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i 

Abstract 

Purpose – The purpose of the study is to investigate how warehouse layout and materials 

handling affects the performance targets; cost and quality in an enterprise where more than one 

method is operationally active. In order to accomplish the purpose of the study two research 

questions were formulated. 

 

1. How will the choices that an enterprise makes regarding different methods within 

warehouse layout and materials handling affect cost and quality? 

 

2. How are methods within warehouse layout and materials handling interacting when being 

active simultaneously in an enterprise? 

 

Method – In order to accomplish the purpose and answer the chosen research questions a case 

study has been conducted at a distribution centre. Interview and observation are the employed 

data collection techniques when collecting relevant data. To establish the theoretical framework 

a literature review has been carried out. Collected data and theoretical framework have 

subsequently been used to answer the research questions.  

 

Findings – The choices that an enterprise makes when using different storage methods has 

been shown to influence cost and quality in various ways, with free stacking having the most 

negative impact. Coexistence between the materials handling methods; FIFO and cross-

docking, might result in an enterprise ignoring visions and policies. In other words, the 

relationship between operative active methods needs to be taken in to consideration in order to 

fulfil performance targets.  

 

Implications – The theoretical implication with the study has been to enlighten a new aspect 

of already existing theory, where the relationship between FIFO and cross-docking has been the 

focus of analysis. This might assist enterprises in gaining knowledge when using operationally 

active methods simultaneously. A practical implication of the study is that enterprises must 

understand in what ways the coexistence of storage methods might disrupt flow of products in 

a distribution centre. In this way, this study contributes to raising awareness among enterprises 

in terms of finding novel approaches to working with storage with the main purpose of 

improving their logistics performance.  

 

Limitations – The ability to generalize the study can be questioned due to the fact that it 

consists of only one business case. Moreover, surrounding factors, which could have brought 

valuable data to the investigation, have been excluded due to the limited scope of the study.  

 

Keywords – Distribution centre, warehouse layout, materials handling, cross-docking, FIFO, 

cost, quality 

 

 

 



 

ii 

Sammanfattning 

Syfte – Syftet med studien är att undersöka hur lagerdesign och materialhantering påverkar 

prestationsmålen kostnad och kvalitet i företag med flera operativt aktiva metoder. För att 

uppnå syftet har följande två frågeställningar besvarats: 

 

1. Hur kan företags val av metoder för lagerdesign och materialhantering påverka kostnad 

och kvalitet? 

 

2. Hur förhåller sig metoder inom lagerdesign och materialhantering till varandra när flera 

av dem är aktiva samtidigt i en organisation? 

 

Metod – För att uppnå syftet samt svara på studiens frågeställningar har en fallstudie gjorts 

på en distributionscentral. Datainsamlingsteknikerna intervju och observation har använts för 

att samla in relevant data. En litteraturgenomgång genomfördes för att upprätta det teoretiska 

ramverket. Det teoretiska ramverket och insamlad data har sedan legat till grund för 

besvarandet av studiens frågeställningar.  

 

Resultat – Företags val att använda sig av olika lagringsmetoder för produkter har visat olika 

påverkan på kostnad och kvalitet, där djuplagring är den lagringsmetod som har störst negativ 

påverkan. Valet i att använda två olika metoder vid hantering av material; FIFO och cross-

docking kan vid en samexistens leda till att avsteg tas från företag vision och policys. Detta gör 

att förhållandet mellan de operativt aktiva metoderna måste beaktas i syfte att uppnå företags 

prestationsmål.  

 

Implikationer – Studiens teoretiska implikation har varit att belysa en ny synvinkel inom 

redan befintlig teori, där förhållandet mellan FIFO och cross-docking varit i fokus. Detta kan 

assistera företag i bättre förståelse för användandet av flertal operativt aktiva metoder 

samtidigt. Studiens praktiska implikation har visat att företag idag är i behov av att förstå på 

vilket sätt en samexistens av flera metoder på ett distributionslager stör delar av lagerflödet. 

Detta har skapat medvetenhet hos fallföretaget, vilket i sin tur bidragit till nya arbetssätt i syfte 

att förbättra verksamheten. 

 

Begränsningar – Då studien endast innefattas av ett fallföretag kan generaliserbarheten 

ifrågasättas. Vidare har omkringliggande faktorer, vilka hade kunnat tillföra berikande data till 

undersökningen, uteslutits till följd av studiens omfång.  

 

Nyckelord – Distributionslager, Lagerdesign, Materialhantering, Cross-docking, FIFO, 

Kostnad, Kvalitet  
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1 Introduktion 

I detta kapitel introduceras läsaren till en generell bakgrund av ämnet som mynnar ut i ett 

problemområde. Vidare beskrivs syftet med studien och frågeställningarna som kommer 

vara centrala genom hela arbetet. För att klargöra författarnas fokus i studien beskrivs dess 

avgränsningar och omfång. Slutligen presenteras dispositionen av rapporten för att 

tydliggöra upplägget av följande rapport. 

1.1 Bakgrund 
Idag har begreppet Logistik införskaffat en fundamental betydelse vad gäller nödvändiga, om 

än essentiella, prestationer utöver det som sker i samband med lager miljön hos ett företag och 

dess distributions relaterade frågor (Sandberg, 2013). I realtid driver logistiken ett företags 

konkurrenskraft framåt, med avsikt att bana väg för en kommande framtid där lönsamhet och 

tillväxt förväntas erhållas (Göran, 1991). Detta återspeglas enligt Sandberg (2013) i vår tids 

trender där globalisering, teknologisk innovation samt kundkrav står för breddningen av det 

logistiska begreppet. Allt fler svenska företag befinner sig på en global marknad med förlängda 

försörjningskedjor, där komplexitet kring det ökade antalet inblandade aktörer bland annat 

leder till att de logistiska utmaningarna ställs på sin spets (Sandberg, 2013). Betydelsen av en 

välfungerande logistisk förmåga menar Persson (1991) vara en av många grundpelare i hur 

framgångsrikt ett företag bedriver sin lagerverksamhet i förhållande till köparen. Att ha varor 

på rätt plats, i rätt antal, i rätt tid och i rätt kvalitet är numera en medvetenhet hos företag då 

varorna i sig inte längre står ensamma i fokus, utan även servicen som helhet (Sandberg, 2013). 

 

Allteftersom att kraven på företag ökar ställs även höga krav på företagens interna processer, 

vilket i sig är en direkt avspegling på kostnader inom en lagerverksamhet (Lambert, 1975). 

Lagerhållningskostnad är en sådan kostnad vilket enligt Lambert (1975) kan kopplas till 

faktorer såsom personal, hyra, interna transporter, riskkostnader, kapacitetsutnyttjande, 

investeringskostnader samt hanteringen av produkter. Detta är endast några av logistikens 

totalkostnader som tas hänsyn till vid strategiska beslut gällande en lagerverksamhet (Lambert, 

1975). 

 

Enligt Frazelle (2015) visar trenden på förändringar i lagerdesign hos företag, där fler 

automatiserade lager med reducerad manuell arbetskraft används. En effekt av detta har blivit 

ett ökat fokus mot materialhanteringssystem, där de ökade kraven har spelat en stor roll 

(Gallman & Belvedere, 2011). Fortsättningsvis menar Gallman och Belvedere (2011) att 

lokaliseringskontroll av produkter och korrekta lagernivåer är av yttersta vikt, vilket 

materialhanteringssystem underlättar för att uppnå hög kvalitet på produkter.  

 

Trots positivismen att utesluta mänskliga faktorer är beslut av automatiseringsgrad i en 

lagerdesign relaterade till faktorer som kan påverka bland annat lagerhållningskostnader, in- 

och utflöde, kvalitet och hållbarhet (Frazelle, 2015). Frazelle (2015) förklarar att 

upprätthållandet av lager i en leveranskedja är en nödvändig lösning där processer inom 

lagerdesign och materialhantering har stor betydelse.  Detta för att utnyttja lagerfunktionen på 

sådant vis att onödiga kostnader samt försämrad kvalitet kan undvikas. Hur denna process ser 

ut skiljer sig mellan företag och har en avgörande roll i hur företag kan förbättra service mot 

köpare samt minska interna kostnader (Frazelle, 2015). Ett sätt att angripa problem relaterade 

till sådana kostnader och kvalitetsbrister kan vara att applicera olika metoder inom lagerdesign 

och materialhantering (Frazelle, 2015). 

 

Beroende på miljön som produkterna befinner sig i sker lagerdesignens och 

materialhanteringen processer; lagring, förvaring, förflyttning samt kontroll, olika enligt 

Oskarsson et al. (1975). 
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1.2 Problembeskrivning 
Problematiken för företag som bedriver lagerverksamhet kan ha sin utgångspunkt i flera olika 

faktorer, däribland hög lagerhållning, även benämnt lagring, av produkter vilket medför 

riskkostnader. Några av de kostnader som enligt Lambert (1975) benämns som riskkostnader 

kan vara inkurans (produkter som inte kan säljas) samt kostnader för svinn och kassationer. 

En metod inom materialhantering som företag använder vid lagerhållning av produkter är FIFO 

(First-In-First-Out), vilket i vissa fall visar sig vara en bidragande orsak till minskade 

riskkostnader (Frazelle, 2015). För att uppnå detta är det av högsta vikt att ha “kontroll” över 

produktens lokalisering, ledtid och livslängd (Jonsson & Mattsson, 2005). 

 

Företags val av lagerdesign med hänsyn till in- och utflöden kan också ha stor påverkan på 

kostnader samt hur kort genomloppstid en produkt har i flödet. En metod inom 

materialhantering som i anslutning till detta visar sig allt mer vanlig bland företag är cross-

docking, vilket är en metod som bidrar till en kortare tid för produkter på lagret (Frazelle, 2015). 

Parallellt med detta fortsätter efterfrågan på varor att öka vilket påfrestar resurser som finns på 

företag. En effekt av detta har visat sig vara att produkter lagras med temporära lösningar, 

såsom direkt på golv eller felaktiga platser i ställage. Detta är något som kan komma att skada 

produkterna och på så vis påverka kvaliteten negativt (Jonsson & Mattsson, 2005). 

 

Enligt Frazelle (2015) har även metoderna att lagerhålla produkter, i form av automatiserad 

lagring, djuplagring eller konventionell lagring, olika egenskaper som bör beaktas och 

utvärderas. Detta med avseende på vad som bäst passar produkten, flödet, strategin och interna 

mål (Frazelle, 2015). Lösningen på problemet kan vara att identifiera hur väl företag känner till 

de lagerhållna produkterna, d.v.s. vilka metoder som används för att lagerhålla produkter samt 

materialhanteringen (Gallman & Belvedere, 2011). 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att företags lagerhållning kan bidra till flertal problem och att 

val av såväl arbetsmetod kopplat till materialhantering, som val av lagerdesign har direkt 

påverkan på kostnader och kvalitet. Vidare framgår att metoder för att lagerhålla produkter bör 

fokuseras ner på varje enskild produkt. Slack och Lewis (2011) beskriver flertalet 

prestationsmål som är av betydelse för företag, där denna studie kommer att behandla två 

relevanta; kostnad och kvalitet. Kostnader i samband med hantering och lagerhållning av 

produkten samt kvaliteten av produkten i samband med detta kommer att vara i fokus vid 

studien, därmed är syftet: 

 

Att undersöka hur lagerdesign och materialhantering påverkar prestationsmålen kostnad 

och kvalitet i företag med flera operativt aktiva metoder.  

 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Lewzcuk (2016) menar 

att på grund av den ökade efterfrågan och snabbare ledtider från lager till återförsäljare ställs 

högre krav på lagerverksamheter. Ett sätt att kunna möta dessa krav är att fokusera på de 

prestationsmål som är av relevans för företag (Slack & Lewis, 2011), däribland kostnad och 

kvalitet. Olika beslutsfattanden och existerande arbetssätt inom en organisation har en direkt 

avspegling på dessa prestationsmål (Slack & Lewis, 2011). Därmed är studiens första 

frågeställning: 

1. Hur kan företags val av metoder för lagerdesign och materialhantering 

påverka kostnad och kvalitet? 

Det är viktigt att beslutsfattanden är grundade i väl utstuderade preferenser. Med det menas 

att det är av största vikt att vara medveten om den verksamhet som råder, samt hur beslut 

gällande lämpliga metoder, kommer att vara funktionella tillsammans eller inte med hänsyn 

till kostnad och kvalitet (Gallman & Belvedere, 2011). Detta leder till den andra 

frågeställningen: 
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2. Hur förhåller sig metoder inom lagerdesign och materialhantering till 

varandra när flera av dem är aktiva samtidigt i en organisation? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Porters värdekedja definierar en grupp aktiviteter som är ämnade att skapa värde för ett 

företags kunder (Porter, 1985). Författarna har valt att avgränsa aktiviteterna som inte är 

rödmarkerade, vilket demonstreras i Figur 1. 

 

Figur 1 Studiens avgränsningar med hjälp av Porters värdekedja  

Källa: Porter, 1985  

Inbound logistics, syftar till de aktiviteter associerade till nödvändiga metoder att lagerhålla 

produkter (Porter, 1985). Aktiviteter i anknytning till Inbound logistics som inte kommer 

inbegripas i studien är följande; produktions lager, relationen till leverantörer, service mot 

externa faktorer, kvalitet mot externa aktorer och transport innan dess att den ankommer till 

distributionscentralen. Då studien utförts på en distributionscentral har författarna valt att 

avgränsa sig från generella lagerverksamheter.  

Outbound logistics, syftar till aktiviteter som är associerade med flödet ut från lagret till 

återförsäljare och kunder (Porter, 1985). Aktiviteter i anknytning till outbound logistics som 

inte kommer inbegripas i studien är följande; schemaläggning av utleveranser, relationen till 

återförsäljare, service mot externa faktorer, kvalitet mot externa faktorer och transporter till 

återförsäljare och kund. 

Metoder inom lagerdesign och materialhantering kommer enbart att analyseras utifrån de 

som råder på fallföretaget. Med andra ord kommer studien inte att innefatta andra scenarios 

eller konstellationer av metoder än de existerande. 

Kostnad och kvalitet kommer uteslutande innebära att författarna syftar till de utvalda 

prestationsmål som företaget har. Med detta sagt kommer studien enbart att utreda det som 

sker inom den fysiska byggnaden, d.v.s. strategiska och operativa beslut gällande lagret.  

Hållbarhetsperspektivet är kopplat till studien för att analysera hur resultatet påverkar hur 

verksamheten arbetar hållbart. Miljömässig- och ekonomisk hållbarhet kommer innefatta 

störst fokus, därför kommer den sociala hållbarheten nämnas i mindre perspektiv.  
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1.5 Disposition 
Efter det inledande första kapitlet disponeras rapporten vidare i följande kapitel demonstrerade 

i Tabell 1. 

Tabell 1 Disponering av rapport 
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2 Metod och genomförande 

Följande kapitel beskriver studiens arbetsprocess, där val av metod för att besvara 

författarnas frågeställningar förklaras. Utvald metod kopplas samman med vilken ansats 

och design som utformats i studien. Fortsättningsvis beskrivs datainsamlingen och utvald 

metod för att analysera data.  I detta kapitel beskrivs även studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Studiens syfte är: Att undersöka hur lagerdesign och materialhantering påverkar 

prestationsmålen kostnad och kvalitet i företag med flera operativt aktiva metoder.  

