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Sammanfattning 
 

Kurs:  2FE02E Ämnesfördjupande arbete i logistik, vt 2011 

 

Författare:  Lina Strand 

 

Handledare:  Roger Stokkedal 

 

Examinator: Åsa Gustafsson 

 

Titel: Förbättringsmöjligheter för lagerutformningen och 

materialhanteringen 

 

Bakgrund: Ett lager bör designas med hänsyn till vilken funktion det skall 

fyllas. En effektiv lagerhantering är en av nyckelfaktorerna för ett 

tillverkande företag. Därför sker en ständig strävan efter att 

förbättra lagerstrukturen. 

 

Syfte: Syftet är att undersöka vilka förbättringsmöjligheter det finns för 

lagerutformningen och materialhanteringen. 

 

Metod: Observationer och semi-strukturerade intervjuer har genomförts på 

företaget. Data samlades in med hjälp av företagets datasystem och 

överfördes till Microsoft Excel. Det empiriska materialet och 

resultaten av beräkningarna har analyserats med hjälp av teorin. 

 

Slutsatser: Förbättringsförslag för att reducera transportarbetet och öka 

plockningseffektiviteten har identifierats i form av 

artikelplacering, lagerzoner, plockningsprinciper och differentierad 

styrning. 
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1. Inledning 
I inledningskapitlet ges en bakgrundsbeskrivning av företaget och problemet. 

Problemdiskussionen mynnar ut i problemfrågor och ett syfte. Uppsatsens disposition 

beskrivs med hjälp av en illustration. 

 

1.1 Företagsbeskrivning 
 

Getinge Disinfection AB med totalt ca 280 anställda, (Johansson, 2011) är ett dotterbolag som 

ingår i koncernen Getinge Group med huvudkontor i Getinge. Koncernen har totalt ca 11500 

anställda och är världsledande inom tre affärsområden: Extended Care (Arjohuntleigh), 

Medical Systems (Maquet) och Infection Control (Getinge). (About us: Getinge, 2011)  

 

Getinge Disinfection AB är en ledande leverantör av lösningar för desinfektion på den globala 

arenan. Tillverkningen består av medicinteknisk utrustning som spoldesinfektorer och 

diskdesinfektorer i ett antal olika varianter och storlekar. (Karlsson, 2011) De minsta används 

för små verktyg och de största är designade för sjukhussängar (About us: Getinge, 2011). 

Figur 1 nedan visar en nyare modell av en diskdesinfektor. Dessa högteknologiska produkter 

för desinfektion används av till exempel sjukhus, sterilcentraler och mikrobiologilaboratorier. 

 

Skillnaden mellan de två produktvarianterna är att spoldesinfektorerna används för rengöring 

och desinfektion av produkter som exempelvis bäcken och urinflaskor, medan 

diskdesinfektorerna som har högre rengöringskrav, rengör och desinfekterar produkter som 

bland annat olika slags varianter av kirurgiska instrument. (Engdahl, 2011) Getinge 

Disinfection AB har idag ca 40 % av marknadsandelarna i världen för sina spoldesinfektorer 

och ca 25 % världsmarknadsandelarna för diskdesinfektorerna. (Karlsson, 2011) 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Diskdesinfektor Getinge 88 Turbo (Produkter: Getinge, 2011) 
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1.1 Bakgrund 
 

Logistiska flöden av material inkluderar förflyttning, hantering och lagring av varor. I dessa 

materialflöden är lagringen, det vill säga den fysiska lagerhållningen av gods i ett lager, en 

viktig del. På lager och terminaler sker materialhantering som innebär fysisk hantering som 

förflyttning, lagring och förpackning av material och färdiga produkter. (Jonsson & Mattson, 

2005) 

 

Ett lager fyller två primära funktioner; den första är tillfällig lagring och skyddande av gods, 

och den andra är en värdeadderande service då de exempelvis plockar ihop plockorders, 

inspekterar och packar upp varor (Heragu, Du, Mantel, & Schuur, 2005). Själva 

lagerhållningen fyller en säkerhetsfunktion för företaget, på så sätt att lagret skyddar mot 

variationer både i produktionen och i efterfrågan (Gamberini, Grassi, Mora, & Rimini, 2008). 

 

Lagerhållning i ett företag motiveras av kostnadsskäl och serviceskäl. Med kostnadsskäl 

menas de stordriftsfördelar som uppnås genom att köpa/frakta/producera stora volymer åt 

gången vilket är mer ekonomiskt för ett företag och som leder till en lagerhållning. 

(Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006) Servicemotivet kan beskrivas som ett tillverkande 

företags mål. Med detta menas att företagets mål är att tillfredsställa sina kunders inte helt 

förutsägbara efterfrågan, vilket uppfylls genom leveransservice. Begreppet leveransservice 

består av lagertillgänglighet, det vill säga förmågan att direkt leverera, leveranstid, 

leveransprecision samt leveranssäkerhet, med vilket det menas leverans i rätt tid av rätt saker, 

rätt kvantitet, rätt tid och rätt kvalitet. (Lumsden, 2006) 

 

Lagret designas med hänsyn till vilken funktion det skall fyllas avseende på vad som skall 

lagras och vilka volymer (Ruben & Jacobs, 1999). Lagret har funktionen av att det skyddar 

företaget mot variationer i form av skillnader i produktionstakt och efterfrågevariationer. 

Avgörande för att garantera kvalitén av lagerhållningen är själva strukturen och 

organisationen av lagret. (Gamberini, Grassi, Mora, & Rimini, 2008) Med detta i åtanke är det 

centralt för ett företag att sträva efter att kontinuerligt förbättra sin lagerstruktur. 

 

Generellt vill företag vara vinstdrivande med målet att tjäna pengar. Detta leder till två 

konkurrerande strategier för att styra ett lager. Den första alternativa strategin är att hålla höga 

lagernivåer med ambitionen att möta toppar i efterfrågan och garantera tillgänglighet. Den 



 

  8 (56) 
 

andra alternativa strategin är att minimera lagernivåerna för att minska kapitalbindningen, 

garantera kvalitén och minska risken för inkurans, med vilket det menas utgångna produkter 

på grund av hållbarhet eller ett förändrat behov i produktionen. (Yuan, Chang, & Li, 2003) 

 

Då logistiken planeras efter prognoser och håller höga lagernivåer kallas det tryckstyrning (på 

engelska benämnt push). Den andra styrprincipen där logistiken utgår från den verkliga 

efterfrågan från en kund, kallas sugstyrning (pull). Här finns det endast små buffertar av lager 

som företaget byggt upp för att möta kundernas efterfrågan. Grundtanken för detta system är 

att företaget kontinuerligt skall försöka minska dessa buffertar och lager mellan olika delar av 

processen. Då lagernivåerna sänks synliggörs många av företagets problem. Underliggande 

problem som hela tiden funnits där kan på så sätt identifieras och lyftas fram, vilket ofta 

beskrivs som ”den japanska sjön”. När sedan problemen blivit synliga kan de tas itu med för 

att göra sjön seglingsbar igen, det vill säga materialflödet skall fungera utan störningar. 

(Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006) 

 

Getinge Disinfection AB producerar efter kundorder och har haft en positiv utveckling med 

en ökande produktion sedan ett antal år tillbaka. Den framtida tilltron är optimistisk och 

ambitionen är att öka verksamheten ytterligare under de närmaste åren. (Karlsson, 2011) 

Även lagerverksamheten har ökat succesivt för att möta produktionens behov (Magnusson, 

2011). Då det inte har fastställts något beslut för en utbyggnation av lagerlokalen, har 

alternativa lösningar framkommit i form av lagertält. Företaget använder sig även av ett 

externt lager hos ett logistikföretag. (Engdahl, 2011) Sammanfattningsvis finns det ett lager i 

samma byggnad som produktionen och två lagertält utplacerade på företagets tomt i nära 

anslutning till lagerlokalen. Utöver dessa lagringsplatser används som ovan nämnts ett externt 

lagringsutrymme som Getinge Disinfection AB hyr hos ett logistik företag i utkanten av 

Växjö vid namn Scandinavian Supply Chain AB, SSC. (Johansson, 2011)  

 

1.3 Problemdiskussion 
 

Ett företag har tre generella typer av lagerkostnader: kapitalkostnader, förvaringskostnader 

och värdeminskningskostnader. Kapitalkostnaderna syftar på det kapital som är bundet i olika 

typer av lager fram till produkten är såld. Förvaringskostnaderna inkluderar hyra för 

lagerlokaler, lagerhyllor, hanteringsutrustning, driften av lagret, försäkring och så vidare. 
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Värdeminskningskostnaderna kan bero på dels inkurans, det vill säga hållbarheten, men även 

en förändring i efterfrågan. (Mattsson, 1999) 

 

För att erhålla en marknadsfördel i dagens dynamiska omvärld är effektiv lagerhantering en 

av nyckelfaktorerna för tillverkande industrier (Chen, Chen, & Liu, 2008). På den globala 

arenan där Getinge spelar finns det starka aktörer inom flera branscher som hela tiden strävar 

mot att bli bättre, billigare och snabbare. Vinnarna är de som snabbt och effektivt kan svara på 

kundbehoven. Utmaningen för företagen är att på ett effektivt sätt serva sina kunder 

tillräckligt bra, servicenivån bör inte vara för hög men inte heller för låg, för att de skall vara 

nöjda. För att åstadkomma detta kategoriseras och differentieras kundbehoven. (Gattorna, 

2010)  

 

Idag är företagets interna och externa lagerplatser upptagna eftersom de fanns där. Nya 

artiklar tillkommer på grund av utvecklingen av nya modeller i produktionen och de fylls på i 

de lediga lagerplatserna utan eftertanke. Den externa lagerförvaringen hos SSC kostar 

företaget resurser i form av tid och pengar, och idag är det önskvärt att utreda om det finns 

möjlighet att reducera kostnaderna genom att själva ta hand om en så stor del av lagringen 

som möjligt (Johansson, 2011). 

 

Den nuvarande lagerlayouten med utspridda lagerlokaler är inte optimal för 

materialförsörjningen då de skapar onödiga transportsträckor, vilket för med sig extra 

hanteringsarbete och tidsslöseri för personalen på lagret. Detta föranleder till att undersöka 

hur lagerhållningen i de egna lokalerna ser ut idag, för att få fram vilka 

förbättringsmöjligheter det finns för lagerutformningen och materialhanteringen. 

 

1.4 Problemfråga 
 

Vilka förbättringsmöjligheter finns det för lagerförvaringen hos Getinge Disinfection AB med 

avseende på lagerutformningen och materialhanteringen? 

 

 

 

 



 

  10 (56) 
 

1.5 Syfte 
 

Syftet är att undersöka vilka förbättringsmöjligheter det finns att identifiera hos företagets 

lager. Detta kommer att genomföras genom att analysera lagerutformningen, förvaringen och 

materialhanteringen. 

 

1.6 Avgränsning 
 

Uppsatsen avgränsas till att endast studera företagets nuvarande lager. 

 

1.7 Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsens disposition är illustrerad i figur 2 nedan. 

 

 

Figur 2. Uppsatsens disposition 

 

Enligt ovanstående figur initierades studien med frågeformuleringen. Då frågan formulerats 

studerades relevant teori. Empirin framkom med hjälp av observationer, intervjuer och 

insamlad data. Teorin användes sedan för att analysera empirin. Slutligen har analyserna 

mynnat ut i slutsatser och rekommendationer. 

 

 

 

 

 

Inledning 

• Bakgrundsbeskrivning av företaget och problemet 

• Problemdiskussion som mynnar ut i problemfråga och syfte 

Metod 
• Visar valda strategier för studien 

Teori 
• Relevanta teorier beskrivs för att besvara forskningsfrågorna 

Empiri 

• Lagerutformningen, förvaringssystem och materialhanteringen 
beskrivs, för att analyseras i analyskapitlet 

Analys 

• Teorin och empirin kopplas ihop för en analys av forskningsfrågan 

Slutsats 

• Slutsatser presenteras för forskningsfrågan 

• Kapitlet avslutas med reflektioner och förslag på ytterligare forskning 
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1.8 Tidsplan 
 

Figur 3 nedan visar en skiss över den planerade tidsplanen. 

