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Sammanfattning 

Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet (30 hp)  

Linnéuniversitetet, 4FE19E, Våren 2018 

Författare: Pontus Bjers och Anja Blom 

Examinator: Helena Forslund 

Handledare: Hana Hultén 

Titel: Lagerlayout och artikelplacering för högt utnyttjande av lagringskapacitet för 

aluminiumprofiler - En fallstudie på Alutrade AB i Växjö 

Bakgrund: Lagerfunktionen är en av de mest avgörande faktorerna för företag som 

arbetar med tillverkning och service. Med en ökande konkurrens om kunderna skapas 

incitament om att lagerhålla produkter på optimal placering och i välplanerade lager 

med rätt layout.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en lagerlayout samt artikelplacering för 

Alutrade med en hög utnyttjning av lagringskapaciteten. Uppsatsen syftar även till att ta 

fram rekommendationer vid utformning av layout och val av artikelplacering för företag 

som lagerhåller långa aluminiumprofiler med längddimensioner upp till 10 meter. 

Metod: Kvalitativ och kvantitativ data har samlats in via ostrukturerade- och 

semistrukturerade intervjuer, via strukturerade och icke deltagande observationer, en 

fokusgrupp samt via dokument som tillhandahållits från fallföretaget. Urvalet för 

respondenter har varit ett ej slumpmässigt urval samt snöbollsurval. För dataanalys har 

mönsterjämförelse genomförts. 

Resultat: Den lagerlayout som tagits fram för det framtida lagret kommer göra att 

lagringskapaciteten är hög. I den tillkommande delen kommer grenställ placeras enligt 

en traditionell layout med vertikala gångar. Den framtida zon- och artikelindelningen 

kommer strukturera arbetet med artikelplacering och minska transporterna i lagret. De 

rekommendationer som tagits fram för lagerhållning av långa aluminiumprofiler kan 

hjälpa andra företag med liknande förutsättningar. 

Ämnesord: Lager, lagerlayout, förvaringsmetoder, artikelklassificering, 

artikelplacering, zonindelning, aluminiumprofiler.  



  
 

 

Abstract 
Master thesis (30 ECTS), Business Administration and Economics program, 

School of Business and Economics Linnaeus University, Logistics, 4FE19E, Spring 

2018 

Authors: Pontus Bjers and Anja Blom 

Examiner: Helena Forslund 
Supervisor: Hana Hultén 
Title: Warehouse layout and storage location assignment for high utilization of storage 

capacity for aluminum profiles – A case study at Alutrade AB in Växjö 
Background: The warehouse function is one of the most crucial for companies engaged 

in manufacturing and service. With increasing competition for customers, incentives are 

created to stock products in optimal locations and in well-planned warehouses with the 

correct layout. 
Purpose: The purpose of this paper is to create a warehouse layout and storage location 

assignment for Alutrade with high utilization of storage capacity. The purpose is also to 

create guidelines for layout design and article placement for companies that stocks long 

aluminum profiles with length dimensions up to 10 meters. 
Methodology: Qualitative and quantitative data was collected through unstructured and 

semi-structured interviews, structured and non- participant direct observations and also 

through documents provided by the company. The respondents were chosen through a 

non-random and snowball selection. Analysis of data has been made with a pattern 

analysis. 
Findings: The warehouse layout that has been developed for the future warehouse will 

create a high storage capacity. In the new part of the warehouse the cantilever racks will 

be arranged in a traditional layout with vertical aisles. The future warehouse zones and 

article classifications will make the storage location assignment more structured and 

reduce transports in the warehouse. The recommendations for storing long aluminum 

profiles that has been developed can help other companies with similar conditions. 
Keywords: Inventory, warehouse layout, storage methods, article classification, storage 

location assignment, warehouse zones and aluminum profiles. 
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 1 

1 Inledning 
Det inledande kapitlet börjar med en beskrivning av fallföretaget, Alutrade, och kort om 

dess historia. Därefter följer en bakgrund till uppsatsämnet med introduktioner till 

relevanta begrepp inom lagerutformning. Detta leder vidare till en problemdiskussion 

om lagerlayout och artikelplacering som följs av uppsatsens problemformuleringar och 

syfte. Det som avslutar inledningskapitlet är uppsatsens avgränsningar och disposition.

 
 

1.1 Företagsbeskrivning 

Alutrade är ett grossistföretag i Växjö som specialiserar sig på att leverera 

aluminiumprofiler och grundades 1983 av Christer Björstad i Vetlanda som efter 16 års 

erfarenhet i branschen valde att starta eget (Alutrade1,2 U.å.). Företaget har under åren 

växt och kan idag erbjuda sina runt 600 kunder ett av Europas största och mest 

omfattande lager med ett unikt urval av legeringar och dimensioner (Alutrade3 U.å.; 

Solfors 2017). Alutrade vill kunna erbjuda sina kunder korta ledtider och lagerhåller 

därför över 1000 artiklar (Alutrade3 U.å.). Kundanpassning kan ske genom bland annat 

olika kapningar, bearbetningar och ytbehandlingar (Alutrade4 U.å.). Företaget 

lagerhåller kundspecifika profiler för avrop och ombesörjer bearbetning och logistik i 

önskad omfattning (Alutrade1 U.å.).  De olika profilerna används sedan i en mängd 

olika branscher. Främst inom transport, bygg och förpackning men även inom elektrisk 

och mekanisk industri, kontorsutrustning, hushåll, belysning, kemi och medicinsk 

utrustning (Alutrade5 U.å.). Alutrade består idag av 29 medarbetare och har ett trettiotal 

leverantörer av aluminium runt om i Europa (Solfors 2017). Det lager som används idag 

för företagets artiklar är 5100 m2 och har byggts i två omgångar, första lagret byggdes 

1998 och var 2500 m2 stort. 2005 utökades lagret ytterligare 2600 m2 (Alutrade2 U.å.). 

VD:n (2018-01-04) berättar att under första halvan av 2018 kommer ännu en lagerlokal 

byggas i anslutning till den existerande lagerlokalen som kommer att bidra till en 

ökning av lagerytan på 1500 m2. 
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Figur 1 - Olika typer av aluminiumprofiler (alutrade u.å.) 

 
Alutrades affärsidé 

“Alutrade är ett grossistföretag som tillhandahåller aluminium i olika former till 

företag inom tillverkningsindustrin. Strävan är att vara en samarbetspartner, som 

erbjuder hela produktionsprocessen från material till färdig produkt, med spetskunskap 

på specialprodukter.” (Alutrade6 U.å.) 

Alutrades vision 

Nordens bästa kompletta leverantör av aluminium 

• Genom hög kompetens 

• Genom stor kundnöjdhet 

• Genom stort engagemang 

(Alutrade6 U.å.)
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1.2 Bakgrund 

Lagret utgör en grund för materialflödet i många företag. Beroende på vilken typ av 

företag det handlar om kan lagret fylla olika funktioner, såsom färdigvarulager, 

distributionslager eller ett butikslager (Jonsson & Mattsson 2010). Resultatet från en 

enkätundersökning, utförd av Motorola (2013), visade att allt färre organisationer ser på 

lagret enbart som en länk mellan slutpunkter i värdekedjan och som ett onödigt måste 

som kostar pengar. Den nya bilden av lager är snarare som en värdefull länk i 

logistikkedjan (ibid). Trenden med en ökad komplexitet i kedjan från leverantörer till 

kund och ökade kundkrav gör att ett lager kan utgöra en konkurrensfördel. Roodbergen 

et al. (2015) menar att ett företags lager utgör en viktig del i logistikkedjan där värde 

ska levereras från order till kund. Den konstant ökande konkurrensen om kunderna 

driver företag att ha rätt produkter tillgängliga i lagret när de efterfrågas. Detta ger 

företag ett incitament att fokusera på att lagerhålla produkter på optimala placeringar 

och i välplanerade lager med rätt layout (ibid). Önüt et al. (2008) menar att 

lagerfunktionen är en av de mest avgörande faktorerna för företag som arbetar med 

tillverkning och service. Lagrets layout är i sin tur en viktig del i hur lagerfunktionen 

presterar. En layout för ett lager eftersträvar den optimala lösningen för utformning av 

själva lagret, typ av lagerhyllor och antal, placering av lagerhyllor, utrymme som krävs 

mellan lagerhyllor med mera (ibid). 

  

Planering av en lagerlayout kräver att flera centrala faktorer tas i beaktande, en 

noggrannhet med detaljer och att en stor mängd relevant data används. Det finns inte 

heller enbart en optimal lösning för ett lager utan den optimala lösningen är den som är 

bäst lämpad för dagens behov samtidigt som den lämnar utrymme för framtida tillväxt 

för företaget. Detta är möjligt genom att lösningen är flexibel, går att anpassa efter ett 

skiftande behov och att den kan implementeras till en relativt låg kostnad (Richards 

2014). Rushton et al. (2014) föreslår att ett första steg i planeringsprocessen av en 

lagerlayout är att ta fram en bas med en översikt av hur materialflödet ser ut i lagret från 

inleverans till utleverans. Figur 2 visar hur en enkel lagerlayout kan se ut med detta i 

åtanke. 
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Figur 2 - Enkel lagerlayout (Egen illustration anpassad från Rushton et al. 2014) 

 
Processen med att plocka en order från lagret för att förbereda för en utleverans är enligt 

flera forskare en av de viktigaste delarna i lagerfunktionen (De Koster et al. 2007; 

Richards 2014; Roodbergen et al. 2015). Orderplocksprocessen är det arbetet i lagret 

som sker närmast kunden och påverkar på så vis kundservicen i stor utsträckning. 

Tidigare studier visar att denna process står för upp till 55 % av de totala kostnaderna 

för lagerarbetet (De Koster et al. 2007; Tompkins et al. 2010). Själva lagerhållningen 

står för upp till 40 % av de totala kostnaderna för logistikarbetet för företag i Europa 

(Richards 2014). Att underlätta för orderplocksprocessen och optimera lagrets layout 

kan alltså innebära stora besparingar för företag. En del i detta arbete är att placera 

artiklarna i lagret på så strategiska platser som möjligt för att exempelvis minimera 

transportdistans och lyft (Rushton et al. 2014). Indelningen av artiklarna i lagret kan 

göras genom olika principer. Ett alternativ är att dela in lagret i olika zoner. Artiklar 

som hanteras på liknande vis placeras i samma zon för att minska hanteringsarbetet 

under orderplocksprocessen (Jonsson & Mattsson 2010). Om ett företag har ett stort 

antal artiklar i sitt sortiment kan dessa placeras enligt en ABC-klassificering där 

artiklarna delas upp efter vilket värde de har för företaget (Crocker et al. 2012). Ett 

övervägande som måste göras är om artiklarna ska placeras på fasta eller flytande 

platser i lagret (Battista et al. 2014). En flytande lagerplacering innebär att artiklarna 

inte placeras på förbestämda platser utan istället där det finns plats. Detta kräver att ett 

administrativt lagersystem används för att kunna hålla koll på var artiklarna befinner 

sig. En fast lagerplacering innebär att artiklarna istället alltid placeras på deras bestämda 
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platser (Jonsson & Mattsson 2010). Figur 3 illustrerar hur lagrets layout, 

artikelplaceringen och orderplocksproccessen förhåller sig till varandra. 

 

 

Alutrades huvudsakliga produkter är olika typer av aluminiumprofiler. Dessa har vissa 

egenskaper och dimensioner som gör att lagerhållningen och arbetet i lagret skiljer sig 

från lagerhållning på pallar eller hyllor (observation 2018-03-22). Vargel (2004) 

beskriver att aluminium kan korrodera när det kommer i kontakt med vatten. 

Korrosionshastigheten vid kontakt med vatten beror bland annat på PH-värdet och 

temperaturen. Vid högre temperaturer och PH-värden som inte är mellan 4 och 9 

kommer aluminium korrodera snabbare. Korrosionen påverkar aluminium genom att det 

blir missfärgat (ibid). Aluminiumprofilerna, kräver på grund av känsligheten mot vatten 

att på- och avlastning av leveranser sker under tak för att inte riskera att artiklarna blir 

förstörda. Därför kör alla fordon som transporterar artiklarna in i en och samma port i 

anslutning till lagret för på- och avlastning inomhus. Med profillängder på upp till 10 

meter måste fler aspekter tas hänsyn till för att skapa en utformning av lagret (VD:n 

2018-01-04). 

 

För att underlätta för förståelsen av uppsatsen kommer författarna använda olika 

begrepp för att beskriva de olika stadierna av Alutrades lager. När nuläget av lagret ska 

beskrivas kommer begreppet “nuvarande lagret” att användas. Utbyggnaden av lagret 

kommer att benämnas som den “tillkommande lagerlokalen” och när lagret ska 

beskrivas som en helhet kommer det att kallas för det “framtida lagret”. De respektive 

Figur 3 - Lagerlayout, artikelplacering och orderplocksprocessen (Lumsden 2012) 
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områdena i lagret som inkluderas i de tre begreppen visas i figur 4. Det nuvarande lagret 

är det område som är innanför den blåa markeringen och den tillkommande lagerlokalen 

är markerad med den röda linjen. Det framtida lagret inkluderar hela lagret, det vill säga 

både den blåa och den röda markeringen.  

 
Figur 4 - Nuvarande, tillkommande och framtida lager (Egen illustration) 

 
1.3 Problemdiskussion 

1.3.1 Hur kan layouten i Alutrades framtida lager se ut för att på en hög nivå 

utnyttja lagringskapaciteten? 

Företags motiv för att hålla lager brukar vara att kunna garantera att tillverkningen har 

tillgång till de material som krävs för produktionen och för att kunders efterfrågan ska 

kunna besvaras utan långa ledtider (Lumsden 2012). Efterfrågan är sällan konstant och 

det kan därför vara svårt att alltid tillhandahålla med rätt artikel eller kvantitet utan ett 

lager. För att kunna hålla en hög servicenivå är lagertillgängligheten kritisk och en vara 

som kan levereras omgående har oftast ett högre värde för kunden (Storhagen 2011). 

Osäkerheten kring efterfrågan men även leveranssäkerhet från leverantörer måste 

tryggas, och detta görs genom att lagerhålla artiklar (Oskarsson et al. 2013). Vid 

utformning av lager finns många faktorer att ta hänsyn till såsom krav på utrymme och 

genomsnittlig lagervolym. En enda lagerteknik är sällan därför en optimal lösning. 
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Istället används en kombination av olika hyllfackslagringar, ställagelagringar och 

djupstapling. I planeringsarbetet av lager är lagerlayout en viktig del att ta hänsyn till 

(Zhang et al. 2017). 