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har en fallstudie i kombination av 

intervjuer och observationer använts som metod, demonstrerat i Figur 2. Intervjuerna har 

syftat till att ge författarna kännedom om de metoder som i dagsläget används på företag, för 

att sedan möjliggöra en jämförelse med det teoretiska ramverk som satts upp. Observationerna 

gav författarna möjligheten att fysiskt se flödet och utformningen av lagerverksamheten, vilket 

dels styrker den data som samlats in vid intervjutillfällena samtidigt som visuell kännedom har 

hjälpt författarna att knyta samman data med syfte och frågeställningar.  

 

 

Figur 2 Koppling mellan frågeställningar och metod 

2.2 Studiens arbetsprocess 
Fallstudien kunde genomföras genom aktiv planering och tidschemasättning. Författarna 

illustrerar förberedelser och tidsram för studien i Figur 3. Studien har grundat sig i en 

problemformulering där företagets perspektiv och idéer kopplats till ämnesområde som varit 

passande för författarna. Vidare har metodval specificerats för att kunna svara på syfte och 

frågeställningar, där litteraturgenomgången har varit en överlappande fas för att kunna 

identifiera lämplig metod. Litteraturgenomgången har legat till grund för det teoretiska 

ramverket, vidare användes observationer och intervjuer för att samla in empiri i fallstudie 

fasen. Dessa faser gjordes i syfte att jämföra teori och empirin för att kunna svara på syfte och 

frågeställningar i dataanalysen. Rapportskrivning har varit ett löpande arbetsområde för att 

dokumentera insamlad information och data från de olika faserna.  
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Figur 3 Tidsram för examensarbetet 

Under studiens gång har författarna vidtagit åtgärder för att försäkra sig om att studien håller 

sig inom utdelad tidsram. Studien har behandlats utifrån de olika faser som ingått i 

arbetsprocessen där författarna varit måna om att stanna kvar i respektive fas tills dess att de 

ansetts genomarbetade och färdiga. Detta har sedan präglats av uppföljningar och 

avstämningar av arbetets delar för att säkerställa att studien ligger i fas. Resultatet har bidragit 

till att en kvalitativ bearbetning genomsyrat studiens alla delar. Tiden som var avlagd att vara 

ute på företaget har varit begränsad vilket har inneburit ett noggrant förfogande av de resurser 

som var avsedda att användas i studien, däribland planering och inbokning av intervjuer och 

observationer.  

2.3 Ansats 
Då företaget är framstående vad gäller välutvecklade processer ansåg författarna att en ansats 

baserad på jämförelse mellan befintlig teori och verklighet som mest lämpad (May, 2011). Detta 

innebär att studien är präglad av en deduktiv forskningsprocess där författarnas syfte var att 

hitta eventuella glapp mellan de existerande principer och teorier på fallföretaget och den 

empiri som samlats in under studiens gång. Deduktiv ansats syftar till en forskningsprocess där 

objektet som studien utförts på har en i förtid fastställd hypotes, vilken i sin tur testats för att 

styrka eventuella teorier (May, 2011). Författarna har belyst ett relativt outforskat fenomen där 

det huvudsakliga syftet har varit att skapa insikt i problemet i sig, studien kan därför enligt 

(Robson, 2002) klassificeras som explorativ. Författarnas syfte har varit att analysera ett 

företags lagerverksamhet för att ta reda på om dess operativa metodval kan kategoriseras som 

“sanning”, d.v.s. om metodvalet är välfungerande och stämmer överens med företagets bild av 

vad som förväntas uppnås med metoden. Om så är fallet så kan insamlad data styrka denna 

överenstämmelse. (May, 2011) 

2.4 Design 
För att underlätta och definiera metodvalet för datainsamlingen har designen av 

frågeställningarna varit avgörande. Enligt Yin (2007) är fallstudie en relevant metod om 

frågeställningarna innehåller begreppen ”hur”, ”vilka” eller ”varför”. Detta har resulterat i en 

fallstudie med datainsamlingsteknikerna intervju och observation, vilken har grundats på ett 

”fall” med flera analysenheter. Enligt Patel och Davidsson (2011) kan ett ”fall” representeras av 

en enda organisation. Från detta fall har två analysenheter valts ut; ledningen med fokus på 

organisatoriska frågor samt jämförelsen mellan medarbetare där erfarenhet och tolkning av 

frågor jämförts. Yin (2007) demonstrerar i Figur 4 de grundläggande typerna vid val av 

fallstudiedesign i en 2x2-matris där författarnas val innehåller kontexten av enfallsdesign med 

flera analysenheter, vilka i denna studie är ledning och medarbetare.  
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Figur 4 Olika kontexter av grundläggande design vid fallstudier 

Källa: Yin, 2007, p.60  

2.5 Förstudie 
För att få en första överblick kring verksamheten och för att introduceras till ämnet som valts 

har en förstudie utförts på fallföretaget. Enligt Skärvad och Lundahl (2016) avser en förstudie 

att tolka relevansen i utredningen. Detta gav författarna möjligheten att omformulera delar av 

studien där det ansågs ligga en risk i att inte uppnå syfte och frågeställningar. Förstudien har 

gjorts i syfte att skaffa sig en bild av hur flödet på fallföretaget fungerar. Förstudien har utförts 

tillsammans med en gruppchef som förmedlade övergripande information om hur lagret 

fungerar samt hur flödet opererar i sin helhet. Vidare har förstudien bidragit till ökad förståelse 

för hur rapporten bör avgränsas och vilka faktorer som har kommit att vara av stor väsentlighet 

för studien. Detta har varit ett viktigt kriterium då förstudien gav perspektiv på var fokus kring 

det verkliga problemet ligger. Sedan har författarna kunnat realisera potentiella intervjuobjekt 

vilka ansågs lämpliga utifrån de problem och kriterier som formulerats. Vid förstudien uppkom 

idén om att utföra en fältstudie på en annan tillhörande enhet, i form av en observation. 

Författarna och gruppchefen ansåg detta lämpligt i syfte att skaffa ytterligare förståelse för 

fallföretagets arbetssätt.  

2.6 Litteraturgenomgång 
Författarna har samlat in litteratur från vetenskapliga artiklar via databaser som; Scopus, Web 

of Science och Proquest, samt böcker för att styrka det teoretiska ramverket. Dessa databaser 

användes främst då de var rekommenderade inom författarnas ämnesområde, samtidigt som 

trovärdighet kunde identifieras vid jämförelser mellan vetenskapliga artiklar. Tabell 2 

demonstrerar sökorden som kombinerats med hjälp av diverse söksträngar. Främst 

förekommande sökord har varit; FIFO, warehousing, layout, distribution, warehouse 

management, performance indicators and material handling. 

Vid litteraturgenomgången har avgränsningar såsom peer reviewed, inga artiklar äldre än 15 år 

(bortsett från de fall då originalkällan använts), engelskspråkiga artiklar samt antal citeringar 

beaktats. Fortsättningsvis har analyser av författarna till artiklarna genomförts för att 

kontrollera att innehållet från artikeln är trovärdigt. Analysen har grundat sig i att kontrollera 

författarnas ursprung samt kontrollera journalen som använts. 

Analysenhet	1

Analysenhet	2

Analysenhet	1	

Analysenhet	2

Analysenhet	1

Analysenhet	2

Analysenhet	1

Analysenhet	2

Analysenhet	1

Analysenhet	2

Enfallsdesign Flerfallsdesign

En	enda	analytisk	
enhet	(holistisk	

design)

Fler	analysenheter

Kontext

Kontext

Kontext Kontext

Kontext Kontext

Kontext Kontext

Kontext Kontext

Fall

Fall

Fall Fall

Fall Fall

Fall Fall

Fall Fall
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Tabell 2 Litteraturgenomgång 

 
 

Genomgående har sökorden varit i anslutning till studiens problembeskrivning, syfte och 

frågeställningar för att hitta relevant teori. Metoden som författarna använt sig av har varit att 

först och främst söka bland artiklars sammanfattning, titel och nyckelord vilket har lett till en 

automatisk avgränsning av oväsentliga artiklar. På så vis har antalet träffar varit av överkomligt 

antal.  

2.7 Datainsamling 

2.7.1 Intervju 
Anledningen till att intervjuer tillämpats har varit att erhålla den primärdata som återvinns då 

författarna utbytte såväl som införskaffade information av personal där studien genomförts 

(Skärvad & Lundahl, 2016). Intervjuernas rådata har sammanställts och analyserats i syfte att 

vävas in i studien och formuleras så att läsaren kan ta del av informationen (Skärvad & Lundahl, 

2016). För att samla in så täckande data som möjligt valdes individuella intervjuer och en 

gruppintervju. Syftet med individuella intervjuer var att erhålla en klarare bild av individernas 

personliga åsikter och erfarenheter. Syftet med gruppintervjun var att skapa öppna 

diskussioner för att vidröra de relevanta områden som studien innefattats av, vilket även 

ämnade styrka fallstudierna (Befring, 1992). Gruppintervjun utgjordes av ett heterogent klimat 

vilket enligt Jacobsen (2002) innebär att de utvalda individerna har olika bakgrund och 

egenskaper, och innefattades av tre personer. Avsikten med de individuella intervjuerna var att 

samla data baserad på olika erfarenheter samt yrkesmässig bakgrund på arbetsplatsen, vilket 

resulterades i att intervjuobjekten valdes ut enligt specifika kriterier såsom; chefsposition samt 

lång eller kort erfarenhet på arbetsplatsen. Kriterierna valdes för att bredda aspekter på den 

operativa lagerverksamheten och inge författarna med så bred information som möjligt. Olika 

intervjuformer värderades för att uppnå syftet med tidigare nämnda kriterier bland 

intervjuobjekten, vilket resulterade i semistandardiserade intervjuer (Skärvad & Lundahl, 

2016). Frågorna som användes vid intervjuerna illustreras i Bilaga 5. Metoden var av 

väsentlighet för studien eftersom frågorna var fastställda i förhand, samtidigt som de kunde 

variera beroende på intervjuobjektet, vilket gav möjlighet för diskussion (Skärvad & Lundahl, 

2016). Triangulering stärkte resultatet av undersökningarna då en analys och jämförelse av 

olika individers data genomfördes (Yin, 1981). Material såsom mobil inspelning, dator och 

anteckningar användes i syfte att bibehålla viktig data, vilka senare kom att sammanställas i 

form av transkribering. Tabell 3 illustrerar det schema som satts upp för respektive 

intervjutillfälle samt syftet.  
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Tabell 3 Intervjutabell 

Datum Syfte (vad) Metod (hur) Objekt 
(befattning) 

Tidsåtgång 

2017-03-15 Organisatorisk 
förståelse 

Semistrukturerad Warehouse 
Manager 

1h 

2017-03-16 Systemförståelse Semistrukturerad System operator 1,5h 
2017-03-22 Operativ förståelse Semistrukturerad Truckförare 45min 
2017-03-22 Operativ förståelse Semistrukturerad Truckförare 45 min 
2017-03-28 Operativ och 

systemförståelse 
Semistrukturerad Flödesplanerare 1h 

2017-03-29 Organisatorisk - & 
Operativ förståelse 

Semistrukturerad, 
Grupp 

Gruppchef & 
skiftledare 

1,5h 

 

För att sammanfatta intervjuerna och dess innehåll har författarna sammanställt ett 

utvärderingsformulär, se Figur 5, vilken syftar till att säkerställa att den information som 

utbytts under intervjun har tolkats och uppfattats i enlighet med alla involverade parter. 

Formuläret innefattar en utvärdering av de prestationsmål samt begrepp som varit centrala i 

studien. Resultatet från utvärderingsformuläret återkommer i rapportens Empiri kapitel, där 

resultatet baseras på medelvärdet från alla intervjutillfällen. Formuläret har även använts i 

syfte att skapa tabeller och diagram, vilket är ämnat att underlätta för läsaren. De grå 

markerade rutorna visar en situation som inte varit fokus i studien och därmed inte krävt en 

ifyllnad.  

 

 
 

Figur 5 Gemensamt formulär för respektive intervjuobjekt 

2.7.2 Observation 
Observationerna var av direkt natur då författarna analyserade den dagliga lagerverksamheten 

med fokus på lagerdesign och materialhantering (Skärvad & Lundahl, 2016). Denna grad av 

närvarande innefattade intensiv interaktion med anställda, samtidigt som observationen 

ämnade vara öppen (Skärvad & Lundahl, 2016). Detta innebär att författarna har integrerat 

med de involverade samt att de involverade varit medvetna om att observation utförts (Skärvad 

& Lundahl, 2016). Då potentiella variabler som påverkar observationsområdet, i detta fall 

lagerdesign och materialhantering på lagret, ansågs vara okända för författarna betraktades 

studien enligt Hansson (2002) som en okontrollerad observation. Vidare användes material 

såsom mobil inspelning, dator och anteckningar i syfte att bibehålla viktig data, vilka senare 

kom att sammanställas i ett dokument. En metod som tillämpades i syfte att skapa struktur var 

observationstabeller där relevant information från observationerna dokumenterades, se Bilaga 

6. Tabell 4 illustrerar det schema som satts upp för respektive observationstillfälle samt syftet.  

Tabell 4 Observationstabell 

Datum Syfte (vad) Metod (hur) Tidsåtgång 
2017-03-22 Operativ förståelse Öppen observation 3o min 
2017-03-27 Operativ förståelse Öppen observation 30 min 
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2.8 Författarens roll  
Då en av författarna har arbetat på fallföretaget har etik behandlats ur ett kritiskt perspektiv. 

Anledningen till detta var att undvika en omedveten påverkan på resultatet, vilket hade 

inneburit en direkt konflikt med studiens reliabilitet. Detta behandlades främst vid 

utformningen av frågor, vilka var ämnade att skapa öppna svarsmöjligheter samtidigt som 

författarna har undvikit områden där sekretess riskerat påverka svaren. Fortsättningsvis 

behandlades etiken vid intervjutillfället där författaren som inte har varit verksam på 

fallföretaget ledde intervjuerna, i syfte att undvika ledande frågor. Detta kunde säkerställa att 

studiens trovärdighet inte kom att äventyras. Vidare genomsyras studien av integritet då 

insamlad data har behandlats helt i enlighet med vad företaget har funnit passande och där 

företaget ständigt varit medveten om var insamlad data hamnat.  

2.9 Dataanalys 

2.9.1 Transkribering 
Eftersom att studien har baserats på datainsamling via intervjuer och observationer har det 

varit viktigt för författarna att strukturera materialet som samlats in vid dessa tillfällen. Då 

syftet var att jämföra intervjuobjektens svar, spelade författarna in samtalen. Detta 

transkriberades sedan i syfte att förenkla bearbetningen av material och analys av data 

(Silverman, 1997). Transkriberingen har inneburit en ökad reliabilitet för studien då Silverman 

(1997) menar att kombinationen av inspelning och transkribering förstärker kvaliteten på 

insamlad data. 

2.9.2 Kategorisering  
För att förenkla användandet av primärdata som transkriberats har sortering och strukturering 

av insamlad empiri varit viktig. Primärdata har dokumenterats på följande sätt;  

Intervjuer har transkriberats i ett dokument för att förenkla den senare dataanalysen av 

insamlad data. Målet har varit att påbörja sammanställningar av transkribering direkt efter 

intervjutillfället, för att underlätta dokumentering av insamlad data. Sedan kategoriserades 

innehållet i ett sammanställt dokument. Eftersom Patel och Davidsson (2011) beskriver hur en 

välformulerad kategorisering med vältänkta definitioner underlättar vid analysen, har metoden 

varit en viktig aspekt. Kategoriseringen har gjorts iterativt enligt Figur 6, där även oväsentlig 

data eliminerats. Författarna har varit medvetna om problematiken kring analys av kvalitativ 

data då det inbegriper tolkningar. Ett sätt att angripa detta problem har varit att distansera 

personliga översättningar genom att lyssna på inspelat material samt transkribera materialet. 