 

Vecka 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Ämnesval            

Kontakt m företag            

Inledning            

PM 1            

Metod            

PM 2            

Teori            

Empiri            

PM 3            

Analys            

Slutsatser            

Sluthandledning            

Korrekturläsning            

Inlämning            

Slutseminarium            

Figur 3. Schema över kandidatuppsatsens planerade arbetsgång 

 

I tidsplanen i figuren ovan illustrerar de ljusa blå fälten hur tiden kommer att fördelas på de 

olika momenten i uppsatsen. De mörkare blå fälten markerar viktiga tidpunkter för inlämning 

av material till universitetet. 
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1.9 Terminologi 
 

Leveransservice: Begreppet består av lagertillgänglighet, det vill säga förmågan att 

direkt leverera, leveranstid, leveransprecision samt 

leveranssäkerhet. (Lumsden, 2006) 

 

Uttagsfrekvens: Antalet plockade artiklar dividerat med en tidsenhet. 

(Jonsson & Mattson, 2005) 

 

FIFO principen: Förkortningen står för First In, First Out, och är en uttagsprincip. 

(Lumsden, 2006) 

 

Pallställage:  Den plats som materialet i en pall förvaras i. (Lumsden, 2006) 

 

Paternosterlager: En typ av hyllfackslagring som är konstruerad som en vertikalt 

rullande hylla, där lagerplatserna roterar. (Jonsson & Mattson, 

2005) 
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2. Metod 
I metodkapitlet visas valda metoder för att problemfrågan skall kunna besvaras. Kapitlet 

inleds med studiens vetenskapliga synsätt och angreppssätt. Fortsättningsvis redovisas 

forskningsstrategin med undersökningsdesignen, urvalet och datainsamlingen. 

Analysmetoden och kvalitetsmåtten för studiens beskrivs därefter och slutligen avrundas 

kapitlet med en sammanfattningsfigur för att illustrera de valda metoderna. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 

Det vetenskapliga synsättet kan delas in i två inriktningar, positivism och hermeneutik. 

Det positivistiska synsättet utgår ifrån naturvetenskapen, och är ett objektivt synsätt där 

tolkningen inte ska kunna ifrågasättas. En företeelse skall kunna observeras för att 

klassificeras som kunskap. Positivismen hör till den kvantitativa forskningen, med dess stora 

mängder data och observationer. 

Det hermeneutiska synsättet är ett mer subjektivt synsätt som betonas av individens egen 

tolkning av en text eller situation, och som kan härledas till den kvalitativa forskningen. 

(Bryman & Bell, 2005) 

 

I denna studie har data samlas in i form av intervjuer, materialbearbetning och observationer. 

Tolkning av materialet har genomförts på sätt att fakta har samlats in och tolkas på ett 

objektivt sätt, vilket innebär att studien har ett positivistiskt synsätt. 

 

2.2 Vetenskapliga angreppssätt 
 

En vetenskaplig studie kan angripas på två olika sätt, antingen deduktivt eller induktivt. 

Induktiv forskning kan ses som “upptäckarens väg”, och är den vanligaste metoden inom den 

kvalitativa forskningen. Denna induktiva forskning innebär att forskaren utgår från en mängd 

data eller observationer, och försöker utifrån detta material skapa ett antal teorier eller 

slutsatser. 

Deduktiv forskning kan ses som “bevisföringens väg”, vilken är den vanligaste metoden för 

den kvantitativa forskaren. Med denna föresats utgår forskaren från redan existerande teorier 

och skapar utefter detta ett antal hypoteser. Forskaren samlar sedan in observationer och data 

för att kunna förkasta eller bekräfta teorierna. Den deduktiva forskningen som på detta sätt 

navigerar från teori till empiri och är den vanligaste forskningsmetoden.  
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Det finns även en kombination av dessa forskningsmetoder vilket innebär att forskaren 

använder sig av en blandning av deduktiv och induktiv forskning, vilket kallas för iterativ 

forskning. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Den här studien grundas på befintliga teorier. Under studiens gång har empiriskt material 

samlats in för att analyseras med hjälp av teorin. På detta sätt har studien genomförts på ett 

deduktivt sätt. 

 

2.3 Forskningsstrategi 
 

Kvantitativ och kvalitativ metod är de två metoder som finns att överväga när beslut skall 

fattas om hur information skall samlas in inför en studie. 

Den kvalitativa metoden har ett förstående syfte, som främst består av intervjuer och 

observationer. Denna metod är följsam till omgivningen och tillåter anpassade frågor samt 

följdfrågor i samspelet med en respondent. Den kvalitativa metoden riskerar således att bli en 

mer färgad och svåråtergiven process än den kvantitativa metoden. 

Den kvantitativa metoden är mer strukturerad och en motsats till den kvalitativa metoden. 

Den kvantitativa metoden fokuserar på att samla in mänger av data i form av siffror och är en 

metod för matematiska eller statistiska beräkningar. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Denna studie har observerat lageraktiviteterna och intervjuat personal med anknytning till 

lagret på ett kvalitativt sätt, eftersom frågor samt följdfrågor har anpassats i samtalet med 

respondenterna. Kvantitativ data i form av en mängd data angående artiklar och transaktioner 

har plockats ut från företagets interna datasystem, vilket sedan behandlats med beräkningar. 

På detta sätt är studien kvantitativ. 

 

2.4 Undersökningsdesign 
 

Undersökningsdesignen fungerar som en ram för insamling och analys av data. Det finns 

olika typer av format på en studie som exempelvis tvärsnittdesign, longitudinell design samt 

fallstudier. En tvärsnittdesign studie (survey) kännetecknas av att flera fall studeras vid en 

tidpunkt, för att forskaren skall kunna finna olika slags samband. Den longitudinella designen 

används för att kartlägga förändringar. Denna studieform innebär att en tvärsnittsstudie för 

samma fall utförs vid flera tidpunkter, vilket leder till att kausalsamband kan bevisas. 
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Fallstudier är benämningen på en detaljerad och intensiv analys av ett fall, vilkens form kan 

motiveras om fallet är unikt eller kritiskt. (Bryman & Bell, 2005) 

En fallstudie har genomförts av lagret hos Getinge AB. Studiens uppgift var att beskriva 

nuläget för att försöka komma med förbättringsförslag på lagerutformning och 

materialhantering, och därför har lagret studerats dagligen under en period. På grund av detta 

har en detaljerad studie har genomförts. 

 

2.5 Urval 

 

Ett urval kan generaliseras i två huvudgrupper som sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Sannolikhetsurvalet innebär att ett slumpmässigt stickprov väljs ut för en 

studie. Ett icke-sannolikhetsurval är inte slumpmässigt, vilket innebär att vissa har större 

chans att komma med i undersökningen. Ett exempel på icke-sannolikhetsurval är 

bekvämlighetsurval där de personer som är tillgängliga för forskaren väljs ut. Ett annat 

exempel på icke-sannolikhetsurval är snöbollsurval, där forskaren börjar i liten skala med ett 

mindre antal relevanta människor och han/hon genom dessa människor får kontakt med 

ytterligare respondenter av intresse. (Bryman & Bell, 2005) 

Denna studie har innefattat intervjuer av anställda med relevanta positioner på företaget som 

har kunskap om uppsatsens område, vilket skulle kunna identifieras med ett icke-

sannolikhetsurval. Då forskaren kommit i kontakt med ytterligare intressanta respondenter 

genom dessa människor kan det beskrivas som ett snöbollsurval. I och med att detta 

tillvägagångssätt har använts anses intervjumaterialet som relevant och värdefullt av 

forskaren. 

Urvalet av rådatamaterialet begränsas till ekonomiska transaktioner mellan mars 2009 till 

mars 2011, vilket innebär förflyttningar av materialet, för att få en tillförlitlig uppfattning om 

materialflödet. 

 

2.6 Datainsamling 

 

En datainsamlingsmetod inom kvalitativ forskning som Bryman och Bell (2005) tar upp är 

kvalitativa intervjuer. Det finns två former av kvalitativa intervjuer nämligen, ostrukturerade 



 

  16 (56) 
 

och semi-strukturerade intervjuer. Vid ostrukturerade intervjuer använder sig forskaren av 

minnesanteckningar under intervjun. Intervjuaren ställer en enda fråga och låter 

intervjupersonen svara fritt. Medan semi-strukturerade intervjuer handlar mer om att 

forskaren har en lista på specifika teman som intervjun ska beröra. Samtidigt som 

intervjupersonen fortfarande har friheten att svara som de själva vill.  

 

En kvalitativ metod för datainsamling som Bryman och Bell (2005) nämner är etnografiska 

studier. En sådan studie innebär att forskaren går in i en grupp och gör en långvarig 

observation samtidigt gör man anteckningar som senare ska skrivas ihop till en rapport. På det 

sättet kan forskaren få en djupare förståelse för forskningsområdet. Etnografiska studier kan 

utformas på olika sätt och därmed tar Bryman och Bell (2005) upp olika roller som en 

etnograf har beroende på hur man utför studien. Dessa fyra roller är fullständig deltagare, 

deltagare och observatör, observatör och deltagare samt fullständig observatör. Författarna 

nämner även att observationen kan genomföras på både ett dolt eller öppet sätt. Där dold 

etnografi handlar om att forskaren inte säger att de är en forskare, medan en öppen etnografi 

är motsatsen.  

 

Material samlades in med hjälp av företagets datasystem. Intervjuer skedde på ett semi-

strukturerat sätt då intervjuer med teman har genomförts, vilket var en passande metod då 

detta intervjusätt öppnar upp för friare svar från respondenten. Författaren har varit på plats 

hos företaget varje vecka för att observera och samla in information. Då miljön på detta sätt 

har studerats för att få en tydlig bild fick författaren rollen som öppen etnograf. 

 

2.7Analysmetod 
 

Att genomföra en bra analys av de insamlade data är svårt, eftersom de verktyg som har 

använts under fallstudierna inte är konkret definierade. Trots svårigheterna med analys av data 

bör en analys ändå genomföras på en hög nivå med bra kvalitet. Det krävs att all data som har 

samlats in ska analyseras. (Yin, 2007) 

 

Enligt Yin (2007) finns det fem olika analystekniker för analys av data, dessa är 

mönsterjämförelser, utformning av förklaringar, tidsserieanalyser, programlogiska modeller 

och synteser mellan olika fall.  
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Programlogiska modeller är den teknik som har blivit mer och mer användbar på senaste 

tiden, framförallt vid utvärdering av data med hjälp av fallstudier. Tekniken går ut på att 

forskaren matchar eller jämför det som observerats under empiriska studier med teorier. 

Denna metod kan jämföras med jämförelsemönster men kan också ses som en helt egen 

metod, eftersom tekniken utförs över tid. Därmed kan man beskriva tekniken som ett upprepat 

mönster av kausalitet där man kan se orsak och verkan i de olika variablerna. (Yin, 2007) 

 

För att analysera artiklarna i lagret har Microsoft Excel använts. Informationen från företagets 

datasystem har exporterats till Microsoft Excel, och med hjälp av programmet har beräkningar 

gjorts för att få fram hur frekvent artiklarna har plockats av företaget. Resultaten från 

beräkningarna har sedan tolkats med hjälp av teorin. Vid analysarbetet av intervjuer, 

jämfördes även detta med teorier. På detta sätt utfördes analysarbetet i studien med hjälp av 

programlogiska modeller. 

 

2.8 Kvalitetsmått 
 

Bryman och Bell (2005) mäter kvalitet för kvantitativ och kvalitativ forskning på olika sätt. 

För kvalitativ forskning mäts två variabler, tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet innebär 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta. Kriterierna för äkthet är bland 

annat att det skall ges en rättvis bild och att forskaren förmedlar sina resultat till respondenten 

i syfte att få dem bekräftade, det vill säga respondentvalidering. 