  

Viktiga aspekter att tänka på för att skapa en optimal lagerlayout är att sträva efter en 

hög fyllnadsgrad, att transporter under orderplocksprocessen minimeras och att artiklar 

ska vara lättillgängliga (Lumsden 2012). Enligt Richards (2014) kräver planering av en 

lagerlayout även att en stor mängd relevant data används för att finna den optimala 

lösningen som inte alla gånger enbart kan se ut på ett vis. Den optimala lösningen för ett 

lagers layout är den som bäst lämpar sig för dagens behov men som även lämnar 

utrymme för framtida tillväxt och ett annat behov av lagerhållning. För att kunna nå 

denna lösning krävs det att lagrets layout är flexibel, kan anpassas efter ett skiftande 

behov och att implementeringskostnaden är relativt låg (ibid). 

  

Alutrade har vid ett tidigare tillfälle, 2005, valt att bygga ut sitt lager och drygt 

dubblerade då sin dåvarande lageryta från 2500 m2 till 5100 m2 (Alutrade2 U.å). Efter 

detta har inga ytterligare utbyggnader gjorts. Sedan företagets nuvarande VD tog över 

detta uppdrag för Alutrade 2012 har företaget ökat sin nettoomsättning från 80 696 000 

till 134 060 000 år 2016 (Solfors 2017; Alutrade 2017). Med denna drastiska ökning i 

nettoomsättning finns nu stort behov av en större lagringskapacitet. Alutrade ska under 

våren 2018 börja bygga en tillkommande lagerlokal på 1500 m2 som ska vara i direkt 

anslutning till deras nuvarande lager i Växjö. Bygget planeras vara klart i september 

2018. Det nuvarande lagrets kapacitet är inte längre tillräcklig för att företaget ska 

kunna hålla en önskad servicenivå till alla deras kunder. Enligt VD:n har 

lagerutformningen för det nya lagret ännu inte planerats och Alutrade behöver en ny 

utformning som kommer att omfatta både det nuvarande lagret och den tillkommande 

lagerlokalen. Hänsyn ska tas till aluminiumprofilernas egenskaper och de långa 

längderna vid utformningen av lagerlayouten. 

 

1.3.2 Hur kan Alutrade placera sina artiklar i det framtida lagret för att få ett högt 

kapacitetsutnyttjande och underlätta för orderplocksprocessen? 

En annan viktig del i utformningen av ett lager är att bestämma placeringen av 

artiklarna. Om styrning, kontroll av lagret och artikelplaceringen utförs korrekt kan 

detta ha en stor påverkan på logistikarbetet. Många företag kan uppleva en effekt genom 
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en mer produktiv orderplocksprocess vilket kan vara avgörande för företagets framtid 

(Fumi et al. 2013). Lumsden (2012) beskriver på liknande vis att en väl fungerande 

artikelplacering kan ha en positiv påverkan på produktiviteten i lagret och att det är en 

del av lösningen till att förenkla lokaliseringen av artiklar i lagret. En effektiv 

artikelplacering sparar tid i lagerarbetet genom att tillgängliggöra artiklarna och 

minimera distanserna för transporter i lagret. Placeringen av artiklarna kan göras utifrån 

flertalet olika principer (ibid). Battista et al. (2014) menar att ett övervägande måste 

göras om artiklarna ska placeras på fasta eller flytande platser i lagret. Själva 

artikelplaceringen kan bestämmas genom exempelvis zonindelning av lagret, ABC-

analys eller genom att placera de populäraste artiklarna närmast stationen för utleverans 

(Jonsson & Mattsson 2010; Crocker et al. 2012; Rushton et al. 2014). Richards (2014) 

förklarar att det kan vara nödvändigt att flera metoder testas för att finna den mest 

effektiva lösningen. 

  

En välplanerad lagerlayout och en artikelplacering som minimerar interna transporter 

och lyft kommer ha en positiv effekt på orderplocksprocessen (Fumi et al. 2013; 

Rushton et al. 2014). Detta är en av de mest avgörande processerna i en lagerfunktion 

eftersom den står för upp till 55 % av de totala kostnaderna för lagerhållningen (De 

Koster et al. 2007; Tompkins et al. 2010). En effektiv orderplocksprocess kan därmed 

innebära stora besparingar för företag då lagerhållning står för 40 % av de totala 

kostnaderna för logistikarbetet (Richards 2014). 

  

Alutrade saknar i dagsläget en plan för artikelplacering i det framtida lagret (VD:n 

2018-01-03). Den artikelplacering som ska tas fram måste fungera för den 

tillkommande lagerlokalen samt det nuvarande lagret. Alutrade kommer inte öka 

artikelsortimentet med nya artiklar för den tillkommande lagerlokalen. Därför måste 

artiklarna nu fördelas i det framtida lagret på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Sortimentet innefattar artiklar av olika slag och dimensioner som behöver tas i 

beaktande vid artikelplacering. Målet är dessutom att lösningen ska underlätta för 

orderplocksprocessen genom att minimera transporterna. 
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1.3.3 Vilka faktorer påverkar lagerlayout och artikelplacering vid lagerhållning av 

långa aluminiumprofiler? 

Alutrade har i sitt sortiment artiklar som kan lagerhållas på lastpallar men en stor del av 

artiklarna är för långa för att få plats på en lastpall. De kundunika aluminiumprofilerna 

är från 6 meter upp till 10 meter långa. Zhang et al. (2017) menar att det ofta måste 

finnas olika typer av lagertekniker och lagerinredningar. Dessutom måste den som 

planerar ett lager ta hänsyn till vilket utrymme som krävs vid lagring och hantering av 

olika artiklar (ibid). Richards (2014) föreslår att grenställ kan användas vid 

lagerhållning av tunga eller långa artiklar som exempelvis rör. Crocker et al. (2012) 

konstaterar att grenställ är lämpliga om det ska lagerhållas artiklar med olika längder 

och storlekar men att de kräver breda transportgångar.  

 

Vilka andra faktorer måste den som planerar ett lager för artiklar med extrema 

dimensioner och egenskaper, såsom långa aluminiumprofiler, ta hänsyn till? Hur kan 

hanteringsarbetet underlättas och hur kan gångbredden i lagret hållas ner för att behålla 

en hög lagringskapacitet?  

 

1.4 Problemformulering 

1.   Hur kan layouten i Alutrades framtida lager se ut för att på en hög nivå utnyttja 

lagringskapaciteten?  

2.   Hur kan Alutrade placera sina artiklar i det framtida lagret för att få ett högt 

kapacitetsutnyttjande och underlätta för orderplocksprocessen? 

3.   Vilka faktorer påverkar lagerlayout och artikelplacering vid lagerhållning av 

långa aluminiumprofiler? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utforma en lagerlayout för att hjälpa Alutrade att på en hög 

nivå utnyttja lagerkapaciteten efter kommande utbyggnation av lagret. Uppsatsen ska 

även finna en gynnsam artikelplacering för företaget där hänsyn tas till de speciella 

produktegenskaperna som ska göra den nuvarande orderplocksprocessen mer 

tidseffektiv. Studien syftar även att bidra med rekommendationer för vilka faktorer som 

kan tas hänsyn till vid lagerhållning av långa aluminiumprofiler. Denna ska kunna 

användas på andra företag som har liknande förutsättningar för sina artiklar. 
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1.6 Avgränsningar 

Studien kommer att vara begränsad till redan satta fysiska utformningar. Bland dessa 

kommer vi inte kunna styra storleken av lagerlokalen, lagerlokalens takhöjd, väggar och 

portar.  
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1.7 Disposition 

 

 
Figur 5 - Uppsatsens disposition (Egen illustration)  

• I inledningskapitlet ges en presentation till företaget följt av en bakgrund till 
uppsatsämnet. Vidare behandlar kapitlet problemdiskussion för var och en av 
de tre problemformuleringarna. I kapitlet förklaras även syftet med uppsatsen 
samt de avgränsningar som gjorts vid genomförandet.

Inledning

• I metodkapitlet beskrivs tillvägagångssättet för hur uppsatsen har genomförts 
och vilka metodval som gjorts.Metod

• Kapitlet för uppsatsens första problemformulering inleds med teori om 
lagerlayout och de olika lagringsalternativ som finns vid val av lagerinredning. 
Vidare presenteras den empiri som samlats in på Alutrade kopplat till den 
första problemformuleringen. Teori och empiri kopplas samman i en analys 
som presenterats för en fokusgrupp på företaget. Ytterliggare en analys 
avslutar kapitlet efter genomförd fokusgrupp.

Problemformulering 
1

• Kapitlets struktur ser ut på samma sätt som det föregående. Det inleds med 
teori om artikelplacering och orderplocksprocessen. Därefter presenteras den 
insamlade empirin. En analys om artikelplaceringen på Alutrade följer för att 
även detta presenteras för fokusgruppen. Avslutningsvis görs även i detta 
kapitel en analys efter genomförd fokusgrupp.

Problemformulering 
2

• Kapitlet för uppsatsens tredje problemformulering följer en annan struktur än 
de två tidigare kapitlen. För detta kapitel kommer teori och empiri användas 
från kapitel tre och fyra för att skapa en analys till problemformuleringen. 

Problemformulering 
3

• Det avslutande kapitel inleds med uppsatsens resultat, som följs av studiens 
praktiska och teoretiska bidrag. Därefter kommer ett stycke om de samhälleliga 
aspekter som berör uppsatsen. Det som avslutar kapitlet är studiens 
begränsningar och förslag till vidare forskning. 

Slutsats
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2 Metod 
I metodkapitlet förklaras studiens val av forskningsmetod och tillvägagångssätt för 

datainsamling. Därefter presenteras de forskningsetiska överväganden som författarna 

tagit ställning till och hur urvalsprocessen för att identifiera intervjuobjekt för 

datainsamling gått till. Kapitlet behandlar även studiens kvalitetskriterier och hur 

metoden för hur teorin och empirin har analyserats. En metodsammanfattning i 

tabellform avslutar kapitlet.  

 
 
2.1 Forskningsmetod 

Vid val av forskningsmetod för att utföra en studie finns två olika riktningar att välja. 

Dessa är den kvantitativa och den kvalitativa forskningsmetoden. Metoderna kan 

användas var för sig eller kombineras för att kunna besvara de frågor som studien ställer 

på bästa sätt. Den kvantitativa forskningsmetoden bygger på att en stor mängd 

numeriska data samlas in genom strukturerade intervjuer, enkäter och strukturerade 

observationer. Forskare ska vid användning av denna metod hålla en objektiv syn utan 

egna synpunkter eller uppfattningar (Bryman & Bell 2017). 

  

Den kvalitativa forskningsmetoden lägger, istället för siffror, fokus på ord. Insamlingar 

sker genom fokusgrupper, intervjuer, deltagande observationer och samtal. Intresset 

ligger på tolkningar och uppfattningar från respondenterna och intervjufrågor får 

tillåtelse att anpassas för att ett samspel med respondenterna ska fås (Bryman & Bell 

2017). 

  

För studiens utförande har både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod använts. Den 

kvantitativa metoden har använts när data för beräkningsunderlag samlats in för 

beräkning av artikelklassificering. Utöver detta har kvalitativ data samlats in för att få 

en bättre helhetsbild över aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid utformandet av 

ett lager samt att få förståelse för hur verksamheten med arbetsuppgifter och processer 

ser ut på Alutrades lageravdelning. 
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2.2 Undersökningsdesign 

En studies undersökningsdesign utgör ett ramverk som används för insamling och 

analys av data. Valet av typ av undersökningsdesign som forskare gör kommer påverka 

hur studien kommer utföras och hur den data som samlas in ska analyseras. Det finns 

flera typer av undersökningsdesign som används inom företagsekonomisk forskning, 

däribland experimentell design, tvärsnittsdesign, fallstudie och jämförande design. 

(Bryman & Bell 2017). En fallstudie är en empirisk undersökning som passar som 

undersökningsdesign då studien syftar att svara på frågor om hur eller varför och 

används ofta för att studera företeelser som berör individuella, gruppmässiga, 

organisatoriska, sociala eller politiska faktorer (Yin 2007). Bryman och Bell (2017) 

lägger till att även specifika platser eller händelser kan studeras genom en fallstudie. 

Både kvalitativa och kvantitativa studier kan kombineras med en fallstudie och 

datainsamlingen sker ofta genom observationer eller intervjuer för att grundligt kunna 

beskriva fallet (Bryman & Bell 2017). Generalisering av fallstudier uppfattas ibland 

som en svårighet eftersom endast ett enstaka fall inte kan vara representativt för en 

population. Forskare ska istället generalisera resultaten från fallstudier till existerande 

teori (Yin 2007). 

  

För att planera lagerlayouten och artikelplaceringen i det nya lagret hos Alutrade har en 

fallstudie genomförts. Författarna ansåg att en fallstudie var den mest lämpade 

undersökningsdesignen för den praktiska problemformuleringen som denna studie 

syftar att lösa. Lösningen är unik för fallföretaget, Alutrade, och kan därför inte 

generaliseras för applicering på andra företag. Däremot syftar studien att ta fram 

generella rekommendationer över vad som bör tas hänsyn till vid lagerhållning av 

produkter med liknande egenskaper som aluminiumprofiler. 

 
 

2.3 Studiens urval 

Urval av respondenter i en studie måste ofta göras eftersom det inte alltid är möjlig att 

undersöka en hel population. Detta kan göras genom två metoder, slumpmässigt urval 

eller ej slumpmässigt urval. Det ej slumpmässiga urvalet innebär att ett antal individer 

som kan vara relevanta för undersökningen väljs ut som respondenter. Ett ej 

slumpmässigt urval riskerar att inte vara representativt för populationen eftersom att 

relevant information från ej utvalda individer kan missas men det är trots detta den 
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vanligast förekommande metoden på grund av tids- och kostnadsmässiga orsaker 

(Bryman & Bell 2017; Dahmström 2011). 

  

Snöbollsurval är en typ av ej slumpmässigt urval som innebär att en eller flera individer 

väljs ut som respondenter och dessa kan sedan leda forskaren vidare till andra individer 

som är relevanta för studien (Bryman & Bell 2017). 

  

För att kunna välja utgångspunkt med ett logiskt intervjuobjekt med lämpliga kunskaper 

har ett ej slumpmässigt urval använts. Urvalsmetoden som använts för att hitta 

respondenter för intervjuer till denna studie är snöbollsurval. Författarna tog först 

kontakt med VD:n på Alutrade, som sedan presenterade andra individer som var 

relevanta för att kunna samla in nödvändig data för studien. Dessa var ekonomichefen 

och inköpschefen, som båda kunde bidra med relevant information till studien. Vidare 

har författarna intervjuat produktions- och logistikchef, produktionsansvarig, 

loistikmedarbetare och lagermedarbetare. Denna metod valdes för att författarna ansåg 

att kontakt kunde tas med utvalda respondenterna med den kunskap som krävs och 

dessa kunde presentera andra relevanta respondenter. Även med fokusgruppen har ett ej 

slumpmässigt urval använts för att få en grupp av personer som är lämpliga för att styra 

resultatet till en ännu mer praktisk tillämpningsbar nivå.  