På så vis har analysen av data bevarats i likhet med sin ursprungskälla. Kategorierna innehåller 

sammanställningar av transkriberingar och citat från intervjuobjekten där en balans mellan de 

olika formerna anses viktig vid bibehållandet av trovärdighet i studien (Patel & Davidson, 2011). 

 

 

 

Figur 6 Kategoriseringsprocessen av intervjuer 
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Observationerna kategoriserades iterativt, demonstrerat i Figur 7, för att förenkla analysen av 

insamlad data där även oväsentlig data eliminerats.  

 

 

Figur 7 Kategoriseringsprocessen av observationer 

2.9.3 Analys av data 
Studien har baserats på två teoretiska områden där företag väljer att använda sig av metoder 

inom lagerdesign och materialhantering för att underlätta dagliga rutiner. Författarnas avsikt 

har varit att analysera insamlad data utifrån de olika områdena för att sedan utreda dess 

påverkan på kostnad och kvalitet, demonstrerat i Figur 8. På så vis har frågeställning 1 

besvarats. 

 

 
 

Figur 8 Områdenas påverkan på prestationsmålen kostnad och kvalitet 

För att besvara frågeställning 2 har insamlad empiri satts i förhållandet mellan de olika 

metoderna inom lagerdesign och materialhantering, samt hur dess samexistens fungerar 

operativt med hänsyn till kostnad och kvalitet. Detta demonstreras i Fel! Hittar inte 
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referenskälla. där kostnad och kvalitet är omkringliggande faktorer som har tagits hänsyn 

till vid undersökning av förhållanden.  

 

2.10 Trovärdighet 
Enligt Halldórsson och Aastrup (2003) anses den mest lämpade metod för att tolka 

trovärdighet i en forskningsprocess inom det logistiska området vara ”trustworthiness”, 

hädanefter refererad till som trovärdighet. Anledningen till att detta kvalitetskriterium valts ut 

till studien grundar sig i följande skäl; 

– Detta synsätt är väl förankrat i hur traditionell logistik bör betraktas. Enligt 

Halldórsson och Aastrup (2003) innebär det att en lämplig utgångspunkt är att beakta 

logistiken ur ett trovärdigt och kritiskt perspektiv istället för att se det ur ett relativt 

perspektiv. Författarna har ansett detta vara ett passande vis att se studien och dess 

resultat på.  

 

Trovärdighet har beaktats i syfte att styrka studiens kvalitativa data. Figur 9 demonstrerar 

kopplingen mellan de fyra kvalitativa begrepp som använts, samt dess motsvarande tolkningar 

vilka författarna valt att arbeta efter. Erlandson et al. (1993) beskriver begreppen som ingår i 

trovärdigheten; 

 

Credibility syftar till intervjuobjektens centrala roll då dess tolkningar och svar av frågor ansetts 

haft en avgörande roll på studiens trovärdighet. En viktig del i detta problem är hur intervjuerna 

ska genomföras, vilket författarna valde att hantera genom att skapa en relation med 

intervjuobjekten samt skapa en djup förståelse av det fenomen som studerats. (Erlendson, et 

al., 1993) 

 

Transferability innebär förmågan att överföra studiens generaliserbarhet till andra områden 

där den sedan att övergått i kontextualitet. Med hjälp av visualiserade verktyg har författarna 

åstadkommit en form av rutinmässig mall, vilket gör en viss generaliserbarhet möjlig.  

(Erlendson, et al., 1993) 

 

Dependability syftar till att trovärdigheten i data som samlats in ska vara valid på lång sikt.  

För att uppnå detta har författarna bland annat fokuserat på planering och förberedelser inför 

empiri insamlingen, och på så vis öka trovärdighet (Erlendson, et al., 1993).  Utformning och 

planering av intervjuer är viktiga aspekter att uppmärksamma då mätfel kan uppstå. 

Författarna har därmed varit medvetna kring potentiella faktorer där tillförlitligheten 

äventyras, samt satt det som en prioritet. (Silverman, 1997) 

 

Confirmability bekräftar att forskningsprocessen baserats på objektiv fakta där författarnas 

personliga synpunkter uteslutits. Det har varit av prioritet att aktivt använda väl ansedda 

referenser genom studiens gång, för att på så vis samla högkvalitativ och objektiv fakta.  

(Erlendson, et al., 1993) 
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Figur 9 Överrensstämmelse mellan Trustworthiness och Conventional quality criteria. 

Källa: Inspirerad av Halldórsson och Aastrup, 2003 
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3 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel beskrivs använda teorier som är nödvändiga för att arbeta med vald 

ansatsmetod, men även teorier kopplade till syfte och valda frågeställningar. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har teorikapitlen i Figur 10 valts ut. 

Teorikapitlen kopplade till frågeställning 1 visar hur ett generellt distributionslager är uppbyggt 

med dess logistiska områden samt underlagen till varför det drivs som det gör. Störst fokus 

kopplat till frågeställningarna beskrivs inom lagerdesign och materialhantering, vidare 

återfinns även en koppling i hur materialhanteringssystem assisterar metoder inom lagerdesign 

och materialhantering. 

Teorikapitlen kopplade till frågeställning 2 visar vilka metoder inom lagerdesign och 

materialhantering som används i en lagerverksamhet. Frågeställning 2 syftar till en utredning 

i förhållandet mellan olika aktiva metoder, vilket har resulterat i att författarna övergripande 

beskriver de vanligast förekommande metoderna bland företag. Utredningen kommer dock inte 

kunna besvaras med enbart teori utan en empirisk insamling använts som komplement till 

frågan.  

 

 

Figur 10 Koppling mellan frågeställningar och teori 
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3.2 Distributionslager 
Fysisk distribution av produkter är en essentiell del av logistiken som företag beaktar (Grewal, 

2005). Ett sätt för att distribuera produkter är att använda sig av ett lager, dvs. 

distributionslager. Distributionslager har enligt Rouwenhorst et. al (2000) syftet att lagerhålla 

produkter samt funktionen att kunna leverera avsedda beställningar till kund eller 

återförsäljare. Vilket bidrar till att företag bland annat fokuserar på att effektivisera processer 

för ordrar, ur ett ekonomiskt synsätt (Rouwenhorst, et al., 2000). 

 

Innan färdig-producerade produkter levereras till kund är distributionens aktiviteter 

nödvändiga för att leverera produkten enligt förväntningarna (Grewal, 2005). Enligt Grewal 

(2005) inkluderar distributionens aktiviteter lagerhantering, materialhantering samt transport 

av produkter till och från distributionscentren. 

Lambert et al. (1998) menar att andra faktorer bidrar till användandet av distributionslager 

är: 

– Ekonomiska fördelar vid samlastningar av produkter, fyllnadsgraden av 

transportmedlet kan öka.  

– Ett effektivt lager bidrar med minskade logistiska kostnaderna. 

– Konsolidering av produkter på lager, samordning av en beställd order där flertalet 

produkter är producerade från olika leverantörer, för att leverera ordern komplett 

sammanställd (Abbasi, 2011). 

 

Eftersom osäkerhet i form av variationer och säsong i efterfrågan existerar, är upprätthållandet 

av extra lager en nödvändighet för att säkerställa servicen (Vrat, 2014). Trots nödvändigheten 

av aktiviteterna menar Vrat (2014) att användning av extra lager ofta är en lösning till problem 

inom organisationen och därför är analys av grundorsaken till problemet en viktig del för att 

minska onödiga kostnader. Att lagerhålla produkter kan leda till en oönskad men nödvändig 

kostnad nämnd lagerhållningskostnad (Vrat, 2014). Manzini et al. (2015) menar också att lager 

och hantering av material inte är värdeskapande tid men trots detta är det av väsentlighet att 

använda lager för att leveranskedjan från produktion till återförsäljare ska fungera effektivt.  

3.3 Automatiserad lagring och materialhanteringssystem 
Systembaserade funktioner såsom lagersystem och materialhanteringssystem blir allt mer 

uppmärksammade. Deras gemensamma nämnare är att reducera de operativa kostnader som 

finns på ett lager (Manzini, et al., 2015). Vrat (2014) hävdar även att system som dessa ökar 

sannolikheten i att utnyttja befintlig kapacitet i form av tillgänglig plats på lagret parallellt med 

att behovet av manuell arbetskraft minskas. Vidare förväntas även de logistiska kostnaderna 

reduceras samtidigt som kvaliteten på produkter förvaltas Vrat (2014). Beroende på graden av 

automatisering menar Abbasi (2011) att en uppdelning av tre lagersystem kan göras; manuella 

lagersystem, automatiserat lagersystem, automatiskt lagersystem. I de system där 

automatiseringsgraden är hög på ett lager, tillämpas metoder såsom AS (automatiserad 

lagring) och RS (hämtningssystem) (Manzini, et al., 2015). Det är enligt Manzini et al. (2015) 

viktigt att poängtera att AS/RS endast är genomförbart vid större lager där genomloppstiden 

per produkt är låg, dvs. ett lager med hög omsättning av produkter. En implementering av 

denna typ innebär höga kostnader vilket enligt Vrat (2014) endast rättfärdigas på ett lager med 

hög produktion och stort lagringsbehov. Däremot menar Azzi et al. (2012) att jämfört med 

manuell hantering på ett lager bidrar automatiserad lagring med minskade skador på 

produkter, minskad kapacitet samt högre säkerhet. De produkter som ingår i detta system blir 

identifierade av deras lagerplatsenhetsnummer, vilket enligt Gagliardi et al. (2014) är 

fördelaktigt då även produkternas produktionsdatum kan spåras. Detta menar Gagliardi et al. 

(2014) underlättar lagrets FIFO hantering, där den äldsta produkten kan identifieras och lämna 

lagerplatsen först. Fortsättningsvis fungerar AS/RS genom att produkter kommer till 

plockaren, vilket reducerar hantering av produkter (Manzini, et al., 2015). En sådan faktor kan 

i sin tur leda till minskade riskkostnader, där Manzini et al. (2015) syftar till en 

kostnadseffektivitet.  
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3.4 Kostnad 
Kostnader för att lagerhålla och hantera produkter är väsentliga logistikkostnader och används 

ofta inom vissa beslutsfattande (Abbasi, 2011). Nedan förklaras ingående kostnader kopplade 

till lagerdesign och materialhantering.  

 

Hanteringskostnad innebär att när produkter hanteras och förflyttas inom ett lager uppstår en 

kostnad som företag har svårt att identifiera. Identifikationen är en viktig del för att förstå hur 

olika metoder kan appliceras för att den ska minskas (Vrat, 2014). Planering, lagerhållning, 

interna transportmedel, design, grad av automatisering har alla påverkan på de interna 

hanteringskostnaderna (Vrat, 2014). 

 

Lagerhållningskostnader kan enligt Abbasi (2011) kategoriseras vidare inom följande områden; 

– Behövlig yta för att lagerhålla produkter. 

– Riskkostnader för produkterna kopplade till försämring, skador och att kassering 

av produkter. 

– Möjlighetskostnad att investera i andra områden, används som en procentsats av 

kapitalet som lagerhålls.  

  

Investeringskostnad ingår i lagerhållningskostnad; en vald kostnad kopplad till investering för 

att kunna upprätthålla en vald kapacitet på ett lager (Azzi, et al., 2012). 

3.5 Kvalitet 
Kvalitet innefattar flertal uppfattningar och begreppet är en subjektivitet som ser olika ut för 

organisationer. Vilken betydelse begreppet kvalitet har, kopplas vidare till hur stor kostnad 

företag är villiga att betala för att upprätthålla kvaliteten. Denna kostnad kan ses som alla 

nödvändiga åtgärder som behövs för att möta kundernas förväntningar på kvalitet. Vilket bland 

annat inkluderar kostnad för att laga skadade produkter, hantera feedbacken och kostnad för 

att förbättra aktivitet så att skadan inte uppstår igen. (Pitman, 1992). Pitman (1992) menar att 

kapitalet spenderat på att förbättra kvalitet inom området innan skada sker, lönar sig i längden. 

För förbättring är det viktigt att hela organisationen arbetar med ständiga förbättringar av 

kvalitet samt förståelsen för alla medarbetares ansvar (Pitman, 1992). Att upprätthålla kvalitet 

på produkter i en organisation är en utmaning som ständigt beaktas för att leverera inom 

avsedd tid, se till att brist inte uppstår, att kvalitet på produkt stämmer överens med kundernas 

förväntningar, etc. (Voss , et al., 2005). Skulle processerna inom distributionscentralerna inte 

fungera kommer det ge en direkt påverkan på den externa kunden om problemet inte löses 

(Voss , et al., 2005). Dessa processer kan inkludera standardiserat arbetssätt av operationer och 

aktiviteter som möter kundernas krav (Hammer, 2003). Några områden som företag behöver 

fokusera kring för att upprätthålla hög kvalitet är; (Voss , et al., 2005). 

– Att produkter lagerhålls på avsedd plats. 

– Minimera interna skador på produkter vid hantering. 

– Öka produktivitet och prestationerna. 

– Fyllnadsgraden och kvaliteten i utlastning. 

– Antalet skadade produkter som skickas med vid utleverans. 

3.6 Lagerdesign 

Skapandet av ett väldesignat lager innehåller flertal faktorer och operationer som behövs ta 

hänsyn till från organisationens strategiska synsätt (Manzini, et al., 2015). Mohsen (2002) 

förklarar att designen av lagret ska fylla flertalet lösningar än att endast lagerhålla produkter. 

Vid skapandet av design är operationer, exempelvis; order-plock, in- och utflödet och intern 

förflyttning av produkter viktig (Mohsen, 2002). Koster et al. (2007) menar att upplägget ska 

fokusera på att minimera hanteringskostnader som är direkt kopplade med avstånden mellan 

de olika faktorerna. Även kostnad, kvalitet, efterfråga, ledtid, lagerhållning, och genomflödet 

på lagret är viktiga aspekter att ta hänsyn till för att kunna samordnas på bästa sätt (Mohsen, 

2002). Dessa faktorer bestämmer även hur designen av lagret kommer se ut (Koster , et al., 

2007). Från vad som redan har nämnts, förklarar Rouwenhorst et al. (2000) att lager kan 
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karakteriseras via tre olika perspektiv nämligen processer, resurser och organisationen som en 

del av lagerdesign. 

3.6.1 Processer  
På en distributionscentral kan processer vidare kategoriseras inom tre olika områden; 

inleverans, hämtning och lastning (Rouwenhorst, et al., 2000).  

 

Inleveransprocessen inbegrips av första steget där en produkt erhålls, vilken även inkluderar 

kontroll och eventuell ompaketering för fortsatt omfördelning i lagringsprocessen. Kvaliteten 

på de anlända produkterna undersöks i enlighet med vad som är överensstämt vilket efterföljs 

av att den slutliga lagringen tar plats. (Vrat, 2014) En viktig del i inleveransprocessen är enligt 

Vrat (2014) lokaliseringen av produkterna, samt dess säkerställande tills konsumtion sker. För 

att upprätthålla kvaliteten på produkterna ligger det en väsentlig del i att tillämpa en 

välfungerande lagring, för att minimera risken i skadat eller borttappat gods vid intern 

hantering på lagret (Vrat, 2014). Vrat (2014) menar att i situationer då förseningar eller 

borttappade produkter i anslutning till hanteringsaktiviteter uppstår, kan en koppling till 

misskötsel av lagring göras. I inleveransprocesssen tillämpas olika områden vid lagringen av 

produkter, Rouwenhorst et al. (2000) förklarar att lagringsytor av produkter kan bestå av två 

olika områden; reservering och hämtning. 

