad tidpunkt till ett överkomligt pris 
(Jonsson & Mattsson, 2005; Lumsden, 2006). Om företag inte prioriterar 
lagerverksamheten blir försörjningskedjan lidande, det blir då svårare att tillgodose 
kundernas önskemål och svårt att erbjuda konkurrenskraftiga priser (Mattsson, 2008b). 

För att effektivisera lagerverksamheten krävs det att beslut tas inom olika områden 
(Jonsson & Mattsson, 2005). Exempel på beslutsområden är lagerlayout, 
förvaringssystem, artikelplacering och IT-stöd. Inom området lagerlayout ska beslut tas 
om hur lagret ska vara utformat för att utnyttja lagrets yta på bästa sätt och för att kunna 
utföra orderplockningen på ett effektivt sätt (Tompkins, White, Bozer, Frazelle, 
Tanchoco, & Trevino, 2010). Vilket förvaringssystem som passar verksamheten kan 
bland annat handla om vilka typer av truckar och ställage som ska användas (Tompkins 
et al., 2010). Beslut kring artikelplacering handlar om var produkterna ska placeras i lagret 
utifrån olika parametrar (Slater, 2010). Richards (2011) beskriver att IT-stöd kan 
användas som hjälpmedel på lagret för att underlätta arbetet för de anställda. Beslut kring 
hur avancerat IT-stödet ska vara måste tas då det ska passa verksamheten samtidigt som 
det är en kostnadsfråga (Richards, 2011). Bristande IT-stöd inom lagerverksamhet kan 
bidra till att det tar lång tid att hitta produkterna på lagret, vilket genererar kostnader i 
form av utökad arbetstid (Fredholm, 2006).  

Det finns många olika val och metoder att använda sig av och olika beslut måste tas när 
man arbetar med lagereffektiviseringar. Många av dessa metoder är inte kopplade till 
något specifikt beslutsområde. Osäkerhet finns när i effektiviseringsarbetet olika val ska 
göras. En modell att följa skulle underlätta effektiviseringsarbete av lagerverksamhet då 
beslut ska tas inom olika områden. Enligt författarnas vetskap finns det i dagsläget ingen 
modell för hur effektiviseringsarbete av lagerverksamhet bör struktureras. Utan en sådan 
modell blir önskat resultat svårare att uppnå, och arbetet med effektiviseringar blir 
svårare att genomföra. Företaget måste i dagsläget själva identifiera, studera och 
utvärdera de olika beslutsområden som bör tas i beaktning, hur de ska prioriteras och i 
vilken ordning effektiviseringsarbetet bör genomföras. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att konstruera en modell för hur effektiviseringsarbete 
av lagerverksamhet bör genomföras. Modellen ska behandla de beslutsområden som 
påverkar effektiviteten inom lagerverksamhet samt i vilken ordning dessa beslutsområden 
bör tas i beaktning. För att kunna uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras: 

1) Vilka beslutsområden finns inom lagereffektivisering och vad innehåller dessa? 

2) Hur bör de olika beslutsområdena inom lagereffektivisering struktureras i en 
modell? 
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1.4 Omfång och avgränsningar 

Detta examensarbete fokuserar på lagereffektiviseringar. Den enhet som studerats under 
arbetets gång är färdigvarulager, från godsmottagning till utleverans. Arbetet omfattar hur 
effektiviseringar inom färdigvarulager bör genomföras. De beslutsområden som påverkar 
effektiviteten i färdigvarulager kommer att behandlas. Dessa beslutsområden ska sättas 
samman till en modell som underlättar vid effektiviseringsarbete av lagerverksamhet. 
Omfånget av detta examensarbete illustreras av Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Examensarbetets omfång. 

Examensarbetet kommer inte beröra hur produktionen påverkar färdigvarulagret, då 
stort arbete krävs för att ändra bland annat körscheman och batchstorlekar. Författarna 
har valt att göra avgränsningen till färdigvarulager för att försöka effektivisera denna utan 
att yttre faktorer, såsom tillverkning och storleken på uttag ur lager påverkas. Denna 
avgränsning har inneburit att en del val inom vissa beslutsområden inte behandlats i detta 
examensarbete.  

1.5 Disposition 

Examensarbetet inleds med en introduktion av området lagerverksamhet och vad 
effektiviseringsarbete av lagerverksamhet kan medföra. Introduktionen följs upp med en 
problembeskrivning som förklarar att det i dagsläget inte finns någon modell för hur 
effektiviseringsarbete av lagerverksamhet ska genomföras. Utifrån bakgrund och 
problembeskrivning har ett syfte formulerats tillsammans med två frågeställningar. 
Vidare har avgränsningar och omfång formulerats för att tydliggöra vad examensarbetet 
kommer behandla. 

I examensarbetets andra kapitel beskrivs tillvägagångssättet som använts för att kunna 
besvara frågeställningarna och därmed uppnå syftet med examensarbetet. 
Arbetsprocessen beskrivs med dess övergripande aktiviteter. Detta följs av metoder för 
datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas med att behandla reliabilitet och validitet.   

I kapitel tre besvaras den första frågeställningen, då kapitlet beskriver de beslutsområden 
som påverkar effektiviteten i lagerverksamheten. Dessa beslutsområden bildar det 
teoretiska ramverk som behandlas i examensarbetet. Innehållet i det teoretiska ramverket 
är resultatet från litteraturstudier. 

I kapitel fyra tas en modell fram utifrån det teoretiska ramverket. Modellen visar vad som 
ingår i varje beslutsområde och hur de bör struktureras. Frågor att besvara för att 
underlätta beslutsfattande inom varje beslutsområde tas fram.   

Färdigvarulager 

Leverantör 

Kund 

Kund 

Kund 

   

Materialförråd Tillverkning 
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I kapitel fem appliceras modellen på fallföretaget och insamlad empiri presenteras. 
Frågorna som togs fram under struktureringen av modellen besvaras och 
förbättringsförslag presenteras.  

I kapitel sex analyseras modellen utifrån appliceringen hos fallföretaget för att se om 
modellen behöver justeras och får genom detta sitt slutgiltiga utseende. Dessa kapitel 
medför att beslutsområdena kan struktureras i en effektiviseringsmodell och därmed 
besvaras frågeställning två. 

I kapitel sju förs en metoddiskussion, implikationer presenteras och en resultatdiskussion 
förs. Kapitlet avslutas i form av sammanfattande slutsatser och förslag på vidare studier. 
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2 Metod och genomförande 
Metodkapitlet beskriver tillvägagångssättet som använts för att uppnå syftet med examensarbetet. 
Inledningsvis beskrivs arbetsprocessen tillsammans med dess övergripande aktiviteter. Detta följs av 
metoder för datainsamling och dataanalys. Avslutningsvis behandlas examensarbetets validitet och 
reliabilitet.  

2.1 Arbetsprocessen 

Examensarbetet inleddes med en planeringsfas där ett problemområde identifierades. 
Ämnet som valdes var effektivisering inom lagerverksamhet. Ämnet är sedan tidigare väl 
utforskat och mycket litteratur inom området finns tillgänglig. Ämnet saknar dock en 
tydlig struktur som visar i vilken ordning olika beslutsområden bör tas i beaktning och 
det finns heller ingen modell att tillgå. I planeringsfasen togs bakgrundsinformation inom 
ämnet fram och en problembeskrivning formulerades. Utifrån bakgrund och 
problembeskrivning formulerades ett syfte som bröts ner i två frågeställningar. 

När de delar som ingick i planeringsfasen var fastställda påbörjades litteraturstudier inom 
området. Litteraturstudierna kompletterades med kvalitativa intervjuer hos fallföretaget 
för att fastställa vilka beslutsområden de ansåg påverkar effektiviteten inom 
lagerverksamhet. Detta gjordes genom att ställa öppna frågor till anställda på 
fallföretaget. Litteraturstudier och intervjuer genomfördes för att få en övergripande bild 
och förståelse kring vilka beslutsområden som påverkar effektiviteten. Detta gjordes för 
att fastställa det teoretiska ramverket. När beslutsområdena var fastställda kunde första 
frågeställningen besvaras.  

Vidare genomfördes en analys av litteratur, vilket ledde till att en modell för 
effektivisering av lagerverksamhet kunde struktureras. I modellen strukturerades 
beslutsområdena i den ordning effektiviseringsarbete inom lagerverksamhet bör tas i 
beaktning samt vilka frågeställningar som behöver besvaras under varje beslutsområde. 
Att ta fram modeller och systematisera ett område där det redan finns en viss mängd 
kunskap ger detta examensarbete en deskriptiv karaktär. Detta ligger i linje med hur Patel 
& Davidson (2011) definierar deskriptiva studier. Efter framtagandet av modellen 
genomfördes en fallstudie för att applicera och komplettera modellen. Genom ändringar 
som ansågs nödvändiga fick modellen sitt slutgiltiga utseende och därmed kunde 
frågeställning två besvaras. Arbetsprocessen framgår av Figur 2. 
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Författarna har vid framtagningen av modellen utgått från litteratur och en fallstudie. 
Utifrån tillgänglig teori bildades ett grundläggande ramverk. Ramverket har sedan 
kompletterats och modifierats efter information som framkommit under intervjuer och 
observationer. Att tillämpa denna koppling mellan teori och empiri kallas abduktion 
(Kovács & Spens, 2005).  

2.2 Litteraturstudier 

Litteraturstudier har använts för att identifiera befintliga beslutsområden inom 
lagereffektivisering, samt för att klargöra hur de påverkar varandra. Inledningsvis ville 
författarna få en övergripande bild kring vilka beslutsområden som påverkar 
effektiviteten. Detta resulterade till att grundläggande litteratur, och tidigare kurslitteratur 
inom området användes. När beslutsområdena fastställts studerades böcker och 
vetenskapliga artiklar vidare för att tydligare beskriva respektive beslutsområde och 
klargöra vilka metoder som finns att tillämpa. Genom hela genomförandet har biblioteket 
och databaser på Högskolan i Jönköping använts för anskaffning av information. De 
sökord som använts vid anskaffning av litteratur framgår av Tabell 1. Sökorden kan 
kopplas till det specifika beslutsområde de använts för vid sökning efter litteratur. 

Tabell 1: Sökord 

Lagerlayout Förvaringssystem Artikelplacering Uttagsmetoder 
Plock 

hjälpmedel 
IT-stöd 

Linjärt 
flöde 

Fristapling 
Fast 

artikelplacering 
Artikel 

plockning 
Plocklista Hårdvara 

U-format 
flöde 

Ställagelagring 
Flytande 

artikelplacering 
Order 

plockning 
Artikel 
avläsare 

Informations 
system 

Zon 
indelning 

Automatlagring 
ABC-

klassificering 
Zonplockning Handterminal WMS 

Triangulärt 
flöde 

Förvarings 
utrustning 

Placerings 
principer 

Samplockning Truckterminal Lagersystem 

Cirkulärt 
flöde 

FIFO och LIFO 
Dubbel ABC-
klassificering 

Stations 
plockning 

Pick to voice IT-stöd 

Lagerlayout Fyllnadsgrad Uttagsfrekvens Uttagsmetoder Pick to light 
Effektiv 

lagerhantering 

 

2.3 Fallstudie 

Fallstudier är en undersökningsstrategi som fokuserar på att få en ökad förståelse för 
enstaka undersökningsobjekt. När fallstudier används är det vanligt att datainsamlingen 
sker via intervjuer, observationer och genom att studera dokument (Eisenhardt, 1989). 
Fallstudien genomfördes på Toms AB, då det är ett medelstort tillverkande företag som 
fokuserar på produktionen och lagereffektiviseringar var möjliga att genomföra. 
Fallstudie anses vara en lämplig metod då modellen för lagereffektivisering kunde 
appliceras. Det framgick vilka delar av modellen som gick att realisera, samt vad som 
behövde justeras för att modellen skulle få sitt slutgiltiga utseende. 

Toms AB är ett konfektyrtillverkande företag. De tillverkar bland annat ferraribilar, 
geléråttor och geléhallon och är beläget i Habo strax utanför Jönköping. De har i 
dagsläget 80 anställda, varav ungefär hälften arbetar inom produktion och hälften inom 
administration. Toms AB:s omsättning 2011 var cirka 310 miljoner kronor. Utöver 
tillverkning i Habo har Tomsgroup även tillverkning och centrallager i Danmark. 
Kunderna består av grossister inom dagligvaruhandeln och finns utspridda över hela 
Sverige. Kärnverksamheten är produktion, varpå utveckling inom detta får högsta 
prioritet. Toms AB representerar ett medelstort företag och i samband med den 
geografiska närheten var det ett lämpligt fall vid applicering av effektiviseringsmodellen. 



Metod och genomförande 

 7   

Intervjuer och observationer genomfördes för att identifiera vilka problem de anställda 
upplevde, samt för att fastställa vilka effektiviseringsmöjligheter som fanns på lagret. 
Genom intervjuer, observationer och sekundärdata har effektiviseringsmodellen kunnat 
appliceras för att identifiera de beslutsområden som Toms AB kan effektivisera inom 
lagerverksamheten. Appliceringen medförde även att modellen kunde justeras för att få 
sitt slutgiltiga utseende.  

2.3.1 Intervjuer 

Intervjuer ses som en av de viktigaste metoderna för att få ut information, när en 
fallstudie ska genomföras (Yin, 2007). Intervjuer med inköpschef, lagerchef, lagerarbetare 
och IT-ansvarig på företaget har genomförts. Intervjuer gjordes inledningsvis med 
lageransvarig för att få en övergripande bild av hur företaget arbetar med sin 
lagerverksamhet. Intervjuerna var därför av halvstrukturerad karaktär. Då författarna till 
en början inte var insatta i företagets problem ansågs denna metod mest lämplig då det 
ger utrymme för respondenterna att ge sin syn på problemet. Öppna frågor ställdes, som 
kompletterades med följdfrågor vid behov. Att ge respondenten utrymme att svara med 
egna ord genom att ställa öppna frågor kännetecknar en kvalitativ intervju (Justesen, Mik-
Meyer, & Andersson, 2011; Thomas, 2009). Frågor formulerades och skickades innan 
intervjuerna för att respondenterna skulle få tid att förbereda sig och på så vis göra 
intervjuerna mer tidseffektiva. 

Efter att en övergripande bild skapats av lagerverksamheten genomfördes intervjuer med 
mer strukturerad karaktär där slutna frågor ställdes då mer specifik information krävdes. 
Slutna frågor kännetecknar kvantitativa intervjuer (Andersen, 1994). Före intervjuerna 
bestämdes vem av författarna som skulle agera intervjuledare och vem som skulle föra 
anteckningar. Detta för att få en välstrukturerad intervju samtidigt som information inte 
skulle gå förlorad. Efter intervjuerna sammanställdes anteckningarna till ett utförligt 
dokument. Detta är ett lämpligt tillvägagångssätt då informationen finns färskt i minnet, 
vilket minimerar risken att information går förlorad (Patel & Davidson, 2011). Oklarheter 
som framkommit då information sammanställts har klarats upp med vidare mailkontakt 

med respondenterna. Sammanställning av genomförda intervjuer framgår av Tabell 2. 