 

2.4 Datainsamling 

När insamling av data till en studie sker kan forskaren välja att behandla två olika typer 

av data. Dessa är primärdata samt sekundärdata. Primärdata innebär att forskaren själv 

samlat in data genom egna observationer, förstahandsrapporteringar, intervjuer och 

enkäter. Denna typ av data kan ge fördelar genom begränsning av material till just de 

som studien är i behov av men är också oftast mer kostsam och tidskrävande än 

alternativet. Sekundärdata är redan befintlig data som forskaren tagit del av från bland 

annat redan existerande dokument. Valet av data kan till stor del avgöra kvaliteten på 

studien (Bryman & Bell 2017). 

  

Till denna studie har både primär- och sekundärdata använts. Den primärdata som 

använts har samlats in genom intervjuer med personer på företaget som är insatta i hur 

lagerarbetet fungerar och vilka processer som ingår samt genom en fokusgrupp för att 

diskutera slutresultatet. Författarna har även samlat in primärdata genom observationer 
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genom att själva observera hur arbetet fungerar i lagret och har därmed fått en bättre 

bild. Sekundärdata som använts består av information som hämtas från företaget, dessa 

är dokument som visar företagets artiklar, lagernivåer, ritningar och så 

vidare.  Sekundärdata i form av tidigare forskning har använts. Sökmotorer såsom 

OneSearch, Business Source Premier, Emerald och Google Scholar användes för att 

hitta vetenskapliga artiklar som använts till den teoretiska bakgrunden. Även böcker har 

använts som referenser och titlarna hittades genom sökmotorn OneSearch. 

 

Följande sökord har använts för att hitta relevanta titlar för teori: 

 

Hur kan Alutrades framtida lagerlayout se ut för att på en hög nivå utnyttja 

lagringskapaciteten?  

 

Warehouse layout, warehouse design, storage layout, storage design, warehouse flow, 

traditional warehouse layout, non-traditional warehouse layout, U shaped warehouse 

layout, V shaped warehouse layout, fishbone warehouse layout, aisle configuration, 

aisle design, warehouse equipment, warehouse trucks, storage methods, storage 

techniques, cantilever racks, storage racks, storage capacity. 

 

Hur kan Alutrade placera sina artiklar i det framtida lagret för att orderplocksprocessen 

ska bli mer tidseffektiv? 

 

Storage assignment, storage location assignment, storage allocation, storage slot 

allocation, dedicated storage, random storage, ABC classification, inventory 

classification, warehouse zone, storage zone, order picking, order picking process, 

warehouse efficiency, time efficiency.  

 

Till den tredje problemformuleringen användes teori från de tidigare två 

problemformuleringarna och därför behöves inga ytterligare sökord för att finna teori 

för att besvara denna problemformulering. 

 

Intervjuer 

När intervjumaterial skall samlas in kan forskaren välja mellan tre olika intervjuformer. 

Dessa är strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer (Bryman & 
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Bell 2017).  För denna studie har intervjuerna för insamling av data varit semi-

strukturerade och ostrukturerade. En ostrukturerad intervju liknar i hög grad ett 

vardagligt samtal där intervjuaren ställer frågor som respondenten fått associera fritt 

kring (Bryman & Bell 2017). Denna typ av intervju har använts till uppsatsen för de 

första tillfällena av datainsamlig då författarna behövde få en överblick av det problem 

som fallföretaget ville ha hjälp med.  Bryman och Bell (2017) beskriver att vid en semi-

strukturerad intervju finns ett manus för intervjun men utrymme ges för följdfrågor. 

Detta val har gjorts för de resterande intervjuerna för att med säkerhet få svar på de 

frågor som krävts för att studiens problemformuleringar skulle bli besvarade och 

samtidigt ge utrymme till information från respondenterna som kan missas genom att 

enbart följa ett förutbestämt intervjuschema. Den intervjuguide som använts vid de 

semi-strukturerade intervjuerna finns att hitta i bilaga 1. 

  

Observationer 

När observationer ska vara en källa till insamling av data finns sex olika typer av 

observationer att välja emellan. Dessa är strukturerade observationer, ostrukturerade 

observationer, icke-deltagande observationer, deltagande observationer, enkla 

observationer och styrda observationer (Bryman & Bell 2017). 

  

Observationerna som genomförts för denna studie är strukturerade och icke-deltagande. 

  

Den strukturerade observationen styrs av regler som bestämmer vad observatören ska 

leta efter. Dessa regler styr hur det som observerats ska registreras och under vilken 

tidsrymd som observationen ska genomföras. Vid strukturerade observationer brukar ett 

observationsschema användas. Strukturerade observationer kan vara icke-deltagande 

observationer som innebär att observatören inte deltar i den miljö som studeras 

(Bryman & Bell 2017). 

  

Författarna har studerat arbetsprocesserna som sker på lagret för att på så sätt kunna 

samla in data på hur nuvarande rutiner sker i lagerarbetet, se tabell 1. 

 

Fokusgrupp 

En fokusgrupp är en insamlingsmetod av kvalitativ data som sker genom en 

gruppinteraktion. Vanligtvis består en fokusgrupp av flera deltagare och frågorna som 



  
 

 17 

ställs till gruppen behandlar ett specifikt ämne. Fokusgruppen vägleds av en moderator 

som inte ska styra diskussionen för mycket. En fördel med fokusgrupp som 

insamlingsmetod är att det är lätt att skapa sig en bild av vad gruppmedlemmarna 

verkligen tycker. Dessutom kan dynamiken i fokusgruppen bidra till mer kreativa idéer 

och tankar kan utvecklas när andra gruppmedlemmar säger sin åsikt (Bryman & Bell 

2013). 

  

För denna studie har en fokusgrupp genomförts för insamling av kvalitativ data mot 

studiens slut. När ett preliminärt slutresultat togs fram samlades en fokusgrupp med 

personer i olika hierarkier från företaget. Syftet med denna fokusgrupp var att samla in 

deras åsikter om lösningen för att kunna göra förändringar som gör studien än mer 

praktisk användbar för Alutrade. Dessutom var fokusgruppen ett sätt at validera 

resultatet av uppsatsen. 

 

 
Tabell 1 - Datainsamlingstillfällen (Egen tabell) 

 
2.5 Kvalitetskriterier 

Yin (2014) beskriver fyra kvantitativa och kvalitativa kriterier en fallstudie bör uppnå 

för att säkerställa nivån av studien. Kvalitetskriterierna är begreppsvaliditet, reliabilitet, 

intern validitet och extern validitet. 

 

Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet innebär att studien måste undersöka korrekta begrepp och att dessa är 

relevanta för vad som undersöks för att säkerställa att den data som samlats in är av rätt 

typ. Det finns tre metoder som kan användas för att öka en studies begreppsvaliditet. 

Den första går ut på att styrka insamlad information med flertalet källor. Källorna ska 

sedan kunna följas i en så kallad beviskedja. Den sista metoden är att låta 
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nyckelinformatörer studera slutmanuset av undersökningen (Yin 2014). 

Begreppsvaliditet är starkt relaterad till reliabilitet eftersom måttet av ett begrepp måste 

vara stabilt för att ge en tillräckligt hög reliabilitet (Bryman & Bell 2017). 

  

För att denna studie ska uppnå en hög begreppsvaliditet har författarna använt sig av 

flera källor vid insamlande av teoretisk och empirisk information. På fallföretaget har 

flera individer intervjuats med olika positioner i företaget. Genom detta uppfylls kravet 

att använda flertalet källor. Studiens slutsatser ska kunna återkoppla till inledningen 

genom att källorna spåras. Detta krav uppfylls genom att flera externa parter har 

granskat innehållet av studien under arbetsgången vid upprepade tillfällen. 

Fokusgruppen från fallföretaget som sattes ihop innan slutresultaten blev klara fick 

också chansen att granska samt påverka innehållet. Granskningen av studiens innehåll 

innebär även att det sista kravet, att nyckelinformatörer ska granska studien, uppfylls. 

  

Reliabilitet 

En studies reliabilitet innebär att undersökningen ska kunna återskapas med liknande 

resultat och slutsatser genom att använda samma tillvägagångssätt. En målsättning är 

dessutom att felaktigheter och fördomar ska minimeras. För att reliabiliteten ska 

uppfyllas är det därför viktig att alla steg i undersökningen dokumenteras noggrant så 

att studien kan upprepas (Yin 2014). Bryman och Bell (2017) menar att reliabilitet är 

viktigt att uppnå eftersom en studie kan påverkas av förutsättningar som är tillfälliga 

eller uppkommer av en slump. 

För att denna studie ska uppnå en hög reliabilitet har författarna dokumenterat hela 

arbetsgången och genom att följa metodvalen samt stegen som beskrivs i metodkapitlet 

kan studien återskapas av andra forskare. Svaren på de intervjufrågor som ställts till 

intervjuobjekten finns inspelade i författarnas databas och går att tillgå vid begäran och 

på godkännande av intervjuobjekten.  

  

Intern validitet 

Yin (2014) beskriver att den interna validiteten påvisas i analysdelen av en fallstudie. 

Att det finns ett orsakssamband ska kunna bevisas mellan företeelser som framkommer 

i studien och andra företeelser (ibid). Enligt Bryman och Bell (2017) ska säkerheten av 

sambanden behandlas för att säkerställa att dessa inte beror på en felaktig extern faktor. 
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Detta kan göras genom en analytisk mönstermatchning som kan användas för att finna 

likheter och skillnader mellan teorin och empirin (Yin 2014). 

  

Den interna validiteten i denna studie styrks av att analyskapitlet baseras i stort på en 

analytisk mönsterjämförelse mellan teorin och det, genom intervjuer och observationer, 

insamlade datamaterialet. Detta görs för att identifiera vilka likheter och skillnader som 

finns mellan dem. 

  

Extern validitet 

Den externa validiteten berör generaliserbarheten av studiens resultat till andra 

studieområden eller miljöer. Det kan ofta uppfattas som ett problem att uppnå en hög 

generaliserbarhet vid fallstudier. Att översätta studiens resultat för applicering på andra 

fall är därför svårt. Det går dock att uppnå en extern validitet och därmed en 

generaliserbarhet genom att basera studien på existerande teori (Yin 2014). 

  

En extern validitet uppnås i denna studie genom att författarna har baserat resultatet och 

slutsatserna på befintlig teori. Den specifika lösningen för denna fallstudie är däremot 

inte generaliserbar och kan därför inte appliceras rakt av på andra situationer och 

miljöer. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Vid genomförandet av en forskningsstudie finns fem etiska principer som bör följas. 

Första av dessa är anonymitetskravet, detta innebär att personuppgifter skall behandlas 

med största konfidentialitet. Den andra principen är informationskravet som innebär att 

personer som ingår i studien ska få ta del av informationen om syftet av studien. Tredje 

principen är samtyckeskravet som innebär att allt deltagande i studien ska vara frivilligt 

och att deltagarna ska ha möjlighet att avbryta medverkan i studien om så önskas. De 

två sista principerna är nyttjandekravet och falska förespeglingar. Nyttjandekravet 

innebär att insamling från personer medverkande i studien endast får användas för 

studien och inte till andra ändamål. Falska förespeglingar betyder att medverkande inte 

får ges felaktig eller vilseledande information om medverkandet i studien (Bryman & 

Bell 2017). 
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Vid genomförandet av denna studie har anonymitetskravet uppfyllts genom att en 

diskussion med Alutrade förts över till vilken grad information och uppgifter som 

författarna fått ta del av från företaget får publiceras utan censur. Denna information har 

endast använts i syfte att genomföra denna studie vilket gör att nyttjandekravet har 

uppfyllts. Alla medverkande i studien har själva frivilligt valt att medverka, författarna 

har varit noga med att på ett sanningsenligt sätt förklara i vilket syfte som studien 

genomförs och intervjuobjekt har inför varje intervju fått ge sitt godkännande av att 

spela in intervjun. Detta gör att de sista tre principerna, informationskrav, 

samtyckeskrav och falska förespeglingar har uppfyllts för studien. 

 

2.7 Författarnas delaktighet 

Då den största delen av tiden för genomförandet av uppsatsen har utförts gemensamt av 

författarna så har arbetet blivit jämt fördelat. Författarna har valt att arbeta tillsammans 

för att kunna diskutera innehåll och upplägg. Båda författarna har närvarat vid samtliga 

intervju- och observationstillfällen. 
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2.8 Dataanalys 

Analysdelen av uppsatsen kommer att göras utefter analysmodellen. 

Problemformuleringarna kommer att analyseras var för sig och genomföras på olika 

sätt. Nedan, i figur 6, presenteras analysmodellen som följs av en beskrivning av hur 

analysen kommer gå till för vardera problemformulering. 

 

 
 

Figur 6 - Analysmodell (Egen illustration) 
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Problemformulering 1 

Hur kan layouten i Alutrades framtida lager se ut för att på en hög nivå utnyttja 

lagringskapaciteten? 

 

Yin (2014) beskriver att en mönsterjämförelse är en metod av flera möjliga som kan 

användas vid analys av empiriskt insamlat material. En mönsterjämförelse utförs genom 

att en teoretisk referensram utformas i det första steget. Därefter samlas det empiriska 

materialet in med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. När det empiriska 

materialet ska analyseras, ställs det mot den teoretiska referensramen i en jämförelse. 

Finns det kopplingar eller likheter så stärks studiens interna validitet (ibid).  

 

Den första problemformuleringen analyserades genom en mönsterjämförelse. Det 

empiriska materialet insamlat genom intervjuer, observationer samt företagsdokument 

jämfördes mot den tidigare färdigställda teorin om lagerlayout, lagringsmetoder och 

lagerinredning. Likheterna och skillnaderna i denna mönsterjämförelse har analyserats 

för att tillsammans med Alutrades behov, ta fram en lösning till en lagerlayout som 

Alutrade kan använda när den tillkommande lagerlokalen är färdigställd. När analysen 

gjorts klar och innan slutsatsen togs fram samlades en fokusgrupp ihop bestående av 

VD:n, ekonomichefen, produktions- och lagerchefen samt produktionsansvarig. 

Fokusgruppen fick det preliminära resultatet presenterat för sig och fick möjligheten att 

föreslå justeringar samt önskemål. Denna fokusgrupp har gjort att uppsatsen blir än mer 

praktisk användningsbar för Alutrade eftersom det har säkerställt att slutresultatet 

överensstämmer med deras behov. 

 

Problemformulering 2 

Hur kan Alutrade placera sina artiklar i det framtida lagret för att få ett högt 

kapacitetsutnyttjande och underlätta för orderplocksprocessen? 