 

Reserveringsområden refererar enligt Rouwenhorst et al (2000) till lagrade produkter ur ett 

ekonomiskt fördelaktigt perspektiv, ofta realiserat av konventionellt lager. Hämtningsområden 

å andra sidan, menas lätthanterade produkter i syfte att förenkla hämtningsprocessen av 

produkterna för utleverans (Rouwenhorst, et al., 2000). Hämtningsområdets yta är ofta en 

begränsad yta för företaget och beslut kring vilka produkter som ska lagerhållas här och i vilken 

kvantitet är viktigt (Koster , et al., 2007). Ur denna diskussion kan ett märkbart trade-off 

samband uppstå mellan lagerhållnings- och materialhanteringskostnad samt befintlig 

kapacitet på lagret (Gu, et al., 2007). Gu et al. (2007) beskriver ett välkänt problem kopplat till 

detta samband; att skapandet av ett kompakt område närmast utleverans (hämtningsområdet) 

bidrar till att kostnaden för att hämta produkter minskas, men att 

materialhanteringskostnaden för påfyllning från reserveringsområdet ökar.  

 

Hämtningsprocessen från lagerhållna produkter kan vidare vara manuell eller bestämd med 

grad av automatisering (Rouwenhorst, et al., 2000). När en produkt efterfrågas hämtas 

produkten direkt från reserveringsområdet eller från hämtningsområdet. Produkter som 

hämtas från hämtningsområdet kan exempelvis vara plock-ordrar. När en sådan produkt 

efterfrågas sker istället en påfyllningsprocess från reserveringsområdet till hämtningsområdet. 

(Koster , et al., 2007) Lastningsprocessen av produkter i respektive transportmedel för vidare 

leverans, definieras som den sista processen av flödet för produkter (Rouwenhorst, et al., 

2000). Ackerman och La Londe (1980) och Frazelle (2015) förklarar även tidigare nämnda 

processer, men adderar att kontroll och planering av lagring och order-hämtning är viktiga 

processer att ta hänsyn till på grund av processernas bidrag till effektiviteten av lagrets 

utförande. Några metoder som används för kontroll och planering av produkter är lagersystem 

och materialhanteringssystem (se kapitel 3.3).Automatiserad lagring och 

materialhanteringssystem 

3.6.2 Resurser 
Fortsättningsvis behövs resurser och verktyg för att ett lager ska kunna fungera optimalt och 

resurserna används för att dels assistera processerna på bästa möjliga sätt (Rouwenhorst, et al., 

2000). Rouwenhorst et al. (2000) menar att användning av olika system samt delsystem kan 

användas för att underlätta lagring av produkter och order-hämtning. Ackerman och La Londe 

(1980) och Frazelle (2015) menar att en noggrann planering kring användningen av resurser, 

underlättar för att kunna möta efterfrågan från kund. Olika verktyg och resurser för att 

lagerhålla produkter är pallar, truckar, personal, streckkoder, scanners etc. (Rouwenhorst, et 

al., 2000). 
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Beroende på vilken grad av lagringskapacitet företag har kan olika metoder användas, där fokus 

är att använda kapaciteten för att lagra produkter på bästa sätt (Rouwenhorst, et al., 2000). 

Några metoder som då kan användas är följande; 

 

Konventionellt lager (ställage) bildar ett nät, där in- och utflödet sker på ena sidan och utflöde 

på andra (Vujanac, et al., 2016). Konventionellt lager kan även utformas med enkel radslagring 

och dubbelradslagring, där enkelradslagring kräver fler gångar vid utformning av detta nät, än 

vid dubbelradslagring (Frazelle, 2015). Fördelen med konventionellt lager är att de lagrade 

produkterna är lättåtkomliga i aspekten att pallarna är oberoende av varandra vid 

lagerhållningen (Frazelle, 2015). Detta bidrar även till en bevaring av god kvalitet på 

produkterna eftersom att de staplas individuellt menar Frazelle (2015).  Nackdelen är att stora 

ytor behövs för att lagra produkter på detta sätt vilket påverkar kapaciteten, vilket i sin tur visar 

direkta kopplingar till kostnadseffektivitet (Frazelle, 2015). 

 

Djuplagring, där produkter lagras på varandra, är mer effektivt när stora volymer av samma 

produkt ska lagerhållas. Fördelen är att inga kostnadsinvesteringar av utrustning behövs, 

eftersom endast golvyta är av behov (Frazelle, 2015). Frazelle (2015) menar dock att svårigheten 

är att utnyttja hela kapaciteten av ytorna när endast en produktfamilj lagerhålls. Detta eftersom 

påfyllnad endast kan ske när hela ytan är tom. Ett problem som kan uppstå är att produkterna 

lagrade på den lägsta nivån inte skickas ut från lagret och måste eventuellt kasseras. Detta kan 

i vissa fall betyda stora brister i kvaliteten på produkter som lagras med denna metod. Exempel 

på detta är när metoden LIFO (Last In First Out) används. FIFO å andra sidan motsätter sig 

detta problem, då produkter på den lägsta nivån dvs. de äldsta produkterna, oavbrutet 

prioriteras ut från lagret först. (Frazelle, 2015) 

3.6.3 Organisationen 
Rouwenhorst et al. (2000) menar att planeringen och kontrollen, som tidigare förklarats av 

Ackerman och La Londe (1980) och Frazelle (2015), är av väsentlighet från ett organisatoriskt 

synsätt. Rouwenhorst et al (2000) förklarar eventuella problem samt beslut som måste 

upprättas. Utformning av flödet på lagret med hänsyn till hämtningsverktyg och metoder för 

lagring av produkter är ett beslut. Exempelvis zonindelning, som Mohsen (2002) förklara som 

en modulindelning av produkter i olika zoner, vilket kan bidra till ökad tidseffektivitet vid 

hämtning av produkter, likaså flexibiliteten i operationer. Inom området zonindelning menar 

Rouwenhorst et al. (2000) att klassificering av produkter kan göras genom metoden ABC-

klassificering. Vrat (2014) förklarar att ABC-Klassificering grundar sig i att produkter 

klassificeras efter zonerna A, B och C. Sorteringen sker efter produkternas årliga 

konsumtionsvärde och illustreras i Tabell 5. Vrat (2014) menar att det inte finns något bestämt 

procentuellt värde utan värdet kan grunda sig i vilka kriterier eller investeringskostnader 

produkten har för företaget (Vrat, 2014).  Anledningen till varför produkter klassificeras är för 

att anpassa grad av kontroll på produkterna. Graden avgör hur mycket fokus företag lägger på 

produkterna eftersom en produkt med behovet av hög kontroll, blir kostsam för företaget vid 

uppkommandet av avvikelser (Vrat, 2014). 
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Tabell 5 ABC-klassificering av produkter 

Kategori Årligt 

konsumtionsvärde 

(%) 

Ansvarar för x % av årliga 

materialutgifterna 

Kommentar 

A 10 75 Låg volym, Hög 

kontroll nödvändig 

B 20 20 Lägre kontroll 

nödvändig 

C 70 5 Hög volym, Låg 

kontroll nödvändig 

 
Källa: Inspirerad av Rouwenhorst et al. 2000 

 

Jarvis och McDowell (1991) menar att det finns många olika varianter att designa lagret utifrån 

ABC-klassificering, men att Figur 11 nedan demonstrerar väl använda varianter där varje zon 

innehåller endast en kategori av produkter. Koster et al. (2007) förklarar dock att respektive 

variant är beroende av lagrets storlek och vilken policy som används för produkterna. Med 

policy menar (Rosenblatt & Roll, 1984) hur ett företag väljer att tilldela produkter sin lagerplats. 

 

 

Figur 11 Metoder för att klassbasera produkter  

Källa: Koster et al. 2007, s490 

Fortsatt är lokaliseringsbeslut viktigt kring vart enskild produkt ska placeras, Rouwenhorst et 

al. (2000) syftar till tre betydande lagerpolicys; bestämd, rörlig och tidigare nämnd 

klassificerad placerings policy (ABC). Petersen (1999) förklarar att rörlig policy bidrar till att 

kapacitetsanvändningen utnyttjas bättre. En märkbar fördel med rörlig policy är att man mer 

frekvent använder sig av hela lagrets kapacitet vilket bidrar till utspridd och effektiv intern 

trafik (Petersen, 1999). Bestämd policy hänvisar till att varje produkt har en utvald yta att 

placeras på (Rouwenhorst, et al., 2000). Vrat (2014) hävdar att bestämd policy är komplex och 

att utnyttjandet av hela lagret minskas. 

 

Organisationen kan även behöva ta beslut angående policy för ruttplanering och konsolidering. 

Användandet av ruttplanerings policy assisterar företaget att effektivisera hämtning processen 

av produkter för minskade transportsträckor. (Rouwenhorst, et al., 2000) 

 

Det ställs alltmer krav på företag att arbeta ekonomiskt hållbart samtidigt som miljömässig 

hållbarhet bör beaktas (Ansett, 2007). Lynch (2005) menar att skapandet av hållbara visioner 

och hållbara strategier är ett första steg mot en ekonomiskt och miljömässigt hållbar 

verksamhet inom lager. Enligt Tan et al. (2010) finns det olika sätt att arbeta inom dessa två 

områden, varav två demonstreras nedan; 

– Ekonomisk hållbarhet ökas genom effektivisering inom hanteringskostnader, 
kostnader för att driva ett lager, systemanvändning, etc.  
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– Miljömässig hållbarhet ökas genom effektivisering av transportmedel och 
ruttplanering, återvinning av material och produkter.  

3.7 Materialhantering  
Materialhantering av produkter är en icke-värderande aktivitet, vilka Vrat (2014) menar kan 

effektiviseras genom att fokusera på att förbättra förvaltningen av produkter på lagret. Detta 

kan ske genom kategoriseringssystem samt bestämning av utrustning som ska användas för att 

hämta produkter, såsom pallastare och truckar (Vrat, 2014). Fortsatt val av verktyg för 

materialhantering och automatiseringsgrad är av väsentlighet för att designa ett fungerande 

lager (Manzini, et al., 2015). Materialhantering står för lösningar, vilket grundar sig i såväl 

operativa dilemman som distributionssystem (Manzini, et al., 2015). Materialhantering syftar 

till de nödvändiga teknologiska valen av strategier för att flytta produkter inom ett lager, för att 

sedan utnämna lämpliga anordningar som krävs i varje område (Manzini, et al., 2015).  

3.7.1 FIFO 
FIFO (First-In-First-Out) är en metod som ämnar till att identifiera den äldsta produkten på 

lagret (Frazelle, 2015). FIFO anses inte vara den mest naturliga metoden att använda vid 

djuplagring, vilket innebär att produkter lagerhålls ovanpå varandra menar Frazelle (2015), och 

anses därför inte alltid vara den bäst lämpade strategin för lagerhållna produkter (Jonsson & 

Mattsson, 2005). Rouwenhorst et al. (2000) förklarar att olika sätt att lagerhantera produkter 

och vilken automatiseringsgrad som används har olika påverkan för metoden FIFO. Enligt Vrat 

(2014) är därför designen av lagret och metoder som används, viktiga och ska underlätta för att 

minska slöseri på företaget.  

3.7.2 Cross-docking 
Cross-docking är en egenskap som distributionscentraler kan använda sig av för att underlätta 

konsolidering (Lambert, et al., 1998). Metoden ämnar till att produkter direkt levereras vidare 

i ett annat färdmedel från distributionscentralen, produkten förmedlas därför från en 

lastningsenhet till en annan genom lagret (Lambert, et al., 1998). Cross-docking anses 

dessutom vara mest lämpat då godset består av pallar med ett helpallsvärde av samma 

artikelnummer, då man slipper en sortering av godset innan det skickas vidare. Frazelle (2015) 

beskriver att en cross-docking produkt kan delas in i tre prioriteringar; prioritering ett innebär 

att en produkt som lossas samtidigt efterfrågas i en pågående utlastning. Produkten förflyttas 

då direkt in i lastningen, förutsatt att det inte finns äldre produkter på lagret som måste ut först. 

Prioritering två syftar till att en produkt lossas på en avlastningsyta i väntan på vidare direktiv. 

Prioritering tre är att förflytta produkterna till reserveringsområden.  

 

Metoden används främst för att minska behovet av lagerhållna produkter (Abbasi, 2011).  

Fortsättningsvis behövs inte ytan som artikeln lagrats på under en tid att fyllas på vilket 

minskar hanteringskostnader och reducerar risken för produkterna att skadas utan att äventyra 

kvaliteten (Frazelle, 2015). Däremot menar Manzini et al. (2015) att cross-docking endast anses 

vara passande i miljöer där efterfrågan är enkel att förutse, samt där leveranstider har låg 

variation. För att reducera kostnader och öka effektiviteten i leveranskedjor har fokus kring 

cross-docking ökat (Tan, et al., 1998). Tan et al. (1998) menar även att denna effektiva 

leveranskedja kan i ett längre perspektiv förbättra kundnöjdhet. Användandet av effektiva 

lösningar inom företag kan på så sätt minimera kostnaden för slutliga kunden (Tan, et al., 

1998). 

3.7.3 Utformning av flöde med hänsyn till cross-docking 
Hur flödet ska vara uppbyggt är kopplat till tidigare nämnda områden; hämtning, reservering 

och cross-docking ytor (Manzini, et al., 2015).  Två exempel av flödesstrategier beskrivs av 

Frazelle (2015);  

 

U-format lager demonstrerat i Figur 12, rör materialet sig från inleverans till utleverans i ett U-

flöde (undantag vid användning av cross-docking). Fördelar är att in- och utleverans portar kan 
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användas gemensamt och underlättar för metoden cross-docking. Där antalet portar är en 

väsentlig del för att metoden ska fungera väl. (Frazelle, 2015) 

 

 

Figur 12 U-format lager 

Källa: Inspirerad av Frazelle 2015 

 

Rakt igenom format lager demonstrerat i Figur 13 beskrivs som optimalt för cross-docking flöde 

eftersom produkter flödas från ena sidan av lagret till andra och inte behöver lagerhållas. 

Konsolidering görs i samband med cross-docking processen för att kunna levereras 

tillsammans. Även antalet portar som ska användas för in och utleverans är nödvändiga för att 

försäkra att flödet ska fungera på lagret. Bland annat assisterar mängden av antalet portar 

metoden cross-docking samt ökad effektivitet (Frazelle, 2015). 

 

 

 
 

Figur 13 Rakt igenom flöde 

Källa: Inspirerad av Frazelle 2015 
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3.8 Sammanfattning teoretisk struktur 
Ovanstående rubriker sammanfattar det teoretiska ramverket, rubrikerna kommer vidare 

genomgå det empiriska och analys kapitlet. Figur 14 demonstrerar rubriker från teorikapitlet 

samt hur de är kopplade till varandra, syftet är att underlätta förståelsen till analyskapitlet.  

 

 
 

Figur 14 Sammanfattning av teoretiska ramverkets struktur 

Det teoretiska ramverket har delats upp i två genomgående delar, lagerdesign förklarar 

övergripande hur design av lager och olika strategiska val kan påverka kostnad och kvalitet. 