Tabell 2: Sammanställning av intervjuer 

Intervjuer 
Antal 

tillfällen 
Tidsåtgång 

(h) 
Område 

Inköp- och 
lageransvarig 

4 7 Samtliga 

Lagerchef 1 2 Samtliga 

Lagerpersonal 1 2 
IT-stöd, plockhjälpmedel, 
uttagsmetoder 

Ekonomichef 1 2 IT-stöd, Övriga möjligheter 

IT-ansvarig 1 1 IT-stöd 
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2.3.2 Observationer 

Utöver intervjuer genomfördes observationer av lagermiljö, artikelplacering, lagerlayout, 
förvaringsutrustning, IT-användning, plockhjälpmedel och uttagsmetoder. 
Observationerna genomfördes då vardagligt arbete pågick på lagret. Observationerna 
gjordes för att få en tydligare bild av problemen som framkommit under intervjuerna, 
samt för att skapa en uppfattning om vilka effektiviseringsmöjligheter som fanns, och 
vilka beslutsområden som bör beaktas. Observationer är en lämplig metod att använda 
eftersom det kompletterar information som har samlats in med andra tekniker (Patel & 
Davidson, 2011). Sammanställning över genomförda observationer framgår av Tabell 3. 

Tabell 3: Sammanställning av observationer 

Observationer Antal tillfällen Tidsåtgång (h) 

Lagermiljö 1 1 

Artikelplacering 1 0,5 

Lagerlayout 1 0,5 

Förvaringsutrustning 1 0,5 

IT-användning 1 0,5 

Plockhjälpmedel 1 0,5 

Uttagsmetoder 1 0,5 

2.3.3 Dokument 

Dokument med information om inleveranser till färdigvarulagret, både från produktion 
och centrallager, utleveranser och lagernivåer har införskaffats via inköpsansvarig på 
Toms AB och använts vid applicering av modellen på företaget. Sekundärdata är data 
som någon annan samlat in, och används då det är omöjligt eller onödigt att själv samla 
in data (Befring, 1994). Dokumenten bygger på historik framtaget ur företagets 
affärssystem. Informationen är på artikelnivå, och kan således analyseras på denna nivå i 
de fall som kräver detta. Informationen användes i modellen för att besvara 
frågeställningar som tagits fram under struktureringen av modellen, främst inom 
artikelplacering, då informationen använts för att kartlägga hur frekventa utleveranser 
produkterna har. 

2.4 Analys av data 

För att besvara frågeställning ett har litteraturstudier genomförts. Detta för att fastställa 
vilka beslutsområden som påverkar effektiviteten inom lagerverksamheten samt 
identifiera vad varje beslutsområde innehåller. Inledningsvis ville författarna få en 
övergripande bild kring vilka beslutsområden som påverkar effektiviteten. Detta 
resulterade till att grundläggande litteratur från olika källor samt tidigare kurslitteratur 
inom området analyserades och jämfördes. När beslutsområdena fastställts studerades 
böcker och vetenskapliga artiklar vidare för att tydligare beskriva respektive 
beslutsområde. För att säkerställa att rätt beslutsområden fastställts genomfördes även 
intervjuer med anställda på fallföretaget. 



Metod och genomförande 

 9   

För att besvara frågeställning två har insamlad empiri i form av intervjuer, observationer 
och dokument använts. Den insamlade empirin har kontinuerligt jämförts med teori som 
tillsammans möjliggjorde framtagandet av effektiviseringsmodellen. Detta bidrog till att 
syftet med examensarbetet kunde uppfyllas. Att jämföra teori och empiri på detta sätt 
kallas mönsterpassning (Yin, 2007). Mönsterpassning är lämpligt att använda tillsammans 
med det abduktiva förhållningssättet, då det innebär att insamlad data jämförs med teori 
(Yin, 2007). 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Med god validitet innebär det att man undersöker det man avser att undersöka (Patel & 
Davidson, 2011). Reliabiliteten handlar om att undersökningen genomförs på ett 
tillförlitligt sätt (Patel & Davidson, 2011). 

Validitet och reliabilitet står i ett förhållande till varandra som medför att det inte går att 
enbart fokusera på det ena (Patel & Davidson, 2011). Enligt Patel och Davidsson (2011) 
finns det tre tumregler: 

 Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet - Om man till exempel ska mäta 
intelligens och mäter huvudets omkrets med måttband kommer mätningen bli 
tillförlitlig men det som avsågs mätas har inte blivit mätt. 

 Låg reliabilitet ger låg validitet – Om mätningen inte är tillförlitlig, hur kan man 
då veta att det är rätt mätning som gjorts? 

 Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet – För att veta 
vad man mäter måste mätningen vara tillförlitlig. 

Undersökningen på Toms AB bygger på en grundlig teoretisk bakgrund där flertal källor 
använts för framtagande av effektiviseringsmodellen. Detta bidrar det till att författarna 
varit medvetna om vad som ska undersökas, vilket bidrar till att validiteten stärks. 

För att uppnå hög reliabilitet är det viktigt att tydligt dokumentera vad som gjorts, för att 
en annan forskare ska kunna komma fram till samma resultat (Yin, 2007). Författarna har 
fört dokumentation om vilka personer på Toms AB som intervjuats, samt vilka områden 
som observerats inom lagerverksamheten. Dokument som använts är från företagets 
affärssystem, vilket medför att siffrorna finns tillgängliga även i framtiden. Detta är 
faktorer som tillsammans stärker reliabiliteten. 

.
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel redogör för de olika beslutsområden som påverkar effektiviteten inom lagerverksamhet. 
Respektive beslutsområde är uppdelat efter vilka olika val som finns. Dessa beslutsområden bildar 
tillsammans det teoretiska ramverk som legat till grund för struktureringen av modellen. Genom det 
teoretiska ramverket där de olika beslutsområdena beskrivs kan frågeställning ett besvaras. 

3.1 Identifiering av beslutsområden 

För att kunna identifiera vilka beslutsområden som påverkar effektiviteten i 
lagerverksamheten och därmed kunna besvara frågeställning ett, har litteratur inom 
området använts. Alla de beslutsområden som enligt teorin påverkar effektiviteten inom 
lagerverksamhet kommer tas i beaktning. Vilka referenser som tar upp vilka 
beslutsområden framgår i Tabell 4 och dessa ligger till grund för det teoretiska ramverket. 

Tabell 4: Komponenter i det teoretiska ramverket 

 Lagerlayout Förvaringssystem Artikelplacering Uttagsmetoder Plockhjälpmedel 
IT-
stöd 

Baudin 
(2004) 

X X  X  X 

Frazelle 
(2002) 

X X X X X X 

Jonsson & 
Mattsson 

(2005) 
X X X X X X 

Lumsden 
(2006) 

X X X X  X 

Oskarsson 
et al. (2004) 

 
  X X X  

Tompkins 
et al. (2010) 

X X X X X X 

 
För att få en djupare förståelse för vad som ingår i varje beslutsområde har andra 
referenser använts inom respektive beslutsområde. Detta för att få en djupare förståelse 
för vad som ingår och därmed kunna bygga en modell för hur de olika beslutsområdena 
bör struktureras. Det framgick att vissa beslutsområden har många olika metoder att 
tillämpa och i de fallen har ett urval gjorts där de mest relevanta metoderna som beskrivs 
av flest referenser valts. Urvalet har också baserats på de metoder som anses lämpligast 
vid lagring av färdiga produkter. Vidare kommer syftet med färdigvarulagret beskrivas, då 
det påverkar valen som görs inom de olika beslutsområdena, varpå beslutsområdena i 
Tabell 4 förklaras mer ingående.  

3.2 Syfte med färdigvarulager 

Syfte med färdigvarulager ses inte som något beslutsområde, men är något som påverkar 
valen som görs inom respektive beslutsområde. Färdigvarulager är ett upplag av 
produkter avsedda för försäljning eller vidare distribution. Dess funktion är att utgöra en 
garanti för leverans till kund (Lumsden, 2006). Att lagra färdiga varor kan i de fall 
produkterna är dyra eller många, binda stort kapital (Lumsden, 2006). Viss lagring är 
dock nödvändig för att produktion ska vara möjlig (Baudin, 2004). Det finns olika motiv 
till att bygga lager och det kan enligt Storhagen (2011) vara för att uppnå: 

 Lägre produktions- och transportkostnader då produktion kan göras i långa 
ekonomiska serier och transporterna kan samordnas. 

 Samordning av tillgång och efterfrågan då färdigvarulagret behandlar svängningar 
i både inleveranser och utleveranser.  
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 Produktionsmässiga skäl då tillverkningen kan centraliseras till färre men större 
fabriker leder till längre avstånd till marknaden. Detta måste balanseras genom 
ökad lagerhållning av färdigvaror. 

 Marknadsmässiga skäl i form av att kunna tillgodose en hög leveransservice till 
kunden. Ju högre lagertillgängligheten är, desto större värde har produkten för 
kunden. 

Lagring av produkter medför också risker, utöver att kapital binds ökar även risken att 
produkterna i lagret blir förstörda eller för gamla (Oskarsson et al., 2004). Lagring ställer 
även krav på att tillgångar finns i form av anläggning och utrustning. 
Totalkostnadsperspektivet är viktigt, och det gäller att se till organisationens bästa 
(Oskarsson et al., 2004). Det gäller att hitta balansen mellan för- och nackdelar med 
färdigvarulager, för att uppnå bästa resultat (Storhagen, 2011). För- och nackdelar med 
färdigvarulager är sammanfattade i Tabell 5. 

Tabell 5: För- och nackdelar med färdigvarulager 

Fördelar med färdigvarulager Nackdelar med färdigvarulager 

Hög kundservice Binder kapital 

Effektivare produktion Ökar risken för kassaktioner och inkurans 

Effektivare transporter Ställer krav på anläggning 

Utjämnar variationer i efterfrågan  

 
Om fördelarna väger tyngre än nackdelarna är lagring av färdigvaror att föredra. 
Produkterna som levereras till kund tas från det uppbyggda färdigvarulagret. Detta bidrar 
till kortare leveranstider och möjliggör effektivare produktion (Storhagen, 2011). 

3.3 Lagerlayout 

Vid utformning av lagerlayout är målet att uppnå en hög utnyttjandegrad samtidigt som 
det skapas rationella flöden (Jonsson & Mattsson, 2005). Forskare har kommit fram till 
olika strategier att tillämpa vid utformning av lagerlayout. Detta för att kunna utföra 
orderplockningsprocessen på ett optimalt sätt och därmed minska lagrets driftkostnader 
(Glock & Grosse, 2012).  

Vid utformning av lagerlayout finns två huvudprinciper som flera referenser beskriver. 
Dessa är linjärt- och U-format flöde. I båda principerna kan zonindelning tillämpas. 
Andra principer finns tillgängliga men kommer inte behandlas då det enbart beskrivs av 
fåtal referenser och ses därmed som mindre vanliga. De referenser som ligger till grund 
för detta beslutsområde och vilka val som finns framgår av Tabell 6 och presenteras 
närmare i kommande avsnitt. 

Tabell 6: Referenser för lagerlayout 

 
Linjärt 
flöde 

U-format 
flöde 

Zonindelning 
Triangulärt 

flöde 
Cirkulärt 

flöde 

Baudin (2004) X X X   

Frazelle (2002) X X    

Glock & Grosse 
(2012) 

 X X   

Jonsson & Mattsson 
(2005) 

X X X   

Lumsden (2006) X X  X X 
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3.3.1 Linjärt flöde 

Vid ett linjärt flöde kommer produkterna in via en godsmottagning, placeras in i lagret 
och utlastning för leverans till kund sker på motsatt sida av lagret (Baudin, 2004). Linjärt 
flöde medför att produkterna kommer transporteras en längre sträcka än om in- och 
utlastning sker på samma sida (Lumsden, 2006). Detta medför kostnader i form av 
arbetstid (Jonsson & Mattsson, 2005). En uppdelning av produkterna efter exempelvis 
användningsfrekvens kommer inte heller ge någon större effekt, eftersom 
transportsträckan från godsmottagning till utleverans alltid är lika lång (Frazelle, 2002). 
Det linjära flödet är lämplig då stora volymer av få produkter ska förflyttas på lagret 
(Lumsden, 2006). Linjärt flöde illustreras av Figur 3. 

 

 

 

 

 

Figur 3: Linjärt flöde baserat på Jonsson & Mattsson (2005). 

3.3.2 U-format flöde 

Glock & Grosse (2012) beskriver att ett U-format flöde innebär att man har 
godsmottagning och utlastning i samma ände av lagret. I detta flöde kan en uppdelning 
av produkterna tillämpas för att minska transportarbetet då det möjliggör att en större del 
av produkterna förflyttar sig en kortare sträcka (Lumsden, 2006). Produkterna med högst 
uttagsfrekvens kan alltså placeras nära in- och utlastningen (Jonsson & Mattsson, 2005). 
Den främsta nackdelen med U-format flöde är då in- och utlastning sammanfaller 
(Frazelle, 2002). Situationen på lagret kan då bli rörig och lastbilarna får längre väntetid 
eftersom portarna är upptagna (Frazelle, 2002). U-format flöde illustreras av Figur 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: U-format flöde baserat på Jonsson & Mattsson (2005). 

3.3.3 Zonindelning 

Zonindelning innebär att lagret delas upp i fler mindre lager (Jonsson & Mattsson, 2005). 
I varje zon kan företag placera produkter utefter exempelvis hanteringsarbete och 
plockfrekvens (Jonsson & Mattsson, 2005). Zonindelning utifrån plockfrekvens ger störst 
effekt då ett U-format flöde tillämpas eftersom förflyttningsavståndet blir kortare än vid 
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ett linjärt flöde (Glock & Grosse, 2012). Produkter kan vara hanteringsmässigt likvärdiga 
på olika sätt, och det finns därför olika principer när man genomför zonindelningen. Om 
en kundorder innehåller högfrekventa produkter från olika produktfamiljer bör de stå i 
samma zon, nära in- och utlastningen, för att förenkla hanteringsarbetet och minska 
körsträckan (Jonsson & Mattsson, 2005). Om en kundorder däremot till exempel 
innehåller produkter från samma produktfamilj bör företag överväga om de ska stå 
tillsammans i en zon, för att på så sätt förenkla hanteringsarbetet och minska körsträckan 
(Jonsson & Mattsson, 2005). Zonindelning kan även utformas efter produktens 
förutsättningar som till exempel vikt, volym och temperatur (Jonsson & Mattsson, 2005).  

3.4 Förvaringssystem 

Jonsson & Mattsson (2005) beskriver att förvarningssystem avser den utrustning som 
behövs vid förvaring av företags produkter i lager. Det finns olika metoder för att 
lagerföra produkter och vilken eller vilka som bör användas beror bland annat på 
fyllnadsgrad, lageråtkomst, hållbarhet, och företagets ekonomi (Tompkins et al., 2010). 
De förvaringssystem som beskrivs i teorin är bland annat ställagelagring, fristapling och 
automatlagring och Lumsden (2006) anser att ett företag bör använda flera av dessa 
metoder i ett och samma lager eftersom man utnyttjar varje metods fördelar. Vid val av 
förvaringssystem finns tre alternativ som flera referenser beskriver. De referenser som 
ligger till grund för detta beslutsområde och vilka val som finns framgår av Tabell 7 och 
presenteras närmare i kommande avsnitt. 