 

Även den andra problemformuleringen har analyserats med hjälp av en 

mönsterjämförelse. Teori om artikelplacering, zonindelning och klassificeringsmetoder 

togs fram innan insamlingen av empiriskt material. Dessa jämfördes sedan mot varandra 

för att identifiera kopplingar. Till analysen användes slutsatsen från den första 

frågeställningen eftersom den framtida lagerlayouten behövde ses som given och 

användes som en utgångspunkt för artikelplaceringen. Det kvalitativa empiriska 
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materialet i form av intervjuer och observationer vägdes samman med 

företagsdokument med artikeldata som användes för kvantitativa beräkningar till en 

lösning som ska kunna användas av Alutrade. Orderplocksprocessen ska dessutom 

underlättas tack vare den nya artikelplaceringen. Fokusgruppen som kontrollerade och 

justerade den preliminära slutsatsen användes även till den andra frågeställningen.  

 

Problemformulering 3 

Vilka faktorer påverkar lagerlayout och artikelplacering vid lagerhållning av långa 

aluminiumprofiler? 

 

Till analysen av den tredje, teoretiska problemformuleringen, användes slutsatserna från 

de två tidigare problemformuleringarna. Teori om lagerhållning av produkter med långa 

dimensioner jämfördes med de slutsatser som författarna kom fram till angående hur 

lagerlayout och artikelplacering ska se ut. Denna mönsterjämförelse gjordes för att finna 

kopplingar däremellan som kunde sammanfattas i rekommendationer för andra företag.  
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2.9 Metodsammanfattning 

Metoddel Val av metod 

Forskningsmetod Kvalitativ och kvantitativ 

Undersökningsdesign Fallstudie 

Studiens urval Ej slumpmässigt urval 

Snöbollsurval 

Datainsamling Primär- och sekundär data 

Ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer 

Strukturerade och icke deltagande observationer 

Fokusgrupp 

Kvalitetskriterier Begreppsvaliditet 

Reliabilitet 

Intern validitet 

Extern validitet 

Forskningsetiska överväganden Konfidentialitetskravet- och anonymitetskravet 

Informationskravet 

Samtyckeskravet 

Nyttjandekravet 

Falska förespeglingar 

Dataanalys Mönsterjämförelse 
 

Tabell 2 - Metodsammanfattning (Egen tabell)  
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3 Hur kan Alutrades framtida lagerlayout se ut för att på 

en hög nivå utnyttja lagrinsgkapaciteten? 
Det tredje kapitlet behandlar studiens första problemformulering. Inledningsvis 

presenteras teori om lagerlayout, lagrings- och förvaringsmetoder. Därefter följer en 

genomgång av den insamlade empirin i den första empiridelen. I den första analysdelen 

kommer teorin och empirin ställas mot varandra för en mönsterjämförelse om 

problemformulering 1. Förslaget till en framtida lagerlayout leder till den andra 

empiridelen där materialet från fokusgruppen samlas. Kapitlet avslutas med den andra 

analysdelen där det slutgiltiga layoutförslaget analyseras.

 

3.1 Teori 

3.1.1 Lagerlayout 

Trots vikten av lagerdesign och påverkan som lagerlayouten har på verksamheten samt 

prestandan i ett lager, är mängden tidigare forskning om metoden för att designa ett 

lager aningen undermålig. Därför har många forskare använt sig av egna metoder med 

inslag som intuition och erfarenhet som lösningar (Baker & Canessa 2009). Att designa 

en lagerlayout för ett modernt lager är en komplex uppgift som kräver noggrannhet och 

planering. Målet med en lagerlayout är att uppnå så hög utnyttjandegrad som möjligt 

samtidigt som materialflödet sker på ett effektivt sätt. Utöver att hitta en effektiv 

lösning för lagerlayouten måste utrustningen, såsom typ av lagerhyllor och truckar som 

ska användas bestämmas för att kunna planera designen (Rushton et al. 2014).  

 

Gu et al. (2010) beskriver ett av problemen som den som planerar ett lager kommer 

möta. Raderna av lagerhyllor måste bestämmas med avseende på raddjup för att göra 

avvägningen mellan en hög fyllnadsgrad och enkelheten att hantera artiklarna i lagret. 

Djupare hyllrader kan ge en högre fyllnadsgrad eftersom färre transportgångar krävs 

men det kan samtidigt göra det svårare att plocka artiklar ut och in i lagret. Hur raderna 

ska arrangeras är ett annat beslut som måste tas. Målet med detta är att minimera 

kostnaderna för konstruktion och hantering av artiklarna i lagret (ibid).  

 

Gu et al. (2010) inkluderar fem primära aspekter som måste avgöras när ett lager ska 

planeras. För det första måste lagrets generella struktur bestämmas vilket avgör hur 

flödet kommer se ut. Storleken på själva lagret och dess område måste avgöras för att 
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sedan bestämma i detalj hur varje område ska se ut med exempelvis lagerhyllor eller 

gångar. Utöver detta ska lagerutrustningen för lagring och transporter bestämmas. Till 

sist ska även verksamhetens strategi för hur lagerarbetet ska fungera bestämmas, 

exempelvis vilken strategi som ska användas vid orderplocksprocessen (ibid). 

 

3.1.1.1 Typer av lagerlayout 

Att skapa ett effektivt och ändamålsenligt flöde samtidigt som det finns en hög 

utnyttjandegrad i lagret är det primära målet med en lagerlayout. Det måste därmed 

alltid göras en avvägning mellan effektiviteten av det rörliga flödet och 

utnyttjandegraden av lagerutrymmet. Andra beslut som måste tas är angående bredden 

på transportgångarna i lagret och utnyttjandet av lagrets höjd. Att lagerhålla på höjden i 

lagret minskar den totala lagringskostnaden per enhet i lagret men det kommer kräva 

speciell utrustning för att klara av att lasta av samt hämta artiklarna. Med bredare 

transportgångar blir hanteringen och framförandet av truckar lättare men det kommer 

minska det totala lagringsutrymmet samtidigt som transportdistanserna ökar (Jonsson 

2008). Traditionellt har ett lagers layout designats på ett vis så att hyllorna och gångarna 

är arrangerade parallellt med varandra (Bortolini et al. 2015; Jonsson 2008). Gue och 

Meller (2009) presenterade andra, modernare, alternativ för lagerlayouter. De nya 

alternativa layouterna kan minska transportdistanserna och lagringsdensiteten (ibid). 

  

Traditionell lagerlayout 

Den traditionella lagerlayouten är designad så att flödet i lagret går i en linjär linje från 

utrymmet för inleverans till utrymmet för utleverans. Lagerhyllorna är placerade i 

linjära rader parallellt med flödet vilket skapar långa gångar. Det kan finnas hyllor för 

av- och pålastning i vardera ände av lagerlokalen som är placerade vinkelrätt mot 

lagerhyllorna (Bortolini et al 2015). En annan variant av den traditionella lagerlayouten 

är att dela upp lagerhyllorna med en lång korsgång. De två raderna av lagerhyllor kan 

vara placerade i linje med flödet med en korsgång i mitten som är vinkelrät mot flödet 

eller det omvända med vinkelräta lagerhyllor, gångar och en korsgång i linje med flödet 

(Pohl et al. 2009). De olika varianterna kan ses i figur 7. En traditionell lagerlayout utan 

någon korsgång i mitten kallas även för enkelblockslayout och de med en korsgång som 

delar lagerhyllorna kallas även för dubbelblockslayout (Henn et al. 2013). 
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Figur 7 - Traditionella lagerlayouter (Pohl et al. 2009) 

 
I en traditionell lagerlayout går lagerpersonalen som plockar ordnarna genom lagret i 

linje med flödet för att hitta artiklarna (Pohl et al. 2009). Orderplocksprocesssen 

kommer ta olika lång tid beroende av om det är en enkel- eller dubbelblockslayout. I en 

enkelblockslayout där lagerhyllorna och gångarna är linjära med flödet har alla artiklar 

nästan precis samma transportsträcka. Alla artiklar lastas av i en ände av lagerlokalen 

och transporteras, via lagerhyllorna, till den andra sidan för leverans. Denna process kan 

orsaka mycket hanteringsarbete och kostnader. En artikelplacering med indelning av 

artiklarna efter plockfrekvens kommer inte påverka effektiviteten eftersom alla artiklar 

ändå transporteras samma sträcka (Jonsson 2008). Öztürkoğlu et al. (2014) beskriver att 

en dubbelbockslayout med korsande gångar är mest tidseffektivt om flera artiklar ska 

plockas under samma tur och artiklarna är placerade i olika gångar. Om det däremot 

bara är en artikel som ska plockas så blir effektiviteten inte förbättrad gentemot en 

traditionell layout utan korsande gångar (ibid). 

  

Modern lagerlayout 

Gue och Muller (2009) presenterade lagerlayouter som inte är begränsade till linjära 

lagerhyllor och korsande gångar. Det finns både traditionella inslag blandat med 

korsande gångar i deras föreslagna Fishbone- och Flying V layouter. De moderna 

lagerlayouterna använder inte en linjär korsgång som de traditionella utan de är 

utformade som ett V. Flying V layouten har en korsgång formad som ett böjt V med 

linjära lagerhyllor. Fishbone layouten har en korsgång formad som ett rakt V med 

lagerhyllor placerade både vertikalt och horisontellt. Lagerhyllorna skapar då ett 

fiskbensmönster. Området för av- och pålastning är placerat på samma ställe i båda 

layoutförslagen. Dessa layoutförslag kan minska lagringsdensiteten samtidigt som 

orderplocksprocessen och lagerpåfyllning blir mer tidseffektivt på grund av minimerade 

transportsträckor. Nackdelar är att placeringen av lagerhyllorna blir mer komplicerad 
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och att den totala lagringskapaciteten minskar (ibid). Clark och Meller (2013) 

konstaterade att den förbättrade effektiviteten med Flying V- och Fishbone layouten 

minskar om höjden på lagerhyllorna ökar. Flying V- och Fishbone layouterna kan ses i 

figur 8. 

 

 
Figur 8 – Flying V och Fishbone (Gue & Meller 2009) 

 
Gue et al. (2012) utvecklade den moderna lagerlayouten och tog fram nya förslag, en 

modifierad Flying V layout och en inverterad Flying V layout. Nackdelen, som de såg, 

med Flying V- och Fishbone layouterna är att av- och pålastning sker från samma 

område. Många lager är inte utformade på det viset utan det finns ofta flera portar eller 

dockningsstationer för av- och pålastning (ibid). Därför ser Gue et al. (2012) 

layoutförslag i stort sett ut som Flying V layouten med parallella lagerhyllor och en 

korsgång formad som ett V men det finns möjlighet att använda fler stationer för av- 

och pålastning. Fördelen med detta är att det kan minska distansen för transporter 

ytterligare (ibid). Modifierad V- och inverterad V layout kan ses i figur 9. 

 

 
Figur 9 - Modifierad Flying V och inverterad Flying V (Gue et al. 2012) 

 

Henn et al. (2013) beskriver den U-formade lagerlayouten som ett alternativ för att hitta 

en kompromiss mellan de två krockande målen att maximera lagerutnyttjandet och 
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minimering av transportdistanserna i lagret, se figur 10. Outnyttjad lageryta medför 

onödiga anläggningskostnader och långa transporter medför höga driftskostnader samt 

försämrad kundservice (ibid). I en U-formad lagerlayout är lagerhyllorna uppdelade i 

block och placerade både vertikalt och horisontellt. Huvudgången som går mellan 

blocken är formad som ett U och flödet i lagret går i samma form, därav namnet U-

formad lagerlayout. Området för inleveranser och området för utleveranser placerade på 

samma sida i denna typ av layout (Crocker et al. 2012). Fördelar med en U-formad 

lagerlayout är att området för av- och pålastning kan användas på ett mer effektivt sätt 

jämfört med en traditionell lagerlayout (Jonsson 2008). Glock och Grosse (2012) menar 

att en U-formad lagerlayout är ett bra alternativ för att maximera utnyttjandegraden och 

att det är en lämplig layout för zonindelning. Lumsden (2012) skriver att det möjliggör 

för en ABC-indelning av artiklarna. 

 
Figur 10 - U-formad lagerlayout (Henn et al. 2013) 

 
3.1.2 Lagringsmetoder 

På en strategisk nivå finns det problem som måste lösas vid planering av ett lager. 

Dessa har långsiktig inverkan och innebär stora investeringar. Ett av de viktigaste är 

vilken metod som ska användas för lagerhållningen av artiklarna. Det finns flera 

lagringssystem att välja mellan, allt från inga lagerhyllor alls eller enkla hyllor till 

automatiserade lager. Metoden som väljs måste passa företagets artiklar, typen av 

kundorder och dessa kan inte strida mot varandra. Utgångspunkten för att finna den 

metod eller vilket system för är bäst lämpad i ett lager är att ta reda på vilka egenskaper 

artiklar som ska lagerhållas har. Lösningen blir ett svar på vilken typ av lagersystem 

som är tekniskt kapabla att hantera artiklarna och samtidigt möta målen på prestanda 

företaget har. Detta kan innebära att det finns flera metoder eller system som är möjliga 

att använda i lagret (Rouwenhorst et al. 2000). Lumsden (2012) menar att det kan vara 
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svårt att avgöra vilken lagringsmetod som är mest optimal för ändamålet eftersom det 

finns för- och nackdelar med alla metoder. Därmed kan det ofta vara lämpligt att 

använda sig av flera olika lagringsmetoder för att på så sätt utnyttja metodernas fördelar 

(ibid).  

 

Det blir alltid en övervägning mellan hastighet, kostnad och kapacitet när 

lagringssystem ska väljas. Behöver företaget en hög kapacitet ökas lagringsdensiteten 

vilket kommer påverka hastigheten för materialflödet. Om det istället används breda 

lagergångar minskar kapaciteten men åtkomsten till artiklarna ökar (Richards 2014). 

Lagergångarna måste vara anpassade för artiklarna som lagerhålls. Om ett företag har 

artiklar i sitt sortiment med stora dimensioner krävs det bredare gångar än om artiklarna 

är små till storleken. Den utrustning som används i lagret kommer också påverka hur 

gångarna är utlagda. Truckar exempelvis måste kunna ta sig fram obehindrat och om det 

krävs måste utrymme finnas för dem att vända om helt (Crocker et al. 2012).  

  

Om lagringsutrymmet är begränsat kan det vara lämpligt att placera de lagerförda 

artiklarna direkt på golvet. Artiklarna behöver vara robust förpackade och de staplas på 

varandra till den höjd som anses vara säkert. Denna metod för lagerhållning medför en 

låg kostnad och hög utnyttjandegrad jämfört med många andra metoder där lagerhyllor 

används. Nackdelen är att åtkomsten till artiklarna blir sämre eftersom endast de yttersta 

kan nås och att artiklar på botten riskerar att förstöras (Richards 2014). Lumsden (2012) 

kallar metoden för djup- och fristapling och menar att den används mestadels om 

samma artikel ska lagerhållas i stora volymer. 