 

För kvantitativ forskning mäts två variabler, validitet och reliabilitet. Validitet innebär 

giltighet och relevans, det vill säga att det skall vara rätt undersökningsdesign för den aktuella 

studien. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och trovärdighet, att studien skall kunna återskapas 

och ge samma resultat. (Bryman & Bell, 2005) 

 

För denna studie är metoden kvantitativ vilket innebär att variablerna validitet och reliabilitet 

är dominerande. För att säkerställa validitet har frågorna upprepats för att säkra förståelsen av 

svaren. Respondenterna har granskat det empiriska materialet för att garantera att innehållet är 

korrekt. För en reliabilitet av studien kommer arbetsgången att beskrivas för läsaren. 
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•Positivism 
Vetenskapligt synsätt 

•Deduktivt 
Vetenskapligt angreppssätt 

•Kvantitativ, delvis kvalitativ 
Forskningsstrategi 

•Fallstudie 
Undersökningsdesign 

• Icke-sannolikhets urval 

•Snöbollsurval 
Urval 

•Semi-strukturerad 

•Öppen etnografi 
Datainsamling 

•Programlogisk modell 
Analysmetod 

•Validitet 

•Reliabilitet 
Kvalitetsmått 

2.9. Metodsammanfattning 
 

Figuren nedan illustrerar en sammanfattning av metodvalen för uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Metodsammanfattning 
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3 Teori 
Kapitlet behandlar teorier som är relevanta för studiens fråga. Inledningsvis förklaras lager 

för att läsaren skall få en grundläggande förståelse för uppsatsens intresseområde. 

Lagerutformning, förvaringssystem och materialhantering behandlas fortsättningsvis för att 

kunna svara på problemfrågorna. Kapitlet avslutas med differentiering som analysen av 

artiklarna baseras på. Se en översikt av de använda teorierna i figuren nedan. 

 

 

 

Figur 5. Teoriöversikt 

 

 

3.1 Lagerutformning 
 

Ett lager innehåller flera ytor med olika funktioner, som lastzon där gods tas emot eller 

skickas iväg, förvaringsyta där produkter förvaras i exempelvis hyllor och plockorderyta 

(Roodbergen, Sharp, & Vis, Designing the layout structure of manual order picking areas in 

warehouses, 2008). För att få en förståelse för hur lager utformas på en övergripande nivå 

beskrivs det i teorin hur lagerlayouten kan vara utformad efter olika flöden och delas in i 

zoner i 3.2.1 Lagerlayout och 3.2.2 Lagerzoner. Artiklarna placeras i lagret efter olika 

principer vilket det redogörs för i 3.2.3 Placering av artiklar i lagret. 

 

3.1.1 Lagerlayout 

 

För att tillfredsställa ett kundbehov sker processen orderplockning, där produkter hämtas från 

förvaringen för att levereras. Denna process som innehåller förflyttning, plockning av varor 

samt andra aktiviteter bidrar till de operationella kostnaderna för lagret. (Roodbergen & Vis, 

A model for warehouse layout, 2006) Företag har en ständig strävan efter att minska 

kostnader, vilket innebär att målet är att öka produktiviteten i sina lager. Prioriteten är 

• Forskningsfråga: 
Vilka förbättringsmöjligheter finns 
det för lagerförvaringen med 
avseende på lagerutformningen och 
materialhanteringen? 

3.1 Lagerutformning  
3.2 Förvaringssystem  
3.3 Materialhantering  
3.4 Differentierad styrning 
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plockningen i lagret, eftersom den är resurskrävande. (Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007) 

Målet vid utformningen av lagerlayouten är att skapa funktionella flöden i lagret samtidigt 

som att få en hög utnyttjandegrad (Jonsson & Mattson, 2005). 

 

Vanligtvis består ett lager av flera gångar parallellt med hyllor på båda sidor som förvarar 

produkter. Plockarna kan förflytta sig från en mittgång till en annan mittgång genom att 

passera en sidogång som korsar mittgången. (Roodbergen, Sharp, & Vis, Designing the layout 

structure of manual order picking areas in warehouses, 2008)  

 

Det finns två teoretiska huvudprinciper för lagerlayouter; lagerlayout med linjärt flöde och 

lagerlayout med U-format flöde. 

 

Det linjära flödet innebär att alla varor transporteras nästan samma sträcka oberoende av 

deras placering eftersom godsmottagningen och utlastningen är i var sin ända av lagret. Med 

den här layouten får en skillnad i placeringen av artiklar med olika uttagsfrekvens inte så stor 

effekt. Fördelen är att flödena genom lagret blir tydliga vilket förenklar användningen av 

automatiska system för hanteringen. (Jonsson & Mattson, 2005) 

 

Lagerlayouten med U-format flöde innebär att mottagningen och avsändningen sker på 

samma sida. Denna layout skapar möjligheter till att minska det totala transportarbetet med 

exempelvis differentiering, som diskuteras i kapitel 3.5 Differentierad styrning. (Lumsden, 

2006) 

 

Figur 6 nedan illustrerar det linjära flödet och det U-formade flödet. 
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Figur 6. Lagerlayout med linjärt respektive U-format flöde (Jonsson & Mattson, 2005) 

 

Sammanfattningsvis designas lagerlayouten med målet att minimera hanteringskostnaderna, 

som i många fall ökar linjärt med transportlängden. Själva lagerlayouten är ett beslut på en 

strategisk nivå på samma sätt som andra faktorer som förvaringssystem och förvaringsplatser. 

Besluten angående någon av dessa faktorer måste väljas med tanke på hur de andra faktorerna 

påverkas eftersom de alla samverkar. (Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007) 

 

3.1.2 Lagerzoner 

 

Då lagret delas upp i flera mindre lager kallas det zonindelning. Zonindelningen leder till en 

effektivisering då hanteringsmässigt likvärdiga artiklar placeras i samma zon. Störst effekt ger 

zonindelningen om lagret är U-format eftersom det totala transportarbetet påverkas mer vid 

denna layout än det gör vid linjära layouter. (Jonsson & Mattson, 2005) 

 

Normalt har ett fåtal lagerförda artiklar en hög uttagsfrekvens (plockningsantal/tidsenhet) med 

vilket det menas hur ofta plockplatserna besöks. Grundprincipen är att förenkla 

hanteringsarbetet så mycket som möjligt för de artiklar som har högst uttagsfrekvens. 

(Jonsson & Mattson, 2005) De mest högfrekventa artiklarna ska placeras lätt och snabbt 

åtkomliga. De med lägre uttagsfrekvens skall lagras högre upp och längre bort relativt till 

frekvensen. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006) 

 

Artiklarna kan alternativt indelas i lagerzoner baserade på lagringsförutsättningar för 

artiklarnas fysiska egenskaper som volym och vikt. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006) I 
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dessa fall krävs det att artikelgrupperna indelas i zoner med ändamålsenliga förvarings- och 

hanteringssystem för att skapa en effektiv lagring. (Jonsson & Mattson, 2005) Fördelen med 

zonindelningen är att plockarna arbetar i sina egna zoner och inte behöver förflytta sig genom 

hela lagret (Krajewski & Ritzman, 1996). 

 

3.1.3 Artikelplacering i lagret 

 

Då artiklarna skall placeras i lagret finns det ett antal olika strategier att utgå ifrån. Avsnittet 

redogör för produktroteringprincipen som avgör den fysiska genomströmningen av artiklarna, 

den fasta eller flytande placeringen som påverkar platsutnyttjandet i lagret, och slutligen 

höjdledsprincipen vilka påverkar transportarbetet. 

 

Produktroteringprincipen 

Denna uttagsprincip bestämmer den fysiska genomströmningen genom lagret, det vill säga 

den passerande volymen per tidsenhet. De vanligaste uttagsprinciperna är FIFO (First In, First 

Out) och LIFO (Last In, First Out). FIFO lämpar sig bäst att användas då flödet genom lagret 

är linjärt. Om mottagningen och avsändningen sker på samma plats i lagret, vilket innebär ett 

u-format flöde, rekommenderas LIFO. Skillnaden mellan principerna är inte så stor för de 

artiklar som har en medelliggetid i lagret. Däremot är det stor skillnad för de artiklar som har 

längst tid i lagret. Då FIFO används överensstämmer vanligtvis den maximala tiden i lagret 

med lagrets omsättningshastighet, medan tillämpandet av LIFO-principen resulterar i att den 

maximala tiden för artikeln i lagret kan bli i princip hur stor som helst och bli så kallade 

hyllvärmare. Allt för långa liggetider kan resultera i ekonomiska konsekvenser som en följd 

av inkurans, och måste artikeln förbrukas inom en viss tid måste FIFO tillämpas. (Lumsden, 

2006) 

 

Fast och flytande placering 

Fast placering innebär att varje artikelnummer en förutbestämd lagerplats (Chan & Chan, 

2011). Denna princip möjliggör att placera artiklar i zoner. De artiklar som vanligtvis ingår i 

samma order kan placeras nära varandra för att minska transportarbetet. (Chan & Chan, 2011) 

Alternativt kan lagret designas så att lågfrekventa artiklar kan placeras långt in i lagret och de 

högfrekventa nära in- och utlastning, vilket med ett U-format flöde leder till att det totala 

hanteringsarbetet minimeras och en förbättring av lagerutnyttjandet. (Jonsson & Mattson, 

2005)  
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Den fasta placeringen kräver att lagringsutrymmet för artiklarna anpassas till dess maximala 

lagervolym som innebär snittlagret plus inköpsvolymen för respektive artikel. Negativt är att 

placeringen innebär att de dedikerade lagerplatserna för artiklarna är reserverade även när 

hyllplatserna är tomma. På detta sätt blir utnyttjandegraden i lagret relativt lågt jämfört med 

andra placeringsprinciper. Fördelen med metoden är att plockarna lär sig hitta i lagret. 

(Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007) 

 

Avslutningsvis kan förvaringstekniken vara ett hjälpmedel om artiklar har exempelvis olika 

vikter, då tunga produkter kan placeras lågt medan lättare artiklar placeras högre upp. (Koster, 

Le-Duc, & Roodbergen, 2007) 

 

Flytande placering innebär att artiklarna förvaras randomiserat där utrymme finns (Chan & 

Chan, 2011). Artiklar som anländer placeras oberoende i lagret. Fördelen är att 

utnyttjandegraden i lagret blir hög (Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007). De tillgängliga 

pallplatserna utnyttjas bättre eftersom det inte blir några reserverade platser i lagret. Totalt sett 

kräver denna princip färre lagringsplatser jämfört med fast placering (Jonsson & Mattson, 

2005). 

 

Nackdelen är att den flytande placeringen för med sig ökande transporter för plockarna. Den 

flytande placeringen fungerar endast med hjälp av ett datasystem. (Koster, Le-Duc, & 

Roodbergen, 2007) 

 

Det är möjligt att kombinera dessa placeringsprinciper och exempelvis använda fast 

lagerplacering för plockplatserna och flytande placering för buffertlagret där artiklarna 

plockas för att fylla på plockplatserna. (Jonsson & Mattson, 2005) 

 

Höjdledsprincip 

Artiklarnas vertikala placering har betydelse för hur snabbt plockningen kan utföras men är 

samtidigt en viktig parameter från ett ergonomiskt perspektiv. Den rent ergonomiska 

plockhöjden är i höjdled mellan 75-140 cm. (Lumsden, 2006) Lägre höjder är mest åtkomliga 

då uttag kan göras med hjälp av enklare truckar eller manuellt. Exempelvis kan mindre 

volymer artiklar plockas från golvnivån och artiklar som plockas i hela pallar på högre höjder. 

Det är även logiskt att placera tunga artiklar på golvet och lättare gods på högre nivåer i 
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hyllorna. Vanligt är att plocklagret innefattar de nedersta nivåerna och att de övre nivåerna 

används för buffertlager. (Jonsson & Mattson, 2005) 

 

3.2 Förvaringssystem 
 

Förvaringen i ett lager handlar om på vilket sätt material förvaras för att utnyttja utrymmet 

och hur materialet kan hanteras. Materialets fysiska egenskaper som storlek och vikt avgör 

hur det bör förvaras, vilket kan vara exempelvis i en pallställage. (Gu, Goetschalckx, & 

McGinnis, 2007) Med pallställage menas den platsen som materialet i en pall förvaras i. 

Denna ställagelagring är den vanligaste lagringsmetoden inom industrin. Då varje pall är 

möjlig att komma åt är denna lagringsmetod flexibel och lämplig då FIFO-principen används. 