Tabell 7: Referenser för förvaringssystem 

 Fristapling Ställagelagring 
(en i djup) 

Ställagelagring 
(två i djup) 

Automatlager 

Baudin 
(2004) 

X X X X 

Frazelle 
(2002) 

X X X X 

Jonsson & 
Mattsson 

(2005) 

X X  X 

Lumsden 
(2006) 

X X X X 

Tompkins et 
al. (2010) 

X X X X 

3.4.1 Fristapling  

För att utnyttja lagerytan på bästa sätt kan fristapling tillämpas. I detta fall staplas 
produkterna direkt på golvet, på varandra och i djupled (Tompkins et al., 2010). Detta 
görs med olika höjd beroende på produkternas tyngd och stabilitet (Frazelle, 2002). Det 
finns många nackdelar med denna metod. Åtkomsten för produkter som placeras längst 
in är begränsad och kräver stort hanteringsarbete om de ska nås. Vid fristapling är det 
bara de yttersta pallarna som är direkt åtkomlig (Baudin, 2004). Om produkterna har en 
begränsad hållbarhet finns det en risk att de blir inkuranta då de aldrig blir tillgängliga 
eftersom lagret fylls på med nya produkter (Lumsden, 2006). Fristapling är endast 
användbar om Last in first out (LIFO) kan tillämpas. Med LIFO menas att de produkter 
som senast kom in i lagret plockas först (Frazelle, 2002). Fristapling är lämpligt att 
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använda när fåtal produkter, i stora kvantiteter, med lång hållbarhetstid lagras (Jonsson & 
Mattsson, 2005).  

3.4.2 Ställagelagring – en i djup 

Ställagelagring anses vara den vanligaste metoden vid lagring av produkter. Produkterna 
förvaras på en lastbärare som placeras i ett konstruerat fack, uppbyggnaden av dessa fack 
kallas pallställage (Jonsson & Mattsson, 2005). Fördelarna med den här typen av lagring 
är att samtliga lastbärare kan nås utan omplaceringar av andra produkter, vilket innebär 
hög flexibilitet mot kund och lätt att administrera för personal (Frazelle, 2002). 
Nackdelen med ställagelagring är att transportgångarna, där truckarna befinner sig, tar 
upp en del av lagrets yta som då inte kan användas för lagring (Frazelle, 2002). 
Ställagelagring är även användbart då en produkt har begränsad hållbarhetstid och First 
in first out (FIFO) tillämpas. FIFO innebär att produkterna plockas i samma ordning 
som de anländer till lagret (Lumsden, 2006).  

3.4.3 Ställagelagring – två i djup 

En annan form av ställagelagring är när två pallar ställs i djupet i ställaget (Frazelle, 2002). 
Detta förvaringssystem används vanligen vid lagring av säsongsvaror (Lumsden, 2006). 
Fördelen med ställagelagring med två i djup är att i de flesta fall kan 50 procent av 
truckgångarna minskas i jämförelse med ställagelagring med en i djup (Frazelle, 2002). 
Nackdelen är att pallplatserna är upptagna tills båda pallarna är plockade (Frazelle, 2002). 
Ställagelagring med två i djup passar därför bra när fler än två produkter placeras in och 
plockas ut ur lagret samtidigt (Frazelle, 2002). 

Utöver dessa två typer av ställage finns andra alternativ som exempelvis flyttbara ställage, 
rullfackslagring i ställage och trycklagring i ställage som går att använda sig av vid lagring 
av ett företags produkter. 

3.4.4 Automatlager 

Ett automatlager kan lagra allt från hela pallar till lagring av många små produkter i ett 
paternosterlager (Jonsson & Mattsson, 2005). Ett automatlager för hantering av hela 
pallar består vanligtvis av flera rader av höga pallställage. En automatkran förflyttar sig 
mellan ställageraderna och hanterar all inlagring och utlagring av produkterna (Jonsson & 
Mattsson, 2005). Detta bidrar till att översikten av lagret begränsas, och kan enbart fås 
genom det system som finns för automatlagret (Baudin, 2004). Automatlager är en stor 
investering, då både den fysiska utrustningen och det IT-stöd som krävs är kostsamt att 
både införskaffa och underhålla. En omfattande lagerverksamhet bör finnas för att 
motivera ett automatlager (Tompkins et al. 2010). För att ett automatlager som hanterar 
helpall ska vara ekonomiskt lönsamt bör plockfrekvensen uppgå till minst 100 pallar per 
timme (Lumsden, 2006). Enligt Baudin (2004) är flexibiliteten i ett automatlager helt 
kopplat till IT-stödets funktioner, vilket ofta inte lever upp till företagets förväntningar, 
och en modifikation av systemet ökar kostnaderna för ett automatlager ytterligare.   
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3.4.5 Val av förvaringssystem 

Frazelle (2002) anser att nyckeln till att få ett väl fungerande förvaringssystem är att välja 
det system som passar verksamheten bäst. Frazelle (2002) har tagit fram en modell som 
används för att välja lämpligast förvaringssystem. I modellen utvärderas olika 
förvaringssystem på skalan A-F där A är lämpligast och F är minst lämplig. Modellen 
innehåller olika aspekter som bör tas i beaktning vid val av förvaringssystem såsom 
lagerkostnad, fyllnadsgrad och tillämpning av FIFO. Alla företag har olika behov, 
produkter, kunder och ekonomiska tillgångar och bör därför analysera modellen. Utdrag 
ur Frazelles modell framgår av Tabell 8. 

Tabell 8: Utdrag ur Frazelle (2002) modell 

 Fristapling 

 
Ställage-
lagring 

(en i djup) 
 

Ställage-
lagring 

(två i djup) 
Tryckställage 

Rullfacks-
lagring 

i ställage 

Flyttbara 
ställage 

Kostnad per 
pallplats 

$0 $40 $50 $150 $200 $250 

Fyllnadsgrad A D C B B A 

Lageråtkomst F A C A B F 

Lager och 
platskontroll 

F A C C C D 

Tillämpning 
av FIFO 

F A C C A C 

Förmåga att 
hantera 

varierande 
batchstorleka

r 

A C C C F C 

Enkel 
installation 

A C C C F F 

  

3.5 Artikelplacering 

Artikelplacering handlar om den fysiska placeringen av produkter i lager och avgörs av 
olika principiella överväganden (Jonsson & Mattsson, 2005). Det finns ingen allmän 
princip för att bestämma den lämpligaste placeringen av en produkt (Lumsden, 2006). 
Placeringen av produkter på lager bör styras utifrån syfte och förutsättningar (Axsäter, 
1991). Vid överväganden av artikelplacering finns olika huvudområden som flera 
referenser beskriver. De referenser som ligger till grund för detta beslutsområde och vilka 
val som finns framgår av Tabell 9 och presenteras närmare i kommande avsnitt. 
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Tabell 9: Referenser för artikelplacering 

 
Fast- och flytande 

placering 
ABC-

klassificering 
Placeringsprinciper 

Axsäter (1991)  X  

Jonsson & 
Mattsson (2005) 

X X X 

Lumsden (2006) X X X 

Muller (2011) X X X 

Oskarsson et al. 
(2004) 

X X  

Rudberg (2007)  X  

Storhagen (2011)  X  

 

3.5.1 Fast – och flytande artikelplacering 

Det finns två huvudsakliga strategier att använda vid placering av produkter. Fast eller 
flytande produktplacering. Fast produktplacering innebär att varje produkt lagerhålls på 
en förutbestämd plats i lagret (Jonsson & Mattsson, 2005; Lumsden, 2006). Detta medför 
att stor lagringsyta krävs, då lagret måste dimensioneras efter maximal lagringsvolym för 
respektive produkt (Jonsson & Mattsson, 2005; Lumsden, 2006; Oskarsson et al., 2004). 
Flytande produktplacering innebär att produkterna inte har några förutbestämda platser, 
utan lagras där det finns ledig plats (Lumsden, 2006). För att möjliggöra flytande 
produktplacering krävs ett avancerat IT-system. IT-systemet registrerar var produkterna 
placeras, och lagret kan på så vis utnyttja platsen i lagret på ett effektivare sätt än vid fast 
produktplacering (Oskarsson et al., 2004). Fördelar och nackdelar enligt Muller (2011): 

Fördelar med fast produktplacering 

 Möjliggör strategisk placering av produkterna 

 Hög kapacitet då lagret är dimensionerat efter maximal lagringsvolym för 

samtliga produkter 

 Stor vetskap om vart produkterna befinner sig då alla produkter ha bestämda 

platser 

 Kort inlärningstid för nya medarbetare 

Nackdelar med fast produktplacering 

 Kräver stor yta då varje produkt har avsedda platser 

 Vanligtvis fler tomma platser än vid flytande produktplacering, vilket leder till 
lägre fyllnadsgrad 

 Inte flexibelt gentemot nya produkter då alla platser är reserverade 

Fördelar med flytande produktplacering 

 Möjliggör hög utnyttjandegrad på lagret, vilket innebär hög fyllnadsgrad 

 IT-stödet har kontroll, vilket gör det enkelt att lokalisera produkter 

 Enkelt att förstå, då IT-stödet är till stor hjälp 
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 Flexibelt gentemot nya produkter eftersom inga platser är reserverade 

Nackdelar med flytande produktplacering 

 Svårt att lokalisera produkter 

 Kräver avancerat IT-stöd, vilket innebär investeringar 

 Om det blir fel i systemet kan det ge stora konsekvenser 

 Kan skapa en viss ineffektivitet då samma produkt kan placeras på olika platser i 

lagret, eller att högfrekventa varor kan bli placerade långt in i lagret. 

Dessa två strategier passar olika bra i olika verksamheter. Det är ingen som anses direkt 
bättre än den andra och det gäller istället att hitta rätt strategi för den aktuella 
verksamheten (Muller, 2011). Aspekter som påverkar valet av fast och flytande placering 
är enligt Muller (2011): 

 Tillgänglig yta 

 Val av förvaringsutrustning 

 Produkternas vikt och utseende 

 Grad av IT-stöd 
 
När valet av fast- eller flytande artikelplacering gjorts kan en ABC-klassificering göras för 
att avgöra på vilka platser i lagret produkterna ska placeras för att öka effektiviteten på 
lagret.  

3.5.2 ABC-klassificering 

En ABC-klassificering kan göras på flertal sätt beroende på syfte med färdigvarulagret 
och vilka förutsättningar som finns (Axsäter, 1991). Jonsson och Mattson (2005) anser att 
en ABC-klassificering är användbart för att dela upp produkterna utifrån vad som ger 
störst effekt i förhållande till resursinsats. Metoden kan användas med ett flertal olika 
parametrar som utgångspunkt. Axsäter (1991), Lumsden (2006) och Rudberg (2008) 
hävdar att ABC-klassificering bland annat kan användas för att placera ut produkter 
baserat på volymvärde, uttagsfrekvens eller anskaffningsvärde. När klassificeringen 
genomförs är det viktigt att en klar målsättning finns med vad ABC-klassificeringen ska 
leda till för att få ut önskad effekt av ABC-klassificeringen (Rudberg, 2007). 

Den vanligaste ABC-klassificeringen har utgångspunkt i volymvärde (Axsäter, 1991; 
Rudberg, 2007). Vid ABC-klassificering med utgångspunkt i volymvärde är målsättningen 
att minska kapitalbindningen och är en vanlig parameter att ta i beaktning vid 
lagerstyrning (Mattsson, 2012). Om målsättningen är att uppnå effektivt arbete på lagret 
anses uttagsfrekvens vara en lämplig parameter att ta i beaktning (Lumsden, 2006). Då 
parametern uttagsfrekvens styr klassificeringen minskas körsträckan för truckarna på 
lagret, eftersom de produkterna med högst uttagsfrekvens placeras på de platserna som är 
närmast in- och utlastning (Lumsden, 2006). Produkterna delas in i tre klasser, A, B och 
C. A-produkterna har hög uttagsfrekvens, B-produkterna bildar en mellangrupp och C-
produkterna har låg uttagsfrekvens (Jonsson & Mattsson, 2005; Lumsden, 2006; Axsäter, 
1991). En ABC-klassificering kan tillämpas vid både fast och flytande artikelplacering. 
Vid flytande artikelplacering krävs dock att IT-stödet tar hänsyn till de parametrar som 
ingår i ABC-klassificeringen (Fredholm, 2006). 
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Oskarsson et al., (2004), Rudberg (2008) och Storhagen (2011) ser begräsningar med en 
ABC-klassificering när bara en parameter används när produkterna klassificeras. Det ger 
en allt för snäv och statisk bild av klassificeringen. Används fler parametrar ges en mer 
rättvisande bild av hur lagret bör styras (Storhagen, 2011; Oskarsson et al., 2004; 
Rudberg, 2008). Exempelvis kan en produkt med jämnt efterfrågemönster få samma 
volymvärde som en dyrare produkt som säljs sällan och därmed hamnar de i samma 
klass. För att undvika ett sådant problem menar Rudberg (2008) att en andra parameter 
ska införas i ABC-klassificeringen.  

Resultatet som fås fram av ABC-klassificeringen analyseras utifrån 80/20-regeln. Denna 
regel har som utgångspunkt att A-gruppen innehåller ungefär 20 procent av produkterna 
och står för cirka 80 procent av den valda parametern (Axsäter, 1991; Lumsden, 2006). 
B-gruppen står för ungefär 50 procent av produkterna och cirka 15 procent av den valda 
parametern. C-gruppen består av ungefär resterande 30 procent av produkterna och cirka 
5 procent av den valda parametern (Axsäter, 1991; Lumsden, 2006).  

Det är viktigt att komma ihåg att ABC-klassificeringen bara är ett hjälpmedel för att ta 
beslut. Resultatet som fås ut ska ses som en vägledning till var produkterna ska placeras 
på lagret då många andra aspekter också måste vägas in vid den fysiska placeringen av 
produkterna (Storhagen, 2011) 

3.5.3 Placeringsprinciper 

Utöver överväganden om fast eller flytande placering och ABC-klassificering finns också 
andra aspekter som behöver tas i beaktning vid placering av produkterna i lagret. Dessa 
aspekter delas in i olika principer och om de tillämpas påverkas placeringen av 
produkterna på lagret (Muller, 2011). 

Produktroteringsprincipen: Om det finns krav på att produkterna måste förbrukas inom en 
viss tidsperiod bör FIFO tillämpas (Muller, 2011). Enligt produktroteringsprincipen 
plockas den produkt först, som kom in först. Produktroteringsprincipen ställer således 
krav på lagerlayout och förvaringssystem, då samtliga produkter måste vara direkt 
tillgängliga (Lumsden, 2006). Då produktroteringsprincipen tillämpas utesluts vissa 
lagringsmetoder som till exempel fristapling (Lumsden, 2006).  

Plockpositionsprincipen: Enligt Jonsson & Mattson (2005) bör företag fundera över vilka 
produkter som är fysiskt lämpligt att lagra vid varandra. Det kan handla om att produkter 
som ofta plockas, beställs eller skickas samtidigt, ska placeras nära varandra. Denna 
princip går att kombinera med både fast och flytande produktplacering, men personalens 
erfarenhet av var produkterna återfinns gör att den med fördel kombineras med fast 
produktplacering (Lumsden, 2006). 