 

3.1.3 Lagerinredning 

Förutom lagerhållning direkt på golvet placeras ofta artiklarna på någon typ av 

lagerinredning. Termen lagerinredning inkluderar alla former av hyllor eller liknande 

som används för att placera artiklar på. Det kan exempelvis vara lagerhyllor som 

förvarar artiklar på lastpallar eller andra typer av artiklar (Crocker et al. 2012). Det finns 

många typer av lagerinredning som alla fyller olika syften. Vilken typ av artiklar som 

lagerförs eller vilken typ av verksamhet det är avgör vilken lagerinredning som är 

lämpligast att använda (Richards 2014). Crocker et al. (2012) föreslår att först överväga 

de allra mest konventionella typerna av lagerinredning men att det finns andra typer 

med speciella egenskaper som kan behöva användas om artiklarna i lagret kräver detta. 
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3.1.3.1 Grenställ 

För lagerhållning av långa eller tunga artiklar är grenställ en bra lösning. Det kan handla 

om artiklar som rör, virke, mattor eller möbler. Grenställ har armar som sträcker sig ut 

från pelare där artiklarna placeras istället för bärbalkar som på ett pallställ. Nackdelen 

med grenställ är att utnyttjandegraden i lagret blir lägre eftersom de kräver att stor yta 

används till transportgångar (Richards 2014). Crocker et al. (2012) beskriver att 

eftersom grenställ används för att lagerhålla artiklar av stora dimensioner krävs det 

breda gångar för att truckarna ska kunna ta sig fram. En stor fördel med grenställ är att 

artiklarna är lättillgängliga. De passar att användas i lager där artiklar i små partier av 

olika längder och storlekar lagerhålls. Gaffeltruckar är väl anpassade för att lasta de 

tunga och eller långa artiklarna av och på grenställen (ibid). MacDonald och Binns 

(2016) beskriver två typer av grenställ. Det finns enkelsidiga grenställ med armar som 

endast sträcker sig ut från en sida av pelarna och dubbelsidiga med armar på båda sidor 

om pelarna (ibid). Ett dubbelt grenställ går att se i figur 11. 

 

 
Figur 11 - Grenställ (EAB.se u.å.) 

 
3.1.3.2 Pallställ 

Det allra vanligaste systemet för lagerinredning är pallställ. Ett pallställ är den mest 

allsidiga varianten av lagerinredning och det krävs ingen specialiserad utrustning för 

hanteringsarbetet, en vanlig gaffeltruck används ofta. Bärbalkarna kan justeras för att 

passa vilken höjd som krävs (Richards 2014). Pallställen kan även justeras för att passa 

olika enhetslaster, artiklar i lagret eller typ av hanteringsutrustning (Jonsson 2008). 

Möjligheten att justera pallställen kan även potentiellt öka lagringsdensiteten då 
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bärbalkarna kan arrangeras så att utrymmet som används är det minimalt nödvändiga 

(Crocker et al. 2012). Vanligtvis är artiklarna förvarade på en lastbärare, såsom en 

europapall eller annan lastpall, som placeras på bärbalkarna i pallställen (Jonsson 2008). 

Lastpallarna gör att artiklarna kan placeras direkt på pallstället utan att det krävs någon 

assistans för att säkra fast dem. Pallställen förenklar även möjligheten att lagerhålla 

artiklar på flera hyllplan utan att riskera artiklarna skadas (Crocker et al. 2012). Den här 

typen av lagerinredning ger bra åtkomst eftersom alla pallar är tillgängliga och ställen är 

lättinstallerade samt flyttbara. Åtkomst till pallarna och artiklarna går dessutom snabbt 

och enkelt jämfört med många andra lagersystem. Precis som med grenställ kräver 

pallställ att en stor del av lagerytan används till transportgångar (Richards 2014). 

 

Crocker et al. (2012) tar även upp vissa säkerhetsåtgärder som måste respekteras i 

lagerhållningen och vid arbetet i lagret. Det handlar framförallt om tunga lastpallar ska 

placeras högt upp på ett pallställ. Hanteringsutrustningen som används måste vara 

anpassad för arbetet och pallställen får inte belastas med mer än de klarar av. Särskild 

försiktighet bör tas vid placering av lastpallar på pallställ som står längst ut då dessa kan 

orsaka skador om de inte är placerade korrekt. Även gångbredden mellan pallställen kan 

innebära en skaderisk. En smal gångbredd är attraktiv eftersom det ökar 

lagringskapaciteten men det kan samtidigt öka risken för kollisioner. Exempel på hur ett 

pallställ ser ut kan ses i figur 12. 

 

 
Figur 12 - Pallställ (EAB.se u.å.) 
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3.1.4 Förvaringsmetoder 

Lastpallar är en vanlig metod för lagerhållning av enhetslaster, det vill säga 

standardiserade paketeringar av artiklar som kan behandlas som en ensam enhet. Många 

företag använder sig av EUR-pallar som även kallas europapallar. En EUR-pall är 800 

� 1200 mm stor och passar för lagring i pallställ (Jonsson 2008). Lastpallar är specifikt 

designade för att kunna hanteras med hjälp av en gaffeltruck eller palltruck på ett enkelt 

sätt (Crocker et al. 2012). Figur 13 visar hur en EUR-pall ser ut. 

 

 
Figur 13 - EUR-pall (polima.se u.å.) 

 

För att lagerhålla och transportera långa artiklar, såsom aluminiumprofiler, kan 

transportkorgar användas. Korgarna är gjorda i stål och kan för att förenkla transport 

och maximera lagringsutnyttjandet staplas på varandra. Det finns två längder på 

transportkorgarna som kan hålla långlängdsprofiler, en korg som kan hålla 6 meters 

profiler och en korg som kan hålla profiler mellan 7 och 10 meter. För att underlätta för 

förflyttning av korgarna, både vid av- och pålastning samt i lagret, är de utrustade med 

lyftöron. En vanlig gaffeltruck kan därmed förflytta korgarna  

(sapabuildingsystem.com). Exempel på en transportkorg visas i figur 14. 
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Figur 14 - Transportkorg (sapabuildingsystem.com u.å.) 

 

3.1.5 Truckar 

Eftersom en stor del av arbetet i ett lager innebär att transportera ankommande och 

avgående gods krävs det utrustning anpassade för förflyttning. Flera olika typer av 

truckar har utvecklats för att klara av transporter av olika slag. Det finns exempelvis 

gaffeltruckar för transporter av lastpallar och truckar som klarar av transporter i smala 

gångar (Lumsden 2012). Användningen av truckar i lager sker även för att reducera 

ledtider, hanterings- och lagerhållningskostnader. En gaffeltruck används för av- och 

pålastning, orderplock och förflyttning av lastpallar. Det som skiljer gaffeltruckar åt är 

deras kapacitet för lyfthöjd, viktkapacitet och vändradie (Richards 2014). 

  

Motviktstruckar är en vanlig variant av gaffeltruckar i många lager. Motvikten gör att de 

kan lyfta högre och tyngre gods än vanliga gaffeltruckar. Dessutom är de tidseffektiva, 

eftersom godshanteringen går snabbt, och flexibla då de kan användas både utomhus 

och inomhus. Nackdelen är att de kräver att godset möts rakt framifrån vid av- eller 

pålastning. Därför kommer vändradien för motviktstrucken som används ha stor 

inverkan på lagrets layout eftersom den bestämmer vilket som är den minimala 

gångbredden (Richards 2014). 

 

Fyrvägstruck är en typ av truck som har vridbara hjul. På grund av detta kan trucken 

alltid köra åt alla riktningar. En fyrvägstruck är att föredra vid hantering av långgods 

(Nationalencyklopedin.se u.å.). 
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3.2 Empiri 

3.2.1 Nuvarande lagerlayout 

Alutrade har idag en mestadels traditionell lagerlayout. Huvuddelen av det nuvarande 

lagret är rektangulär med vertikalt parallella rader av pall-, grenställ och gångar. Det 

finns ingen avdelande korsgång mellan lagerhyllorna utan det är en enkelblockslayout. 

Utöver huvuddelen av lagret som ligger närmast området för av- och pålastning finns 

det andra mindre delar som används för lagerhållning. Hyllorna och gångarna är 

parallella även i de mindre delarna men de är istället horisontellt placerade. Det finns 

även pall- och grenställ utmed alla väggar i lagret. Lagret är uppdelat i zoner som 

artiklarna är indelade i och klassificeras efter produktgrupp, arbete som ska göras eller 

om de har bearbetats. Ett område i lagret är avsatt för maskiner och utrustning som 

används för tillverkning eller bearbetning av kundspecifika artiklar. Den nuvarande 

gångbredden mellan grenställen och pallställen är 3,3 meter. Avståndet mellan kortsidan 

av en rad av pall- eller grenställ till det pall- eller grenställ som sitter mot väggen är 5 

meter (observation 2018-03-22). Detta är enligt produktions- och lagerchefen (2018-03-

22) de avstånd som måste hållas för att transporter av de långa aluminiumprofilerna ska 

kunna göras. Alutrade har upplevt ett problem med de vertikalt placerade raderna av 

pall- och grenställ i huvuddelen av den nuvarande lagerdelen. Vid trucktransporter in 

eller ut ur lagret kan ingången till gångarna mellan raderna blockeras av området för 

avlastning om det precis lastats av gods. Detta tvingar truckförarna att åka runt och köra 

in från andra hållet vilket resulterar i en längre transportsträcka och därmed blir 

processen mer tidskrävande (ibid).  

  

Idag används samma port till lagret för av- och pålastning. Detta beror på att aluminium 

är känsligt mot vatten och måste därför lastas av och på inomhus. Alla fordon som 

anländer till lagret för av- eller pålastning kör in porten och sedan ut på den andra sidan. 

I detta område finns även grenställ där artiklar lastas av för förberedelse för leveranser. 

Inför en leverans förbereds det avgående godset genom att förflyttas från lagret till 

grenställen för att pålastningen ska gå snabbare. Den gemensamma porten gör att flödet 

i lagret går som i den U-formade lagerlayouten om artikeln i fråga går direkt in i lagret 

från att den ankommer och sedan ut igen vid leverans. Detta innebär att det i Alutrades 

lager även finns ett modernt inslag med materialflödet. Vid de fall då en artikel ska 

tillverkas eller bearbetas kommer flödet se lite annorlunda ut eftersom att det då 
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förekommer fler transporter inom lagret och detta flöde kan se olika ut gång från gång 

(observation 2018-03-22). 

 

Det har framkommit önskemål från produktionsansvarige (2018-03-22) om att flytta de 

pall- och grenställ som står i den så kallade plåthallen, området ovanför tvättstugan i 

figur 16 som för tillfället är inrett med nio pallställ samt ett enkelt tvåarmat grenställ, 

för att göra mer plats för maskinerna som används till produktion. Han upplever att det i 

nuläget är för trångt där maskinerna står och vill därför skapa en tom yta dit en av 

maskinerna kan flytta. VD:n (2018-03-22) ställer sig lite tveksam till denna förändring 

eftersom han menar att det företaget behöver allra mest är en hög lagringskapacitet. 

Därmed vill VD:n ha kvar plåthallen som det är i nuläget när den används till 

lagerhållning (ibid).   

  

Alla lagerplatser är namngivna med en bokstav och en siffra för att underlätta för 

placeringsarbetet och orderplocksprocessen. Varje rad med pallställ eller grenställ har 

blivit tilldelade en bokstav från A till Z. Därutöver har varje lagerplats där kolli kan 

placeras tilldelats en siffra. Varje lagerplats har därför en unik kombination av en 

bokstav och en siffra, exempelvis A1, vilket förenklar identifieringsarbetet (observation 

2018-03-22). 

 

En ritning över hur lagret ser ut idag kan ses i figur 16 där alla grenställ och pallställ är 

inkluderade. En figurförklaring kan ses i figur 15. På ritningen syns även området för 

tillverkning och förädling av artiklarna samt området för ankommande och avgående 

gods. Företaget har inte stor möjlighet att påverka den nuvarande layouten (VD:n 2018-

03-08). 

 
Figur 15 - Figurförklaring (Egen illustration anpassad från Alutrade) 
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Figur 16 - Nuvarande lagerlayout (Egen illustration anpassad från Alutrade) 

3.2.2 Tillkommande lagerlayout 

I figur 17 kan den tillkommande lagerlokalen ses. Formen på den tillkommande 

lagerlokalen är rektangulär och det kommer vara en gemensam port för av- och 

pålastning precis som det är i nuläget i den övriga delen av lagret. Genom detta kommer 

flödet att vara U-format eftersom det går in och sedan ut på samma ställe. 

 

Produktions- och lagerchefen samt produktionsansvarig (2018-03-22) framförde ett 

krav med layouten av den tillkommande lagerlokalen. Det måste avsättas ett område 

innanför porten som ska användas till avlastning vid inleveranser. Ett liknande område 

finns i den nuvarande lagerlokalen. Utan detta område skulle varje kolli behöva lyftas ur 

lastbilen ett och ett för att sedan köras ut i lagret, vilket skulle bli för tidskrävande 
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(ibid). Utöver detta anser VD:n (2018-03-15), produktions- och lagerchefen samt 

produktionsansvarig (2018-04-23) att den produktgrupp som har vuxit mest är de långa 

kundunika aluminiumprofilerna och att denna trend kommer fortsätta. Det blir mindre 

och mindre standardmaterial och det mesta är nu istället kundanpassat. Dessutom är det 

en väldig brist på lagerplats som det är för denna artikelgrupp. Därför kommer det 

behövas framförallt grenställ i den nya lagerlokalen för att kunna täcka framtidens 

behov (VD 2018-03-15). Önskemålet från VD:n (2018-03-15), produktions- och 

lagerchefen samt produktionsansvarig (2018-04-23) är även därför att maximera 

lagringskapaciteten i den tillkommande lagerlokalen. 

 

 

 
Figur 17 - Tillkommande lagerlokal (Egen illustration anpassad från Alutrade) 

 

3.2.3 Lagringsmetoder 

Alutrade använder sig av tre olika metoder för lagring. Det finns grenställ som används 

för artiklarna som är lämpade för att placeras på dessa. På de mindre grenställen 
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lagerhålls exempelvis standardmaterial som är upp till 3 meter och på de vanliga 

grenställen placeras profiler som är upp till 6 meter långa. Det finns även ett mindre 

antal extra breda grenställ som används för långlängdsprofiler som är mellan 7 och 10 

meter långa. Utöver grenställen finns det även pallställ där artiklar som lagerhålls på 

EUR-pallar placeras som exempelvis bearbetade artiklar. I ett område i det nuvarande 

lagret placeras artiklar direkt på golvet utan några lagerhyllor alls efter att de bearbetats 

eftersom det är brist på plats och för att placeras vidare (Produktions- och logistikchef 

2018-03-22).   