Materialhantering förklarar två vanliga metoder som används för att hantera produkter för att 

minska antalet hanteringsmoment och upprätthålla kvalitet på produkterna. Automatiserad 

lagring och materialhanteringssystem hanteras som ett eget kapitel men automatiserad lagring 

är en del av resurser inom lagerdesign och behandlas tillsammans med ställage och djuplagring 

fortsättningsvis.  
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4 Empiri 

Inom detta kapitel presenteras den data som samlats in med intervju och observation. 

Empirin som presenteras här, har i syfte att kunna användas för att besvara 

frågeställningarna. Tabeller som genomgående presenteras i empirin är kopplat till 

utvärderingsformuläret, vilket beskrivits i metodkapitlet. Figurer och tabeller är egengjorda 

och inspirerade av IKEAs lagerverksamhet. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Distributionscentralen IKEA Svenska AB, DC Torsvik innefattar en daglig verksamhet att 

lagerhålla och leverera produkter till varuhus lokaliserade runt om i Norden. Figur 15 illustrerar 

det övergripande flödet från leverantörer, med lagerhållning- och konsolideringspunkt i 

Torsvik eller DC Älmhult, för att vidare levereras till varuhus i Norden. Produkter levereras 

direkt från leverantörer till varuhusen för att minska kostnader för lagerhållning och hantering 

av gods. Samlastningstransporten illustrerad i Figur 15 visar samarbetet som 

distributionscentralerna använder sig av, i syfte att öka fyllnadsgrad per enhet och arbeta mot 

ett miljömässigt hållbart arbetssätt. DC Torsvik opererar sin lagerverksamhet med hjälp av två 

byggnader, benämnt Hus 1 och Hus 3. Hus 1 ses som en prioriterad byggnad för att lagerhålla 

frekventa produkter där strukturen demonstreras i Bilaga 1 och Hus 3 används som buffertlager 

där strukturen demonstreras i Bilaga 2. Ett strategiskt beslut i syfte att lagerhålla produkter 

utifrån dess respektive efterfråga har applicerats på IKEA. Distributionscentralen ses som en 

del av IKEAs företagsverksamhet där distributionscentralen köper in produkter och säljer 

vidare till varuhus i Norden. Detta upplägg påverkar IKEA i det avseende att alla delar av 

leveranskedjan vill prestera mot sina egna mål för att kunna sälja vidare produkter med högre 

vinstmarginal och öka kundnöjdhet.  

 

 

Figur 15 Distributionscentralernas roll i flödet 
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4.2 Materialhanteringssystem 
För distributionscentralen används programmet Astro som det grundläggande systemet för 

materialhantering, planering och lokalisering av lagerhållna produkter. Programmet assisterar 

medarbetarna vid förflyttning av produkter genom alla processer. Det används även stödsystem 

som identifierar produktionsvecka, kontrollerar automatlagring samt utleveranser. För att 

lokalisera och placera produkter används en funktion nämnd MIB, i syfte att alltid placera 

produkter inom kortast körsträcka för att underlätta för senare utleverans. Funktionen ger 

varje scannad produkt ett MIB värde beroende på hur frekvent produkten lämnar lagret. 

Uppsättningen fokuserar på att lagerhålla högfrekventa produkter närmare lastkajen, nämnda 

A och B produkter. Systemutvecklaren förklarar att strategier appliceras för olika produkter i 

syfte att öka produktiviteten på lagret. Brist med funktionen är att MIB värdet först sätts när 

produkten lossas från en enhet, därför används ofta historik och prognoser för att manuellt 

styra produkter. Torsvik har tagit strategiska beslut för att kunna utnyttja kapaciteten på bästa 

möjliga sätt där produkter inte har några fasta platser för att underlätta till funktionen. För att 

öka produktiviteten och minska kostnader placeras produkter enligt följande modul och zon 

fördelning se Figur 16. Hämtning sker i första hand från A & B (hämtningsområde), när 

produkter inte finns i dessa områden hämtas de från C & D (reserveringsområde). På så vis får 

körsträckorna hög variation samt lagerhållningens storlek skiftar. Systemutvecklaren förklarar 

att då behöver man inte fylla på med produkter från C & D till A & B, eftersom MIB funktionen 

på ett underlättande sätt placerar och efterfrågar produkter med variation från de olika 

områdena. På så vis reduceras antalet hanteringsmoment vilket systemutvecklaren menar har 

varit orsaken till minskade kostnader för interna skador samt ökad produktivitet.  

 

 

Figur 16 Modul- och zonindelning av produkter 

För att kontrollera att systemet alltid väljer den äldsta pallen används en system funktion som 

letar rätt på specifika pallar. Det har uppstått problem i denna funktion där den äldsta pallen 

inte alltid efterfrågas av systemet, vilket påverkar FIFO. I syfte att kunna lokalisera produkter 

på bästa sätt enligt FIFO kraven har systemet visat sig felfri för metoderna ställage och 

automatiserad lagring. 

4.3 Lagerdesign 
Warehouse managern kopplar författarnas förklaring av design från det teoretiska ramverket 

till hur IKEA arbetar med lagerlayout, dvs. hur flödet är organiserat för att underlätta respektive 

process. Lagerlayouten och den logistiska setupen i Figur 17 är ett standardiserat arbetssätt som 

återfinns på flera distributionscentraler i världen i syfte att nå upp till strategiska beslut. Nedan 

förklaras lagerdesignens roll på IKEA och hur valet av metoder att lagerhålla produkter 

påverkar kostnad och kvalitet, vilket sammanfattas i Tabell 6.  

4.3.1 Processer  
Med processer förklaras; inleverans från transportmedel, bilar och järnvägar, för att förflytta 

produkter direkt till utlastningsytor eller lagerhållas via ställage, djuplagring eller 
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automatiserad lagring. Slutligen hämtas produkter med truckar från lagringsytorna, med 

undantag för automatiserad lagring, och levereras ut på ett band.   

 

IKEAs arbetssätt skiljer sig från många lagerverksamheter eftersom warehouse managern 

förklarar att två lagringshus används. Samlastningar sker mellan de båda husen, demonstrerat 

i Figur 17, se Bilaga 3 figurbeskrivning. När en avgång i Hus 3 innehåller mindre än 10 kubik 

skyttlas de produkterna upp till Hus 1 via en skyttelbil. På så vis förenklas samlastningar mellan 

husen. Denna process har utvecklats i syfte att minska transportkostnader och öka 

produktiviteten, då tiden det går åt att samlasta mindre lastningar med Hus 3 ses som 

ineffektivt. Dock antas detta bidra, ur ett kostnadsperspektiv, till ökade 

materialhanteringskostnader och större risk för försämrad kvalitet. Men ses som en nödvändig 

lösning för ett fungerande flöde på IKEA Torsvik då kapaciteten i dagsläget är otillräcklig.  

 
 

Figur 17 Setup distributionscentralen IKEA Torsvik  

4.3.2 Resurser 
För att ovan nämnda processer ska fungera är truckar, pallar, scanningssystem, personal, 

transportenheter och välfungerande system nödvändigt. En användbar resurs som 

implementerats, är egentillverkade pallar som produkterna levereras på, vilket bidrog till att 

produkter inte längre behövde lagerhållas på träpall vid utleverans. Effekten blev att 

fyllnadsgraden i transportenheter ökade, vilket har ökat produktiviteten och IKEAs sätt att 

arbeta ekonomiskt hållbart. Ur ett miljömässigt hållbart perspektiv förklarar gruppchefen att 

implementeringen har bidragit till reducerade antal transportsträckor där träpallar vanligtvis 

delas mellan olika IKEA enheter. Kvalitetsmässigt kan produkterna däremot påverkas negativt 

eftersom kartong har visat sig vara mer känslig för hantering och luftfuktighet. Detta har 

bidragit till interna skador och kostnader för reparation, som resulterat i extra hantering av 

materialet vid kvalitetsanmälan. För att angripa detta problem har IKEA bland annat skapat 

arbetstillfällen för personer som befunnit sig långt bort ifrån arbetsmarknaden, och på så vis 

skapat stort värde ur ett socialt hållbart perspektiv men även ekonomiskt perspektiv då man 

inte behöver kassera skadade produkter. För att uppmärksamma kvalitetpåverkan arbetar 

IKEA ständigt med förbättringar och kommunicering till medarbetarna angående egenskapen 

hos pallarna. Detta arbetssätt har implementerats genom hela leveranskedjan från leverantör 

till kund. IKEA arbetar med återvinning av såväl material för emballage som kasserade 

produkter för att bidra hållbart till miljömässig påverkan. Nedan förklaras lagringsmetoderna 

på IKEA där resultatet från Tabell 6 diskuteras genomgående. 
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Ställage 

Produkter som lagerhålls i ställage kräver att produkter ställs på träpall för att sedan manuellt 

bandas ihop, vilket är tidskrävande. Ställage är i dagsläget den lagringsmetod som kräver att 

alla produkter står på träpall, vilket begränsar IKEAs mål med hållbarhet och fullständigt 

arbetssätt med egentillverkade pallar genom hela flödet. Det används både med singel-rads 

lagring och dubblerads-lagring. Kapacitetsutnyttjandet och lokalisering i ställagen bestäms av 

MIB-funktionen (Max In Buffert). Figur 18 demonstrerar MIB-funktionens strategiska 

funktion. Funktionen fungerar som ett ruttplaneringssystem för att minska transportsträckor. 

Den räknar ut tiden det tar att lyfta en produkt kontra körsträckan utmed ställaget, för att 

snabbt placera en produkt på rätt plats samt snabb hämtning av efterfrågad produkt. Denna 

metod har påvisat sig minska hanteringskostnader samt öka produktiviteten på lagret. 

Implementering av ställage är en hög kostnadsinvestering som tar upp stor mängd kapacitet. 

Kvalitetsmässigt ses ställage som en bra metod pga. att produkter lagerhålls enskilt och att 

lokaliseringen är felfri. 

 

 

Figur 18 MIB-funktionens strategi vid ställage. 

Denna funktion saknas på Hus 3 där lokalisering av produkter sker via samarbete mellan 

funktionsledare och ansvarig planerare. Detta har visat sig vara problematiskt då man frångår 

systemets direktiv vilket på längre sikt kan skapa förvirring och resultera i borttappade 

produkter.   

 

Djuplagring 

Denna metod används främst i Hus 3, där produkter djuplagras på ytor utan träpall. Metoden 

är ett strategiskt beslut som används för att öka effektiviteten på produkterna, syftet har varit 

att placera de mest högfrekventa produkterna av samma artikelnummer, vilket ämnar öka 

produktiviteten. I Hus 3 placeras vitvaror vars mått är ostandardiserade och kräver att 

lagerhållas via denna metod, vilket minskar alternativ att använda andra metoder. 

Kapacitetsmässigt anses metoden vara den bästa för lagerhållna produkter. Kostnadsmässigt 

beskrivs metoden fördelaktig att implementera eftersom att kapacitetsutnyttjandet blir hög på 

lagret, dock kan förändringar av ytor bidra till höga investeringskostnader. Därför anser 

gruppchefen att en noggrann planering av denna metod innan implementering är viktig. 

Kvalitetsmässigt har metoden visat sig vara problematisk med koppling till elimineringen av 

träpall samt metoden FIFO, vilket beskrivs mer detaljerat i teorikapitlet (se kapitel 3.7.1).  

 

Automatiserad lagring 

Produkter lagerhålls med automatkran i Hus 1, detta har varit en stor investeringskostnad men 

som i ett längre perspektiv ger möjligheten att hantera produkter på bästa sätt. Kostnad- och 

kvalitetsmässigt kopplat till materialhanteringskostnader menar warehouse manager att detta 

är den bästa metoden eftersom den mänskliga faktorn tas bort. Systemmässigt placeras 

produkter automatiskt på bästa möjliga plats utifrån produktens längd, bredd och vikt. 

Kvalitetsperspektivet är en viktig del inom designen på lagret, därför vill man använda metoder 

som innebär så få hanteringsmoment som möjligt.  Från IKEAs perspektiv är automatiserad 

lagring den metod efter cross-docking som är mest effektiv kopplat till antalet 

hanteringsmoment.  
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Tabell 6 Sammanställning lagerdesigns påverkan  

 

4.3.3 Organisationen 
Som tidigare nämnt tas beslut på en strategisk nivå, detta är kopplat till globala beslut som 

succesivt förmedlas ner på varje organisatorisk nivå på DC Torsvik. På samma sätt förmedlas 

idéer och förändringsförslag tillbaka för att arbeta bättre. I nuläget används ett koncept kallat; 

Warehouse Concept, vilket syftar till att alla distributionscentraler ska arbeta på liknande sätt. 

Däremot kan det variera i olika förutsättningar och utifrån det används speciella strategier och 

metoder. En av förutsättningarna kan vara att produkter lagerhålls i en gammal lokal vilken 

kräver rutinmässiga byggnadsprojekt för att kunna möta IKEAs standarder. Vid beslutsfattande 

är kostnad och kvalitet två viktiga aspekter som ständigt iakttas och som följs upp för att 

kontrollera resultatet. Faktorer såsom beslutsfattande och aktiva lösning återfinns i 

empirikapitlet (se kapitel 4.2). 

4.4 Materialhantering  
Nedan förklaras FIFO och cross-dockings påverkan på IKEAs arbetssätt att lagerhålla 

produkter samt förhållandet mellan dem, med koppling till kostnad och kvalitet. 

4.4.1 FIFO 
IKEA har valt att tillämpa FIFO i sin lagerverksamhet i syfte att alltid leverera produkter med 

så hög kvalitet som möjligt. Metoden används genomgående i alla processer på lagret, dock 

tickar FIFO aktiviteten igång först när en produkt vistats på lagret i 365 dagar.  Anledningen 

till detta är att IKEA även använder sig av ett cross-docking flöde. När en produkt är en FIFO 

produkt och ska gå ut till kund, måste just den pallen skjutas av på sin streckkod av plockaren. 

Detta kan skapa problem som påverkar det senare flödet, därför har IKEA en flex-funktion, där 

flex syftar till att om det står en pall framför FIFO pallen är det godkänt att välja den, förutsatt 

att artikelnumret har samma produktionsvecka. Kostnadsmässigt har valet att implementera 

FIFO visat sig lönsamt ur det perspektivet att man tvingar ut produkter som befunnit sig för 

länge på lagret och riskerar att bli kasserade. Detta har bidragit till att förbättringar kopplat till 

att upprätthålla kvaliteten på produkterna har ökat. Denna effekt har även bidragit till att rätt 

produkt efterfrågas och på så vis har lagerhållningskostnaderna kunnat minska. Nedan 

förklaras förhållandet av metoder för lagerhållning och FIFO med fokus på kostnad och kvalitet 

vilket sammanfattas i Figur 19. 

 

Ställage 

Metoden FIFO är en välfungerande process för produkter som lagras i ställage, då de lagras på 

en egen plats utifrån sitt artikelnummer. Som mest lagras produkter i en dubbelrad, d.v.s. två 

pallar djupt in i ställaget, detta gör en FIFO produkt lättåtkomlig för plockaren. Detta reducerar 

antalet hanteringsmoment för medarbetaren och på så vis underlättar denna metod att minska 

hanteringskostnader. Risken för att en produkt skadas är låg vilket innebär att kvaliteten ofta 

är hög. MIB funktionen assisterar denna lagringsmetod vid användandet av FIFO och ses som 

en stor anledning till att kombinationen är välfungerande.  

 

Djuplagring 

Vid djuplagring problematiseras metoden FIFO då produkter staplas fritt ovanpå varandra. 