Höjdledsprincipen: Jonsson & Mattsson (2005) och Lumsden (2006) beskriver att beslut 
också måste tas om vilka produkter som ska placeras i vilken höjd. Då golvytan och den 
yta precis över är den mest tillgängliga, ska produkter som kräver hög tillgänglighet 
placeras här (Jonsson & Mattsson, 2005). Hanteringstiden för produkter som placeras 
högt upp är längre och påverkar därmed effektiviteten på lagret (Lumsden, 2006). 

Familjegruppsprincipen: Gruppering kan göras efter familjegrupper. Då grupperas och lagras 
de produkter med liknande egenskaper tillsammans. Familjegruppen kan till exempel 
kräva speciella lagringsmiljöer eller hög säkerhet och är ofta i behov av samma 
hanteringsutrustning (Lumsden, 2006). Om produkterna i familjegruppen är 
utseendemässigt lika måste man vara varsam då denna princip tillämpas, då risken för 
felplock ökar (Jonsson & Mattsson, 2005). 
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Storleksprincipen: Om storleken på produkterna skiljer sig kraftigt kan en gruppering göras 
utefter storlek. Tunga produkter, eller produkter som är svåra att hantera lagras separat 
nära sitt användningsområde (Lumsden, 2006; Jonsson & Mattsson, 2005). Detta för att 
minimera hanteringskostnaderna för dessa produkter, då de oftast är högre än för övriga 
produkter, då specifik utrustning krävs för hantering (Lumsden, 2006; Jonsson & 
Mattsson, 2005). 

3.6 Uttagsmetoder 

Frazelle (2002) beskriver att uttagsmetoder handlar om hur uttag av produkter utförs i ett 
lager. Uttag från lager står ofta för en stor del av lagrets totala driftkostnader (Frazelle, 
2002; Tompkins et al., 2010). Den höga kostnaden orsakas av att uttag sker manuellt hos 
många företag. Detta gör körsträckan för truckarna till en kritisk faktor för den totala 
effektiviteten i lagret (Glock & Grosse, 2012). Det finns olika metoder som kan 
tillämpas, beroende på om det är hela eller delar av sortimentet som ska plockas samt om 
en eller flera order plockas samtidigt (Lumsden, 2006). Målsättningen med dessa metoder 
är att minska transporttiden för personalen på lagret och på så vis bli effektivare 
(Frazelle, 2002). De referenser som ligger till grund för detta beslutsområde framgår av 
Tabell 10 och presenteras närmare i kommande avsnitt. 

Tabell 10: Referenser för uttagsmetoder 

 Artikelplockning Orderplockning Zonplockning Samplockning Stationsplockning 

Frazelle 
(2002) 

X X X X X 

Glock & 
Grosse 
(2012) 

  X   

Lumsden 
(2006) 

X X X X X 

Tompkins 
et al. 
(2010) 

X X X X X 

Oskarsson 
et al. 

(2004) 
X X X X X 

3.6.1 Plockare till produkt 

Principen innebär att plockaren förflyttar sig på lagret och plockar de produkter som ska 
till kunden (Frazelle, 2002). De olika metoder som finns att tillämpa är artikelplockning, 
orderplockning, zonplockning och samplockning. 

Artikelplockning: Oskarsson et al. (2004) beskriver att utplockningen när denna metod 
tillämpas sker artikelvis. Plockaren kan hantera flera olika order samtidigt vilket medför 
att större volymer kan hanteras under en plockrunda (Lumsden, 2006). En order kan 
slutföras snabbare då fler personer plockar samtidigt men kräver omfattande 
sorteringsarbete (Lumsden, 2006; Oskarsson et al., 2004). 

Orderplockning: Vid orderplockning tar en plockare hand om en fullständig kundorder åt 
gången (Oskarsson et al., 2004). Plockaren måste hämta produkter ur hela sortimentet 
och förflytta sig genom hela lagret (Tompkins et al., 2010). Detta medför att 
plockeffektiviteten på lagret blir låg (Lumsden, 2006). Att endast en order plockas åt 
gången minimerar risken för felplock och att produkter blandas ihop eftersom ingen 
sortering krävs (Frazelle, 2002; Tompkins et al., 2010). 
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Zonplockning: Vid zonplockning delas en order upp i flera delar, för olika zoner i lagret 
(Lumsden, 2006). Endast en plockare arbetar i en zon och plockar endast den del av 
ordern som ingår i zonen (Glock & Grosse, 2012). Därefter ställer plockaren ut ordern i 
en förvaringszon och produkterna hämtas och ordern sammanställs (Frazelle, 2002).  
Denna metod medför att förflyttningstiden per orderrad kraftigt minskas och köer för 
truckar kan undvikas (Oskarsson et al., 2004). Däremot tillkommer extra sortering vilket 
kan leda till att olika order blandas ihop när de sammanställs från de olika zonerna 
(Lumsden, 2006).  

Samplockning: Vid samplockning plockas flera order samtidigt utav en plockare 
(Oskarsson et al., 2004). Vid samplockning minskas körsträckan per orderrad men kräver 
sorteringsarbete. Sorteringen sker ofta i samband med plockningen men kan även ske på 
en sorteringszon vid utlastningen (Lumsden, 2006). Om företag tillämpar samplockning 
måste de hitta en balans så att inte sorteringsarbetet blir allt för tidskrävande (Oskarsson 
et al., 2004) 

3.6.2 Produkt till plockare 

Vid produkt till plockare finns bara en metod att använda, stationsplockning. 

Stationsplockning: Lumsden (2006) beskriver att vid stationsplockning transporteras de 
efterfrågade produkterna, via automatlager eller transportband, till speciella 
plockstationer. Vid plockstationen plockas de produkterna som ingår i kundordern 
manuellt och det resterande godset transporteras sedan tillbaka in i automatlagret 
(Lumsden, 2006). Vid stationsplockning blir plocktiderna per order korta eftersom 
körsträckan för truckarna minimeras (Oskarsson et al., 2004). I allmänhet krävs dock 
stora investeringar i form av automatlager (Oskarsson et al., 2004).  

3.7 Plockhjälpmedel 

När en kundorder inkommit ska de produkter som ingår plockas ut ur lagret för leverans. 
Plockhjälpmedel handlar om att förmedla vilka produkter som ska plockas. Det finns 
olika metoder med olika grad av automatisering att tillämpa. De referenser som ligger till 
grund för detta beslutsområde och vilka val som finns framgår av Tabell 11 och 
presenteras närmare i kommande avsnitt. 
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Tabell 11: Referenser för plockhjälpmedel 

 
Traditionell 
plocklista 

Artikelavläsare Pick to voice Pick to light 

Frazelle (2002) X X X X 

Fredholm (2006)  X X  

Tompkins et al 
(2010) 

 X X X 

Oskarsson et al 
(2004) 

X    

Jonsson & 
Mattsson (2005) 

X X X X 

3.7.1 Traditionell plocklista 

När produkter ska plockas används alltid någon form utav plocklista. Den traditionella 
plocklistan skrivs ut på papper (Jonsson & Mattsson, 2005). På plocklistan finns 
information om varje kundorder. Där framgår bland annat vilken lagerplats, vilket 
artikelnummer och vilken kvantitet som ska plockas av varje produkt (Oskarsson et al., 
2004). När kundordern är färdigplockad kan personal uppdatera systemet så rätt 
lagersaldo finns i systemet (Jonsson & Mattsson, 2005). Nackdelarna med den 
traditionella plocklistan enligt Frazelle (2002) är att: 

 Plocklistorna är lätta att tappa bort 

 Att hitta rätt information på plocklistan tar tid 

 Systemet kan inte uppdateras i realtid 

 Det kostar pengar att skriva ut, hantera och arkivera plocklistan 

Förutom traditionell plocklista finns idag även elektroniska plockhjälpmedel som 
exempelvis artikelavläsare, pick to voice och pick to light. 

3.7.2 Artikelavläsare 

Med hjälp av en artikelavläsare kan plockaren identifiera produkter som ska plockas och 
överföra informationen direkt till ett system (Jonsson & Mattsson, 2005). 
Artikelavläsaren kan vara i form av en handterminal eller truckterminal (Frazelle, 2002). 
Fördelarna med att använda en artikelavläsare är att det går snabbt att registrera 
produkter som plockas och antalet felregistreringar minskas i jämförelse med traditionella 
plocklistor (Jonsson & Mattsson, 2005). 

3.7.3 Pick to voice  

En kundorder kan också plockas av personal med hjälp av röststyrning. Via ett system 
kan plockaren kommunicera med en datorstyrd röst (Tompkins et al., 2010). Systemet 
meddelar var produkter ska hämtas och i vilken kvantitet för att kunna färdigställa 
kundordern. Personen som kommunicerar med systemet kan, via en mikrofon, meddela 
när en produkt hämtas eller placerar på lagret så systemet hela tiden uppdateras i realtid 
(Frazelle, 2002). Fördelarna blir således att personen i fråga inte behöver hålla koll på 
plocklistor och på så sätt ha både ögon och händer fria för arbete på lagret (Frazelle, 
2002; Tompkins et al., 2010).  
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3.7.4 Pick to light 

Frazelle (2002) beskriver att pick to light används för att plocka kundorder, flytta 
produkter eller sortera produkter. Vid pick to light slipper plockaren använda sig av en 
plocklista och kan direkt gå dit lampan lyser för att hämta de produkter som till exempel 
ingår i kundordern (Tompkins et al., 2010). Vid lampan finns även en display som visar 
hur många produkter som ska plockas. Systemet är alltid uppdaterat i realtid då 
informationen når systemet direkt efter att en produkt är färdigplockad (Tompkins et al., 
2010). Fördelen med detta plockhjälpmedel är att söktiden minskas och risken för 
felplock minimeras (Frazelle, 2002). Arbetet för plockaren kan bli för lätt och långtråkigt 
vilket kan leda till lägre motivation och därmed ett sämre utfört arbete (Tompkins et al., 
2010). 

3.8 IT-stöd 

Användningen av IT ger möjligheter till effektiv lagerhantering och har därigenom 
möjlighet att sänka kostnader (Fredholm, 2006). Detta genom att information i den 
optimala IT-lösningen alltid kommer fram i rätt tid, alltid är tillgänglig och alltid är 
korrekt (Magnusson & Olsson, 2008). Informationen kan alltid uppdateras i realtid då det 
finns i ett system istället för i pappersform, vilket bidrar till effektivare arbete på lagret 
(Frazelle, 2002). En annan viktig del av IT-stödet är identifieringsmöjligheterna (Frazelle, 
2002). Streckkoder som enkelt läses av med en scanner är ett exempel, detta sparar 
mycket arbetstid och ökar säkerheten, jämfört med om motsvarande sifferkod skulle läsas 
av manuellt (Frazelle, 2002). Användningsområdena för IT inom lagerverksamhet kan 
delas upp i hårdvara, informationssystem och kunskap. De referenser som ligger till 
grund för detta beslutsområde och vilka val som finns framgår av Tabell 12 och 
presenteras närmare i kommande avsnitt. 

Tabell 12: Referenser för IT-stöd 

 Hårdvara Informationssystem Kunskap 

Frazelle (2002) x x X 

Fredholm (2006) x x X 

Magnusson & 
Olsson (2008) 

 x  

3.8.1 Hårdvara 

Med hårdvara syftar man till de fysiska produkterna som krävs för att IT-stöd ska kunna 
användas inom verksamheten. Hårdvara består av bland annat datorer, servrar, 
handdatorer och streckkodsläsare (Fredholm, 2006). Det förekommer att företag köper 
in prestanda från en leverantör, istället för enbart hårdvara. Leverantörens uppgift är då 
att leverera hårdvara med den prestanda företaget betalar för. Företaget behöver då inte 
oroa sig för att prestandan inte räcker till, utan ansvaret ligger hos leverantören. 
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3.8.2 Informationssystem 

Med informationssystem menas det system som tillämpas i hårdvaran och är till för att 
underlätta verksamheten. Informationssystemet ger ofta översikt och kontroll över hela 
verksamheten och det blir lika lätt att få reda på lagersaldo som att se försäljningsstatistik, 
vilket bidrar till att rationell styrning möjliggörs (Magnusson & Olsson, 2008). I stort sett 
har alla företag ett informationssystem, vanligen i form av ett affärssystem. Många av 
dessa har moduler med stöd för lagerhantering (Magnusson & Olsson, 2008) och 
logistikverksamhet (Fredholm, 2006). Omfattningen på modulerna är varierande, från 
ytterst begränsade, till mer avancerade (Magnusson & Olsson, 2008). Fördelarna är 
många, valet av IT-stöd ligger till grund för hur bra företaget kommer lyckas med sin 
lagerverksamhet (Frazelle, 2002). 

Warehouse Management System (WMS) 

För den interna hanteringen är lagersystemet ett viktigt verktyg för att uppnå hög 
effektivitet (Fredholm, 2006). Ett avancerat lagersystem kallas WMS och är till stor hjälp 
för de som arbetar på lagret, ett exempel är att det blir lättare att följa upp lagernivåer på 
en detaljerad nivå, trots att antalet produkter är många (Frazelle, 2002). Ett WMS ska 
enligt Fredholm (2006) innehålla följande: 

 Administrativt stöd 

 Administration av produkter 

 Kommunikation till mobila enheter 

 Information om hur plock och pack kan optimeras 

 Värdeskapande aktiviteter 

 Leveransinformation om inleveranser och utleveranser 

 Omflyttning av produkter på lagret 

 Returhantering 

 Inventeringsfunktioner där lagret värderas 

 Statistik om exempelvis in- och utleveranser och returer 

 Loggning för att kunna spåra enskilda ärenden 

 Spårbarhet av råmaterial 
 
Enligt Baudin (2004) ger WMS vissa begränsningar. Eftersom det är ett komplicerat 
system blir följden att arbetarna fungerar som komplement till systemet, istället för att 
använda systemet som komplement i arbetet.  

3.8.3 Kunskap 

Det är inte alltid bäst att välja det mest avancerade systemet, utan det gäller att se till att 
systemet underlättar verksamheten på bästa sätt (Fredholm, 2006). Att personalen kan 
hantera systemet på ett effektivt sätt är i vissa fall viktigare än att systemet är avancerat 
för att verksamheten ska utvecklas och bli bättre (Frazelle, 2002). Om systemet innehåller 
funktioner som är svåra och tidskrävande för personalen att hantera kan det istället bidra 
till att effektiviteten på lagret sjunker (Baudin, 2004). Vanligt förekommande aktiviteter 
bör vara så enkla som möjligt, och IT-stödet ska bara ge den information som är relevant 
för personalen (Baudin, 2004).  
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Syfte med färdigvaulager 

4 Strukturering av modell 
I detta kapitel har de olika beslutsområden som identifierats under litteraturstudierna strukturerats i en modell för 

lagereffektivisering. Modellen är framtagen för att underlätta beslutsfattandet vid arbete med effektiviseringar inom 

lagerverksamhet. Effektiviseringsmodellen visar vad som ingår i varje beslutsområde och vilka olika val som finns 

inom respektive beslutsområde. Genom effektiviseringsmodellen kan frågeställning två besvaras då beslutsområdena 

struktureras i en modell. Modellen utvecklas sedan i kapitel sex för att med hjälp av analysen kunna besvara 

frågeställning två fullständigt. 