Nackdelarna är att det krävs speciella ställ för pallarna vilket kostar och att golvutnyttjandet 

blir lägre på grund av transportgångar emellan ställagefacken. (Lumsden, 2006) 

 

Fristapling av artiklar innebär att de placeras på djupet på golvet (Jonsson & Mattson, 2005). 

Utnyttjandet av lagervolymen är högre än för andra lagringsmetoder och det blir inga 

kostnader för lagerinredning. Nackdelarna med denna metod är att åtkomligheten blir 

begränsad då endast yttersta pallen i varje pallrad är direkt åtkomlig, vilket försvårar FIFO-

principen. (Lumsden, 2006) 

 

Hyllfackslagring används vid lagring av exempelvis insatsmaterial till produktionen, 

reservdelar och verktyg. Förvaringen är lämplig vid förvaring av små volymer artiklar. En 

användbar lösning för förvaring av många och små artiklar är paternosterlager, som visas i 

figur 7 nedan 

 

Figur 7. Paternosterverk (Logitec.se, 2011) 
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I figur 7 ovan visas det att förvaringen i ett paternosterverk är konstruerad som en vertikalt 

rullande hylla, där lagerplatserna roterar. Denna hyllfackskonstruktion innebär att plockaren 

slipper förflytta sig bland hyllorna. (Jonsson & Mattson, 2005) 

 

Tvåbingesystem betyder att det finns två fysiska behållare av samma artikel på den platsen där 

artikeln förbrukas. När artiklarna i den ena behållaren har tagit slut beställs en ny. På detta sätt 

skall det alltid finnas material tillgängligt för förbrukning. (Lumsden, 2006) 

 

3.3 Materialhantering 
 

Utövandet av materialhanteringen påverkar både kostnader och leveransservicen. Är 

plockningen inte tillräckligt effektiv leder det till en längre ledtid. Blir det fel i plockningen 

och hanteringsskador på gods påverkas leveranssäkerheten. På grund av detta är det viktigt att 

lagerlayout och materialflödet utformas så att kostnaderna för inlagring, plockning mm hålls 

låga för att uppnå hög produktivitet. Detta kan åstadkommas genom att exempelvis tillämpa 

en passande varuplacering i lagret och applicera principer för vilken ordning varorna skall 

plockas. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006) 

 

3.3.1 Plockningsprinciper 

 

Plockningen är processen där kunders behov samlas till en plocklista med information om 

lagerplats. Nästa steg är att med hjälp av informationen genomföra ett materialuttag för 

leverans till kunden. (Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007)  

 

Det sätt som plockningen sker på är vanligtvis blandade i ett lager. Det finns tre övergripande 

plockningsprinciper: orderplockning, zonplockning och artikelplockning. (Oskarsson, 

Aronsson, & Ekdahl, 2006) 

 

Orderplockning går ut på att en order plockas från hela sortimentet. En plockare tar hand om 

en hel kundorder genom att förflytta sig genom hela lagret för att plocka alla artiklar till 

ordern. Fördelar med denna princip är att olika order inte så lätt blandas ihop och de fel som 

begås blir lättare att upptäcka och rätta till eftersom ordern hela tiden hanteras separat. 

Nackdelarna är att effektiviteten och blir lägre då plockaren måste förflytta sig långa sträckor 
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och vanligtvis används mer tid till förflyttning än till plockning, vilket även leder till att 

volymen blir lägre. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006)¨ 

 

Zonplockning innebär att en order delas upp i flera mindre order för olika zoner i lagret. På 

detta sätt arbetar plockarna inom en avgränsad yta eller ett lagerområde och plockar endast 

den del av ordern som ingår i deras område. När sedan alla delplockningarna är klara 

sammanställs ordern. (Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007) Fördelarna med denna princip 

är att förflyttningsavståndet i lagret minskas och själva plockningsaktiviteten effektiviseras. 

(Lumsden, 2006) Zonplockningen eliminerar de problem ett lager med smalgångar har 

rörandes ökande köer där de högfrekventa artiklarna lagras, och kan vara det enda rimliga 

alternativet för att lagret skall fungera tillfredsställande (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 

2006). 

 

Artikelplockning betyder att plockning av flera order sker artikelvis, och sedan sorteras enligt 

ordnarna (Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007). De största fördelarna med denna metod är 

att stora volymer och orderstorlekar kan hanteras, och då flera personer plockar samtidigt kan 

ordern slutföras snabbare. Artikelplockningen är lämplig att applicera om utrymme saknas 

eller om man inte vill ha mycket material liggandes vid arbetsstationerna. (Lumsden, 2006) 

 

3.4 Differentierad styrning 
 

Företag har en strävan att öka sina vinster. En förbättrad logistik där rätt resurser finns 

tillgängliga vid behov är ett sätt att få en ökad effektivitet (Clevert, Stickel, Jung, Reiser, & 

Rupp, 2007). Servicen av lagerhållna varor är en nyckel-indikator för industrier (Zoller, 

2006). För att koncentrera sig på sina lönsamma kunder och produkter, och snabbt svara på 

kundefterfrågan tillräckligt bra, differentierar företagen sina kundserviceåtagande (Gattorna, 

2010). Differentieringen handlar om att prioritera, genom att sortera och dela in kunder eller 

produkter i olika grupper, för att kunna använda resurser där de tillför störst värde (Oskarsson, 

Aronsson, & Ekdahl, 2006). Detta är värdefullt för ett företag som har begränsande resurser 

och vill använda dem där de har störst verkan i sin strävan efter större vinster. 

 

Differentierad styrning kan göras på olika sätt. Indelningen i grupper måste baseras på vad 

som vill uppnås och är målet med styrningen. När målet är känt kan man bestämma vilka 

kriterier indelningen skall ske efter. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006) 
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Klassiskt delas varusortiment in i grupper baserat på deras viktighet. ABC-analysen grupperar 

varusortimentet så att produkterna som är viktigast hamnar i A-gruppen, en något större 

produktgrupp hamnar i B-gruppen och den största gruppen blir C-gruppen med de minst 

viktiga produkterna. Märkbart ofta fördelas grupperna enligt den välkända Paretoprincipen, 

där 20 % av produkterna står för 80 % av omsättningen. (Lumsden, 2006) 

 

Ofta indelas produkter efter deras volymvärde vid en ABC-klassificering. Volymvärdet 

innebär förbrukad volym under ett år gånger värdet per enhet. Produkterna rangordnas sedan 

efter fallande volymvärde och delas in i klasser. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006) På 

detta sätt kan de viktigaste produkterna prioriteras. (Krajewski & Ritzman, 1996) 

 

Differentieringen behöver inte använda sig av volymvärdet som den enda sorteringsfaktorn, 

utan kan likväl baseras på andra faktorer. Ofta är det dessutom så att det finns fler faktorer att 

ta hänsyn till vid klassificeringen som exempelvis svängningar av efterfrågan i tiden eller 

produkternas hanterbarhet, ifall de skulle vara skrymmande. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 

2006)  

 

För att hantera variationer i efterfrågan kan produkterna grupperas beroende på deras 

uttagsfrekvens. Verktyget för denna gruppering kan kallas XYZ-analys, det vill säga 

frekvensklassificering. (Clevert, Stickel, Jung, Reiser, & Rupp, 2007) Med denna 

indelningsfaktor rangordnas de produkterna med högst uttagsfrekvens i den första gruppen, i 

detta fall X-gruppen. Grupperna begränsas i de flesta fall till tre, men beroende på situationen 

kan det vara värdefullt med fler klasser. (Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007) Baserat på en 

sådan här klassificering kan artiklar med frekventa uttag från lagret placeras mer centralt för 

att minska hanteringsarbetet (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006). 
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3.5 Analysmodell 
 

Figuren nedan illustrerar sambanden mellan uppsatsens olika kapitel.  

 

 

 

Figur 8. Analysmodell 

 

Enligt figur 8 ovan studeras teorin efter att forskningsfrågan har formulerats. Därefter följer 

en insamling av det empiriska materialet, vilket sedan analyseras med hjälp av teorin. 

Slutligen dras slutsatser från analyskapitlet. 

  

Forskningsfråga:  
Vilka förbättringsmöjligheter finnas det för 
lagerförvaringen hos Getinge Disinfection med 
avseende på lagerutformningen och 
materialhanteringen? 

 3.1 Lagerutformning 
 3.2 Förvaringssystem 
 3.3 Materialhantering 
 3.4 Differentierad styrning 

Empiriskt material 

Analys av forskningsfrågan 
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4 Empiri 
Kapitlet inleds med en introduktion av företagets lager för att få en övergripande uppfattning. 

Lagerutformningen diskuterar hur förvaringen finns disponerad i lagret, tältet, hallen samt 

SSC. Därefter beskrivs lagerlayouten med artiklarnas flöde genom lagret. Fortsättningsvis 

behandlas indelningen av lagret och artikelplaceringen i lagret. Det redogörs för företagets 

typer av förvaringssystem och avslutningsvis studeras materialhanteringen i kapitlet. 

 

4.1 Introduktion till företagets lager 
 

Materialflödet genom lagret har ökat under de senaste åren och förvaringen av artiklar har 

ökat i de befintliga lokalerna. Idag finns det ca 15000 artiklar tillgängliga i företagets 

datasystem, och av dessa är det ca 8000-9000 artiklar som finns lagrade. De andra artiklarna 

förvaras på grund av serviceskäl, då exempelvis en reservdel skall finnas tillgänglig då en 

kund efterfrågar den. (Johansson, 2011) 

 

Dessutom är det så att eftersom Getinge Disinfektion AB säljer medicinteknisk utrustning har 

de ett åtagande att kunna leverera reservdelar 10 år efter att en produkt har slutat att tillverkas 

vilket är reglerat av branschen. För att hålla lagret på en rimlig nivå under dessa 

förutsättningar har Getinge AB ett samarbetsavtal med Arjo Huntleight Logistics Eersel, som 

är en reservdelsorganisation inom samma koncern. Till detta företag kan Getinge AB sälja 

reservdelar som då Arjo Huntleigh övertar lagerhållningsansvaret för. (Johansson, 2011) 

 

De aktiva artiklarna inventeras årligen och har de inte varit i rörelse på tre år anses de 

inkuranta. (Johansson, 2011) 

 

På grund av platsbrist i kombination med att inget beslut har fattats för en utbyggnation har 

snabba alternativ varit lösningen för förvaringen. Den huvudsakliga operativa verksamheten 

pågår i lagerlokalen nära produktionen där de funktionella ytorna som godsmottagningen eller 

lastzonen, och plockorderyta samt hyllor med förvaring finns. Förutom denna lokal finns det 

även en förvaring i två lagertält placerade på gården utanför lastzonen, och till sist 

lagerplatserna hos logistikföretaget SSC som företaget hyr. (Johansson, 2011)  
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4.2 Lagerutformningen 
 

Lagerfunktionen innehåller lagret, hallen och tältet, SSC samt lutan och skärmtaken.  

 

4.2.1 Lagerlayout 

 

För att få en överblick över den totala förvaringen diskuteras de olika förvaringsutrymmena. 

 

4.2.1.1 Lagerlokalen 

 

Lagret finns placerat på kortsidan av produktionsanläggningen. Närmast utlastningen finns 

plockzonen. Efter plockzonen finns en mittgång med en hyllkolonn på den ena sidan och 11 

stycken hyllkolonner till höger. I slutet av kolonnraden finns lastzonen på vänstersidan. De 11 

hyllkolonnerna är vardera 11 hyllor djupa. De fyra första hyllraderna inrymmer pallplatser 

med plats för en pallkrage i. De övriga raderna har pallplatser vilka rymmer 3-4 pallkragar. 

Lagret illustreras i figur 9 i kommande kapitel 4.2.1 Lagerlayout. 