Detta har försvårat arbetssättet för plockare eftersom att den äldsta ordern i många fall kan 

vara placerad på en svåråtkomlig plats bland godset. Då FIFO infördes sommaren 2016 uppstod 

problem på lagret eftersom att FIFO inte tagits hänsyn till tidigare. Systemet föreslog den äldsta 

pallen vilken kunde befinna sig var som helst på ytan. Detta innebar onödiga förflyttningar som 

skapade långa körsträckor vilket konsumerade onödig tid och hade direkt påverkan på 

hanteringskostnader. En plockare på lagret menar att i de fall FIFO inte tillämpas på rätt sätt 
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uppstår liknande problem, vilket är motsatsen till varför funktionen används. Plockaren menar 

även på att FIFO är ett effektivt och smidigt sätt att jobba på, förutsatt att den sker med rätt 

lagringsmetod. Djuplagring försvarar FIFO funktionen då pallen som ska ut kan vara placerad 

svåråtkomligt för plockaren. Kvalitetsmässigt bidrog djuplagring till försämrad kvalitet, 

samtidigt som många produkters hållbarhetstid gått ut. Det finns även de exempel där 

produkterna stått så länge på lagret att deras sortiment utgått, vilket gjorde att de inte längre 

kunde säljas till original pris trots att skicket var bra.  

 

Idag har FIFO blivit en invand metod och personal på lagret väljer vid inleveransprocessen att 

placera de nyare pallarna längre in på ytan för att de äldsta automatiskt ska hamna åtkomligt. 

På så vis angrips det problem som tidigare uppstod i relation till lokaliseringssvårigheter av 

pallar. Samtidigt går det att förhindra att körsträckorna blir alltför långa vid detta arbetssätt. 

Plockare på lagret menar att genom aktivt arbete med sortering av produkter som ska in till 

djuplagringen erhålls bättre kontroll av vilka pallar som finns lagrade, vilket även behandlar 

uppkommande kassationer. Produkterna mäts på produktionsveckan då de tillverkats, vilket 

även avgör i vilken ordning de ska levereras ut. Problemet med FIFO uppstår då pallarna 

ankommer i stor kvantitet utan att de har en planerad efterfråga, samtidigt som 

transportenheten innehåller blandande produktionsveckor. Plockarna måste då omplacera 

pallar utifrån de ankomna produktionsveckorna, vilket innebär onödig materialhantering samt 

tidskonsumering.  

 

Hus 3 står för mest djuplagring av de två husen, vilket bidrar till att det är där högst FIFO 

problematik uppstår. Då pallarna ibland lagras i väntan på att FIFO tickas igång anses flertalet 

produkter placerade i Hus 3 vara säkerhetslager, vilket försvårar arbetet med FIFO. Strategiska 

beslut om i vilket hus pallar bör placeras ställs vidare på sin spets. 

 

Automatiserad lagring 

Den automatiserade kranen sköter sitt flöde via system där FIFO alltid går först i systemet vilket 

innebär att det sköts av sig själv. Den automatiserade lagringen är i singel-rads ställage vilket 

innebär att den äldsta produkten alltid finns åtkomlig och väljs utifrån systemets 

rekommendationer. Hanteringen av produkter blir minimal vilket innebär att kvaliteten blir 

intakt. Eftersom metoden anses vara den bäst lämpade metoden att lagra produkter på är 

kostnads- och kvalitetspåverkan minst med hänsyn till FIFO metoden.  

 

Nedan visualiseras tidigare nämnd data kring lagringmetodernas förhållande till FIFO ur ett 

kostnads- och kvalitetsperspektiv. Figur 19 visualiserar detta förhållande med hänsyn till hur 

respektive metod är funktionell tillsammans med FIFO samt från ett kostnads- och 

kvalitetsperspektiv. Funktionaliteten syftar till hur väl lagringsmetoden integrerar tillsammans 

med FIFO, där djuplagring har visat sämst funktionalitet, kostnadspåverkan och 

kvalitetspåverkan 
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Figur 19 Förhållandet mellan FIFO och lagringsmetoder 

4.4.2 Cross-docking 
Cross-docking är en metod som ökat på IKEA de senaste åren där företagets anledningar 

förklaras i Tabell 7. 

Tabell 7 Cross-dockings påverkan på företaget 

 
 

Godset som går i cross-docking flödet kräver ingen lagringsmetod, förutsatt att planeringen 

sköts korrekt, vilket reducerar lagerhållningskostnaden. I de fall då planeringen varit bristfällig 

alternativt då kapaciteten tvingar produkten att lagerhållas uppkommer extra kostnader för 

den ytan produkten placeras på. Fortsättningsvis innebär detta att materialhanteringen 

minskas då hanteringsmomenten endast inkluderar lossning och lastning. Detta möjliggör en 

lägre prislapp mot kund samtidigt som företaget drar ner sina interna kostnader. Cross-docking 

flödet kräver kapacitet i form av öppna ytor, vilket för IKEAs del har inneburit omdesign av 

lagret, vilket bidragit till en ökad investering.  

 

De minskade hanteringsmomenten bidrar till minskade risker vad gäller skador på 

produkterna. I dagsläget riskerar produkterna enbart att bli skadade vid lossning och lastning 

vilket anses fördelaktigt för kvaliteten. De produkter som går via cross-docking flödet är ofta 

nyproducerade produkter vilket bidrar till att godset är av bra kvalitet. Kostnads och 
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kvalitetsperspektivet demonstreras i Tabell 8 där resultatet indikerar på ovannämnd 

diskussion.  

4.4.3 Förhållande FIFO och Cross docking 
Cross-docking produkter och lagerhållna produkter går via två skilda flöden, detta påverkar 

FIFO-funktionen i det avseende att cross-docking produkter prioriteras. När varuhusen väljer 

att beställa cross-docking produkter ökar risken att de redan befintliga produkterna blir 

stående på lagret. Detta bidrar till ökade lagerhållningskostnader och risk för kassationer 

eftersom lagerhållna produkter motsvarar 35 % av utleveranserna, se Figur 20 och Bilaga 3 för 

figurbeskrivning. Lagerflödet demonstrerar FIFO-produkter som placeras på 

lagringsmetoderna ställage, automatiserad lagring eller djuplagring. Cross-docking flödet som 

för nuvarande motsvarar 65 % demonstreras genom att produkter förflyttas från inleveransytor 

(gråa) till utleveransytor (svarta). 

 

 

Figur 20 Procentuell demonstrering av lagerflöde och cross-docking flöde 

En stor anledning att cross-docking flödet prioriteras är dels att varuhusen får produkter till ett 

billigare pris, nyare kvalitet men även att varuhusen finner det förmånligt att lägga 

beställningen hos leverantören. En aspekt som cross-docking bidrar till är att utlastningar till 

varuhusen blir mer frekventa eftersom produkterna inte kan lagerhållas på tillfälliga ytor för 

länge. Detta bidrar till att viss del av produkterna anländer för tidigt till varuhusen och istället 

borde lagerhållna produkter prioriterats före. I ett längre perspektiv är funktionen av olika 

flöden negativt eftersom produkter löper risk att få FIFO-status. Med andra ord har cross-

docking en negativ inverkan på FIFO-funktionen men stora fördelar när det kommer till 

förbättring av kostnad och kvalitet. Däremot indikerar resultatet i Tabell 8 att metoderna 

förhåller sig jämlikt mot varandra och att det därför är svårt att föredra en av metoderna 

Tabell 8 Sammanställning av materialhanteringsmetoders påverkan 

 

4.4.4 Utformning av flöde med hänsyn till cross-docking 
Båda husen använder sig av ett rakt igenom flöde för lossning av produkter från järnvägen, som 

sedan transporteras till lagerplats eller som cross-docking produkt. För att minimera 

körsträckor för cross-docking produkter på IKEA har transportband i Hus 1, se Bilaga 1, 

implementerats för att transportera produkterna vidare till automatlagringen eller till 

utlastningsytorna för vidare utlastning. 
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Frånsett från rakt igenom flöde används u-format flöde för att underlätta den stora mängd 

cross-docking produkter som dagligen lossas och lastas vidare i nya enheter. På grund av det 

strategiska fokuset att leverera mycket cross-docking produkter till varuhus är utformningen 

av flödet för respektive byggnad välutvecklade. Användandet av flertalet portar har visat sig 

avgörande för att flödet ska fungera. I Hus 1 och Hus 3 kan transportenheter lossas från båda 

sidor av utflödet. När transportenheter innehåller endast cross-docking produkter lossas ofta 

enheterna i mitten av byggnaden för att minimera körsträckor till utlastningsytor. Speciella 

lossningsytor används som lösning att placera produkterna, i väntan på omdirigering till lediga 

utlastningsytor, för vidare lastning. I Tabell 9 demonstreras förhållandet mellan cross-docking 

och flödesutformning, där u-format flöde är den metod att föredra med hänsyn till kostnad och 

kvalitet.  

Tabell 9 Utformning av flöde med hänsyn till cross-docking  
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5 Analys  

I detta kapitel kommer insamlad empiri jämföras med det teoretiska ramverket, vilket vidare 

grundas i en analys för att besvara frågeställningarna. Analysens genomförande bygger på 

tidigare beskrivna metoder för dataanalys. 

5.1 Hur kan företags val av metoder för lagerdesign och 

materialhantering påverka kostnad och kvalitet? 
Studiens första frågeställning besvaras genom en analys av hur IKEAs val av olika metoder på 

lagret påverkar kostnader och kvaliteten på produkter och flödet, utifrån det teoretiska ramverk 

som satts upp samt den empiri som samlats in, vilket illustreras i Figur 8. Nedanstående analys 

sammanfattas i Tabell 10, där pilar demonstrerar respektive metod inom lagerdesign och 

materialhanterings påverkan på prestationsmålen kostnad och kvalitet, se Bilaga 4 för 

förklaring. 

5.1.1 Lagerdesign 
Enligt teorin spelar ett företags förmåga att lagerhålla produkter på ett välfungerande vis in på 

hur väl kvaliteten bibehålls på produkter i lager (Vrat, 2014). Enligt Vrat (2014) är den interna 

hanteringen en faktor som påverkar skador och borttappat gods i anslutning till 

lagerhållningen. Detta är något som IKEA verifierar då deras strategi vid lagerhållning i två 

separata hus är av yttersta vikt i syfte att undvika onödiga kostnader och kvalitetsbrister. 

Sortering av högfrekventa respektive lågfrekventa produkter i vartdera hus har för avsikt att 

främja en välfungerande lagring utifrån olika förutsättningar, vilket i dagsläget avspeglas på 

vilka metoder som legat till grund för de nödvändiga beslut som tagits gällande utformning av 

lagerdesign. Skyttelflödet som implementerats syftar till att minska antalet samlastningar 

mellan husen, illustrerat i Figur 17. Det ses även som en lösning på att arbeta hållbart ur ett 

miljömässigt perspektiv för att minska onödiga samlastningar mellan husen, vilket Tan et al. 

(2010) styrker.  

 

I enlighet med Ackerman och La Londe (1980) och Frazelle (2015), vilka betonar relevansen i 

kontroll och planering av produkter på ett lager, anser IKEA att de materialhanteringssystem 

som används i företaget assisterar medarbetare och organisationen med detta. Stödfunktioner 

till materialhanteringssystemen bidrar till ett effektivare flöde samt välfungerande förvaltning 

av produkter, vilket Vrat (2014) menar kan vara orsak till reducerade logistiska kostnader. 

Materialhanteringssystemen assisterar även till att kategorisera produkter efter respektive 

konsumtionsvärde per år, vilket Vrat (2014) hävdar ökar graden av kontroll. IKEA arbetssätt 

med modul och zonindelning bekräftar den kontroll som (Vrat, 2014) förespråkar i syfte att ha 

ständig uppsikt över vart produkter lagerhålls, för att på så vis vara medvetna om kostnader i 

anslutning till detta. Mohsen (2002) beskriver även detta som tidseffektivt vid hämtning av 

produkter, en term som även IKEA använder frekvent. Det är dessa stödfunktioner som bidrar 

till att metoderna för att lagerhålla produkter blir operativt funktionella. Områden såsom 

reservering och hämtning, vilket Rouwenhorst et al. (2000) förklarar är lagringsytor där 

produkter placeras i väntan på utleverans, syftar till att underlätta utleverans. IKEA sätter dessa 

begrepp i perspektiv till den egensammansatta MIB-funktion som används på lagret. Viktiga 

aspekter såsom vart produkter bäst bör placeras på lagret tar MIB-funktionen hänsyn till, därav 

motsvarar den en välfungerande version av den rörliga policy som Petersen (1999) menar 

förbättrar kapacitetsutnyttjande. Sammanfattningsvis bidrar MIB-funktionen till minskade 

hanteringsmoment vilket har en direkt inverkan på den minskade risken att skada produkter 

samt materialhanteringskostnader. Detta är ett avsteg från Gu et al. (2007) problematisering 

där fler hanteringsmoment beskrivs (se kapitel 3.6.1)  

 

MIB-funktionen opererar på lagringsmetoden ställage, vart den är praktisk ur ett 

kostnadsperspektiv. Ställage har visat fördelar i att lagra produkter självständigt och 

lättåtkomligt, vilket har en märkbar effekt på förvaltningen av kvaliteten på produkterna, något 

som Frazelle (2015) poängterar. En faktor som bidrar till upprätthållande av kvalitet är att 
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produkter lagerhålls på avsedd plats (Voss , et al., 2005), vilket användandet av ställage 

återspeglar. En viktig aspekt att ta hänsyn till är att antalet hanteringsmoment kan öka i 

verkligheten. En effekt av detta har visat sig vara en förhöjd hanteringskostnad eftersom 

produkterna måste lagerhållas på träpall. En effektivisering hade varit att eliminera detta 

moment och på så vis blivit mer ekonomiskt hållbar vilket Tan et al. (2010) poängterar. IKEA 

ser däremot deras lösning i att reducera användandet av träpall och möjligheten att återvinna 

egenproducerade pallar, som ett bidragande till hur företaget arbetar ekonomiskt och 

miljömässigt hållbart. Vid strategiska beslut att implementera ställage har noggranna 

övervägningar av dess kapacitetsutnyttjande vidtagits, vilket Frazelle (2015) ser som en 

nackdel. Sammanfattningsvis har fördelar såsom högt upprätthållande av produkters kvalitet 

vägt över den kostnadspåverkan metoden medför.  

 

Djuplagring lämpar sig vid lagerhållning av stort antal produkter med samma artikelnummer. 

Fördelen är enligt Frazelle (2015) att kapacitetsutnyttjandet blir högt då produkter staplas 

ovanpå varandra samtidigt som det inte krävs några kostnadsinvesteringar (Azzi, et al., 2012). 

Detta är något som överensstämmer med IKEAs strategi, där djuplagring avser att lagra 

högfrekventa produkter, vilket resulterar i ett effektivt flöde. Frazelle (2015) har betonat 

problematiken vid djuplagring av endast ett artikelnummer vilket IKEA uppmärksammar 

genom att aktivt sortera produkter. På så vis förhindras produkter stå längre än nödvändigt på 

lagret vilket bidrar till att minska eventuella kassationer av produkter på lägsta nivå (Frazelle, 

2015). Detta arbetssätt är riktat mot att nå förvaltning av kvalitet, vilket kan kopplas samman 

med Voss et al. (2005) fokus att placera produkter på rätt plats. IKEA anser att detta arbetssätt 

att sortera produkter är ett behjälpligt sätt att motverka kvalitetsbrister som kan uppstå vid 

djuplagring och därmed bekräftar Pitmans (1992) rekommendation att eventuella förbättringar 

och långsiktig arbetsfokus lönar sig.   