4.1 Modellens uppbyggnad 

De identifierade beslutsområdena är strukturerade i den logiska ordning författarna anser 
att det är lämpligt att arbeta med effektiviseringar. Modellens uppbyggnad illustreras av 
Figur 5. Förklaring av samtliga beslutsområden och ordningen de strukturerats i förklaras 
i detta kapitel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Syfte med färdigvarulager 

Innan effektiviseringsarbete inom de olika beslutsområdena påbörjas är det viktigt att ha 
förståelse för vad färdigvarulagrets syfte är (Lumsden, 2006). Syftet med färdigvarulagret 
är bland annat kopplat till företagets värderingar och målsättningar (Storhagen, 2011). 
Syftet med färdigvarulagret ses inte som ett eget beslutsområde, utan något som påverkar 
valen som görs inom respektive beslutsområde. Om syftet med färdigvarulagret till 
exempel är att erbjuda hög leveransservice till kunderna bör företaget alltid ha detta i 
åtanke vid effektiviserings-arbete. Utifrån syftet med färdigvarulagret påverkas samtliga 

Figur 5: Modellens uppbyggnad. 
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beslutsområden på olika sätt. Med detta som grund bildas första frågan som måste 
besvaras vid arbete med modellen: 

 Vad är syftet med färdigvarulagret? 

4.3 Lagerlayout 

Utformningen av lagret görs för att uppnå en hög utnyttjandegrad på lagret samtidigt 
som orderplockningsprocessen för produkterna ska skötas på ett effektivt sätt (Glock & 
Grosse, 2012). Det finns två huvudprinciper att välja mellan vid val av lagerlayout, dessa 
är linjärt- och U-format flöde (Lumsden, 2006). I båda alternativen kan zonindelning 
tillämpas (Jonsson & Mattsson, 2005). Zonindelning får bättre effekt vid U-format flöde, 
eftersom det möjliggör att transportsträckan blir kortare (Glock & Grosse, 2012). Utifrån 
syftet med färdigvarulagret kan någon av principerna anses mer lämplig än den andra. 
Det finns fördelar och nackdelar med båda principerna. Valet av lagerlayout grundar sig i 
hur många olika produkter företaget ska lagra och hur frekvent produkterna plockas. Om 
företag till exempel ska lagra stora volymer av ett fåtal produkter anses ett linjärt flöde 
lämpligast (Lumsden, 2006).  

Valet av lagerlayout görs främst när ett nytt lager ska byggas. En ändring av lagerlayout 
hos ett befintligt lager kan innebära omfattande ombyggnationer. Valet av lagerlayout 
görs när syftet med färdigvarulagret är fastställt, och är det första steget i modellen. Efter 
valet av lagerlayout kan beslut tas kring vilket eller vilka förvaringssystem som ska 
användas. Frågor som behöver besvaras för att underlätta valet av lagerlayout är: 

 Ska ett linjärt flöde tillämpas? Varför? 

 Ska ett u-format flöde tillämpas? Varför? 

 Bör en zonindelning tillämpas? Varför? 
 

4.4 Förvaringssystem 

När ett företag har fastställt vilken lagerlayout som ska tillämpas bör beslut kring 
förvaringssystem tas. Förvaringssystem innefattar den utrustning som behövs för att lagra 
företags produkter, till exempel olika ställage och truckar (Jonsson & Mattsson, 2005). 
Vid val av förvaringssystem finns ett antal faktorer att ta i beaktning.  

Förvaringssystem kan antingen vara manuella eller automatiserade. Manuella 
förvaringssystem innefattar bland annat olika typer av ställagelager och fristapling. 
Automatiserade förvaringssystem består av olika typer av automatlager. Olika parametrar 
avgör vilket förvaringssystem som passar bäst och därmed bör tillämpas. Produkternas 
hållbarhet är ett exempel på en parameter som kan tas i beaktning. Om hållbarheten på 
produkterna är begränsad måste produkterna alltid vara tillgängliga att plockas, för att 
undvika inkurans. Fristapling är då inte någon lämplig metod, utan ställagelagring eller 
automatlager är ett bättre alternativ. Ställagelagring och automatlagring medför att alla 
produkter är tillgängliga och är således att föredra då produkterna har en begränsad 
hållbarhet. Fristapling är istället lämpligt att använda när företag kräver högt 
volymutnyttjande på lagret, i de fall volymutnyttjande är den parameter som tas i 
beaktning.   

Om företagets kärnprocess är lagerhantering kan automatlager vara att föredra för att 
uppnå konkurrensfördelar. Automatlager är ofta dyra och kräver stora investeringar. Att 
motivera införskaffande av ett automatlager kräver att ett stort antal produkter hanteras 
(Lumsden, 2006). Företaget kan på så vis nå ekonomiska fördelar, då ett automatlager är 
effektivare än manuell lagerhantering, och minimerar arbetskostnader (Baudin, 2004). 
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Ett sätt att välja det förvaringssystem som passar företaget bäst är att utgå ifrån den 
modell som Frazelle (2002) tagit fram. Modellen är anpassad för att kunna jämföra 
fristapling, ställagelagring med en i djup, ställagelagring med två i djup och 
automatlagring, därmed kan det lämpligaste förvaringssystemet väljas. I modellen 
analyseras aspekter såsom hållbarhet, tillgänglighet och volymutnyttjande och utvärderas 
på en skala 1-6 där 1 är lämpligast och 6 är minst lämplig. Sammanställning av val av 
förvaringssystem visas i Tabell 13. 

Tabell 13: Val av förvaringssystem, utifrån Frazelle (2002) modell. 

 Fristapling 
Ställagelagring 

(en i djup) 
Ställagelagring 

(två i djup) 
Automatlagring 

Kostnad per pallplats 1 4 3 6 

Fyllnadsgrad 1 4 3 2 

Lageråtkomst 6 1 3 1 

Inventeringsmöjligheter 6 1 3 1 

Tillämpning av FIFO 6 1 3 1 

Enkel installation 1 3 3 6 

 

Efter valet av förvaringssystem gjorts, kan beslut tas om hur produkterna ska placeras på 
lagret för att uppnå hög effektivitet. Frågor som behöver besvaras för att underlätta 
beslut om val av förvaringssystem är: 

 Vad får varje lagerplats kosta? Varför? 

 Vilken fyllnadsgrad krävs? Varför? 

 Behöver alla produkter kunna nås utan omflyttning? Varför? 

 Till vilken grad krävs inventeringsmöjligheter? Varför? 

 Behöver FIFO tillämpas? Varför? 

 Krävs enkel installation? Varför? 

 Bör fler än ett förvaringssystem tillämpas? Varför? 
 

4.5 Artikelplacering 

Vid placering av produkterna finns två övergripande metoder att tillämpa. Dessa är fast 
eller flytande artikelplacering. Valet av att tillämpa fast eller flytande artikelplacering beror 
på ett antal olika faktorer inom lagerverksamheten och båda metoderna kan uppnå hög 
effektivitet i olika avseenden (Muller, 2011). Det finns fördelar och nackdelar med båda 
alternativen och inget anses bättre än den andra (Muller, 2011).  

En ABC-klassificering kan tillämpas för att placera produkterna på lagret, där placeringen 
styrs av olika parametrar (Axsäter, 1991; Lumsden, 2006; Rudberg, 2007). En ABC-
klassificering kan tillämpas vid både fast och flytande artikelplacering. Vid flytande 
artikelplacering krävs dock att IT-stödet tar hänsyn till de parametrar som ingår i ABC-
klassificeringen (Fredholm, 2006). Det är viktigt att företag har en klar målsättning över 
vad ABC-klassificeringen ska uppnå, för att inte fel parametrar ska användas. 
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Utöver ABC-klassificering och valet av fast eller flytande artikelplacering finns andra 
aspekter som påverkar artikelplaceringen på lagret. Enligt Jonsson & Mattson (2005) kan 
beslut om var produkter ska placeras grunda sig på vilka produkter som är fysiskt 
lämpligt att lagra vid varandra. Ingår till exempel produkterna ofta i samma order kan det 
vara lämpligt att placera dessa i närheten av varandra. Detta innebär att kunskap om 
produkterna på lagret och dess efterfrågan ligger till grund för artikelplaceringen. 
Placeringen kan då följa ett antal olika placeringsprinciper. Detta sätt kan vara lämpligt 
hos vissa företag, men kräver stor kunskap om produkterna. Frågor som behöver 
besvaras för att underlätta vid artikelplacering: 

 Ska fast artikelplacering tillämpas? Varför? 

 Ska flytande artikelplacering tillämpas? Varför? 

 Bör en ABC-klassificering genomföras? Varför? 

 Vilka parametrar ska användas vid en ABC-klassificering? Varför? 

 Var ska gränserna för klasserna gå? Varför? 

 Hur ska de olika klasserna behandlas? Varför? 

 Bör någon placeringsprincip tillämpas? Varför? 

 Bör ABC-klassificering kombineras med någon placeringsprincip? Varför? 

4.6 Uttagsmetoder 

När produkterna är utplacerade på lagret kan företag bestämma vilken eller vilka 
uttagsmetoder som ska användas vid plockning av kundorder för att minska körsträckan 
för truckarna på lagret. Det finns två huvudmetoder vid uttag från lager. Dessa är 
plockare till produkt och produkt till plockare.  

Principen plockare till produkt innebär att plockaren förflyttar sig på lagret och plockar 
de produkter som ingår i kundordern (Frazelle, 2002). Det finns olika metoder som kan 
tillämpas beroende på om det är produkter ur hela eller delar av sortimentet som ska 
plockas samt om en eller flera order plockas samtidigt (Lumsden, 2006). Principen 
produkt till plockare innebär att de efterfrågade produkterna transporteras, via 
automatlager eller transportband, till speciella plockstationer. Vid stationsplockning som 
är en princip av produkt till plockare blir plocktiderna per order korta eftersom 
körsträckan för truckarna minimeras (Oskarsson et al., 2004). Frågor som behöver 
besvaras för att underlätta val av uttagsmetoder är: 

 Ska uttag ske med hjälp av plockare till produkt? Varför? 

 Ska uttag ske med hjälp av produkt till plockare? Varför? 

 Är en mix det bästa alternativet? Varför? 

4.7 Plockhjälpmedel 

För att rätt produkter ska tas ut ur lagret krävs någon form av hjälpmedel. Dessa 
hjälpmedel kan vara antingen manuella eller elektroniska (Frazelle, 2002). 
Plockhjälpmedel handlar om att förmedla vilka produkter som ska plockas och olika 
metoder kräver olika grad av IT-stöd. Den traditionella plocklistan är pappersbaserad och 
information om kring vilka produkter som ska plockas finns på ett papper. Den främsta 
fördelen är att denna metod kräver låg grad av IT-stöd. En av nackdelarna är att det kan 
ta lång tid att hitta den information man söker, då mer information än nödvändigt finns 
på plocklistan. Elektroniska alternativ kan bestå av någon form av artikelavläsare, pick to 
voice eller pick to light. En fördel med de elektroniska alternativen är att arbetarna på ett 
smidigt sätt kan registrera produkterna och risken för felplock blir mindre. En nackdel är 
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att de elektroniska alternativen kräver högre grad av IT-stöd, vilket bidrar till högre 
kostnader. Frågor som behöver besvaras för att underlätta valet av plockhjälpmedel är: 

 Ska traditionell plocklista tillämpas? Varför? 

 Ska elektroniska plockhjälpmedel tillämpas? Varför? 

 Bör en kombination av dessa alternativ tillämpas? Varför? 

4.8 IT-stöd 

Val av IT-stöd kan ses som ett sista steg i modellen, då det är flera beslutsområden som 
påverkar vilken grad av IT-stöd som krävs. Exempelvis är ett fungerande IT-stöd mer 
eller mindre nödvändigt för att uppnå effektivt arbete vid flytande artikelplacering 
(Frazelle, 2002). IT-stödet kan också ge stöd för ett effektivare arbete vid en fast 
artikelplacering då det kan ha kontroll över många specifika produkter och lagerplatser. 
Ett IT-stöd ger möjligheter till ökad effektivitet av både det administrativa och det fysiska 
arbetet på lagret (Frazelle, 2002). Fredholm (2006) hävdar att det mest avancerade IT-
stöd inte nödvändigtvis behöver vara det bästa, utan det gäller att valet av IT-stöd 
underlättar verksamheten på bästa sätt. Ett avancerat IT-stöd med onödiga funktioner 
kan vara svårt för personalen att hantera. Därmed kan effektiviteten på lagret sjunka, 
istället för att öka (Fredholm, 2006). Frågor som behöver besvaras inför val av IT-stöd 
är: 

 Behövs IT-stöd inom lagerverksamheten? Varför?  

 Hur avancerat IT-stöd kräver lagerverksamheten? Varför? 
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5 Applicering av modellen 
I detta kapitel appliceras modellen på fallföretaget genom att samtliga beslutsområden med tillhörande 
frågor arbetas igenom. Genom appliceringen ges förslag på hur Toms AB bör arbeta inom respektive 
beslutsområde. I de fall dessa förslag skiljer sig från hur de arbetar i dagsläget kommer förbättringsförslag 
tas fram och presenteras. 

5.1 Fallbeskrivning 

Toms AB:s enhet i Habo grundades 1952 av bröderna Folke och Bengt Wärnbring och 
hette då Webes. Brödernas affärsidé var:  

”Att med kvalitet utveckla, rationellt producera och marknadsföra starka varumärken inom området 
sockerkonfektyr, med god lönsamhet för oss och våra kunder i norden.” 

Produkterna blev snabbt populära, försäljningen ökade och företaget växte. I samband 
med att Folkes söner tog över verksamheten bildade Webes och Karamellpojkarna ett 
gemensamt säljbolag på den svenska marknaden år 1983. Kort därefter lanserades 
ferraribilen som än idag är företagets största produkt. År 2002 slogs Webes ihop med 
danska Toms och Toms Sverige AB bildades. Efter sammanslagningen flyttade sälj- och 
marknadsavdelningen till Stockholm för att komma närmare kunderna. I dagsläget har 
företaget 80 anställda och omsätter cirka 310 miljoner kronor per år.  

När lagret i Habo byggdes var det enbart för att lagra de produkter som fabriken 
producerade. Lagret byggdes i direkt anslutning till fabriken, för att på så vis kunna 
leverera produkterna direkt från tillverkningen ut på lagret. När lagret byggdes ansågs det 
praktiskt att ha utlastning på motsatt sida från inleveransen av tillverkade produkter, för 
att på ett smidigt sätt kunna arbeta parallellt med in- och utlastning. I dagsläget blir 
enheten i Habo, utöver egen produktion, försedd med produkter från centrallagret i 
Danmark. På lagret i Habo används ställage, med en i djup och fem i höjd, för att lagra 
produkter. I dagsläget har Toms AB 1933 stycken ställageplatser. Plockpallar ställs på den 
nedersta nivån medan helpall lagras på nivå två till fem. Plockpallar innebär att pallen är 
bruten, dessa uppstår när kunder beställer mindre kvantiteter än hela pallar och står på 
den nedersta nivån för att vara mer tillgängliga.  