 

Förvaringen består av uppskattningsvis ca 690 stycken pallplatser, där alla platserna är märkta 

för fast artikelplacering. I den delen av lagret som är närmast produktionen finns det 5 stycken 

paternosterlager och en så kallad hiss. Hissen fungerar för något större artiklar än 

paternosterlagren då den har en annan typ av konstruktion. I denna förvaringsanordning 

placeras artiklarna på hyllplan som skickas upp och ned i hisstornet efter kommando via 

displayen från plockaren. (Johansson, 2011) 

 

I lastzonen anländer gods vilket tas emot av en plockare. Lagerarbetaren kontrollerar godset 

mot följesedeln och staplar godset med hjälp av interntrucken i ankomstzonen. Från 

ankomstzonen hämtas sedan med hjälp av interntrucken pallen, som körs vidare till dedikerad 

lagerplats, alternativt plockzonen eller ut i produktionsanläggningen. I plockzonen 

omhändertas materialet av en plockare och sammanställs med övriga artiklar för leverans till 

produktionen. Figur 9 nedan visar flödet av inkommande artiklar i lagerlokalen. 
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Figur 9. Bilden över lagret med de blå pilarna som illustrerar det inkommande flödet i lokalen (bearbetad bild från (Johansson, 2011)). 
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Figur 9 ovan visar flödet av materialet genom lagret. Ankommande och utgående material tas 

emot eller skickas iväg i lastzonen. Efter en tillfällig förvaring i lastzonen forslas materialet 

vidare till plockzonen eller till lagerplats, som kan vara i lagret, i något av tälten eller ute hos 

SSC. Trucken som lastar in varorna från godsmottagningen passerar mittgången. En del av de 

anlända artiklarna skall placeras ut i ställagehyllorna i den egna lokalen. Alternativt placeras 

de i lastzonen, så att någon av de två truckarna som kör ute kan placera dem i ett av tälten, 

eller för utkörning till SSC. Annat material körs vidare till utleveransen till 

produktionslinjerna. I samma mittgång passerar plockare till fots eller med truck för att plocka 

artiklar från hyllorna. Det är ständigt människor i rörelse i mittgången och ofta blir det möte 

och någon får stiga åt sidan för att lämna plats till mötande. (Egen observation) 

 

När materialet transporterats till plockzonen sammanställs plockordrarna för utleverans till 

produktionen. Leveransen sker antingen direkt till produktionslinjerna eller alternativt till 

dedikerade hyllor för spol- eller diskavdelningen placerade till höger om porten från lagret. 

Från dessa hyllor plockar påfyllnadsstruckar material som de kör ut till produktionslinjerna. 

(Timheden, 2011) 

 

4.2.1.2 Hallen och tältet 

 

Företaget har två stycken tält placerade på gården som används för förvaring. (Engdahl, 2011) 

Tält 1, hallen, har ca 300 pallplatsen. Figuren nedan visar hur det ser ut i lokalen. 

 

 

Figur 10. En insidesbild från hallen. (Eget foto) 
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Enligt figuren ovan har hallen tre rader med hyllsektioner. Raden med hyllor till vänster är tre 

hyllor lång. Hyllorna i mittenraden innehåller sex hyllor och är dubbelt djup med tillgång från 

båda sidor, och till höger finns det en hyllsektion som är åtta hyllor djup. Hyllorna är 3-4 

pallkragar djupa och märkta, men det finns inga fasta platser för artiklarna. (Egen 

observation) Detta innebär att artiklarna som har placerats här är registrerade i systemet med 

plats ”hallen”: Systemet anses fungera eftersom de som hämtar material från denna lokal är 

erfarna och har kännedom om artiklarnas platser. (Söderberg, 2011) 

 

Tält 2, vilket är placerat snett bakom hallen har ca 780 pallplatser. I denna förvaringslokal 

finns det två mittenrader med hyllor vilka är vardera dubbla djupa och tio rader långa. Längst 

till vänster finns det en hyllrad vilken också är tio rader djup, och längst till höger finns det 

fem fristående hyllor placerade. Tältets hyllfack är alla lika stora och rymmer 3-4 pallkragar 

per hyllfack. (Egen observation) Hyllfacken är numrerade och artiklarna som förvaras här har 

fasta platser. (Söderberg, 2011) 

 

4.2.1.3 Lutan och skärmtaken 

 

Avslutningsvis finns det förvaring av emballage, kartonger och så vidare som användas vid 

packningen av de färdiga produkterna. Detta material finns förvarat på två platser. Från 

produktionsbyggnaden finns det utbyggda skärmtak mot den delen av gården med lagret och 

tälten. Under dessa finns det förvaringshyllor, vilka är märkta S11-S12. Den andra 

förvaringsplatsen är en stor garageliknande byggnad som har beteckningen nr 56 kallas Lutan. 

I denna lokal finns det ingen sortering, allt material är staplat direkt på golvet. (Söderberg, 

2011) 

 

4.2.1.4 SSC förvaringen 

 

Getinge Disinfection AB hyr 1183 lagerplatser (289 st halvpallar, 807 st helpallar, och 87 st 

2-pallar) hos logistikföretaget SSC. De olika typerna av platserna betecknas efter hur 

skrymmande materialet är. Det externa lagret medför en extra tidsfördröjning vid 

materialförflyttande samt även extra kostnader. Avtalet med SSC innebär kostnader för 

företaget i form av en fast kostnad för hyran av pallplatserna samt extra kostnader och en 

tidsfördröjning vid hanteringen. (Johansson, 2011) Då material skall plockas från SSC finns 

det en deadline för plockordern, vilken innebär att plockordern skall ankomma till SSC före kl 
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12 för att leveransen skall skickas till Getinge Disinfection AB dagen efter (Jonsson B. , 

2011). 

 

4.2.2 Lagerzoner 

 

Lagret har de frekventa artiklarna lagrade i tvåbingesystemet förvarat i något av de fem 

paternosterlager som finns i zonen närmast produktionen (Egen observering). Grundtanken 

från början var att placera artiklar för långtidsförvaring hos SSC, men idag finns det även 

artiklar plockas relativt frekvent där (Johansson, 2011). I övrigt finns det ingen strategi för 

placeringen av artiklarna i lagret, de placeras där det finns ledig plats (Sandman, 2011). 

 

4.2.3 Artikelplacering i lagret 

 

Företaget har fasta placeringar av artiklarna och tillämpar FIFO regeln vid påfyllnad av nya 

artiklar (Johansson, 2011). Personalen har regeln i åtanke vid påfyllnaden av hyllor och 

paternosterlagren (Timheden, 2011). Denna princip följs inte alltid i praktiken, artiklar fylls 

på i lastpallar där det är ett fåtal kvar för att undvika att flytta runt dem vilket tar tid, och det 

upplevs i princip omöjligt att följa speciellt vid hanteringen av tunga artiklar som plåtar 

(Söderberg, 2011). 

 

4.3 Förvaringssystem 
 

I huvudsak använder sig Getinge Disinfection AB av ställagefack med pallplatser för sin 

förvaring. Utöver ställagefacken finns det även artiklar förvarade i hyllor i paternosterlagren. 

 

Ställagelager 

Den största delen av företagets lager utgörs av ställagelager, där det finns dedikerade platser 

för artikelförvaringen. När nya artiklar ankommer till lagret fylls de på i facken. Företaget har 

en strävan att tillämpa FIFO-principen. Enligt lagerpersonal är det en ambition att följa, men 

är artiklarna tunga och skrymmande i en pallkrage som exempelvis en plåt, läggs de nya över 

de gamla istället för att flytta undan de äldre. (Engdahl, 2011) 

Nya artiklar som anländer, placeras in där det finns ledig plats i lagret, utan att se till flödet i 

lagret. (Sandman, 2011) 

 

Figur 11 nedan visar hur en ställage lagerplats ser ut hos Getinge Disinfection AB. 
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Figur 11. Ställagelager hyllor hos Getinge Disinfection AB (Eget foto). 

 

I figuren ovan ligger artiklar placerade i en pallkrage i ett ställagefacken. Platserna är märkta 

med en fyrsiffrig kod, platsen 0505, där de två första siffrorna står för hyllraden, det vill säga 

hyllrad 05, och de sista två siffrorna står för vilken kolonn det är i hyllraden, vilket i detta 

exempel är hyllkolonn nummer 05. 

 

Paternosterlager 
 

Företaget har 5 stycken paternosterlager. I dessa hyllager har artiklarna dedikerade 

förvaringsplatser. Plockningen ur dessa lagerplatser sker med hjälp av information om 

hyllnummer och plats. I paternosterlagren förvaras artiklar. En stor del av dessa används i 

tvåbingesystem i produktionen. Från förvaringen i patersnosterlagren plockas ett antal artiklar 

till lådor. Plockantalet och lådstorleken bestäms av plockordern. Dessa lådor ingår i 

tvåbingesystemet i produktionen och förflyttas till produktionslinjen efter behovssignaler från 

linan. Paternosterlagren har idag ett flertal platser lediga och här finns det möjligheter att 

placera artiklar från SSC. (Timheden, 2011) 

 

Nya artiklar fylls på i paternosterlagren enligt FIFO principen. När påfyllnad skall ske i 

tvåbingesystemet är det en tidskrävande procedur. Lagerpersonalen skall öppna och packa 

upp stora lådor, för att sedan vid behovsplockningen räkna antalet artiklar till varje låda, 

vilket tar mycket tid. En av deras leverantörer, LKM, levererar artiklar i färdigpackade lådor, 

vilket gör stor skillnad för personalen då de enkelt kan ställa in lådorna direkt i 

paternosterlagren. Vid behov från produktionen plockar de sedan enkelt ut en färdigpackad 

låda. Till denna leverantör skickas sedan tillbaka tomma lådor i samband med nästa leverans, 
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vilket fungerar bra då lastbilen som levererar kör tillbaka till leverantören. (Sandman, 2011) 

Figur 12 nedan visar en bild på ett par av paternosterverken. 

 

 

Figur12. Paternosterverk hos Getinge Disinfection AB (Eget foto). 

 

I figuren ovan syns de höga paternosterverken, där den inklippta bilden visar hur artiklar 

förvaras på hyllorna. 

 

4.4 Materialhantering  
 

Påfyllnaden i lagret sker till största del med leveranser från leverantörerna som kommer med 

slingbilar dagligen. Enligt lagerpersonalen är det tänkt att leveranserna skall ske före lunch, 

men ofta kommer de senare på dagen. Kommer det leveranser kl 14 på eftermiddagen är det 

inte möjligt för lagerpersonalen att sortera in artiklarna under den normala arbetsdagen. Det är 

även så att det är uppskattningsvis dubbelt så mycket leveranser under torsdagar, vilket ökar 

arbetsbelastningen ytterligare. På grund av detta arbetar lagerpersonalen ofta övertid för att 

hinna få undan material från lastzonen inför nästa arbetsdag. (Timheden, 2011) 

 

Lagret arbetar med produktionen som sin enda kund. Från produktionen får lagret 

kontinuerligt ordrar fördelat över hela dagen. Antalet ordrar varierar från dag till dag med 

vilket behov produktionen har, vilkens produktionstakt styrs av kundbehovet. För att utföra 

plockningen arbetar lagerpersonalen dagligen med full kapacitet. Det uppskattas att det fylls 

på artiklar till tvåbingesystemet i produktionen var 3:e eller 4.e dag och att det plockas ca 

1500 artiklar/vecka. (Sandman, 2011) 
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4.4.1 Plockningsprincipen 

 

Plockningen sker dels efter tillverkningsorderplocklistor och dels efter behovs-signaler från 

produktionen. (Timheden, 2011) 

 

En tillverkningsorderplocklista kommer till lagret via datasystemet. En plockare tar ansvaret 

för att färdigställa ordern. Med detta menas det hela processen från att plocka ihop materialet 

som är listat, till att samla ihop det plockade materialet och leverera det till produktionen. 

 

Den andra sortens plockning sker efter en behovssignal från produktionen. Personalen i 

produktionen som tar det sista ur en av två-lådorna skickar signal via det interna datasystemet, 

vilket genererar en order till lagret om att det är tid att fylla på lådan. Lagerpersonalen får 

sedan en signal via datasystemet om behovet. I datasystemet sorterar lagerpersonalen 

artiklarna efter var de är placerade. Sorteringen grundar sig på om artiklarna skall levereras 

till disk- eller spoldesinfektor-produktionen, och är indelad så att exempelvis plockningen 

från paternosterverken kommer i rätt ordning för respektive verk eller att plockningen från 

hyllorna kommer från samma område. Sedan skrivs plockordern ut i en papperskopia. 

Plockningen sker enligt papperskopian och plockade artiklar bockas av manuellt på listan. När 

listan är komplett registreras uttagen och artiklarna levereras. 