 

3.2.4 Lagerinredning 

All lagerinredning som finns i lagret idag kommer från leverantören EAB. Alutrade har 

i nuläget dubbelsidiga grenställ i huvuddelen av lagret och  vid av- och 

pålastningsområdet vid portarna. Dessa har tre armar på båda sidor av pelarna i mitten 

så att det går att placera artiklar på båda sidorna. De dubbelsidiga grenställen bildar 

därmed automatisk parallella gångar i lagret. Det finns enkelsidiga grenställ utmed 

väggarna i lagret. Måtten på grenställen är 4 meter i bredd och armarna är 1 meter. För 

att grenställen ska kunna lagra artiklarna som är i långlängd upp till 6 meter är de 

placerade med ett mellanrum så att de långa profilerna sticker ut från armarna som sitter 

längst ut (observation 2018-03-22). 

  

Det finns även mindre grenställ placerade runt om i lagret. Dessa är placerade i området 

för standardmaterial, där det finns båda dubbelsidiga och enkelsidiga vid väggarna. Ett 

är placerat i området för ankommande och avgående gods samt är de placerade utmed 

väggarna mellan de längre grenställen. De dubbelsidiga mindre grenställen är 2 meter 

breda och har bara två armar som är 1 meter långa. De enkelsidiga mindre grenställen är 

2 meter breda och deras armar är 80 cm långa (observation 2018-03-22). En bild på ett 

grenställ i Alutrades lager kan ses i figur 18. 
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Figur 18 - Grenställ (Egen bild) 

 

Utöver grenställen finns det även pallställ placerade runt om i lagret för de artiklar som 

lagerhålls på lastpallar. I huvuddelen är det placerat en rad med dubbla pallställ i 

storleken och en rad som står utmed väggen. Pallställ finns även placerade i området där 

ramper och plåt lagerhålls, vid färdigvarulagret och vid maskinerna där emballage 

lagerhålls. Det är tre hyllplan på varje pallställ (observation 2018-03-22). Hur 

pallställen ser ut visas i figur 19. 
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Figur 19 - Pallställ (Egen bild) 

 
3.2.5 Förvaringmetoder 

I lagret förvaras företagets artiklar i träkollin eller på lastpallar. Träkollin är vad som 

omsluter långlängderna och är vanligtvis 400 mm i bredd och 500 mm i höjd. Även 

halvkollin förekommer, då är dessa mått 400 mm i bredd och 250 mm. Längden på ett 

kolli varierar beroende på hur långa längderna som de omsluter är. Detta kan vara allt 

från sex meter upp till tio meter (observation 2018-03-22).  

 

 
Figur 20 - Träkolli på grenställ (Egen bild) 

 

Pallarna är i EUR-pall storlek och är antingen helpallar (1200x800mm) eller halvpallar 

(600x800mm). På pallarna förvaras de artiklar som inte är lämpade att förvara i 
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träkollin. Dessa artiklar är inte lika långa och förvaras ofta i lådor som är placerade på 

pallarna som i sin tur är placerade på pallställ (observation 2018-03-22). 

 

Stålkorgar används enbart vid leveranser till de kunder som önskar detta. Från sina 

leverantörer levereras aluminimprofilerna i träkollin. Alutrade förvarar stålkorgarna 

utanför lagret och de tas fram för att packas när det blir aktuellt för leverans till en kund. 

Om inte kunden specifikt önskar en stålkorg levereras artiklarna i träkollin (VD:n 2018-

03-22).  

 

3.2.6 Truckar 

Alutrade använder sig av motviktstruckar från märket BT och modellen FRE270. 

Motvikten gör att de kan lyfta upp långa och tunga kollin med aluminiumprofiler på 

grenställen. En avgörande faktor till varför denna modell används är att den är av typen 

fyrvägstruck. Detta innebär att alla fyra hjulen kan sidoställas, vilket tillåter trucken att 

köras i alla riktningar. Det är därför gångbredden i lagret kan hållas till 3,3 meter trots 

att de kollin som lagerhålls är betydligt bredare än så. Bredden på gångarna är breda nog 

för att trucken ska kunna köra in på sidan för att lasta av eller på. Däremot kräver 

artiklarnas långa dimensioner att det är 5 meter mellan kortsidan av en rad av pall- eller 

grenställ och väggen för att truckarna ska kunna ta sig fram med kollina. 

Motviktstruckarnas gafflar är anpassade för att kunna lyfta både lastpallar och träkollin 

(VD 2018-03-08). Figur 21 visar hur motviktstruckarna som används ser ut. 
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Figur 21 - Motviktstruck på Alutrade (Egen bild)  
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3.3 Analys 1 

Analysen av den första problemformuleringen kommer gå till genom en 

mönsterjämförelse för att komma fram till en föreslagen framtida lagerlayout för 

Alutrade. Detta inleds med en analys av den nuvarande delen som leder vidare till att 

den tillkommande delen av lagret analyseras. Till sist analyseras den framtida layouten 

som utmynnar i ett förslag till en framtida layout. 

 
 
3.3.1 Nuvarande lagerlayout 

Det primära syftet med att designa en lagerlayout är att skapa rationella materialflöden 

och samtidigt uppnå en hög utnyttjandegrad i lagret (Rushton et al. 2014). Därför måste 

det alltid göras en avvägning mellan dessa delvis motsägande målen (Jonsson 2008). I 

det nuvarande lagret har Alutrade en traditionell lagerlayout med även vissa moderna 

inslag eftersom det är en gemensam port för av- och pålastning. Raderna med pall- och 

grenställ i sig är parallella som i den traditionella layouten som Bortolini et al. (2015) 

beskriver. På grund av lagrets utformning är det även placerat rader med pall- och 

grenställ i andra riktningar för att maximera lagringsutrymmet men de är fortfarande 

parallella mot varandra i zonerna. En modern lagerlayout, såsom de som Gue och 

Muller (2009) presenterade, hade kunnat göra orderplocksprocessen i Alutrades lager 

mer tidseffektiv genom kortare transportsträckor. Det finns dock en del omständigheter 

som gör att Gue och Mullers (2009) förslag inte passar Alutrade och deras behov. Gue 

och Muller (2009) skriver att lagringsdensiteten och det totala lagringsutrymmet 

minskar med Flying V och Fishbone layouterna. Enligt produktions- och lagerchefen 

(2018-04-23) är lagringsutrymmet idag för litet och den tillkommande delen av lagret 

kommer behöva ha maximalt lagringsutrymme för att kunna lagerhålla alla artiklar samt 

för att företaget ska kunna fortsätta växa. Andra varianter av en modern lagerlayout 

utvecklades av Gue et al. (2013), vilka gör det möjligt att använda fler portar för av- och 

pålastning. Detta är i nuläget inte möjligt för Alutrade eftersom aluminium måste lastas 

av inomhus vilket gör att det kommer endast finnas en port för den nuvarande delen av 

lagret och en port för den tillkommande delen. Dessutom kräver både Gue och Muller 

(2009) samt Gue et al. (2012) lagerlayouter en helt rektangulär lagerbyggnad vilket 

Alutrades inte är. 
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Flödet av artiklarna som levereras till Alutrade, placeras in i lagret och sedan levereras 

ut till kund liknar det Henn et al. (2013) skriver om en U-formad layout. Den 

gemensamma porten för in- och utleveranser som finns i det nuvarande lagret och som 

kommer finnas i den nybyggda delen skapar detta flöde vilket även Crocker et al (2012) 

beskriver som en av U-layoutens kännetecken. Enligt Henn et al. (2013) är 

lagerhyllorna placerade så korsgången bildar ett U vid denna layout vilket inte stämmer 

överens med hur det ser ut i Alutrades lager som har lagerrader placerade som en 

traditionell lagerlayout. Däremot stämmer materialflödet som följer U-formen överens 

med det Henn et al. (2013) skriver och det passar behovet som finns. Fördelarna med 

denna layout är att utnyttjandegraden av lagringsutrymmet är hög och den tillåter en 

zonindelning av lagret (Glock och Grosse 2012) vilket passar Alutrades behov och 

lagerstruktur bra. Lumsden (2012) menar även att den U-formade lagerlayouten passar 

för att göra en ABC-klassificering av artiklarna och genom detta fördela de i lagret 

vilket även det passar Alutrade eftersom deras artiklar är av väldigt olika dimensioner 

och produktgrupper så en artikelklassificering krävs. 

 

3.3.2 Tillkommande lagerlayout 

Den tillkommande lagerlokalen är rektangulär och det kommer vara en gemensam port 

för in- och utleveranser precis som det är i nuläget i den övriga delen av lagret. Detta 

ger vissa förutsättningar för hur flödet kommer se ut. Den gemensamma porten kommer 

skapa ett U-format flöde som i de nuvarande delarna av lagret och som Crocker et al. 

(2012) beskriver. Enligt produktions- och lagerchefen (2018-04-23) kommer den nya 

delen av lagret behöva maximeras med avseende på lagringskapacitet för att kunna 

uppfylla Alutrades framtida behov. Richards (2014) beskriver även att en optimal 

lösning för en lagerlayout är den som både passar dagens behov och som lämnar 

utrymme för företaget att växa. Glock och Grosse (2012) menar att ett U-format 

materialflöde skapar en hög utnyttjandegrad av lagret vilket då passar väl in i Alutrades 

behov. Det främsta önskemålet med lagerlayouten enligt produktions- och lagerchefen 

är att lagringskapaciteten ska vara så hög som möjligt. För att till en så hög grad som 

möjligt utnyttja lagringskapaciteten i den tillkommande lagerlokalen kan en traditionell 

lagerlayout fast med det U-formade flödet vara en lämplig lösning. Gue och Muller 

(2009) menar att en traditionell lagerlayout har en högre utnyttjandegrad av lagret än de 

moderna layouterna. Som Pohl et al. (2009) beskriver är raderna av pall- eller grenställ 
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parallella i en traditionell layout och en så kallad enkelblockslayout passar bättre 

eftersom en korsgång skulle minska lagringskapaciteten. 

  

Produktions- och lagerchefen samt produktionsansvarig (2018-04-23) indikerade ett 

önskemål eller krav om ett avlastningsområde i den tillkommande lagerlokalen. Det 

finns ett liknande område i den nuvarande lagerdelen precis innanför porten. Detta 

område är nödvändigt när en eller flera transporter anländer till lagret för att lasta av 

eller på. Att transportera ett kolli i taget, som även först måste kontrolleras och ges en 

ny etikett, ut i lagret hade tagit för lång tid när fler transporter väntar. Eftersom det i 

nuläget bara finns en port och i framtiden två portar kommer avlastningsområdena 

användas för att göra av- och pålastning snabbare.  

  

Traditionellt placerade rader med parallella pall- eller grenställ innebär en högre 

lagringskapacitet som Gue och Muller (2009) menar och passar därav Alutrades behov. 

Det går då att placera raderna av pall- eller grenställ antingen horisontellt eller vertikalt 

mot porten. Vertikalt placerade hyllrader skulle göra det lätt för truckförarna när de ska 

lämna av eller plocka artiklar eftersom de kan då köra rakt in och ut. Däremot kommer 

avlastningsområdet blockera ingången till gångarna om det är fullt av avlastade kollin. 

Detta skulle betyda att truckförarna skulle behöva köra runt alla rader för att köra från 

den andra sidan. En illustration av hur detta skulle se ut går att se i figur 22. Med 

vertikalt placerade rader ryms det fem rader med tre grenställ i varje rad, alltså 15 

grenställ, plus de grenställ och pallställ som får plats utmed väggarna. Att alla ingångar 

till gångarna ska vara blockerade samtidigt är dock inget som kommer att vara ett 

ständigt problem. Endast de gånger som det har kommit en eller flera leveranser med så 

pass många kollin att området är fullt och innan truckförarna har hunnit köra in kollina i 

lagret kommer detta problemet att uppstå. Utöver raderna hade pall- eller grenställ 

utmed väggarna i den tillkommande lagerlokalen ökat lagringskapaciteten. 
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Figur 22 - Vertikala rader av grenställ (Egen illustration anpassad från Alutrade) 

 
Det andra alternativet är istället att placera raderna av pall- eller grenställ horisontellt 

mot porten. När området för avlastning är fullt hade detta alternativet minskat 

transportsträckorna jämfört med vertikalt placerade rader. Däremot skulle det innebära 

längre transporter vid av- och pålastning i lagret all övrig tid. Dessutom skulle det kräva 

stor yta för truckarna att vända, 5 meter från kortsidan till grenställen utmed väggarna. 

Även med detta alternativ skulle pall- eller grenställ utmed väggarna öka 

lagringskapaciteten. Hur detta skulle se ut och hur flödet skulle se ut kan ses i figur 23. 

De horisontella raderna av grenställ innebär att det skulle få plats fyra rader med tre 

grenställ i varje rad, alltså 12 grenställ.  

  

 
Figur 23 - Horisontella rader av grenställ (Egen illustration anpassad från Alutrade) 
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3.3.3 Lagringsmetoder 

Hur artiklarna i lagret ska lagerhållas kommer påverka hastigheten av materialflödet, 

kostnad och lagringskapacitet. En hög lagringsdensitet kommer höja den totala 

lagringskapaciteten men istället minska hastigheten av materialflödet eftersom 

plockning tar längre tid (Richards 2014). I ett område har Alutrade idag placerat 

träkollin och pallar direkt på golvet vilket ger en väldigt hög densitet. Enligt 

produktionsansvarig (2018-04-23) på Alutrade har det uppstått problem då truckförarna 

ska komma åt ett kolli eller en pall som inte är direkt tillgänglig i detta område. Det som 

då krävs är att alla kollin och pallar som står framför måste flyttas för att komma åt rätt 

artikel och sedan flyttas tillbaka vilket blir enormt tidskrävande. Det överensstämmer 

väl med vad Richards (2014) förklarar som en av nackdelarna med denna typ av lagring. 

 

3.3.4 Lagerinredning 

3.3.4.1 Grenställ 

För lagerhållning av alla långa artiklar såsom aluminiumprofilerna och olika typer av 

rör använder Alutrade sig av grenställ. De bredare grenställen med tre armar används 

för de längre profilerna och de smalare med två armar används för kortare profiler och 

rör. Richards (2014) menar att typen av artiklar som lagerhålls är det som bestämmer 

vilken typ av lagerinredning som passar bäst. Grenställ lämpar sig för lagerhållning av 

långa artiklar som exempelvis rör (ibid). Därför går det att konstatera att grenställ är ett 

bra val för Alutrade för att lagerhålla sina långa artiklar. 