Produkterna har till viss del fasta platser de vanligtvis placeras på. Liknande produkter 
placeras vid varandra för att de ska vara lätta att hitta vid uttag. Dagens placering av 
produkterna är i stort sett samma som för tio år sedan och endast små förändringar har 
gjorts under årens gång. 

IT-stödet som används inom lagerverksamheten är till för att registrera att pallar är 
färdiga från produktionen eller mottagna från centrallagret i Danmark. Från 
produktionen hos Toms AB kommer pallar utrustade med en pallflagga. Pallflaggan 
innehåller nödvändig information om pallen såsom datum och batchnummer. Personalen 
scannar in pallen i systemet och efter inplastning placeras varje pall i ställagen. 

När en kundorder ska plockas skrivs en plocklista ut. Plocklistan innehåller information 
om vilka produkter som ska plockas samt vilket batchnummer den specifika produkten 
har. Systemet registrerar vilka produkter som ska plockas och produkterna väljs ut i 
nedanstående ordning av systemet: 

 Helpall går före plockpall då en hel pall beställs, detta för att undvika onödigt 
arbete i form av hantering. 

 De produkterna med tidigast bäst före datum plockas först 
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När kundordern är färdigplockad registrerar personalen att plockordern är slutförd varpå 
systemet uppdateras och lagersaldot uppdateras. 

5.2 Syfte med färdigvarulager 

Toms AB är ett etablerat varumärke främst inom lösviktsgodis och kunderna visar stort 
förtroende för Toms AB. Leveransservice tillsammans med produkternas höga kvalitet 
ses som ordervinnare för företaget. Servicen till kunderna värderas därför högt och de vill 
alltid kunna leverera de produkter som efterfrågas i rätt tid, i rätt kvalité och i rätt 
kvantitet. Detta i kombination med att efterfrågan varierar medför att de behöver relativt 
höga volymer av produkterna i lagret. Toms AB är medvetna om att lagret binder stora 
mängder kapital, men värderar servicen till kunderna högre än de kostnader som uppstår 
vid lagring. Syftet med Toms AB färdigvarulager blir således att erbjuda sina kunder hög 
leveransservice. 

5.3 Lagerlayout 

Här beskrivs hur Toms ABs lagerlayout ser ut i dagsläget, varpå förbättringsförslag för 
ökad effektivitet presenteras. 

5.3.1 Dagsläge 

Lagerlayouten på lagret skiljer sig beroende 
på om produkterna tillverkas i Habo eller 
kommer från centrallagret i Danmark. De 
produkter som tillverkas i Habo 
transporteras, via ett rullband, direkt in på 
lagret. Utlastning av produkterna sker på 
andra sidan av lagerbyggnaden och dessa 
produkter får således ett linjärt flöde genom 
lagret. De produkter som kommer från 
centrallagret i Danmark kommer med lastbil 
och transporteras in på lagret via 
lastportarna. Utlastningen sker från samma 
lastportar och dessa produkter får då ett U-
format flöde genom lagret. 

Figur 6: Lagerlayout hos Toms AB 
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Att en kombination av linjärt- och U-format flöde tillämpas möjliggör att Toms AB kan 
utnyttja fördelarna från båda principerna. Som följd av det linjära flödet finns det inga 
hinder för att arbeta parallellt med in- och utlastning av dessa produkter. Samtidigt 
utnyttjar Toms AB det U-formade flödets fördelar genom artikelplaceringen, de 
produkter som kommer från centrallagret i Danmark placeras nära in- och 
utlastningsytan för att minimera körsträckan för truckarna. En ändring av lagerlayout 
skulle vara kostnadskrävande då ombyggnationer skulle vara nödvändiga. Toms ABs 
lagerlayout illustreras av Figur 6. 

5.3.2 Förbättringsförslag 

Då lagerlayouten skiljer sig mellan de produkter 
som tillverkas i Habo och de som tillverkas i 
Danmark anses det lämpligt att göra en 
zonindelning av lagret. Genom en zonindelning 
kan de produkter som levereras från Danmark 
få tillgång till de lagerplatser som finns närmast 
in- och utlastningsytan. Genom att göra denna 
uppdelning utnyttjas den U-formade 
lagerlayouten maximalt. Förslag på zonindelning 
framgår av Figur 7, där det rödmarkerade är 
platser avsedda för produkter som levereras från 
Danmark, vilket är 37 procent av lagerplatserna. 
De grönmarkerade platserna är avsedda för 
produkter som tillverkas i Habo, vilket är 63 
procent av lagerplatserna. Den procentuella 
indelningen har gjorts efter procentuella 
medelvärden av respektive produkt i lager under 
2012. 

Ett moment som i dagsläget är tidskrävande och omständigt för personalen är att 
inplastningsmaskinen är placerad på utlastningssidan av lagret. Samtliga pallar som 
levereras från produktionen plastas in innan de lagerförs, vilket bidrar till onödigt långa 
körsträckor för truckarna. En omplacering enligt Figur 7 skulle minska dessa körsträckor 
betydligt och därmed öka effektiviteten på lagret. Det som talar emot denna flytt av 
plastmaskinen är att plockpallar måste plastas in innan utleverans. Då det är fler pallar 
som kommer från produktion än vad som är plockpallar, anses denna förflyttning 
lämplig. 

Författarna anser att den kombination av linjärt- och U-format flöde som används i 
dagsläget är lämplig, då försörjningen av produkterna till lagret sker från olika sidor, 
medan utlastningen av produkter endast sker på ena sidan. En ändring av lagerlayout 
skulle vara kostnadskrävande då en ombyggnation av lagret skulle krävas. I dagsläget 
finns ingen tydlig zonindelning, vilket medför att det U-formade flödet inte utnyttjas 
maximalt och författarna anser att en tydlig zonindelning är att föredra. Författarna anser 
vidare att plastmaskinen antingen behöver flyttas enligt Figur 7 eller att Toms AB 
investerar i ytterligare en plastmaskin för att uppnå högre effektivitet. 

Figur 7: Förslag på lagerlayout. 
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5.4 Förvaringssystem 

Här beskrivs vilket förvaringssystem Toms AB använder i dagsläget, varpå 
förbättringsförslag för ökad effektivitet presenteras. 

5.4.1 Dagsläge 

Toms AB:s målsättning är att hålla en hög leveransservice gentemot sina kunder och att 
FIFO ska kunna tillämpas då produkterna har en begränsad hållbarhetstid. Utifrån 
modellen finns två alternativ vid val av förvaringssystem. Dessa är manuellt 
förvaringssystem eller automatiserat förvaringssystem.  

Fristapling är ett manuellt förvaringssystem men är inte ett lämpligt alternativ hos Toms 
AB. Anledningen till detta är att FIFO inte kan tillämpas utan omplacering av andra 
produkter. Utöver detta är Toms AB:s produkter för ömtåliga för att staplas på varandra 
vilket är ytterligare en anledning till att fristapling inte är något lämpligt alternativ.  

I dagsläget använder Toms AB ställage med en i djup vid lagring av sina produkter. Med 
ställagelagring kan Toms AB hålla en hög leveransservice gentemot kunder och FIFO 
kan tillämpas då alla produkter alltid är tillgängliga. Under högsäsong uppstår dock ofta 
platsbrist i ställagen. Vid dessa tidpunkter måste Toms AB utnyttja den golvyta som finns 
i truckgångarna. Detta skapar en stressig och rörig situation för personalen och extra 
arbete uppstår då omflyttning av pallar krävs för att få tillgång till ställageplatserna. 

5.4.2 Förbättringsförslag 

För att undvika platsbrist under högsäsong skulle Toms AB kunna tillämpa 
ställagelagring med två i djup. Fördelen med ställagelagring med två i djup är att hälften 
av truckgångarna krävs i jämförelse med ställagelagring med en i djup. Detta skulle 
medföra att fler ställage får plats på lagret vilket ger en högre lagringskapacitet och risken 
för platsbrist under högsäsong skulle minska. Nackdelen är dock att det blir svårare att 
tillämpa FIFO utan omplacering av produkter då endast en av de två pallarna är direkt 
åtkomlig. 

Automatlager är ett automatiserat förvaringssystem och är en effektiv lagringsmetod där 
hög leveransservice kan erbjudas och FIFO kan tillämpas. Automatlager kräver dock en 
stor investering vid införskaffning samt att det är kostsamt att installera och underhålla. 
För att ett automatlager ska vara ekonomiskt lönsamt bör plockfrekvensen uppgå till 
minst 100 pallar per timme (Lumsden, 2006). På Toms AB hanteras i snitt 400 pallar per 
dag vilket skulle innebära varje lagerplats skulle bli allt för kostsam och därmed är 
införskaffning av automatlager svårt att motivera hos Toms AB.   

Toms AB bör välja mellan att använda sig av det nuvarande förvaringssystemet eller byta 
till ställagelagring med två i djup. En ändring till ställagelagring med två i djup innebär 
investeringar, men ökar utnyttjandegraden och risken för platsbrist minskar. En 
kombination mellan ställagelagring med en och två i djup skulle också kunna ses som ett 
alternativ, då båda dess fördelar kan utnyttjas. 

5.5 Artikelplacering 

Här beskrivs hur Toms ABs artikelplacering ser ut i dagsläget, varpå förbättringsförslag 
för ökad effektivitet presenteras. 
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5.5.1 Dagsläge 

Toms AB utgår inte ifrån någon speciell artikelplaceringsmetod på lagret. Enligt 
lagerchefen är placeringen en gång i tiden utformad efter uttagsfrekvens. Då 
uttagsfrekvensen förändras både med säsonger och under årens gång, är denna till stora 
delar inte längre aktuell. Produkternas placering har trots detta inte förändrats. Det 
gjordes försök att införa fasta pallplatser för produkterna men detta fungerade endast 
under en begränsad period eftersom platsbrist uppstod. Fasta pallplatser skulle bli 
problematiskt under högsäsonger då tillfälliga produkter tillkommer för att sedan 
försvinna ur sortimentet. Lagerchefen tror att det skulle vara ett bättre alternativ med 
flytande artikelplacering. Detta alternativ undersöktes 2002, när företaget blev uppköpta 
av Toms AB, men realiserades aldrig på grund av att det skulle innebära investeringar av 
IT-stöd som inte gick att motivera. I dagsläget används en kombination av fasta och 
flytande artikelplacering. Varje produkt har bestämda platser de vanligtvis placeras på och 
vid behov placeras de på närliggande platser. 

Då volymerna på de olika produkterna skiljer över tiden anses en fast artikelplacering inte 
lämplig. Lagret skulle då behövas dimensioneras efter maximal volym av samtliga 
produkter och i dagsläget har inte Toms AB tillräckligt många pallplatser för fast 
artikelplacering på lagret. Om fast artikelplacering skulle tillämpas krävs en omfattande 
utbyggnad av lagret, samtidigt som många platser skulle stå tomma under lågsäsong. 

En flytande artikelplacering utnyttjar lagrets yta på ett effektivare sätt än fast 
artikelplacering och kan ses som ett lämpligt alternativ. Det skulle dock kräva 
investeringar i form av avancerat IT-stöd. En flytande artikelplacering skulle också öka 
personalens arbetsbelastning, då placeringen av produkterna skulle kunna medföra att 
högfrekventa produkter placeras på platser långt ifrån utlastningen. Detta skulle kunna 
undvikas om IT-stödet tog hänsyn till uttagsfrekvens på produkterna och graden av 
tillgänglighet på platserna i lagret.  

5.5.2 Förbättringsförslag 

Kombinationen av fast och flytande artikelplacering som används i dagsläget anses vara 
det lämpligaste alternativet. Detta kräver inte lika hög grad av IT-stöd som flytande 
artikelplacering gör, samtidigt som det kan utnyttja fördelarna att högfrekventa produkter 
placeras på lättillgängliga platser i lagret. Att varje produkt har fasta platser underlättar 
även för arbetarna då de vet i vilken sektion produkterna vanligtvis placeras. 
Utplaceringen av produkterna kan dock göras genom en ABC-klassificering, då vissa 
produkter är mer högfrekventa än andra. 

Vid en ABC-klassificering hos Toms AB bör parametern antal orderrader per år 
användas då det är den parameter som påverkar effektiviteten på lagret. Detta för att 
denna parameter innefattar uttagsfrekvensen av varje produkt. Eftersom syftet med 
färdigvarulagret är att erbjuda en hög leveransservice till kunderna har detta bidragit till 
att Toms AB inte lägger någon större vikt vid kapitalbindningen som uppstår i 
färdigvarulagret.  
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I detta fall ger denna ABC-klassificering efter uttagsfrekvens störst effekt då fokus ligger 
på att effektivisera lagerverksamheten. ABC-klassificeringen har genomförts för 
respektive zon, alltså beroende på om produkterna tillverkas i Habo eller i Danmark. Vid 
ABC-klassificeringen bestämdes att A-produkterna skulle stå för 70 procent av antal 
orderrader per år, B-produkterna för 29 procent av antal orderrader per år och C-
produkterna för 1 procent av antalet orderrader per år. Denna uppdelning har gjorts för 
att komma så nära den uppdelning som Lumsden (2006) beskriver, där A, B och C 
produkterna ska stå för 20, 50 respektive 30 procent av antalet produkter. Detta 
sammanfattas i tabell 14 för Habo-produkterna och tabell 15 för Danmark-produkterna.  

Tabell 14: Antal produkter och uppdelning av produkter från Habo 

 
Andel av totala 

orderrader 
Antal produkter 

Procent av 
produkterna 

A produkter 70 % 33 22 % 

B produkter 29 % 80 52 % 

C produkter 1 % 40 26 % 

Totalt 100 % 153 100 % 

Tabell 15: Antal produkter och procentuell uppdelning av produkter från Danmark 

 
Andel av totala 

orderrader 
Antal produkter 

Procent av 
produkterna 

A produkter 70 % 60 19 % 

B produkter 29 % 155 48 % 

C produkter 1 % 104 33 % 

Totalt 100 % 319 100 % 

 

En ABC-klassificering med avseende på uttagsfrekvens medför att de produkter som har 
högst uttagsfrekvens kan placeras på de platser som medför kortast körsträcka för 
truckarna. ABC-klassificeringen måste göras för varje zon då lagret sedan tidigare är 
indelat i två zoner utifrån om produkterna produceras i Habo eller i Danmark. Genom 
denna metod utnyttjas fördelarna med det U-formade flödet på lagret, då produkterna 
med högst plockfrekvens placeras närmast in- och utlastningszonen. De produkter som 
har det linjära flödet placeras så att körsträckorna för truckarna minimeras och på så sätt 
kan effektiviteten på lagret öka. Hos Toms AB hanteras alla produkter likvärdigt vilket 
medför att samtliga produkter kan placeras ut enligt ABC-klassificeringen och ingen 
övrig placeringsprincip behöver tillämpas. 

Författarna anser att en kombination av fast- och flytande artikelplacering bör tillämpas. 
Utefter zonindelningen kan produkterna placeras in i färdigvarulagret utifrån ABC-
klassificeringen för att minimera körsträckorna för truckarna och därmed uppnå högre 
effektivitet. För fullständig ABC-klassificering av Habo-produkterna se bilaga 1 och för 
fullständig ABC-klassificering av Danmark-produkterna se bilaga 2. Fullständig data finns 
dock inte med i bilagorna på grund av att detta var känslig information för Toms AB. 
Denna information har överlämnats separat till Toms AB. 