 

Vanligtvis börjar en arbetsdag med plockningen av artiklar till produktionen av 

spoldesinfektorer. Plockningen sker till största del från tvålådesystemet i paternosterlagren 

och lådor fylls med bestämda mängder av dessa artiklar, vilka sedan etiketteras med 

artikelnumret. Dessa lådor placeras och samlas på stora vagnar med hyllplan. Varje vagn är 

märkt med vilken produktionslinje den skall gå till. (Sandman, 2011) Med hjälp av 

materialtrucken körs vagnarna sedan ut till de olika produktionslinjerna. (Timheden, 2011) 

 

Idag indelas lagret i två grupper. Den ena är lagerarbetaren som kör innetrucken och lastar in 

material från lastzonen, samt de som kör utetruckarna. Den andra gruppen är de 

lagerarbetarna som flyttar material mellan paternosterverken och ställagehyllorna. Med ett 

roterande schema roterar personalen mellan de olika delarna av lagret. (Sandman, 2011) 
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Order av varor från SSC 

När det finns ett behov av en artikel som förvaras i det externa lagret SSC blir processen 

längre än för de som förvaras hemma. Plockaren ser i datasystemet att den efterfrågade 

artikeln finns förvarad hos SSC. Nästa steg är att skriva ut plocklista och scanna in den i 

datorn för att kunna maila SSC att de skall skicka artiklarna. För att SSC skall plocka ihop 

artiklarna samma dag måste mailet skickas före klockan 12. SSC plockar då ihop artiklarna 

och skickar dem med en budbil följande morgon. När artiklarna anländer till Getinge 

Disinfection AB är ankomstförfarandet på samma sätt som för övrigt material. (Timheden, 

2011) 

 

Plockningen överlag anses av lagerpersonalen fungera relativt bra idag. (Sandman, 2011) 

Enligt lagerpersonalen tar det mycket tid i anspråk att skriva ut plocklistor. Sorteringen av 

plockningsordningen blir bättre ju mer erfaren plockaren är. De som har arbetat en längre tid 

på lagret har lärt sig att det är mest fördelaktigt att lasta tunga artiklar i botten och lättare 

högre upp. De olika allokeringsplatserna för artiklarna leder dessutom till att det tar tid att 

färdigställa en plockorder. Plocklistorna behöver kopieras och överlämnas till exempelvis den 

lagermedarbetare som kör trucken ute då material skall plockas i hallen eller tältet. Processen 

för artiklar hos SSC, som är beskriven ovan, är också resurskrävande. (Timheden, 2011) 

 

4.4.2 Inventering 

 

Lagernivåerna inventeras dagligen varje morgon för att uppnå det lagstadgade 

inventeringskravet att hela lagret skall inventeras en gång årligen. Då lagerpersonalen har fullt 

upp med att hinna med det dagliga arbetet är det ofta detta inte hinns med. (Timheden, 2011) 

 

Lagernivåerna kontrolleras även kontinuerligt av en heltidsanställd inventerare. När antalen 

inte stämmer i en förvaringslåda, vilket upptäcks av lagerpersonalen, skickas en signal via 

datasystemet till inventeraren. Inventeraren kontrollräknar artikeln och söker upp var felet kan 

ha inträffat. Ofta är det strukturfel, med vilket det menas att plockordrarna inte är uppdaterade 

och att det i verkligheten går åt mer än vad som står på plockordern, vilket leder till att 

lagersaldot inte stämmer.  (Svensson, 2011) 
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5 Analys 
Analyskapitlet följer samma kapitelstruktur som teorikapitlet och empirikapitlet samt 

presenterar en koppling mellan teori och empiri. Inledningsvis analyseras lagerutformningen 

för att fortsätta med förvaringssystem. Förbättringsmöjligheter identifieras och förslag ges 

löpande i texten. En analys av materialhanteringen avslutar analyskapitlet. 

 

5.1 Företagets lagerfunktion 
 

Företagets lagerförvaring och materialgenomströmning har ökat sedan ett antal år tillbaka 

(Sandman, 2011). Idag håller företagets datasystem 15000 artiklar tillgängliga och av dessa är 

det ca 8000-9000 som används i produktionen idag (Johansson, 2011). 

 

Den ökande lagerförvaringen har lett till en tillbyggnation av två lagertält på gården samt 

förvaring av artiklar hos en extern parter, SSC. (Johansson, 2011) En effektiv lagerhantering 

är en av nyckelfaktorerna för tillverkande industrier (Chen, Chen, & Liu, 2008). Då företaget 

har förvaringsplatser utspridda blir resultatet att det skapas en ineffektivitet i 

lagerverksamheten och ett resursslöseri, med vilket det menas att transportsträckorna för 

artiklarna blir onödigt långa och kostar företaget både tid och pengar. 

 

5.2 Lagerutformningen 
 

Lagret består av: lagret, hallen, tältet, SSC samt lutan och skärmtaket. 

 

5.2.1 Lagerlayout 

 

5.2.1.1 Lager 

 

Lagerutrymmet består av förvaringshyllor och en mittgång, där lastzonen och utleveransen 

finns i var sin ända av lagret, utformningen finns illustrerad i figur 9 sidan 36. Till höger om 

mittgången finns det 11 stycken hyllkolonner, där de första fyra kolonnerna har pallplatser 

vilka rymmer en pallkrage, medan övriga kolonner rymmer 3-4 pallkragar. Till vänster finns 

det en rad hyllkolonn vänd med långsidan mot mittgången. (Johansson, 2011) Vanligtvis 

består enligt teorin ett lager av flera mittgångar parallellt med hyllor på båda sidor, och 

sidogångar mellan dessa där plockarna kan passera (Roodbergen, Sharp, & Vis, Designing the 

layout structure of manual order picking areas in warehouses, 2008). Vilket kan ligga till 

grund för att tolka lagret som relativt litet. Allt gods måste transporteras från lastzonen till 
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utleveransen vilka finns i varsin ända av lagret, vilket resulterar i ett rakt flöde. Detta flöde 

benämns av teorin som det linjära flödet (Jonsson & Mattson, 2005). 

 

Inne i lastzonen lastas varorna och körs oftast hela vägen genom mittgången vidare för 

utleverans till produktionslinjerna. I samma mittgång kör truckar eller går plockare för att 

hämta artiklar i hyllorna. Detta leder till att mittgången blir en intensiv transportled där det är 

ständigt någon i rörelse, ofta blir det trångt och truckar eller plockare får stanna och vänta. 

(Egen observation) Plockningen i lagret är resurskrävande och bör därför prioriteras (Koster, 

Le-Duc, & Roodbergen, 2007), och väntan vid passerandet av mittgången kan följaktligen 

identifieras som ett resursslöseri. 

 

Beslut om lagerlayouten är på en strategisk nivå och påverkar även andra faktorer som 

förvaringssystem och förvaringsplatser (Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007), och därför 

kan en lagerlayout inte förändras utan en djupare utvärdering. En lagerlayout med ett U-

format flöde medför en reducering av det totala transportarbetet (Lumsden, 2006), och är en 

förbättringsmöjlighet för företaget att utvärdera vid en eventuell framtida utbyggnation. 

 

5.2.1.2 Hallen och tältet 

 

Hallen rymmer idag ca 300 pallplatser och har tre rader med hyllsektioner, där den vänstra 

raden är tre hyllor lång, och den högra är sex hyllor djup. Den mittersta raden är dubbelt djup, 

med tillgång från båda sidor, och sex hyllor djup. (Egen observation) Hyllorna är märkta, men 

det används inte några tillskrivna platser för artiklarna. Artiklarna placeras således 

randomiserat där utrymme finns, vilket identifieras med flytande placering (Chan & Chan, 

2011). Fördelen med denna tillämpning är att utnyttjandegraden i lagret kan bli hög (Koster, 

Le-Duc, & Roodbergen, 2007). Hos företaget registreras artiklarna som placeras i hallen på 

lagringsplats ”hallen”. Systemet anses fungera av lagerpersonalen eftersom de har kännedom 

om artiklarnas platser (Söderberg, 2011), men kommer det nya lagerarbetare får de svårt att 

hitta och det kan anses bli svårare även för de erfarna lagerarbetare då fler artiklar fylls på i 

lagret. Enligt teorin fungerar endast den flytande placeringen med hjälp av ett datasystem 

(Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007), och då företaget inte har ett lämpligt system föreslås 

en fast placering som förbättringsåtgärd. Med en fast placering skulle varje artikelnummer få 

en förutbestämd lagerplats (Chan & Chan, 2011), vilket underlättar för lagerpersonalen att 

hitta rätt artiklar i hallen.  
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Förvaringen i ett lager handlar om hur material förvaras för att utnyttja utrymmet (Gu, 

Goetschalckx, & McGinnis, 2007), och utrymmet hallen har möjlighet att rymma ytterligare 

hyllkolonner. Den vanligaste lagringsmetoden inom industrin är ställagelagring (Lumsden, 

2006), vilket även är den dominerande förvaringen i hallen. Med detta i åtanke observerar 

författaren att det även till vänster i hallen skulle finnas plats för sex hyllkolonner, vilket 

innebär ytterligare 3 kolonner jämfört med idag. Om en rad av hyllrader skulle byggas om till 

att förvara 2 pallkragar per plats finns det ytterligare möjligheter för en större utnyttjandegrad 

av förvaringsutrymmet.  

 

Företaget har placerat en del artiklar som är stora och tunga i hallen på golvet, vilket 

identifieras med fristapling (Jonsson & Mattson, 2005). En nackdel med fristapling är att 

åtkomsten blir begränsad, vilket försvårar för FIFO-principen (Lumsden, 2006). Då företaget 

vill följa FIFO-principen (Johansson, 2011), kan därför denna förvaringsmetod anses 

olämplig. Avgörande för vilken förvaring som är lämplig är materialets fysiska egenskaper 

som storlek och vikt (Gu, Goetschalckx, & McGinnis, 2007). Då det är logiskt att placera 

tunga artiklar på golvet och lättare på högre nivåer (Jonsson & Mattson, 2005), kan 

höjdledsprincipen anses vara en lämplig strategi att utgå ifrån vid förvaringen i hallen. 

Höjdledsprincipens perspektiv är artiklarnas vertikala placering (Lumsden, 2006), och med 

denna strategi placeras mindre volymer artiklar på lägre nivåer och artiklar som plockas i hela 

pallar på högre höjder (Jonsson & Mattson, 2005).  

 

Tältet är större än hallen och rymmer ca 780 pallplatser. Inredningen består av två mittenrader 

med dubbelt djupa hyllor, och på båda kanterna finns det hyllrader. Alla hyllraderna är tio 

rader långa med hyllfack som rymmer 3-4 pallkragar. Här förvaras artiklarna på fasta platser. 

(Egen observation). Tältet ligger snett bakom hallen och därmed längre ifrån lagerlokalen. 

Eftersom att artiklar med lägre uttagsfrekvens bör lagras längre bort relativt till frekvensen 

(Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006), rekommenderas att de mindre frekventa artiklarna 

placeras i tältet. 

 

5.2.1.3 Lutan och skärmtaken 

 

Emballage och kartonger till de färdiga produkterna finns placerade utan sortering på två 

ställen; i den garageliknande byggnaden Lutan och under skärmtak. Skärmtaken erbjuder en 
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hyllförvaring med märkta hyllplan, till skillnad mot lutan där materialet är fristaplat. Därför 

skulle denna förvaring kunna användas i första hand, eftersom de märkta hyllplanen erbjuder 

en möjlighet att använda fast placering, som innebär att varje artikelnummer får sin 

förutbestämda lagerplats (Chan & Chan, 2011). Detta skulle kunna vara fördelaktigt för 

företaget på så sätt att lagerpersonalen får lättare att hitta.  

 

5.2.1.4 SSC förvaringen 

 

Getinge AB hyr idag ca 1200 lagerplatser hos SSC (Johansson, 2011). Denna förvaring ligger 

i utkanten av Växjö och material härifrån måste beställas dagen före det skall levereras. Detta 

kan identifieras som en längre ledtid, vilket är resultatet av en otillräckligt effektiv plockning 

(Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006). Förutom detta medför den externa förvaringen extra 

kostnader i form av hyra, plockning samt transporter till Getinge AB som företaget vill 

reducera. (Johansson, 2011) Vilket överensstämmer med att företag har en ständig strävan 

efter att minska kostnader, och därför öka produktiviteten i sina lager (Koster, Le-Duc, & 

Roodbergen, 2007). 