  

Produktionsansvarig (2018-04-23) uttryckte önskemål om att placera fler grenställ där 

det finns utrymme i det nuvarande lagret. Alutrade kommer behöva så mycket 

lagringsutrymme som möjligt för att kunna fortsätta växa. I området som används för 

avlastning vid inleveranser finns det utrymme att placera ett grenställ till. Eftersom 

VD:n (2018-01-19), produktions- och lagerchefen samt produktionsansvarige (2018-04-

23) anser att de kundunika aluminiumprofilerna är den artikelgrupp som har starkast 

växande trend kommer det behövas fler grenställ i framtiden. Den tillkommande 

lagerlokalen behöver därav innehålla många grenställ för att företaget ska kunna 

fortsätta växa och lagerhålla alla profiler. 
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3.3.4.2 Pallställ 

Pallställ är den mest allsidiga varianten av lagerinredning och de är väldigt 

anpassningsbara. Bärbalkarna kan justeras på höjden för att passa det som ska 

lagerhållas (Richards 2014). Oftast placeras artiklarna som ska lagras i pallställ på 

lastpallar (Jonsson 2008). Alutrade använder idag pallställ för att lagerhålla bearbetade 

detaljer som placeras på EUR-pallar och emballage vilket då är en lämplig metod för 

dessa artikelgrupper. 

 

3.3.5 Förvaringsmetoder för det framtida lagret 

De förvaringsmetoder som används i lagret idag är EUR-pallar och träkollin. EUR-

pallarna lagerhålls på pallställen och de långa artiklarna är placerade i träkollin som 

lagerhålls på grenställ. Dessa metoder är väl anpassade för Alutrades artiklar, 

lagringsmetoder med pall- och grenställ samt deras truckar. Jonsson (2008) beskriver att 

EUR-pallar oftast lagerhålls på pallställ och enligt Crocker et al. (2012) kan de hanteras 

på ett enkelt sätt med en gaffeltruck, precis som det fungerar i lagret idag. 

  

Träkollin används istället för stålkorgar för lagerhållning på grenställen. Detta beror, 

enligt VD:n (2018-03-08), på att profilerna och rören kommer placerade i träkollin från 

deras leverantörer. För att undvika onödigt hanteringsarbete låts artiklarna ligga kvar 

istället för att förflyttas till en stålkorg som då endast används vid leveranser till kunder 

som önskar detta. Enligt produktions- och lagerchefen (2018-03-22) påverkas inte 

hanteringen eller lagerhållningen av de långa artiklarna av att de är placerade i träkollin 

istället för stålkorgar. Truckarna kan enkelt lyfta och transportera ett träkolli precis som 

med en stålkorg eller en EUR-pall. Träkollin och EUR-pallar är därför en lämplig 

förvaringsmetod även i fortsättningen. 

 

3.3.6 Truckar för det framtida lagret 

För att underlätta transporter och förflyttning av material i lager används truckar. Det 

finns flera olika varianter av truckar, anpassade till olika ändamål (Lumsden 2012). En 

gaffeltruck används exempelvis för av- och pålastning, orderplock och förflyttning av 

lastpallar. Användningen av truckar beror på att de reducerar ledtider, hanterings- och 

lagerhållningskostnader (Richards 2014). Gaffeltruckar av typen motviktstruck används 

vid transporter av lastpallar och träkollin i Alutrades lager. Motvikten gör att de klarar 

av att lyfta långa och tunga träkollin som behandlas i lagret, precis som Richards (2014) 
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menar är användningsområdet. Enligt produktions- och lagerchefen (2018-04-23) är 

dessutom modellen som används en fyrvägstruck vilket underlättar för lagerhållningen 

av de långa artiklarna avsevärt. Att truckarna kan köras på sidan gör att lagergångarna 

kan hållas till 3,3 meter breda. Utan fyrvägstruckar hade lagringsdensiteten varit 

betydligt lägre eftersom gångbredden hade behövt vara mycket bredare. 

 

3.3.7 Framtida lagerlayout 

3.3.7.1 Nuvarande lager 

I den delen som har varit det nuvarande lagret finns det utrymme för att placera fler 

grenställ på ställen där det idag är onödigt mycket tom yta. I lagerzon 1 där det 

lagerhålls kundunika profiler upp till 6 meter långa och där det även finns yta för 

lagermedarbetarna att packa ordrar finns det utrymme över för att placera ett 

dubbelsidigt grenställ till. Den avlastnings- och packyta som blir över är tillräcklig. 

Utöver detta finns det inte så stora möjligheter att förändra layouten i den nuvarande 

delen av lagret.  

 

3.3.7.2 Tillkommande lager 

Eftersom att det bara kommer att vara blockerade ingångar till vertikala rader av 

grenställ en begränsad del av tiden anser författarna att detta är den mest lämpliga 

layouten. En layout med horisontella rader skulle innebära längre sträckor för 

trucktransporterna och dessutom fler svårmanövrerade svängar i slutet av alla rader när 

truckföraren måste köra utmed väggen. Detta medför att gångbredden i slutet av raderna 

mot väggarna behöver vara 5 meter breda. Svängarna och de breda gångarna kan 

elimineras med en layout med vertikala rader som istället skulle innebära att truckarna 

åker rakt in för att lasta av eller på och sen rakt ut. Då behövs det enbart en bred gång 

längst ner i lagerbyggnaden.  

 

Med tanke på att det är lagerplatser för artiklar som lagerhålls på trearmade grenställ 

som är det mest bristfälliga kommer det placeras dubbla grenställ i hela den öppna ytan 

i den tillkommande delen. De 15 dubbla grenställ som placeras där kommer kunna 

lagerhålla 360 kollin vilket täcker företagets behov. På varje sida utmed väggarna 

placeras grenställ med fyra armar som kan hålla profilerna i långlängd, över 7 meter, 

och två trearmade grenställ tätt intill varandra som kan hålla profiler över 9 meter. 

Långlängdsprofilerna är ännu mer otympliga än de vanligare profilerna i 6 meter så att 
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placera dessa utmed väggarna förenklar hanteringsarbetet och minimerar transporterna. 

Dessa kan tillsammans lagerhålla 126 kollin av långlängder, vilket är tillräckligt för att 

täcka den brist som finns i nuläget. Längst ner i det tillkommande lagret placeras en 

lång rad med pallställ som täcker det behov som finns för pallställ.  

 

3.3.7.3 Förslag på framtida lagerlayout 

De resonemang, tankar och slutsatser som författarna har kommit fram till tidigare i 

analyskapitlet kommer här summeras och förslaget för en framtida lagerlayout Alutrade 

kan använda sig av presenteras. I figur 24 ses hela det framtida lagret och den layout 

författarna föreslår att Alutrade använder sig av i framtiden.  

 

 
Figur 24 - Föreslagen framtida lagerlayout (Egen illustration anpassad från Alutrade) 
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3.4 Empiri 2 

3.4.1 Fokusgrupp 

För att säkerställa att det resultat som författarna kommit fram till överensstämde med 

de förväntningar som fallföretaget hade genomfördes en fokusgrupp. Fokusgruppen 

bestod av företagets VD, ekonomichef, produktionsansvarig och lager- och logistikchef. 

Tre alternativa lösningar presenterades för företaget med ett specifikt förslag som 

författarna rekommenderade. Förslaget som författarna rekommenderade går att se i 

figur 24. Fokusgruppen tyckte att det rekommenderade förslaget till stor del stämde 

överens med de förväntningar de haft men önskade vissa justeringar. 

  

Information som gått författarna förbi var att de grenställ i den nya lagerdelen skulle ha 

armar som var 20 cm längre än de som använts till den nuvarande lagerdelen 

(fokusgrupp 2018-05-15). Därmed stämde inte de dimensioner som använts för att 

utforma layouten till den nya lagerdelen då dimensionerna från de grenställ som stod i 

det nuvarande lagret använts. Detta innebär vidare att det förslag som författarna tagit 

fram kunde rymma fler grenställ men då av den tidigare modell som använts i det 

nuvarande lagret. Genom att justera för de extra långa grenställsarmarna behövdes vissa 

grenställ i författarnas förslag tas bort. För att lösa detta togs två enkla grenställ med 

fyra armar bort som blivit placerade längs den högra väggen sett från det gamla lagret. 

Även de två enkla grenställen med tre armar som placerats på denna vägg var tvungna 

att tas bort. Vidare kunde inte heller de enkla grenställ som placerats längs den vägg där 

porten in till det gamla lagret är placerad vara kvar. Författarna hade fått information 

om att portarna skulle placeras på ett liknande sätt i den nya lagerdelen som i det 

nuvarande vilket hade ändrats och nu fanns inte någon plats för att placera grenställ vid 

denna vägg, därför blev detta en oundviklig ändring (VD:n 2018-03-08). 

  

I lokalen för av- och pålastning fanns vissa önskningar om justeringar i den layout som 

författarna rekommenderade. Det grenställ som placerats längst upp till vänster i detta 

område sett i figur 24 var tvunget att flyttas då denna yta skulle behövas för laddstation 

till truckarna. Under diskussionen i fokusgruppen kom man fram till att detta grenställ 

bättre skulle placeras direkt till vänster från inkörsporten istället för de pallställ som 

författarna placerat på detta ställe. 
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3.5 Analys 2 

3.5.1 Framtida lagerlayout 

Nedan i figur 25 kan det slutliga resultatet ses som författarna tillsammans med 

fokusgruppen kommit fram till. Då detta resultat stämmer överens med de förväntningar 

och förhoppningar kring layout som företaget haft inför detta arbete kommer denna 

layout kunna bli praktiskt tillämpbar.  

 

 
Figur 25 - Slutlig framtida lagerlayout (Egen illustration anpassad från Alutrade) 
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4 Hur kan Alutrade placera sina artiklar i det framtida 

lagret för att få ett högt kapacitetsutnyttjande och 

underlätta för orderplocksprocessen? 
Det fjärde kapitlet behandlar studiens andra problemformulering. Inledningsvis 

kommer teori om artikelplacering presenteras och därefter följer den första empiridelen 

med en genomgång av den insamlade empirin. I den första analysdelen kommer teorin 

och empirin ställas mot varandra för en mönsterjämförelse som mynnar ut i ett förslag 

till en framtida artikelplacering för Alutrade. Därefter kommer materialet från 

fokusgruppen i den andra empiridelen och kapitlet avslutas med den andra analysdelen 

där en slutlig lösning analyseras utifrån fokusgruppens åsikter. 

 
 
4.1 Teori 

4.1.1 Artikelplacering 

Ett av de viktigaste besluten som avgör lagrets effektivitet vid fastställandet av en 

lagerlayout är var i lagret enskilda artiklar ska placeras. Resultatet av en bra 

artikelplacering kan vara att transporter i lagret samt vid orderplocksprocessen 

minimeras och förkortas vilket påverkar arbetstiden som krävs (Pang & Chan 2017). 

Detta kan göras på ett enkelt vis genom principen att populära produkter med hög 

plockfrekvens placeras på en plats som minimerar transporterna och produkter med 

lägre plockfrekvens placeras längre bort (Lumsden 2012). Det finns många metoder för 

att placera artiklar i lager och de tre som ofta används är placering på fasta platser, 

flytande platser och klassbaserad placering (Pang & Chen 2017; Fontana & Cavalcante 

2014). Zonindelning av lagret är en typ av klassbaserad artikelplacering där artiklar som 

enligt olika metoder är relaterade till varandra placeras inom samma zon i lagret för att 

förenkla hanteringsarbetet (Jonsson 2008; De Koster et al. 2007). Jonsson (2008) 

förklarar även att en annan metod för artikelklassificering med zonindelning är en så 

kallad ABC-analys där artiklarna delas upp efter deras värde och volym där de mest 

frekventa artiklarna placeras så att transportdistanserna minimeras. 

 
4.1.1.1 Zonindelning av lager 

Zonindelning av ett lager innebär att lagringsytan delas in i mindre zoner för att 

minimera transportdistanser och hanteringsarbete. Artiklarna som lagerhålls kan 
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fördelas mellan zonerna genom olika principer. Ett alternativ är att dela in artiklar som 

kräver liknande hanteringsarbete inom samma zon för att minimera mängden arbete. 

Om de flesta plockordrarna innehåller artiklar från samma grupp eller familj kan dessa 

placeras i samma zon för att minimera transporter (Jonsson 2008). Ett annat alternativ är 

att placera artiklar som är av samma storlek, vikt, kräver en viss miljö eller kräver 

samma säkerhetsåtgärder i samma zon (De Koster et al. 2007). Andra forskare har 

föreslagit att placera artiklarna i lagret efter leverantör, kund eller helt enkelt efter 

artikelnummer (Fontana & Cavalcante 2014). Den allra vanligaste metoden som 

används för att placera in artiklar i zoner är efter popularitet eller plockfrekvens. De 

artiklar som har högst värde, volym eller plockfrekvens placeras på platser närmast 

utrymmet för in- och utleverans (Jonsson 2008). Figur 26 visar en enkel zonindelning i 

ett lager där A-zonerna är placerade i lagret så att transporter minimeras. 

 
Figur 26 - Zonindelning av lager (Egen illustration anpassad från Li et al. 2016) 

 

4.1.1.2 Flytande och fast artikelplacering 

För att det ska bli lättare att kontrollera lagret och lättare för lagerarbetarna att plocka 

ordrar tilldelas varje gång, hylla och hyllplan en identifikation. Därmed får varje 

hyllplats i lagret en unik identifikation (Richards 2014). När lagrets layout och 

zonindelning är bestämd finns det två alternativ till för placeringen av artiklarna på 

platserna i lagret. De kan antingen placeras på förutbestämda, fasta, platser eller på 

flytande, slumpmässiga, platser. Båda alternativen har sina för- och nackdelar (Pang & 

Chen 2017). 

Fast artikelplacering 
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Med en fast artikelplacering har varje artikel en förutbestämd plats i lagret. Varje 

lagerplats är reserverad för enskilda artiklar även om de är slut i lagret (Pang & Chen 

2017). Detta innebär att en fast artikelplacering kräver ett större totalt lagerutrymme 

eftersom varje artikel behöver lagerplats stor nog för den maximala lagernivån. Fördelar 

som fast artikelplacering medför är att det är lätt att implementera och hanteringsarbetet 

minskar vilket gör att utnyttjandegraden i lagret ökar (Jonsson 2008). Fasta lagerplatser 

underlättar även för lagerpersonalen som plockar ordrar. De vänjer sig med 

lagerplatserna så att de snabbare kan hitta de artiklar som de söker vilket minskar tiden 

för orderplocksprocessen (Pang & Chen 2017). Gu (2005) visade att en fast 

artikelplacering är mest effektiv när utnyttjandegraden i lagret är hög. 

  

Flytande artikelplacering 

Motsatsen till fast artikelplacering är flytande placering där artiklarna kan placeras var 

som helst i lagret. Varje lagerplats kan utnyttjas av en ny artikel så fort den blir tom. 

Den aktuella lagerplatsen bestäms först när artikeln anländer till lagret (Lumsden 2012). 