 

Automatiserad lagring visar sig vara bäst lämpat vid ett lager med hög omsättning av 

produkter där Manzini et al. (2015) poängterar att genomloppstiden per produkt spelar in. I 

enlighet med detta har IKEA automatiserad lagring på Hus 1, vilket är ett högfrekvent lager, 

men inte på hus 3. En anledning till detta menar warehouse managern vara att flödet på hus 3 

inte är tillräckligt stort för en implementering av automatiserad lagring. Trots att metoden 

innebär en hög kostnadsinvestering enligt (Vrat, 2014), är fördelarna med denna metod i 

enlighet med de områden som Voss et al. (2005) och (Azzi, et al., 2012) hävdar är viktiga att 

fokusera kring för att upprätthålla hög kvalitet. Därför anser IKEAs warehouse manager att det 

är den lagringsmetod med bäst påverkan på produkters kostnad och kvalitet.   

5.1.2 Materialhantering 
 

FIFO  

Hur företag metodiskt väljer att lagerhantera sina produkter har visat sig ha en direkt koppling 

till hur fördelaktigt FIFO funktionen anses vara. Detta är något som Rouwenhorst et. al. (2000) 

enligt teorin styrker, där FIFO inte ses som den mest naturliga metoden vid djuplagring. IKEA 

har stora ytor med djuplagring där FIFO är verksam, vilket motsäger teorin (Frazelle, 2015). 

Metoden FIFO är fördelaktig ur ett kvalitetsperspektiv då risken att produkter kasseras och 

skadas minskas avsevärt. Ur ett kostnadsperspektiv leder även detta till minskade 

slöserikostnader. På så vis anses FIFO välfungerande på IKEA, problematiken uppstår dock i 

anslutning till hur lagerdesignen ser ut. Författarna har, med hjälp av insamlad empiri, 

uppmärksammat att FIFO funktionen fungerar olika bra beroende på lagringsmetoden som 

används. Djuplagringen påvisar de största besvären, vilket är i enlighet med Rouwenhorst et. 

al. (2000). Frazelle (2015) beskriver djuplagring som fördelaktig då det inte förekommer 

kostnadsinvesteringar vilket är synonymt med hur IKEA resonerar kring dessa ytor. Detta har 

inneburit en avvägning för IKEA där de dels står inför en kostnadsfråga vad gäller lager setupen, 

där metoderna; ställage, djuplagring och automatiserad lagring innefattar olika prisklasser, 

samtidigt som metoden FIFO varierar i funktionalitet beroende på dessa.   
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Cross-docking 

Cross-docking har visat sig vara en metod av stor nytta på IKEA, vilket är något som arbetats 

fram över tid. Fokus har bland annat varit att skapa standardiserade leveranstider, vilket 

(Manzini, et al., 2015) påstår underlättar cross-docking. Enligt Abbasi (2011) används metoden 

för att minska behovet av lagerhållna produkter, detta är något som IKEA jämförelsevis strävar 

efter då cross-docking flödet ökar. Anledningen till att IKEA främjar en ökning av cross-docking 

flödet är att hanteringsmomenten reduceras, vilket även minskar hanteringskostnaderna på 

produkter för såväl kunden som det egna företaget. Frazelle (2015) hävdar att antalet 

hanteringsmoment kopplas samman med riskerna att skada produkter, vilket verifierats av 

IKEA där kvalitetsbrister oftare uppstår ju fler moment av hantering. Sammanfattningsvis har 

cross-docking påvisat sig vara välfungerat och uppskattat ur ett kostnads- och 

kvalitetsperspektiv. 

Tabell 10 Sammanfattning lagerdesign och materialhanterings påverkan 
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5.2 Hur förhåller sig metoder inom lagerdesign och materialhantering 

till varandra när flera av dem är aktiva samtidigt i en organisation? 

För att besvara andra frågeställningen sätter författarna metoderna i perspektiv till varandra 

samt hur deras operativa egenskaper påverkar flödet på lagret. Frågeställningen besvaras med 

hjälp av en illustration av hur metoderna fungerar utifrån det teoretiska ramverket, vilket 

slutligen jämförs med insamlad empiri kring hur företagets flöde opererar med hänsyn till 

kostnad och kvalitet, vilket illustreras i Fel! Hittar inte referenskälla.. Nedanstående 

analys sammanfattas i Tabell 11, där pilar demonstrerar respektive metod inom lagerdesign och 

materialhanterings förhållande till varandra med hänsyn till prestationsmålen kostnad och 

kvalitet, se Bilaga 4 för förklaring. 

5.2.1 Förhållandet mellan FIFO och metoder för lagerhållning 
FIFO visar sig vara en välfungerande metod för lagerhållning vid ställage och automatiserad 

lagring, se Figur 19. En väsentlig del är att den mänskliga faktorn utesluts då 

materialhanteringssystem och teknik tar vid (Gagliardi & Angel, 2014). En avgörande del i att 

FIFO är en positivt utövad metod vid dessa lagerhållningssätt är för att systemen identifierar 

produkter efter deras artikelnummer, vilket assisterar lokalisering och kontroll av produkter, 

något som Ackerman och La Londe (1980) betonar som viktigt. Huruvida FIFO fungerar med 

hänsyn till kostnad och kvalitet menar Rouwenhorst et al. (2000) är en grund för att förstå och 

nyttja metoden väl, vilket är i enlighet med IKEAs resonemang kring FIFO. På IKEA är 

medvetenheten kring hur FIFO står sig mot de olika metoderna för lagerhållning en väsentlig 

del då produkter kräver viss eftertänksamhet kring vart de lämpligast bör lokaliseras på lagret 

utifrån sin specifika egenskap. Rosenblatt och Roll (1984) betonar relevansen av produkters 

policy för att uppnå en välfungerande lagerhållning, vilket Koster et al. (2007) menar speglas i 

lämplig lagerhållning av produkter på ett lager av större storlek. IKEAs distributionslager 

bekräftar detta där placering av produkter får stor uppmärksamhet. Ett märkbart förhållande 

uppstår mellan FIFO och djuplagring, där Frazelle (2015) menar att metoden FIFO inte är mest 

naturlig vid djuplagring. På IKEA är detta förhållandet problematiskt då vissa produkter måste 

djuplagras pga. krav och policys. Gallman och Belvedere (2011) menar att det är av väsentlighet 

för ett företag att vara medveten om den verksamhet som råder samt hur funktionella de 

operativa metoderna är tillsammans, vilket är applicerbart på dilemmat vid djuplagringen. En 

lösning till detta hade varit att implementera mer ställage, dilemmat uppstår i samband med 

begränsad kapacitet. Detta är ett ofrånkomligt problem som uppstått vid integrationen mellan 

FIFO och djuplagring vilket resulterat i att valet att implementera djuplagring har ifrågasatts 

på IKEA. Denna problematik kopplas samman med val av lämplig metod utefter bland annat 

befintlig kapacitet vilket är något som Rouwenhorst et al. (2000) poängterar.  

5.2.2 Förhållandet mellan FIFO och cross-docking 
Eftersom integration mellan FIFO och cross-docking flödet är obefintlig, problematiseras 

metodernas samexistens. Att skapa produkter med lågt pris till kunden påverkas av effektiva 

lösningar såsom cross-docking (Tan, et al., 1998). Ökningen av cross-docking flödet återspeglas 

i denna argumentation och visar sig påverka FIFO negativt. Förhållandet mellan dessa metoder 

har en avgörande roll i att allt fler produkter blir FIFO kategoriserade. IKEAs vision vilket är 

att skapa en bättre vardag för medmänniskan grundar sig i att IKEA vill erbjuda bra produkter 

med god kvalitet till låga priser (B.V., 1999-2017). FIFO och cross-docking är två metoder 

implementerade för att uppnå detta mål och även arbeta hållbart (Lynch, 2005), där dilemmat 

ligger i avvägningen vilken metod som ska innefatta störst flöde. Relationen kan i vissa 

situationer vara kontroversiell då cross-docking flödet inte tar hänsyn till FIFO reglerna. Båda 

arbetssätten strävar mot reducerade kostnader och upprätthållande av hög kvalitet på 

produkter menar Frazelle (2015), dock är deras betydelse för flödet på IKEA av olika prioritet. 

Riktlinjer måste följas vilket stödjs av materialhanteringssystemen, vart FIFO anses vara mest 

prioriterad. Dock är flödet uppdelat, där cross-docking flödet står för cirka 65 % och lagerflödet 

står för cirka 35 %, vilket innebär att den FIFO regel som är mest prioriterad endast tas hänsyn 

till 35 %, se Figur 20. På så vis kan situationer uppstå där FIFO konceptet aktivt frångås, vilket 

bidrar till en försämrad kontroll av produkter. Denna kontroll har enligt Gallman och Belvedere 
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(2011) en direkt påverkan på vilken kvalitet som företaget önskar. En anledning till att cross-

docking används i den utsträckningen är kostnadsmässigt fördelaktig enligt Frazelle (2015), 

vilket IKEA understryker.  

5.2.3 Förhållandet mellan design av flödet och cross-docking 
Cross-docking flödets ökning har resulterat i att organisationen anpassat sin utformning av 

lager. En bidragande faktor till att u-format flöde fungerar är användandet av flertal portar 

vilket är i överenstämmelse med (Frazelle, 2015). Portarna underlättar cross-docking då större 

möjligheter ges till frekventa in- och utleveranser. Flödesstrategierna u-format och rakt igenom 

utformning som Frazelle (2015) nämner återfinns på IKEA, där de även fungerar olika bra 

beroende på utformningen av lagret. Lösningen att skapa bättre förhållande till rakt igenom 

flödet från järnvägen har varit att använda transportband. Transportbandet har visat på en 

minskad risk i att skada produkter samt minskade hanteringskostnader av produkterna. 

Lagerlokalens storlek är en bidragande faktor till hur väl cross-docking förhåller sig till 

utformningen av lagret där IKEAs kapacitet förespråkar u-format flöde på grund av det ökade 

cross-docking flödet. 

Tabell 11 Sammanfattning av förhållande mellan lagerdesign och materialhantering 
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6 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel beskrivs en sammanfattning av studiens resultat. Fortsatt belyses även 

slutsatser från studiens arbetsprocess och studiens bidrag. Även rekommendationer och 

förslag på vidare forskning beskrivs för att underlätta för intressenter som vi utveckla 

rapportens studie. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Frågeställning 1: Hur kan företags val av metoder för lagerdesign och 

materialhantering påverka kostnad och kvalitet? 
Företags metodval vad gäller lagerdesignen på lagret har en avgörande påverkan på kostnad 

och kvalitet. Valet av metod att lagerhålla produkter på kan dels grundas i strategiska beslut 

men även påverkas av diverse förändringsprojekt som bidrar till förändringar i lagerdesignen. 

Djuplagring har visat en direkt koppling till försämrad kvalitet på produkter, vilket även gör att 

metoden bör uppmärksammas för att identifiera förbättringspotential. Dock finns det 

produkter som har kravet att bli lagrade via djuplagring, vilket bidrar till att företag ständigt 

bör sträva efter att jobba mot en effektivare djuplagring. Nya arbetssätt för att hantera och 

placera produkter vid denna lagringsmetod har påvisat minskade hanteringskostnaderna. Valet 

att använda sig ett högt antal djuplagringsytor har visat på ett ostrukturerat och mindre hållbart 

arbetssätt kopplat till kostnad och kvalitet. För att råda bot på detta problem kan en kortsiktig 

lösning såsom att rita om djuplagringsytorna i syfte att förminska dem vara aktuellt. På så vis 

uppnås en bättre kontroll av produkter och dess förvaltning på lagret samtidigt som arbetssättet 

blir desto mer hållbart. Ställage å andra sidan har påvisat en god förvaltning av produkters 

kvalitet, vilket resulterat i att metoden kan komma att bli en lösning på djuplagringen. Det går 

dock att särskilja den positiva effekt som ges på ställage via de stödfunktioner som används 

idag. Stödfunktionerna gör ställage till en kostnadseffektiv lagringsmetod, där system styr desto 

mer än den mänskliga faktorn. Automatiserad lagring förvaltar och hanterar produkter på 

lagret på allra bästa sätt utifrån kostnads- och kvalitet aspekter. Långsiktigt är detta ett 

arbetssätt som företag borde strävar mot att utöka. Det är viktigt att poängtera att 

automatiserad lagring är en metod som lämpar sig på företag där flödet är högt samtidigt som 

förutsättningarna finns. Det höga flödet är även anledningen till att metoder såsom 

automatiserad lagring och ställage anses nödvändiga för att möta de förväntningar som finns 

på företag, parallellt med en fortsatt stabil kostnad- och kvalitets bemästring.  

 

Företags val att hålla nere materialhanteringskostnader i form av billigare lagringsmetoder kan 

återspeglas i försämrad kvalitet. Anledningen till det har dels visat sig vara att de resurser som 

sätts in vid lagerhållningen är färre, samtidigt saknas den tekniska utvecklingen som 

avancerade lagringsmetoder kräver. Manuell hantering innebär ökad risk för att produkter 

skadas där en applicering av materialhanteringssystem underlättar för att kunna hantera 

metoderna. FIFO har visat sig vara en positiv metod att använda på företag då den säkerställer 

att produkter är av god kvalitet då de lämnar lagret, samtidigt som kostnader i anslutning till 

lagerhållning och hantering av produkter kan hållas nere. Det är dock av väsentlighet att 

bearbeta FIFO med den lagringsmetod som enligt Rouwenhorst et al. (2000) bäst främjar dess 

förmåga. Djuplagring är den lagringsmetod som påvisar mest negativa effekter med hänsyn till 

kvalitet vid användandet av FIFO. Det är även den lagerhållningsmetod där minst resurser och 

teknik nyttjas. Samtidigt återvinns en möjlighet till högt kapacitetsutnyttjande vilket även har 

positiva effekter på kostnaden kopplat till lagerhållningen av produkter, därav förekommer 

djuplagring i kombination med FIFO på företag. Detta är dock något som företag bör utveckla, 

då det är en bidragande orsak till att metoden kan komma att störa de interna 

prestationsmålen; kostnad och kvalitet i företag. Ett aktivt val att införa ett högre cross-docking 

flöde har visat sig leda till att företags lagerhållningskostnader minskas (se kapitel 3.4). Ett sätt 

att minimera materialhanteringskostnader i form av försämrad kvalitet vid lagerhållning är att 

reducera alternativt eliminera lagerhållningen av specifika produkter. Detta ger även företag 

möjlighet att utnyttja och utveckla den befintliga kapaciteten på lagret, samtidigt som antalet 
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moment i anslutning till fysisk hantering av produkter reduceras. Kostnads- och 

kvalitetsmässigt är valet av cross-docking en fördelaktig metod att använda.   

6.1.2 Frågeställning 2: Hur förhåller sig metoder inom lagerdesign och 

materialhantering till varandra när flera av dem är aktiva samtidigt i en 

organisation? 
FIFO är genomgående en välgrundad metod att använda på företag, samtidigt som dess 

förutsättningar varierar beroende på hur användandet ser ut. På vissa företag kan dilemmat 

ligga i att behöva lagerhålla produkter vid djuplagringen, vilket dels har orsaker som mått och 

policys men även för att ett effektivt och frekvent flöde efterfrågas på specifika produkter. FIFO 

är inte den mest naturliga materialhanteringsmetoden vid djuplagring, vilket har resulterat i 

skadade produkter i samband med onödiga hanteringsmoment. Detta är något som många 

företag är medvetna om men det finns faktorer som problematiserar; avvägningen i det flödet 

som efterfrågas på vissa produkter, kapaciteten som står till förfogande, förutsättningarna som 

krävs vid en eventuell expansion av lagerbyggnad och kostnadsfrågor. Dessa faktorer gör att 

företag till trots väljer denna metod. Långsiktigt kan FIFO komma att assisterar företag i att nå 

mål med kostnadsreduceringar och upprätthållande av kvalitet inom respektive lagringsmetod.  