 

5.2.2 Lagerzoner 

 

Lagret har de frekventa artiklarna lagrade i tvåbingesystemet förvarat i något av de fem 

paternosterlager som finns i zonen närmast produktionen (Egen observering). De mest 

högfrekventa artiklarna skall placeras snabbt åtkomliga (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 

2006), vilket de kan anses vara i paternosterlagren. Övriga artiklar har lagret ingen strategi för 

vid lagerplaceringen, vilket innebär att nytillkomna artiklar placeras där det finns ledig plats. 

Det finns även idag frekvent plockade artiklar som är placerade externt hos SSC. (Sandman, 

2011) De frekvent plockade artiklarna som är placerade externt hos SSC kan inte anses vara 

placerade enligt grundprincipen som innebär att hanteringsarbetet för de artiklar som har 

högst uttagsfrekvens bör förenklas så mycket som möjligt (Jonsson & Mattson, 2005).  

 

Det finns möjligheter till att förbättra effektiviseringen med hjälp zonindelning, eftersom 

indelningen av lagret i zoner leder till en effektivisering då likvärdiga artiklar placeras i 

samma zon (Jonsson & Mattson, 2005). En differentiering skulle kunna utföras baserat på 

plockfrekvensen. Vilket innebär att de lagerförda artiklarna med den högsta uttagsfrekvensen 

placeras lätt och snabbt åtkomliga, och de med lägre uttagsfrekvens lagras högre upp och 

längre bort relativt till frekvensen (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006) Detta skulle skapa 
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möjligheter att minska transportarbetet, eftersom plockarna kan i och med en zonindelning 

arbeta i egna zoner och inte behöva förflytta sig genom hela lagret (Krajewski & Ritzman, 

1996). 

 

5.2.3 Artikelplacering i lagret 

 

Företaget tillämpar fasta placeringar av artiklarna i lagret. Vid påfyllnaden skall FIFO-

principen tillämpas (Johansson, 2011), men praktiken följs även inte alltid principen på grund 

av att det är tidskrävande speciellt för tunga artiklar (Söderberg, 2011). Detta kan resultera i 

allt för långa liggtider för artiklarna, som då kan bli inkuranta vilket får ekonomiska 

konsekvenser (Lumsden, 2006). 

 

Då FIFO-principen används överensstämmer vanligtvis den maximala tiden i lagret med 

lagrets omsättningshastighet (Lumsden, 2006). Med detta i åtanke är genomloppstiden för 

artiklarna beroende av materialåtgången och de mindre frekventa artiklarna är i riskzonen för 

att bli inkuranta. Ett förbättringsförslag som skulle kunna komplettera FIFO-tillämpningen i 

lagret innebär ett etikettsystem. När artiklar som exempelvis en sändning med fem plåtar 

anländer, etiketteras dessa med datum på så sätt att klisterlappar med dagens datum klistras på 

varje plåt. Detta skulle kunna vara en enkel och lättapplicerad procedur för lagerpersonalen, 

och risken för inkurans skulle minska eftersom det blir tydligare på lagerplatsen vilka artiklar 

som har förvarats längst. 

 

Idag tillämpas fast placering av artiklarna i lagret (Johansson, 2011), vilket innebär 

förutbestämda lagerplatser för artiklarna (Chan & Chan, 2011). Nya artiklar som tillkommer, 

placeras där det finns en ledig plats i lagret (Sandman, 2011). I och med detta har lagret idag 

ingen zonindelning. Med den fasta placeringen är det möjligt att placera artiklarna i zoner, 

och de som vanligtvis ingår i samma order skulle kunna placeras nära varandra för att minska 

transportarbetet. (Chan & Chan, 2011) Vilket skulle kunna vara en förbättringsmöjlighet för 

lagret som skulle kunna zonindela artiklarna efter produktkategorierna och på så sätt minska 

transportarbetet. 

 

Den fasta placeringen som företaget tillämpar innebär de får en utnyttjandegrad som är 

relativt låg, vilken skulle kunna höjas med ett flytande placeringssystem (Koster, Le-Duc, & 

Roodbergen, 2007). Det flytande placeringssystemet innebär att artiklarna förvaras 
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randomiserat där utrymme finns (Chan & Chan, 2011), och de tillgängliga pallplatserna 

utnyttjas bättre (Jonsson & Mattson, 2005). Nackdelen med den flytande placeringen är att 

den för med sig ökande transporter för plockarna och att den endast fungerar med hjälp av ett 

datasystem (Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007). För företaget innebär detta att för en 

tillämpning krävs det en investering, vilken skulle kunna övervägas. 

 

En förbättringsmöjlighet skulle kunna vara att tillämpa flytande lokationer inom 

frekvenszoner. Företaget skulle på detta sätt kunna applicera flytande placering för 

buffertlagret för att öka utnyttjandegraden (Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007), och 

behålla den fasta placeringen för plockplatserna (Jonsson & Mattson, 2005).  

 

En viktig parameter från ett ergonomiskt perspektiv är artiklarnas vertikala placering. 

Högfrekventa artiklar placeras fördelaktigt på rad två och tre för att personalen skall slippa 

böja eller sträcka sig (Lumsden, 2006). 

 

5.3 Förvaringssystem 
 

Övergripande använder sig företaget av ställagefack med pallplatser för sin förvaring. Artiklar 

förvaras även i paternosterlager. Förvaringen i pallplatserna i ställagefack och i 

paternosterverken möjliggör åtkomsten, vilket är lämpligt då FIFO-principen används 

(Lumsden, 2006). Då företaget använder sig av FIFO-principen kan förvaringssytemet anses 

lämpligt. Enligt lagerpersonalen finns det ett antal lediga platser i paternosterlagren 

(Timheden, 2011), vilket innebär att det finns möjligheter att addera artiklar för att öka 

utnyttjandegraden. 

 

Fristapling innebär att artiklar placeras på djupet på golvet (Jonsson & Mattson, 2005), och 

medför att utnyttjandet av lagervolymen blir högre än för andra lagringsmetoder (Lumsden, 

2006). För företaget kan detta vara ett alternativ vid långtidsförvaring. Negativt vid fristapling 

är att åtkomligheten begränsas, vilket försvårar FIFO-principen (Lumsden, 2006). En 

begränsning av åtkomsten till vinsten av en högre utnyttjandegrad skulle kunna övervägas vid 

långtidsförvaring. Enligt rekommendationen för artiklar med låg uttagsfrekvens bör dessa 

förvaras längre bort relativt till de med högre uttagsfrekvens (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 

2006). Därför skulle fristapling kunna vara ett alternativ till en längre bort liggande lagerzon 

som tältet. 
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Idag är det endast en av leverantörerna som levererar färdigpackade lådor. Detta innebär att 

lagerarbetarna direkt kan placera dem i tvåbingesystemet (Sandman, 2011). Skulle fler 

leverantörer leverera i färdigpackade lådor skulle det förenkla hanteringsarbetet, vilket är 

grundprincipen för artiklar som har hög uttagsfrekvens (Jonsson & Mattson, 2005). 

 

5.4 Materialhantering 
 

Hela arbetsveckan ankommer material dagligen med jämnt flöde, förutom torsdagen då det 

uppskattas anlända dubbelt så mycket material. Ankomsten av materialet bör ske före lunch 

för att lagerpersonalen skall hinna sortera in artiklarna under dagen, men ofta kommer de 

senare under dagen. Vilket leder till att lagerpersonalen ofta arbetar övertid. (Timheden, 

2011). För att uppnå en hög produktivitet bör materialflödet utformas så att kostnaderna för 

exempelvis inlagring hålls låga (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006). På grund av detta 

skulle företaget kunna se till att slingbilarna tvingas anlända tidigare på dagen. Vilket skulle 

minska kostnaderna för inlagring eftersom lagerpersonalen skulle hinna ta hand om materialet 

i lastzonen under en normal arbetstid och därmed undvika övertid. 

 

5.4.1 Plockningsprincipen 

 

Idag sker plockningen med hjälp av plockordrar som lagerpersonalen själva sorterar och 

skriver ut. Dessa papperskopior kopieras sedan för att överlämnas till personal på truckar som 

kör ute eller scannas för att mailas till SSC som levererar till lagret dagen därpå. (Timheden, 

2011). Datorer finns utplacerade på tre ställen i lagret, och personalen går fram och tillbaka 

till dem vid plockningen. Sorteringen till plocklistorna blir bättre ju mer erfaren 

lagerarbetaren är (Timheden, 2011). I och med att personalen går fram och tillbaka mellan 

datorerna och till de som kör utetruckarna blir plockningen mindre effektiv, eftersom 

effektiviteten blir lägre då plockaren måste förflytta sig långa sträckor (Oskarsson, Aronsson, 

& Ekdahl, 2006). Det kan även vara en risk att papperskopiorna som ligger lite varstans i 

lokalen trillar ner någonstans och glöms. Företaget skulle kunna investera i handdatorer och 

datorer till truckarna. Detta skulle leda till att förflyttningssträckorna för plockarna minskar, 

eftersom de inte behöver gå mellan datorer eller till lagerpersonalen som kör truckarna ute. På 

detta sätt effektiviseras plockningsaktiviteten då förflyttningsavståndet minskar (Lumsden, 

2006). Ett papperslöst system för med sig en reducering av misstag, eftersom lagerpersonalen 
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på detta sätt inte behöver hålla ordning på sina pappershögar, samt även minska 

miljöpåverkan med avseende på den minskade pappersförbrukningen. 

 

Idag indelas lagret i två grupper. Den ena är lagerarbetaren som kör innetrucken och lastar in 

material från lastzonen, samt de som kör utetruckarna. Den andra gruppen är de 

lagerarbetarna som flyttar material mellan paternosterverken och ställagehyllorna. (Sandman, 

2011) En förbättringsmöjlighet som identifieras för att effektivisera plockningen är 

zonplockningen. Med denna plockningsmetod minskar förflyttningsavståndet i lagret och 

plockningsaktiviteten effektiviseras (Lumsden, 2006). Med zonplockning delas en order in i 

flera mindre ordrar för olika zoner i lagret. Plockarna arbetar inom en avgränsad yta och 

plockar endast i sitt eget område, när sedan alla delplockningarna är klara sammanställs 

ordern (Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007). Då företaget har en mittgång där många 

passerar och köer kan uppstå skulle detta kunna vara en lösning, eftersom zonplockningen 

eliminerar de problem ett lager med smalgångar har rörandes ökande köer där de 

högfrekventa artiklarna lagras (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006). 

 

Plockningen av artiklar sker efter produktionstakten, och lagerpersonalen arbetar ständigt med 

hög intensitet (Sandman, 2011). Artikelplacering innebär att plockning av flera ordrar sker 

artikelvis, och sedan sorteras enligt ordrarna (Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007). Lagret 

har ett stort behov från produktionen och därför behöver de ha en tillräcklig kapacitet för att 

hantera och slutföra dessa flertal ordrar i rätt tid. Med detta i åtanke skulle artikelplaceringen 

kunna vara ett alternativ, eftersom de största fördelarna med denna metod är att stora volymer 

och orderstorlekar kan hanteras, och då flera personer plockar samtidigt kan orderna slutföras 

snabbare (Lumsden, 2006). Då lagret har ett litet utrymme tyder även detta på att 

artikelplaceringen skulle kunna vara ett alternativ eftersom principen är lämplig att applicera 

om utrymme saknas eller om man inte vill ha mycket material liggandes vid arbetsstationerna 

(Lumsden, 2006). 

 

5.4.2 Inventering 

 

Avsikten är att lagret skall genomföra en kort daglig inventering varje morgon, för att uppnå 

det lagstadgade inventeringskravet att hela lagret skall inventeras en gång årligen. Ofta är det 

inte rimligt för lagerpersonalen att hinna med denna procedur, då det tar för mycket tid från 

det dagliga arbetet. (Timheden, 2011) En nackdel med detta förfarande som lagret själva 
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påpekar är att lagersaldot riskerar att bli fel, eftersom om inventeringen görs direkt efter att 

någon har plockat så stämmer inte lagernivåerna. 