5.6 Uttagsmetoder 

Här beskrivs hur Toms AB arbetar med uttagsmetoder i dagsläget. Inga förbättrings-
förslag har tagits fram då de i dagsläget använder lämpliga metoder. 
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5.6.1 Dagsläge 

När en produkt ska plockas från lagret tillämpas alternativet plockare till produkt, då de 
anställda kör truckar på lagret. Detta ses som ett lämpligt alternativ, då alternativet 
produkt till plockare skulle innebära allt för stora investeringar i form av automatlager. 
All information om ordern finns på en traditionell plocklista, vilket medför att det är 
smidigt att hela ordern plockas av samma plockare. Detta för att ihopblandning av order 
ska minimeras samtidigt som det av praktiska skäl bara finns en plocklista till varje order. 
Toms AB arbetar således efter metoden orderplockning. I vissa fall kan en order 
innehålla många orderrader och bestå av flera sidor. Dessa fall kräver mycket arbete och 
två plockare kan då hjälpas åt genom att dela på ordern. 

Zonplockning och orderplockning är svåra att motivera hos Toms AB då lagret är så pass 
litet och bara en mittgång finns. Vid dessa metoder måste även en sorteringsyta finnas 
tillgänglig vilket skulle innebära färre ställageplatser och platsbrist skulle med större 
sannolikhet uppstå under högsäsong. 

Författarna anser att Toms AB i dagsläget använder de uttagsmetoder som anses mest 
lämpliga för verksamheten då lagrets storlek i samband med utformningen av plocklistan 
medför att ingen annan metod anses lämplig. 

5.7 Plockhjälpmedel 

Här beskrivs hur Toms AB arbetar med plockhjälpmedel i dagsläget. Inga förbättrings-
förslag har tagits fram då de i dagsläget använder lämpliga plockhjälpmedel. 

Vid uttag av produkter får plockarna på Toms AB en traditionell plocklista. Plocklistan 
innehåller information om namnet på de produkter som ska plockas samt numret på den 
batch som produkten tillverkats i. Företagets IT-system väljer automatiskt ut de 
produkter som har legat längst tid i lagret. Det är därför viktigt att personalen följer de 
batchnummer som är angivna på plocklistan. Plockningen ställer höga krav på personalen 
då platsinformation inte framgår på plocklistan. Det kan ta lång tid att hitta en produkt, 
speciellt om den har placerats på någon plats som avviker från dess vanliga plats. Då 
plocklistan bara visar batchnumret och inte ställageplatsen produkten befinner sig på. 
Detta innebär att personalen måste memorera var produkterna inom respektive batch har 
placerats. Följs inte de batchnummer som anges på plocklistan uppstår stora problem då 
lagersaldot med respektive batch inte stämmer överens med systemet. Plockas fel batch 
kommer alltså systemet tro att batchen finns kvar och personalen kommer leta efter en 
pall som inte finns. 

Både plockhjälpmedlet pick to voice och pick to light skulle innebära att söktiden 
minskade kraftigt och att risken för felplock skulle minimeras. I dagsläget skulle dessa 
kräva för stora investeringar för Toms AB då detta alternativ lämpas bättre för mer 
omfattande lagerverksamhet.   

Artikelavläsare skulle kunna användas vid plockning av produkter. Det skulle i så fall 
innebära att systemet uppdaterades i realtid och att plocklistan skulle kunna finnas i 
någon form av handdator eller truckterminal. Även här skulle en investering krävas. 

Författarna anser att en artikelavläsare är ett alternativ eller att den traditionella 
plocklistan ska fortsätta användas. Tillsammans med IT-stödet ska plocklistan i så fall 
utvecklas i form av platsinformation, för att underlätta vid plockning av produkter. 
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5.8 IT-stöd 

Här beskrivs hur Toms AB använder IT-stöd i dagsläget, varpå förbättringsförslag för 
ökad effektivitet presenteras. 

5.8.1 Dagsläge 

Toms AB använder endast begränsat IT-stöd inom lagerverksamheten. Vid inleverans 
från centrallagret i Danmark räknar personalen antalet pallar och godkänner ordern om 
den stämmer överens med följesedeln. Hela följesedeln accepteras och pallarna 
registreras i systemet, varpå personalen placerar produkterna på lagret. Vid inleverans 
från tillverkningen kommer en pall in på lagret via ett rullband. Pallen är försedd med en 
pallflagga som innehåller information om pallen. Pallen scannas in i systemet, plastas in 
och ställs in i lagret.  

Vid uttag ur lagret plockas plocklistan och efter utleverans registreras hela plocklistan 
samtidigt och lagersaldot uppdateras. I dagsläget används IT-stödet således enbart för att 
registrera att produkter läggs in och tas ut ur lagret. IT-stödet har ingen funktion som 
visar var produkterna är placerade vilket ställer höga krav på personalen, då de måste veta 
var produkterna vanligtvis placeras. Följderna blir att det kan ta lång tid att hitta en 
produkt, speciellt om den tillfälligt placerats på någon annan plats än normalt. Detta 
system gör också att inlärningstiden för vikarier eller ny personal blir lång, vilket gör det 
svårt för Toms AB att använda tillfällig personal. 

5.8.2 Förbättringsförslag 

Ett IT-stöd som innehåller information om vilken sektion produkten befinner sig på 
skulle underlätta för arbetarna på lagret, då det i dagsläget är mycket tid som går åt att leta 
efter rätt produkt. Detta skulle innebära merarbete vid inlagring då personalen behöver 
registrera i vilken sektion produkterna placeras. Uppdelningen i sektioner istället för att 
varje pallplats blir unik medför att det administrativa arbetet inte blir allt för omfattande 
då personalen inte behöver registrera varje pall för sig utan kan till exempel registrera att 
10 pallar av exempelvis ferraribilar har placerats i sektion 12A. Detta skulle underlätta vid 
plockning då plocklistan visar vilken sektion produkten befinner sig på och skulle därmed 
innebära att personalen får leta bland 15 platser istället för att leta bland alla 1933 platser. 

Förslag på uppdelning av lagret i olika sektioner framgår av Figur 8 där varje ställagerad 
är uppdelat i sektionerna A till D utefter tillgänglighet. Denna uppdelning är endast till 
för att underlätta lokalisering av produkterna då de placerats i lagret och ska inte 
förväxlas med den genomförda ABC-analysen. Vidare är de platser som är placerade över 
mittgången märkta med M för att ett eventuellt system ska kunna urskilja även dessa 
platser. De platser som är markerade med P är de platser som tas upp av det rullband 
som kommer från produktion, här kan produkterna endast stå en kortare tid, då de ska 
tas om hand och ställas in i ställagen.  

En ytterligare högre grad av IT-stöd skulle innebära att IT-stödet innehöll information 
om vart varje pall ska placeras. IT-stödet skulle i dessa fall behöva innehålla information 
om uttagsfrekvens på samtliga produkter och information om samtliga platser. Detta 
skulle göra att även inlagringen underlättas då systemet meddelar var produkten ska stå. 

Författarna anser att Toms AB bör uppgradera sitt IT-stöd, antingen sektionsvis eller 
helautomatiserat.  
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Figur 8: Förslag på uppdelning av lagret i olika sektioner. 
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6 Analys av applicering 
I detta kapitel analyseras appliceringen av modellen och den slutgiltiga modellen för hur man bör arbeta 
med effektiviseringar inom lagerverksamhet tas fram. Utifrån analysen fastställs vilka beslutsområden i 
modellen som bör ändras eller vilka val som bör läggas till för att modellen ska passa ett färdigvarulager. 

Genom den slutgiltiga modellen kan frågeställning två besvaras. 

Syfte med färdigvarulager: Vid appliceringen av modellen visade det sig att syftet med 
färdigvarulagret indirekt påverkade samtliga beslutsområden då det ligger till grund för 
beslutsfattande inom de olika beslutsområdena. Exempelvis påverkar syftet val av 
förvaringssystem. Är syftet med lagret att uppnå hög kundservice måste alla produkter 
vara direkt tillgängliga och förvaringssystemet måste således kunna uppfylla detta syfte. 
Syftet med färdigvarulagret bör därför ligga kvar och sträcka sig över samtliga 
beslutsområden i modellen.  

Lagerlayout: Inom beslutsområdet lagerlayout fanns valen U-format flöde och linjärt flöde. 
Vid appliceringen framkom det att en mix av dessa var lämplig eftersom försörjningen av 
produkter till färdigvarulagret bidrog till att olika flöden uppstod. Alternativet mix av U-
format flöde och linjärt flöde bör därför läggas till i modellen. Valet av lagerlayout bör 
ske som ett första steg i modellen eftersom inga andra beslut kan tas innan lokalen och 
dess layout är fastställt. Val av lagerlayout tas främst vid uppförandet av nya lager och 
kan vara svårt att anpassa i ett befintligt lager. En zonindelning kan göras på både linjärt- 
och U-format flöde. 

Förvaringssystem: Inom beslutsområdet förvaringssystem fanns valen manuellt system eller 
automatiserat system. Vid appliceringen framgick det att det är dessa val som var 
lämpliga vid förvaring av färdiga produkter. Valet av förvaringssystem bör ske som ett 
andra steg i modellen då det påverkar vilken grad av IT-stöd som krävs, var produkterna 
ska placeras samt vilka uttagsmetoder som ska tillämpas. 

Artikelplacering: Inom beslutsområdet artikelplacering fanns valen fast eller flytande 
artikelplacering. Vid appliceringen framkom det att en kombination av dessa var möjlig 
och ansågs i detta fall mest lämplig. Beroende på vilket alternativ som väljs måste IT-
stödet anpassas därefter för att kunna genomföra en ABC-klassificering eller för att 
tillämpa andra placeringsprinciper. Val av artikelplacering bör ligga som ett tredje steg i 
modellen då det förutsätter att val av lagerlayout och förvaringssystem är fastställda. 

Uttagsmetoder: Inom beslutsområdet uttagsmetoder fanns valen plockare till produkt och 
produkt till plockare. Vid appliceringen framkom det att olika uttagsmetoder kan 
användas beroende på lagerverksamhetens omfattning. Vidare framgick det i teorin att 
olika uttagsmetoder är mer lämpliga att använda vid stora lager med mer omfattande 
lagerverksamhet för att kunna utnyttja fördelarna med respektive metod. Val av 
uttagsmetoder bör ligga som ett fjärde steg i modellen då olika uttagsmetoder kan 
tillämpas beroende på olika val vid lagerlayout, förvaringssystem och artikelplacering. 

Plockhjälpmedel: Inom beslutsområdet plockhjälpmedel fanns alternativen att ha manuella 
eller elektroniska plockhjälpmedel. Vid appliceringen framkom det att det är dessa 
alternativ som finns att tillämpa vid plockning av produkter från färdigvarulager. Valet av 
plockhjälpmedel beror på graden av IT-stöd och vilka uttagsmetoder som tillämpas och 
bör ligga som ett femte och sista steg i modellen.  
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Syfte med färdigvaulager 

IT-stöd: Inom beslutsområdet IT-stöd fanns alternativen inget IT-stöd eller IT-stöd. Vid 
appliceringen framkom det att valen bör baseras på grad av IT-stöd. Valen i modellen blir 
istället, låg grad av IT-stöd, medelhög grad av IT-stöd och hög grad av IT-stöd. Låg grad 
av IT-stöd innebär att endast in- och utleverans hanteras av systemet. Medelhög grad av 
IT-stöd innebär att förutom in- och utleverans finns viss information om var 
produkterna är placerade på lagret, detta kan läggas in manuellt och finns då i systemet. 
Hög grad av IT-stöd innebär att systemet sköts helt automatiskt och bestämmer den 
specifika plats produkten ska placeras på lagret. IT-stöd som beslutsområde påverkas av 
valen inom övriga beslutsområden och bör därför sträcka sig över förvaringssystem, 
artikelplacering, uttagsmetoder och plockhjälpmedel. 

Utifrån analysen av appliceringen framgick vilka beslutsområden som var möjliga att 
utveckla. Efter förändringarna fick modellen sin slutgiltiga uppbyggnad och frågeställning 
två kunde besvaras fullständigt. Modellens slutgiltiga uppbyggnad framgår av Figur 9. 
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Figur 9: Modellens slutgiltiga uppbyggnad. 
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7 Diskussion och slutsatser  

I detta kapitel diskuteras examensarbetets resultat och metod. Avslutningsvis sammanfattas de 
viktigaste huvudpunkterna och förslag ges till hur företaget kan arbeta vidare samt vad 
ytterligare studier kan fokusera på.  

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete är att konstruera en modell för hur effektiviseringsarbete 
av lagerverksamhet bör genomföras. Modellen ska behandla de beslutsområden som 
påverkar effektiviteten inom lagerverksamhet samt i vilken ordning dessa beslutsområden 
bör tas i beaktning. 

Vilka beslutsområden inom lagereffektivisering finns och vad innehåller dessa? 

Att arbeta med effektiviseringar inom hela försörjningskedjan är något som på senare tid 
fått allt större fokus då företag strävar efter kortare ledtider och konkurrenskraftiga 
priser. För att uppnå dessa effektiviseringar inom lagerverksamhet måste de områden 
som påverkar effektiviteten identifieras. De olika beslutsområdena som identifierades var 
lagerlayout, förvaringssystem, artikelplacering, uttagsmetoder, plockhjälpmedel och IT-
stöd. I dessa beslutsområden finns olika metoder att tillämpa. Olika referenser väljer att 
ta upp dessa metoder under olika beslutsområden. Författarna har gjort en bedömning 
om i vilket beslutsområde de olika metoderna är lämpliga att placera. Zonindelning är ett 
exempel på en metod som olika referenser placerar under olika beslutsområden. I detta 
fall ansågs det lämpligt att zonindelningen skulle placeras under lagerlayout, då en 
zonindelning i detta fall görs för att dela upp lagret i fler zoner som hanteras separat. 
Olika referenser använder i vissa fall olika begrepp och författarna har i de fall sett till 
innehållet för att avgöra om de menar samma saker eller inte, författarna har sedan själva 
valt vilket begrepp som ska användas i examensarbetet.      

Inom samtliga beslutsområden finns ett flertal olika metoder som kan tillämpas. 
Beslutsområdena kan inte ses som heltäckande då ett urval av vilka delar som ska 
förklaras mer djupgående har gjorts. Urvalet är baserat på vad som inom teorin anses 
vanligast och tas upp av flertal referenser. Exempelvis inom beslutsområdet 
förvaringssystem finns fler val än de som tas upp i avsnitt 3.4. Inom förvaringssystem 
behandlas bland annat inte hyllfackslagring, tryckställage, rullfackslagring, flyttbara 
ställage och paternosterlager. Författarna anser att de i urvalsprocessen till viss del 
påverkats av fallföretaget och hur de arbetar inom respektive beslutsområde. 

De beslutsområden som tagits fram täcker de delar som påverkar effektiviteten inom 
lagerverksamhet och därför är en strukturering av dessa beslutsområden i en modell 
lämplig att genomföra för att underlätta för framtagning av effektiviseringsmöjligheter. 