 

Förhållandet mellan FIFO och cross-docking påvisar en komplex situation där dess separata 

flöden spelar in. Metoderna innefattas av riktlinjer som måste följas. Problematiken uppstår 

vid det faktum att de riktlinjer som finns vid cross-docking inte tar hänsyn till de riktlinjer som 

FIFO innefattas av. Detta leder till ett försummande av FIFO-funktionen, vilket är den metod 

som visat sig välfungerande genom hela flödet. Försummandet leder till försämrad kontroll av 

FIFO produkter på lagret, vilket även visat sig bidra till en försämrad kvalitet på produkter då 

de riskerar att vistas längre än tillåtet. En fördelaktig del med cross-docking är att kostnaderna 

för det flödet är lägre både vad gäller hanterings- och lagerhållningskostnader, vilket är en 

anledning till att företag i vissa fall förbiser FIFO. I nuläget är det de separata flödena som 

problematiserar, då integrationen behövs för att ständigt ta hänsyn till vilka lagerprodukter 

som finns tillgängliga och som har FIFO-status. Onödiga kostnader undviks vid en integration 

av flöden, vilket i det långa loppet även hade främjat produkters kvalitet på lagret.  

 

Cross-docking lämpar sig bäst vid ett flöde som cirkulerar kring in- och utleverans portarna. 

Detta bidrar naturligt till att ett u-format flöde uppstått till följd av frekventa cross-docking 

produkter. Denna utformning av flöde är något som vuxit fram och visat sig vara ett lämpligt 

tillvägagångssätt ur kostnads- och kvalitetsperspektiv. Cross-docking flödet med u-format flöde 

fungerar bättre i en verksamhet där lageromsättningen är hög och ytorna begränsade. En 

lagerverksamhet med dessa två arbetssätt aktiva samtidigt, blir välfungerande och har en direkt 

koppling till minskade kostnader och upprätthållande av kvalitet på produkter.  

6.2 Implikationer 
Studien belyser ingen ny teori vad gäller forskningsområdena, däremot belyser studien ett 

relativt outforskad förhållande; FIFO och cross-docking. Analysen av detta förhållande kan 

assistera företag att förstå integrationen mellan metoderna, och få bättre förståelse i hur stor 

omfattning användandet av två metoder kan komma att störa delar i lagerflödet. Vidare kan en 

genomgång av metodernas integration göras för att ge utrymme till att analysera på vilket vis 

dessa metoder inte är funktionella tillsammans. Förhållandet som demonstrerats i 

empirikapitlet, se Figur 20, kan öka medvetenheten kring hur interna prestationsmål påverkas 

vid applicerandet av metoderna FIFO och cross-docking. Från ett miljömässigt perspektiv kan 

en förbättring av integrationen mellan FIFO och cross-dockings leda till förbättrad kvalitet 

vilket resulterar i färre kasserade produkter. 

 

Svårigheter har varit att identifiera befintlig teori kring hur olika metoder inom lagerdesign och 

materialhantering påverkar just kostnad och kvalitet. En anledning till detta har varit den 

bristfälliga teori vilken belyser kostnad respektive kvalitet enskilt och detaljerat. Den deduktiva 

ansatsen har dock speglats i teorin om distributionslager och dess metoder. I studiens 



Diskussion och slutsatser 

42 

analyskapitel har även nya synsätt identifierats vad gäller metoder inom lagerdesign och 

materialhanteringens påverkan på kostnad och kvalitet. Studiens resultat angående 

djuplagringens påverkan på prestationsmålen samt dess integration med FIFO kan assistera 

företaget att arbeta fram nya arbetssätt till hantering av produkter och avancering av 

materialhanteringssystem. Sortering av produkter innan placering på ytan och ny ritning kring 

ytornas utformning kan ha en avsevärd effekt på hur väl företaget uppnår prestationsmålen 

samt fullföljandet av FIFO-funktionen. Ekonomisk hållbarhet kan vidare uppnås om 

integrationen mellan djuplagring och FIFO förbättras i syfte att utvinna större ekonomiska 

fördelar för såväl lagerverksamheten som den slutliga kunden.  

6.3 Metoddiskussion 
Förstudien har varit en grundläggande del för att skapa förståelse och identifiera rätt 

arbetsmetod för studien vilket underlättat arbetet. Dokumentstudier hade däremot kunnat inge 

ytterligare värde till studien då en jämförelse med historiska händelser hade varit fördelaktigt. 

Bristen på dokumentstudier har resulterat i desto mer nedlagd tid på fallföretaget för att samla 

in historisk data. Denna data har enbart fungerat som komplement till dokumentstudier och 

därför inte bidragit med direkt material till studien. Studien var i begynnelsen en flerfallsstudie 

men ändrades till en enfallsstudie. Detta gjordes under studiens arbetsprocess eftersom 

forskningsprocessen kring två omfattande lagerverksamheter hade inneburit ett överskridande 

av tidsramen. Användandet av en kvalitativ fallstudie har passat studien väl då syfte och 

frågeställningar har besvarats väl med hjälp av insamlingsteknikerna intervju och observation. 

 

För att minska feltolkningar vid intervjuerna har en god relation formats med intervjuobjektet 

samtidigt som skapandet av en trygg miljö varit i fokus. För att samla in så objektiv data som 

möjligt har all form av ledande frågor uteslutits. Detta gäller även en av författarnas roll på 

företaget, där subjektivitet i tankar och åsikter om metoder inom lagerdesign och 

materialhantering eliminerats. På så vis har studiens trovärdighet bearbetats.  

 

Intervjuerna var semistrukturerade och följde intervjuguiden, se Bilaga 4, vilket skapade en 

välfungerande diskussion tillsammans med intervjuobjekten. Antalet intervjuer och 

befattningsvariationen bland de olika intervjuobjekten skapade stort värde i insamlad data. 

Observationerna har varit kvalitativt utformade och av direkt natur, dokumentering i form av 

en mall har assisterat författarna att erhålla, strukturera och dokumentera insamlad data, se 

Bilaga 5Bilaga 6. Användandet av denna mall samt kategoriseringen av insamlad data från både 

intervju och observation har stärkt trovärdigheten i studien. 

6.4 Begränsningar 
Då designen på studien gick från flerfallsstudie till enfallsstudie blev följden en mindre 

generaliserbar effekt. Besöket på distributionscentralen IKEA Älmhult har däremot genererat i 

värdefull förståelse samt en övergripande överenstämmelse med data som samlats in på 

fallföretaget. Då IKEA är ett företag vars struktur är byggt på standardiserat arbetssätt kan dock 

studiens innehåll till viss mån generaliseras till andra IKEA verksamheter.  

 

Studiens avgränsning har varit att enbart bearbeta en del av kvalitetsbegreppet, vilket genom 

en mer detaljerad och utvecklad undersökning hade kunnat berika studiens resultat ytterligare. 

Den del av kvalitetsbegreppet som tagits upp i studien har varit i direkt anslutning till 

upprätthållandet av kvalitet på produkter som vistas på ett distributionslager.  

 

Författarna har valt att kategorisera de metoder som studien innefattas av under områdena 

lagerdesign och materialhantering. Denna kategorisering har gjorts då författarna velat belysa 

vissa metoder och förhållanden mer än andra, trots att det teoretiskt sätt kan vara komplext att 

dela in på sådant vis till specifikt område.  
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6.5 Slutsatser  
Företags val att använda sig av olika lagringsmetoder för produkter har visat olika påverkan på 

kostnad och kvalitet, där djuplagring är den lagringsmetod som har störst negativ påverkan. 

Valet i att använda två olika metoder vid hantering av material; FIFO och cross-docking kan vid 

en samexistens leda till avsteg tas från företags vision och policys. Detta gör att förhållandet 

mellan de operativt aktiva metoderna måste beaktas i syfte att uppnå företags prestationsmål.  

 

IKEA arbetar ständigt med att fokusera kring ett hållbart perspektiv när det kommer till 

metoder inom lagerdesign och materialhantering. Förståelse för val av metoders påverkan på 

kostnad och kvalitet bidrar till skapandet av ekonomiskt hållbara lösningar där man vill minska 

slöseriet inom metoderna och hitta applicerbara lösningar. För att möta den komplexitet som 

idag uppstår utmed försörjningskedjor samtidigt som efterfrågan blir alltmer kundspecifik 

(Sandberg, 2013), anser författarna att fokus kring hållbara förbättringar för metoder inom 

lagerdesign och materialhantering har en direkt bidragande effekt på kostnad och kvalitet. 

Metodernas effekt på slutkund är positiv då priserna kan reduceras, vilket bidrar till en ökad 

ekonomisk- och social hållbarhet. Studiens resultat visar att det är lönsamt att lägga fokus kring 

att reducera antalen hanteringsmoment, samt att konsekvent undersöka metoders eventuella 

inverkan på kostnader på en distributionscentral. FIFO och cross-docking har visat sig vara två 

metoder som underlättar en uppfyllnad av företags prestationsmål, men där det praktiska 

applicerandet ställer dess utmaningar på sin spets.  

6.6 Vidare forskning 
Vid fältstudien på distributionscentralen IKEA Älmhult kunde möjligheter för vidare forskning 

identifieras. En jämförelse kring hur verksamheterna arbetar med lagerdesign och 

materialhantering kopplat till kostnad och kvalitet kan vidareutveckla studien. Vidare 

undersökning i hur FIFO kan förbättras med hänsyn till den lagringsmetod som råder, kan ge 

fortsatt inblick i potentiella förbättringsmöjligheter vid lagerhållning och operativa metoder.  

 

En vidare undersökning och förståelse kring hur andra företag arbetar med integration mellan 

metoderna FIFO och cross-docking är av intresse. Eftersom integrationen är ett problem som 

behövs arbetas igenom och fortsatt identifiera förbättringsmöjligheter till, existerar det även 

potentiella fortsatta studier inom detta område. Slutligen kan en mer kvantitativ studie, där 

beräkningar över tid möjligen kan bekräfta hur val av metoder inom lagerdesign och 

materialhantering förhåller sig och påverkar varandra. Hypotesen hade testats mot kostnad och 

kvalitet, vilket hade breddat aspekten kring i vilken omfång hypotesen används på företag. 
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Bilaga 3 Figurbeskrivning 1 
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Bilaga 4 Figurbeskrivning 2 
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Bilaga 5 Sammanfattning av intervjuguide till intervjutillfällena 

Intervjuguide 
 
Kontext och bakgrundsinformation 

- Namn 
- Ålder 
- Nuvarande arbetsroll 
- Hur länge har ni arbetat med er nuvarande arbetsroll? 
- Tidigare erfarenhet inom distribution och lagerverksamhet 

 
Förtydligande av begrepps-tolkningar 

- Vad är materialhantering för dig? 
- Vad är lagerdesign för dig? 
- Vad är prestationsmål för dig och vilka är viktiga i ert arbete? 

 
Organisatorisk förståelse 

- Vad är det övergripande flödet som distributionscentralerna bidrar med i 
verksamheten? 

- Varför är distributionscentraler en nödvändighet?’ 
- Vilka olika avdelningar är bidragande till att flödet och organisationen ska fungera? 
- Hur ser beslutsfattandet ut på företaget, vem/vilka tar dem? Hur ofta?  

 
Lagerdesign/materialhantering (kategorisering) 

- Hur ser lagerdesignen (layouten) ut på distributionslagret? 
- Vilka metoder kan identifieras inom er lagerdesign? 
- Hur fungerar materialhanteringen på distributionslagret? 
- Vilka metoder kan identifieras inom materialhantering? 
- Vilka beslut är grundläggande för denna design och materialhantering? 
- Vilka fördelar och nackdelar kan ni identifiera inom materialhantering och 

lagerdesign? 
 
Prestationsmål (kategorisering) 

- Vilka är de viktigaste målen som ni arbetar med på DC? 
- Använder ni er av några speciella KPI? 
- Vilka typer av mätningar görs, dvs. vilka mål ska uppnås och hur mäter man hur de 

uppnås? 
- Hur kan mätningar kopplas till metoder inom materialhantering och lagerdesign? 
- Vad betyder prestationsmålen; kostnad och kvalitet för företaget? 
- Hur påverkar metoder inom respektive område (lagerdesign och materialhantering) 

kostnad och kvalitet? 
- Hur utvärderar man arbetssätt mot dessa mål? Endast med hjälp av statistik eller 

medarbetarnas perspektiv?  

Beslut (kategorisering) 
- Hur är förhållandet mellan interna och externa beslut? Vad grundar sig sådana beslut 

på? 
o (Hur stor påverkan medarbetarna och interna idéer har i ett beslutsfattande?) 

- Hur identifieras problem som bidrar till att nya beslut måste tas? Går det att spåras 
till vissa interna processer? (system, kvalitetsbrist, förseningar) 

- Hur arbetar företaget för att arbeta hållbarhet med lagerdesign och 
materialhantering? 
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Operativ förståelse 

- Hur fungerar det operativa flödet på distributionslagret?  
- Kan du beskriva respektive flöde mer detaljerat? 
- Vilka utmaningar kan du identifiera i respektive flöde? 
- Om vi ska ”spåra” en order, vad gör du från det att du får den till dess att du lämnar 

av den? 
- Finns det produkter som är jobbigare än andra att hämta från lagerplatser? 

o Vid sådant fall vilka, varför?  
- Har du varit med om en situation där det blivit problem vid hämtning av produkt? 
- Finns det faktorer eller vissa arbetssätt som försvårar för dig att utföra ditt arbete? 
- Anser du att systemet du jobbar efter går att lita på fullt ut? 

o Vid problem med systemet; varför blev det ett problem? 
- Hur går du tillväga när det uppstår ett problem?  
- Kan du komma på några förbättringsmöjligheter för eventuella problem? 
- Är du medveten om kvaliteten på produkter på lagret? Hur arbetar ni för att 

upprätthålla kvaliteten på produkterna?  
- Används några speciella metoder på lagret? Tycker du att dessa metoder efterföljs och 

hur bra fungerar dessa metoder? 
 
Systemförståelse 

- Vilken typ av system används för att supporta lagrets processer? 
- Hur stor betydelse har systemen vid förändringsprojekt kopplade till 

materialhantering, lagerhantering och lagerdesign? 
- Vart ser du den störst bidragande effekten av att använda system? 
- Hur assisterar systemen företaget med målen kostnad och kvalitet? 
- Hur assisterar systemen företaget att arbeta med olika metoder, ex: LIFO & FIFO, 

ABC? 
- Hur viktigt är det att använda system för att kunna upprätthålla FIFO arbetssättet?  
- Vad anser du är det bästa sättet för att arbeta med högsta kvalitet av produkter? 
- Arbetar ni med någon form av klassificering av produkter? 
- Används direkt eller rörlig placering av produkter? 
- Vilka brister finns det i systemen? 
- Vilka förbättringsmöjligheter tror du existerar? 
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Observation 
Datum: 

 

Plats: 

 

Område som observeras: 

 

Medverkande personer: 

 

 

 

Syfte med observationen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning observation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering och tankar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6 Mall dokumentering observation 