 

För att undvika risken för fel med de nuvarande förutsättningarna skulle det vara bättre att 

inventeringen genomförs när det inte är någon aktivitet i lokalen. Lagerpersonalen själva 

föreslår att inventeringen skulle kunna genomföras på lördagar, och att det inte behöver vara 

just lagerpersonal som genomför detta utan någon från en annan del av företaget som vill ta 

chansen att tjäna lite extra. Ett införande av handdatorer och datorer i truckarna skulle 

möjliggöra att risken för fel i inventeringen minskades. Detta eftersom uttagen med dagens 

teknik registreras online och lagersaldot därmed ständigt är uppdaterat. 

 

5.5 Differentierad styrning 
 

Förvaringen hos SSC medför extra kostnader som företaget vill reducera, genom att överflytta 

så mycket material som möjligt till det egna förvaringsutrymmet. (Johansson, 2011) Detta 

skulle leda till en förbättrad logistik eftersom lagrets resurser, med vilka det syftas på 

artiklarna, på detta sätt skulle finnas tillgängliga vid behov och resultera i en ökad effektivitet 

(Clevert, Stickel, Jung, Reiser, & Rupp, 2007). En differentierad styrning handlar om att 

prioritera för att snabbt svara på kundens efterfrågan tillräckligt bra (Gattorna, 2010), vilket 

för lagret identifieras med att leverera artiklar i rätt tid till produktionen. En relevant 

differentiering är att indela artiklarna efter deras plockfrekvens. Från lagrets perspektiv kan 

denna faktor anses vara den viktigaste eftersom grundprincipen går ut på att förenkla 

hanteringsarbetet så mycket som möjligt för de artiklar som har högst uttagsfrekvens (Jonsson 

& Mattson, 2005). Följaktligen har en frekvensanalys av artiklarna som förvaras hos SSC 

genomförts. Beräkningarna har gjorts baserat på transaktioner som har skett mellan mars 2009 

till och med mars 2011. Alla beräkningar och resultat finns i bilaga 1, under mappen 

”Lagertransaktioner Analys SSC”. Figur 13 nedan visar den översta delen av resultatlistan 

med de högst frekventa artiklarna. 
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Figur 13. Ett utklipp från resultatet av analysen i Microsoft Excel. 

 

 

Figur 13 ovan visar en resultatlista där de mest frekventa artiklarna finns högre upp i listan 

och de mindre frekventa finns längre ner i listan. Ett diagram har tagits fram för att illustrera 

sambandet mellan artiklarna och antalet orderader, se figur 14 nedan. 
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Figur 14. Den ackumulerade orderradernas samband med artiklarna. 

 

Enligt figur 14 ovan finns 25 % av artiklarna i 80 % av ordrarna. Denna fördelning är nära 

den generella 80/20-regeln, det vill säga Paretos lag (Lumsden, 2006). I och med detta kan det 

konstateras att resultatet inte är orimligt. 

Enligt frekvensklassificeringen indelas artiklar efter uttagsfrekvensen i tre eller fler grupper 

beroende på situationen (Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007). Lagret som vill flytta så 

många artiklar som möjligt från SSC till den egna förvaringen (Johansson, 2011), och 

författaren kan rekommendera företaget att basera gruppstorlekarna på vad som är passande 

vid överföringen av artiklarna. Uppenbarligen kan det anses fördelaktigt att starta med att 

flytta de första 25 % av artiklarna till det egna lagret, eftersom de utgör 80 % av ordrarna och 

således har högst uttagsfrekvens. På detta sätt skulle hanteringsarbetet förenklas (Jonsson & 

Mattson, 2005) då artiklarna blir lätt och snabbt åtkomliga (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 

2006). 
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En frekvensanalys av artiklarna som förvaras internt har genomförts. Beräkningarna har gjorts 

baserat på transaktioner som har skett mellan mars 2009 till och med mars 2011. Alla 

beräkningar och resultat finns i bilaga 1, under mappen ”Antal_transaktioner_totalt_GDSE_ 

Analys”. Figur 15 nedan visar den översta delen av resultatlistan med de högst frekventa 

artiklarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Ett utklipp från resultatet av analysen i Microsoft Excel. 

 

Figur 15 ovan visar en resultatlista över artiklarna med de mest frekventa artiklarna överst i 

listan. Kolumn D visar det totala antalet transaktioner per artikel. Överst på listan finns en 

mutter som har haft 51821 transaktioner under perioden, vilket motsvarar ca 500 transaktioner 

i veckan. Detta beror på att det är en mycket vanligt förekommande artikel samt att det är en 

artikel som lagras tillfälligt ute på produktionslinjerna. När en artikel plockas ut från lagret 

sker det en transaktion i datasystemet, artikeln transporteras sedan av lagerpersonalen till 

produktionslinjen där den får en tillfällig lagring, och får sedan ytterligare en transaktion när 

den går åt i monteringen.  

 

Diagram enligt figur 16 nedan illustrerar sambandet mellan artiklarna och antalet orderader. 
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Figur 16. Den ackumulerade orderradernas samband med artiklarna. 

 

Enligt figur 16 ovan innehåller 80 % av ordrarna 10 % av artiklarna, och i 90 % av ordrarna 

finns 20 % av artiklarna. Resultaten är i linje med Paretos lag (Lumsden, 2006), och kan 

därför bedömas rimliga. 

 

Lagret skulle kunna använda dessa resultat vid artikelplacering i lagret för att minska 

hanteringsarbetet, eftersom de då blir placerade baserat på en frekvensklassificering 

(Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006). Artiklarnas resultat bör bedömas utifrån vilken 

produkt den tillhör. Med detta menas att nytillkomna artiklar till nya produkter kan i 

beräkningarna ha visat ett resultat på en låg frekvens, vilket är missvisande om den nya 

produkten kommer att produceras i hög takt. För artiklar som passar ihop är förslaget en 

lagring nära varandra även om de tillhör olika frekvenskategorier. På detta sätt undviks att 

högfrekventa artiklar som alltid eller ofta plockas tillsammans med lågfrekventa orsakar plock 

i den lågfrekventa zonen. 

 

Sammanfattningsvis kan resultaten från frekvensanalysen av företagets lager följaktligen 

användas som ett hjälpmedel vid artikelplacering. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Kapitlet sammanfattar analyskapitlet. Forskningsfrågan besvaras och därefter diskuteras 

kritiken mot det egna arbetet och studiens bidrag. Avslutningsvis ger uppsatsen förslag till 

vidare forskning. 

 

6.1 Svar på forskningsfrågan 
 

Ett lager bör designas med hänsyn till vilken funktion det skall fylla, och avgörande för att 

garantera kvalitén av lagerhållningen är själva strukturen och organisationen av lagret. Därför 

lyder forskningsfrågan: 

 

Vilka förbättringsmöjligheter finns det för lagerförvaringen hos Getinge Disinfection med 

avseende på lagerutformningen och materialhanteringen? 

 

Lagerutformningen består av lagerlayouten, lagerzoner och artikelplacering i lagret.  

En lagerlayout med ett U-format flöde skulle kunna utvärderas vid en eventuell framtida 

utbyggnation eftersom det skulle medföra en reducering av det totala transportarbetet. 

 

För hallen rekommenderas en fast artikelplacering och ytterligare hyllkolonner. För att 

underlätta för FIFO-principen bör fristapling undvikas, istället kan artiklar placeras efter 

höjdledsprincipen. För det längre bort placerade tältet rekommenderas till förvaring av mindre 

frekventa artiklar eftersom att artiklar med lägre uttagsfrekvens bör lagras längre bort relativt 

till frekvensen. 

 

Lagerzoner indelade efter plockfrekvensen är en förbättringsmöjlighet eftersom det leder till 

en reducering av transportarbetet. 

 

Artikelplacering i lagret, har flera förbättringsmöjligheter. Artiklarna skulle kunna zonindelas 

efter produktkategorierna. Ett annat alternativ är att tillämpa en flytande placering vilket 

skulle öka utnyttjandegraden, men som kräver en investering i form av ett datasystem. Det 

skulle även vara möjligt att tillämpa flytande lokationer inom frekvenszoner på så sätt att 

förvara buffertlagret på flytande placering och fasta platser för plockplatserna. För att 

underlätta FIFO-principen även för stora och tunga artiklar, skulle ett etikettsystem kunna 
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tillämpas på så sätt att en lapp med dagens datum klistras på varje artikel. På detta sätt skulle 

lagerpersonalen kunna se vid plockningen vilken som är den äldsta artikeln. Företaget har 

även möjligheter att förenkla hanteringsarbetet genom att se till att fler leverantörer levererar 

artiklar till tvålådesystemet i färdigpackade lådor. 

 

Materialhanteringen har möjligheter till en förbättring angående lagerarbetarnas övertid, 

vilken skulle minskas om företaget ser till att leveranserna från leverantörerna sker före lunch. 

En investering i handdatorer och datorer i truckarna skulle öka plockningseffektiviteten på så 

sätt att plockarna slipper förflytta sig långa sträckor. Zonplockning, som innebär att en order 

delas upp i flera mindre ordrar för olika zoner i lagret, skulle vara en förbättringsmöjlighet. 

Artikelplaceringen innebär också en förbättringsmöjlighet vid en tillämpning. Strategin 

innebär att plockning av flera ordrar sker artikelvis, och sedan sorteras enligt ordrarna. 

 

Differentierad styrning En analys av plockfrekvensen har genomförts för att möjliggöra en 

differentierad styrning. Analysen av artiklarna hos SSC gav resultatet att 25 % av artiklarna 

förekommer i 80 % av ordrarna, och därför rekommenderar studien att det är fördelaktigt att 

initiera en flytt av dessa artiklar. Analysen av artiklarna i det egna lagret har visat att 80 % av 

ordrarna innehöll 10 % av artiklarna. Rekommendationen är att använda resultaten vid 

artikelplaceringen i lagret för att minska hanteringsarbetet. 

 

 

Ett ytterligare förbättringsförslag utöver det som har kommit fram i analysen, är att företaget 

skulle kunna se över sina leverantörsrelationer för att möjliggöra avtal med leverantörerna att 

leverera mindre kvantiteter oftare. Vilket skulle kunna åstadkommas utan att minska 

inköpsvolymerna. På detta sätt skulle förvaringsbehovet kunna minskas. 

 

6.2 Kritik mot eget arbete 
 

Lagerhållningen kan undersökas från många perspektiv. Ett lämpligt angreppssätt skulle ha 

kunnat vara att studera kapitalbindningen. Vilket inte utfördes i denna studie då metodvalen 

innebar att lageraktiviteterna har observerats och personalen har intervjuats. På detta sätt har 

studiens empirikapitel skapats, vilket har analyserats för att identifiera förbättringsförslag. 

Dessa kommer förhoppningsvis att leda till värdefulla förändringar av lagret, vilket från 

företagets perspektiv är positivt. 
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6.3 Studiens bidrag 
 

Studien undersökte verkligheten efter att det teoretiska underlaget hade framkommit. 

Analysen i studien visade en koppling mellan den empirin som framkommit och teorin. På 

detta sätt har relevanta lagerteorier provats i ett nytt sammanhang, där empirin visar att teorin 

även fungerar i denna studie. 

 

Då studien använder sig av ett flertal olika källor med relevanta kunskapsområden stärks 

tillförlitligheten på rapporten. Rapportens tillförlitlighet styrks även av att det empiriska 

materialet är respondentvaliderat.  

 

Förbättringsförslagen har författaren fått fram genom att jämföra empirin med teorin, och gett 

förslag som stödjs av teorin. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
 

Denna studie har inriktats på att ta fram förbättringsförslag för lagerhållningen. Det skulle 

även vara intressant att göra en djupare undersökning och jämföra flera företag för att få fram 

gemensamma faktorer. Kapitalbindningen i lagret skulle kunna studeras för att få fram förslag 

för att sänka kapitalbindningen med en behållning av kundservicen. Till sist skulle det också 

vara intressant att fokusera på inköp eller försäljning då dessa enheter påverkar flödet till och 

från lagret. 
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