 

 

 

 

 

 

 



Diskussion och slutsatser 

 41   

Hur bör de olika beslutsområdena för lagereffektivisering struktureras i en 
modell? 

De olika beslutsområdena är strukturerade i den logiska ordning författarna anser det 
lämplig att arbeta med effektiviseringar. Författarna har försökt motivera denna ordning i 
kapitel 4, men det finns inget som säger att det med säkerhet är den optimala ordningen 
eftersom det i dagsläget inte finns någon liknande modell. För att styrka denna ordning 
kunde intervjuer med någon person som har lång erfarenhet av effektiviseringsarbete 
inom lagerverksamhet gjorts. Något som talar mot denna ordning i modellen är att 
många beslutsområden påverkar varandra, detta medför att val som görs sent i modellen 
kan påverka tidigare val. Författarna anser därför att det är viktigt att gå igenom varje 
beslutsområde och svara på frågeställningarna för att sedan se till helheten innan beslut 
tas inom respektive beslutsområde. 

Inom varje beslutsområde har generella frågeställningar tagits fram. Dessa 
frågeställningar kan ses som en mall vid applicering av modellen hos företag. Att frågorna 
är generella styrker modellens användarvänlighet, då frågorna underlättar för 
beslutsfattande inom respektive beslutsområde. 

Vid appliceringen arbetades varje beslutsområde igenom och alla frågor besvarades. Vid 
appliceringen framkom det även nya frågeställningar som också besvarades och togs med 
till den slutgiltiga modellen. Den ordning beslutsområdena strukturerades i under 
struktureringen av modellen fungerade till stora delar under appliceringen. De delar som 
inte framgick i fasen där modellen strukturerades, kompletterades vid appliceringen. 
Detta medförde att modellen fick sitt slutgiltiga utseende. Förutom modellen kan företag 
använda sig av appliceringen som mall vid genomgång av modellen. Arbetet med 
effektiviseringar blir lättare att genomföra med hjälp av modellen, varpå önskat resultat 
blir lättare att uppnå. 

Förbättringsförslag 

Appliceringen på Toms AB inleddes med att fastställa syftet för färdigvarulagret. Ett klart 
syfte med lagret är nödvändigt för att rätt beslut ska kunna tas inom respektive 
beslutsområde. Är syftet till exempel att erbjuda kunderna hög leveransservice ska 
samtliga beslutsområden stödja detta syfte. 

Då Toms AB använder en kombination av U-format och linjärt flöde bidrog detta till 
ytterligare ett val i modellen. Inom beslutsområdet lagerlayout framkom det att Toms AB 
bör göra en zonindelning av lagret, baserat på om produkterna levereras från Danmark 
eller om de produceras i Habo. Eftersom de produkter som levereras från Danmark har 
ett U-format flöde på lagret bör de placeras i zonen närmast in – och utleverans. De 
produkter som produceras i Habo får ett linjärt flöde på lagret, och den totala 
transportsträckan för dessa produkter påverkas inte så mycket av zonindelningen. 
Eftersom inleveranserna till lagret sker från olika sidor av lagerbyggnaden ger denna 
zonindelning störst effekt. 

Toms AB bör flytta en plastmaskin som står placerad då onödigt långa körsträckor med 
truckarna uppstår för de produkter som levereras från produktionen. Dock bidrar detta 
till vissa problem, då plockpallar plastas in efter plockning. En placering som i dagsläget 
är optimal för plockpallar, men inte för de pallar som levereras in från produktionen. Då 
det är fler pallar som kommer från produktionen bör Toms AB överväga att flytta 
maskinen då placeringen bör utgå från dessa pallar. Det optimala skulle vara att investera 
i ytterligare en plastmaskin, för att på så sätt kunna plasta pallar på två olika ställen. 
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Inom beslutsområdet artikelplacering ansågs en mix av fast och flytande artikelplacering 
var mest lämplig då fast artikelplacering kräver för stora lagerytor och flytande 
artikelplacering för stora investeringar i form av IT-stöd. För att underlätta utplacering av 
produkterna i lagret genomfördes en ABC-klassificering som baserades på antal 
orderrader produkten fanns med på under år 2012. Detta är den mest lämpliga parameter 
att utgå från då det talar om hur många gånger personalen hämtar en viss produkt. Andra 
parametrar som skulle kunna användas är volymvärde, täckningsbidrag, 
anskaffningsledtid och produktegenskaper. Då syftet med modellen var att öka 
effektiviteten och för att Toms AB inte ansåg att någon annan parameter var lämplig 
anses denna ABC-klassificering ge störst effekt. ABC-klassificeringen baseras på listor för 
utleveranser under år 2012. En ABC-klassificering genomfördes för respektive zon och 
framgår av bilaga 1 och bilaga 2. ABC-klassificeringen skulle kunna grunda sig på flera års 
lageruttag för att ge en mer rättvisande bild av uttagen från lagret. Författarna anser dock 
att data från år 2012 är mest aktuell och har därför använts. 

En uppgradering av IT-stödet på lagret skulle innebära investeringar. Genom att 
begränsa komplexiteten i IT-stödet kan investeringarna begränsas. En uppgradering av 
IT-stödet skulle troligtvis öka effektiviteten på lagret avsevärt. Ett IT-stöd med 
funktionen att kunna registrera vilken sektion produkterna placeras på är ett lämpligt 
alternativ. Detta alternativ kräver relativt små investeringar i jämförelse med ett mer 
omfattande system, men underlättar arbetet avsevärt. Det viktigaste är att inregistreringen 
görs på ett smidigt sätt med lämpliga hjälpmedel, så att den tid som läggs på att registrera 
in produkter på lagret inte överstiger den tid det tar att leta efter produkterna i dagsläget. 
Rutinerna för plockning skulle bara förändras i den utsträckning att information 
angående vilken sektion produkterna befinner sig på framgår av plocklistan. Rutinerna 
för inleverans av produkterna skulle till viss del förändras då momentet att registrera var 
produkter placeras tillkommer. Detta skulle kunna göras exempelvis via en handdator, 
eller efter inleverans via en stationär dator. 

 

7.2 Implikationer 

Resultatet av detta examensarbete har bidragit till en utveckling av befintliga teorier inom 
ämnesområdet. Denna utveckling har gjorts genom framtagning av en modell för hur 
effektivisering inom färdigvarulager ska genomföras. Modellen har sedan applicerats och 
korrigerats i en fallstudie för att få sitt slutgiltiga utseende.   

Detta examensarbete visar att arbete med effektiviseringar inom lagerverksamhet kan 
göras inom olika områden. Inom de olika områdena finns det val som måste göras och 
beslut som måste tas. Det framgår även att syftet med färdigvarulagret kan påverka valen 
som görs och att graden av IT-stöd direkt påverkar valen inom flertal beslutsområden. 
För olika företag kan det vara olika beslutsområden som behöver arbetas igenom mer än 
andra och vissa beslutsområden kan vara svåra att påverka. Det är viktigt att företag ser 
modellen som en helhet, då beslut som tas inom de olika beslutsområdena påverkar 
varandra. 

Modellen kan ses som ett hjälpmedel vid arbete med effektiviseringar då företag själva 
slipper identifiera, studera och utvärdera de beslutsområden som finns. Att arbeta med 
modellen förutsätter att företaget är positivt inställda till förändringar, vilket lättast 
uppnås då det sedan tidigare finns problem inom ett visst område. Appliceringen av 
modellen i fallstudien ger exempel på hur arbetet med modellen kan genomföras och hur 
förbättringsförslag kan tas fram.  
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7.3 Metoddiskussion 

De metoder som har använts för att kunna genomföra examensarbetet och uppnå syftet 
är litteraturstudier och en fallstudie. 

7.3.1 Litteraturstudier 

För att kunna identifiera de beslutsområden som påverkar effektiviteten i 
lagerverksamheten har litteraturstudier genomförts. Litteraturstudier ses som ett lämpligt 
alternativ då ämnet sedan tidigare är väl utforskat och mycket litteratur inom ämnet finns 
tillgängligt. Inledningsvis studerades grundläggande litteratur för att få en uppfattning om 
vilka beslutsområden som påverkade effektiviteten i lagerverksamheten. När 
beslutsområdena var fastställda studerades mer ingående litteratur för att få djupare 
inblick av varje beslutsområde. Litteraturstudier var den lämpligaste metoden för att få en 
övergripande bild kring vad som påverkar effektiviteten och vad varje beslutsområde 
innefattar. Dessa bildade tillsammans det teoretiska ramverket. 

När det teoretiska ramverket var sammanställt utformades en modell för hur 
lagereffektiviseringen skulle genomföras. I modellen visas varje beslutsområde och vilka 
olika val som finns att tillämpa. Beslutsområdena strukturerades i den ordning som 
ansågs lämplig vid arbete med effektiviseringar. Eftersom det inte fanns någon modell 
för lagereffektivisering sedan tidigare anses detta vara det ända möjliga tillvägagångssättet. 
För att komplettera modellen i både innehåll och struktur har utöver litteraturstudier en 
fallstudie genomförts.  

7.3.2 Fallstudie 

Fallstudien innehöll intervjuer, observationer och dokument i form av sekundärdata. 
Fallstudien genomfördes för att applicera modellen. Via fallstudien framgick det vilka 
beslutsområden som var möjliga att applicera.  Fallstudien bidrog även till att modellen 
kunde utvecklas vidare i form av annan struktur och att fler val blev möjliga.  

Intervjuer genomfördes med personal hos Toms AB. Till en början var det för att få 
klarhet i hur de arbetade med de olika beslutsområdena och därmed kunna formulera en 
fallbeskrivning. Dessa intervjuer var av halvstrukturerad karaktär vilket var lämpligt då 
författarna inte var insatta företaget och ville skapa en grundläggande uppfattning om hur 
de arbetade inom de olika beslutsområdena Frågorna skickades in i förväg till 
respondenten för att ge möjlighet till förberedelser. Detta anses vara en lämplig metod 
för att göra intervjuerna tidseffektiva samt för att få ut relevant information. I ett senare 
skede användes intervjuer för att få svar på frågorna som togs fram under struktureringen 
av modellen. Vid dessa tillfällen var intervjuerna av strukturerade karaktär och slutna 
frågor ställdes. Denna metod var lämplig för att få ut specifik information om de olika 
valen i varje beslutsområde. Efter varje intervju sammanställdes de anteckningar som 
gjorts under intervjuerna. Detta är ett lämpligt tillvägagångssätt för att minimera att 
information går förlorad. För att ingen information skulle gå förlorad kunde intervjuerna 
spelats in. Intervjuer genomfördes med personer som har olika ansvarsområden. Detta 
för att få flera infallsvinklar på lagersituationen. För att få ytterligare infallsvinklar kunde 
ytterligare personer inom företaget intervjuats. De intervjuade personerna täcker dock de 
ansvarsområden som påverkar av effektiviteten på lagret.  
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Observationer genomfördes för att skapa en bild över det som framkommit under 
intervjuerna. Observationer gjordes även för att ge författarna en egen uppfattning om 
vilka effektiviseringsmöjligheter som fanns på lagret. Observationer är en lämplig metod 
att använda eftersom det kompletterar information som har samlats in med andra 
tekniker. Genom att göra observationer kan de observerade personerna påverkas och 
därmed arbeta på ett annorlunda sätt. Författarna anser inte att personalen påverkades 
under observationerna. Fler observationer kunde dock ha genomförts, under längre 
tidsperiod, för att hitta fler effektiviseringsmöjligheter och för att se vad som ligger till 
grund för problem som uppstår.  

Vid framtagning av förbättringsförslag användes även sekundärdata. Då det skulle vara 
omöjligt att samla in den informationen som behövdes anses detta som den lämpligaste 
metoden. Sekundärdata från företaget höll hög kvalité då det är information som är 
framtagen ur Toms AB:s affärssystem. För att höja kvaliteten ytterligare kunde stickprov 
av sekundärdata kontrollerats för att se så att den överensstämde med lagersaldot. 
Sekundärdata var information från 2012 då den tidsperioden ansågs mest lämplig. Dock 
kunde information från år 2010 och år 2011 använts och jämförts för att se om 2012 var 
ett representativt år för företaget.  

Analysen av data genomfördes på ett lämpligt sätt då insamlad empiri kontinuerligt har 
jämförts med teori för att säkerställa att rätt beslutsområden ingick i examensarbetet och 
effektiviseringsmodellen. Empiri och teori kunde sedan användas vid en applicering för 
att en slutgiltig modell och förbättringsförslag skulle kunna tas fram. Nackdelen med 
detta arbetssätt var att författarna påverkades då innehållet i beslutsområdena formades 
efter hur fallföretaget arbetar vilket medför att modellen lämpar sig bäst mot företag med 
liknande arbetssätt.  

Reliabiliteten styrks då stora delar av examensarbetet bygger på teoretiska grunder som 
sedan tidigare är väl utforskade. De teoretiska grunderna har sedan applicerats på ett 
företag för att därigenom uppnå högre reliabilitet då de testats i verkligheten.  

7.4 Slutsatser och vidare studier 

Modellen kan användas som hjälp vid beslutsfattande vid arbete med effektiviseringar 
inom lagerverksamhet hos företag. De beslutsområden som påverkar effektiviteten och 
ingår i modellen är lagerlayout, förvaringssystem, artikelplacering, uttagsmetoder, 
plockhjälpmedel och IT-stöd. Frågeställningarna som tagits fram i modellen kan ligga till 
grund för vilka beslut som tas inom respektive beslutsområde. Dessa frågor kan 
användas vid en applicering för att se vilka förbättringar som kan göras inom respektive 
beslutsområde. Appliceringen av modellen bidrog med att modellen kunde valideras och 
en slutgiltig modell kunde sammanställas. Appliceringen bidrog även till att 
förbättringsförslag för ökad effektivitet togs fram.  

Effektiviseringsmodellen är generell för lagring av färdiga produkter. Trots att en 
applicering gjort på ett specifikt företag och ändringar i modellen gjort därefter anser 
författarna att dessa ändringar inte påverkar generaliserbarheten av modellen, utan istället 
ökar trovärdigheten att modellen fungerar. En fullständig användning av modellen där 
varje beslutsområde grundligt analyseras lämpar sig bäst vid uppförandet av ett nytt lager, 
eftersom vissa beslutsområden såsom lagerlayout och förvaringssystem kan vara svåra 
och kostnadskrävande att påverka i ett befintligt lager. 
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För att utveckla modellen ytterligare anser författarna att fler val ska läggas till i varje 
beslutsområde. Exempelvis under beslutsområdet förvaringssystem kan hyllfackslagring 
och paternosterlager läggas till. Detta för att modellen ska passa företag med olika 
målsättningar, produkter och storlekar. Vid framtagning av modellen låg fokus på 
färdigvarulager och de förvaringssystem som lämpar sig bäst vid lagring av färdiga varor 
och därför valdes bland annat dessa två bort.  Modellen bör även appliceras på fler 
företag för att kunna utvecklas ytterligare. Toms AB bör gå vidare med de 
förbättringsförslag som tagits fram i samband med appliceringen av modellen för att på 
så vis kunna öka effektiviteten på lagret.
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