Därför kallas metoden även för “närmast lediga plats” då artiklar placeras på den 

närmast lediga lagerplatsen från inleveransområdet när de anländer. Detta minimerar i 

de flesta fall transporterna i arbetet med inlastning till lagret vid leveranser (Pang & 

Chen 2017). En flytande placering kan vara fördelaktigt om lagret har en hög 

omsättningshastighet eller om lagringsutrymmet är otillräckligt och dyrt. Om 

omständigheterna är rätt kan en flytande placering utnyttja det tillgängliga 

lagringsutrymmet på ett maximalt sätt eftersom färre lagerplatser står tomma (Crocker 

et al. 2012). Ett flytande placeringssystem är mest effektivt för orderplocksprocessen 

om utnyttjandegraden i lagret är låg (Gu 2005). För att använda en flytande placering 

krävs det ett administrativt IT-system som kan fördela artiklar till lediga platser och 

hålla reda på var varje artikel är placerad (Jonsson 2008). 

 
4.1.1.3 Orderplocksprocessen 

Orderplockning är processen där en lagerarbetare plockar ihop en order från lagret för 

att leverera till en kund. Genom att plocka en order åt gången är risken att olika orders 

blandas ihop liten. Att plocka en order kan vara tidskrävande då plockaren kan behöva 

förflytta sig längre sträckor mellan olika artiklar (Lumsden 2012). Att strategiskt placera 

artiklarna i lagret kan underlätta plockningsarbetet genom att minska sträckor mellan 

artiklarna och därmed minska den totala plockningstiden (Battini et al. 2015). 
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4.1.2 Artikelklassificering 

4.1.2.1 Klassificeringsprinciper 

Likhetsprincipen 

Likhetsprincipen beskriver att det kan vara fördelaktigt att artiklar som ofta beställs 

samtidigt placeras nära varandra. Genom att placera de artiklar som ofta beställs 

tillsammans nära varandra kan detta bidra till att minska längden på sträckor vid 

orderplocksprocessen. Denna princip kan även appliceras på produkter som levereras av 

samma leverantör och därmed ankommer till lagret samtidigt. Detta kan bidra till att 

sträckorna vid påfyllningsprocessen minskas då artiklarna har valts att placeras nära 

eller bredvid varandra. Vid fallet då artiklar är så pass lika varandra att misstag kan 

göras genom att placera dessa bredvid varandra så ska detta undvikas och 

likhetsprincipen är inte en lämplig teknik att använda sig av vid val av placering för 

artiklar (Lumsden 2012). 

  

Likhetsprincipen kan ge stora fördelar i plockningsarbetet men är tidskrävande att utföra 

då stora analyser om köpmönster måste genomföras för att få fram underlag till 

placeringarna (Lumsden 2012). 

 

Familjegruppsprincipen 

Familjegruppsprincipen är ett tillvägagångssätt för artikelplacering som innebär att man 

placerar artiklar med liknande egenskaper tillsammans (Muller 2011). Liknande 

egenskaper kan bland annat vara dimensionerna av artiklarna, att artiklarna kräver 

samma speciella lagringsmiljöer. Artiklar med liknande egenskaper kräver även ofta 

samma typ av utrustning för hantering vilket kan bidra till att hantering blir mer effektiv 

om dessa artiklar är placerade nära varandra (Lumsden 2012). 

Storleksprincipen 

Enligt denna princip ska storlek och vikt tas hänsyn till vid placering av artiklar. Stora, 

tunga eller på andra sätt svårhanterliga artiklar har en högre kostnad för förflyttning och 

placeras därför med fördel antingen nära utskeppningen eller i anslutning till där de ska 

användas. Detta för att dra ner på kostnader för att flytta dessa. Takhöjden är även en 

faktor som bör tänkas på enligt principen vid artikelplacering. Varierar denna i lokalen 

placeras de tyngsta artiklarna där takhöjden är lägst och tvärtom vid lätthanterliga 

artiklar (Lumsden 2012). 
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4.1.2.2 ABC-klassificering 

Företag har ofta svårt att se vilka produkter som är de viktigaste för företaget och som 

därmed borde ges en högre prioritet. Detta är något som en ABC-klassificering kan 

hjälpa till med. Klassificeringens utfall brukar vanligtvis även stämma överens med 80-

20 regeln, även kallad Paretos lag, som säger att 80 % av volymvärdet genereras från 

20 % av artikelsortimentet. Att göra en ABC-klassificering innebär att lagrets artiklar 

delas in i tre kategorier. I ABC-klassificering står A-artiklarna för 20 % av artiklarna 

som utgör 80 % av omsättningen och är därmed viktigast för företaget. På dessa artiklar 

bör en extra tanke läggas vid placering i lagret, men även vid hantering.  De artiklar som 

klassificeras som B-artiklar är näst högst rankade, står för 50 % av artikelsortimentet 

och utgör 15 % av omsättningen. C-artiklarna är de som är lägst rankade med 30 % av 

sortimentet och står för 5 % av omsättningen (Lumsden 2012). 

  

För att göra beräkningar för klassificeringarna väljs ett kriterium som dessa ska baseras 

på. Vanligt använt är volymvärde (Vv) som beräknas genom att använda antalet artiklar 

som omsatts under en viss tidsperiod (n) multiplicerat med värdet av artikeln (p) 

(Oskarsson et al. 2013; Storhagen 2011). 

 

!" = $×& 

Volymvärde ekvation 

 

Efter denna beräkning gjorts rangordnas artiklarna efter fallande värden för det valda 

kriteriet. Detta värde räknas om till ett procentuellt värde för varje artikel beräknat på 

det summerade värdet från alla artiklar. Nästa steg är att ackumulera artiklarnas 

procentuella värden från de med högst till de med lägst värde. De artiklar som har 

ackumulerat värde på 80 % klassas då som A-artiklarna. Vidare summerat blir de 

artiklar som ligger mellan 80 % - 95 % (15 % av omsättningen) B-artiklar och de 

resterande artiklar som ligger mellan spannet 95 % - 100 % (5 % av omsättningen) C-

artiklar (Lumsden 2012). 

  

Resultatet av analysen för ABC-klassificeringen kan presenteras i en graf som visar 

fördelningen av hur stor del av omsättningen de olika artikelklassificeringarna står för 

(Storhagen 2011). 
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När analysen är genomförd och artiklarna har delats in i klassificeringar bör dock andra 

faktorer även tas hänsyn till. Artiklar med helt olika snittförbrukning kan hamna i 

samma klassificering även om detta inte innebär att dessa artiklar bör behandlas på 

samma sätt vid val av placering i lagret. Det bör även uppmärksammas att 

komplementprodukter ska behandlas på samma sätt även om de fått olika 

klassificeringar (Lumsden 2012). 

 

Enligt Crocker et al. (2012) behöver inte brytningspunkterna mellan de olika 

klassifiseringarna vara fasta vid att A-artiklarna alltid står för 20 % sortimentet, B-

artiklarna alltid står för 50 % av sortimentet och C-artiklarna alltid står för 30 % av 

sortimentet. Dessa brytningspunkter kan anpassas för att passa det aktuella sortimentet 

och på så sätt få bättre anpassning mellan de olika klassificeringarna (ibid). I figur 27 

går det att se en ABC-klassificering. 

 

 
Figur 27 - ABC-klassificering (Tools.effo.se u.å.) 

 
 
4.2 Empiri 

4.2.1 Artikelplacering 

Alutrade placerar sina artiklar i lagret på flytande placeringar och i olika zoner men 

zonerna är inte tydligt uttalade och gränsen för var de går är till viss del otydlig. Detta 

har medfört några problem som lagermedarbetarna har upplevt. En del kollin 
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transporteras lång väg under sin resa i lagret, exempelvis först från att de lastas av från 

lastbilen till avlastningsområdet, vidare till en lagerplats, transport till maskinerna för 

bearbetning, transport till ny lagerplats och sedan ut för leverans. Är då lagerplatserna 

långt från området där de bearbetas blir det onödigt långa och tidskrävande transporter 

(produktions- och logistikchef & lagermedarbetare 2018-03-22).  

 

4.2.1.1 Zonindelning i lagret 

I Alutrades nuvarande lager finns tolv zonindelningar. I första zonen finns grenställ som 

förvarar kundanpassade långlängder. Kundanpassade långlängder är aluminiumprofiler 

som på grund av sin längd lagerförs på grenställ. I zon två förvaras artiklar i lådor på 

pall, detta är till största del mindre artiklar som är kundspecifika. Dessa artiklar är 

antingen redo att skickas vidare till kund som de är när de ankommer till företaget eller 

så bearbetas dessa i tillverkningsavdelningen för att möta kundens önskemål. I den 

tredje zonen av lagret förvaras produkter som är påväg mot produktion och bearbetning. 

Dessa produkter är normalt förvarade på grenställ och ska ofta kapas till kortare profiler, 

lackeras eller på något annat sätt behandlas. Efter att artiklarna i zon tre blivit 

behandlade hamnar de i zon fyra där de bearbetade artiklarna förvaras, i denna zon finns 

grenställ och pallställ då de olika bearbetade artiklarna kräver olika förvaring. Härifrån 

hämtas de antingen för att direkt skickas vidare till kund eller hamnar i zon två. Zon fem 

i lagret är där tillverkning och bearbetning sker. I denna zon förvaras inte några artiklar 

och där finns därför heller inte någon inredning i form av grenställ eller pallställ. Här 

finns istället den utrustning som krävs för att kapa, lacka och på andra sätt bearbeta 

artiklarna utefter kundens önskemål. I zon sex förvaras pallar som ordrar packas på och 

emballage som behövs för att packa ordrar som ska skickas iväg. Detta förvaras på 

pallar i pallställ. I zon sju finns aluminiumramper som förvaras på pallar och vidare på 

hyllor. I denna zon förvaras även plåtar. I zon åtta finns standardmaterial, detta är 

förvarat både på grenställ men även på pallställ. Standardmaterial är sådant material 

som inte är anpassat efter någon kund och är den gruppen produkter som företaget sett 

en tydlig minskning i efterfrågan på den senaste tiden. Dessa artiklar kan skickas som 

de är eller så kan företaget få en tillverkningsorder från kund som önskar en anpassning 

av något från standardmaterialet. Zon nio består av en avlastningsyta. Denna yta 

används för att placera ankommande gods direkt vid leverans då detta måste 

kontrolleras och märkas innan det kan placeras ut på hyllorna och ställen i lagret. 

Reklamationer och spärrat gods förvaras i zon tio. I zon elva förvaras plockade ordrar 
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som förberetts för utleverans. Aluminiumprofilerna som är längre än 6 meter förvaras i 

zon tolv (observation 2018-03-22; observation 2018-04-23). 

  

1.     CPR Långlängder kundanpassat 

2.     BD Bearbetade detaljer och andra mindre artiklar som förvaras på pallställ 

3.     Material som ska bearbetas  

4.     Material som har bearbetats  

5.     Tillverkning / bearbetning  

6.     Emballage  

7.     Ramper och plåtar  

8.     Standardmaterial  

9.     Avlastningsyta  

10.  Reklamationer och spärrat gods  

11.  Plockade ordrar 

12.  Långlängder längre än 6 meter 
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Figur 28 - Lagerzoner (Egen illustration anpassad från Alutrade) 

 

4.2.1.2 Fast och flytande artikelplacering 

Alutrade använder sig av en flytande artikelplacering eftersom att de uppfattar 

lagringskapaciteten som för begränsad för kunna använda fasta lagerplaceringar 

(produktions- och logistikchef 2018-03-22). Detta innebär att truckförarna vid 

avlastning av ankommande gods placerar detta på de platser som är tomma och 

registrerar därefter detta i lagrets datasystem för att man sedan i efterhand ska kunna 

söka upp var önskad artikel har sin nuvarande placering. Denna artikelplacering har en 

begränsning till de zoner som presenteras i kapitel 4.2.1.1 med undantag från då den 

avsedda zonen för artikeln inte har några tomma platser att placera på och därmed 

hamnar vissa artiklar i fel zon när inleveranser sker (lagermedarbetare 2018-03-22). 
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4.2.1.3 Orderplocksprocessen 

För plockning av order använder sig företaget idag av så kallad orderplockning vilket 

innebär att en order plockas och färdigställs av en plockare som plockar från hela lagret. 

Alutrades sortiment innefattar stora artiklar där plockaren ofta inte kan plocka en artikel 

för att sedan fortsätta direkt till nästa artikel på ordern utan måste avlämna första 

artikeln innan nästa kan hämtas. Därmed kan plockaren inte vinna tid genom att i 

samma runda kunna plocka flera av artiklarna på en order (produktions- och logistikchef 

& lagermedarbetare 2018-03-22). 

  

Vid leverans till kund förbereds ordern innan lastbilen kommer. Ordern plockas ihop 

och placeras vid pall- eller grenställen som är belägna vid portarna. Detta görs för att 

pålastningen ska gå snabbare då det endast finns en inkörsport i det nuvarande lagret för 

lastbilarna och alla ordrar måste lastas av och på inomhus (produktions- och 

logistikchef & lagermedarbetare 2018-03-22). 

 

Eftersom att artiklarna i dagsläget inte har någon fast zon att placeras i kan det uppstå 

vissa problem vid orderplocksprocessen. Om artikeln eller batchen som ska plockas av 

någon anledning inte finns på den plats i lagret som systemet säger kan det vara väldigt 

tidskrävande att hitta den. Artiklar eller batcher som inte finns där IT-systemet säger 

kan bero på att det har blivit fel när artiklarna ska placeras ut i lagret vid en inleverans. 

Truckarna har i dagsläget inga datorer och om artiklarna inte kan placeras där IT-

systemet föreslår måste denna förändring av lagringsplats ske manuellt (produktions- 

och logistikchef & lagermedarbetare 2018-03-22).  

 

4.2.2 Artikelklassificering i det nuvarande lagret 

Alutrade har sina artiklar klassificerade enligt familjegruppsprincipen. Detta innebär att 

de artiklar som har liknande egenskaper och kräver liknande hanteringsarbete förvaras i 

anslutning till varandra. På Alutrade är de olika familjegrupperna placerade i de olika 

zonerna i lagret. En viss familjegrupp placeras i en specifik zon som är anpassad för att 

lagerhålla artiklarna i den familjegruppen. I nuläget finns det ingen data för hur 

uppdelningen ser ut i varje artikelgrupp. Företaget, och speciellt de som arbetar i lagret, 

känner till sortimentet så pass väl att de kan placera artiklarna i rätt zon i lagret utan 

många felplaceringar. Utöver detta, finns det ingen artikelklassificering inom 
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familjegrupperna som syftar till att finna de mest, för företaget, värdefulla artiklarna 

(VD:n 2018-03-08). 

 

4.3 Analys 1 

4.3.1 Artikelplacering i det framtida lagret 

Alutrade har i dagsläget inte genomfört någon analys för att placera sina artiklar på 

lagerplatser eller i zoner som skulle vara gynnsamma med avseende på transporter. 

Pang och Chan (2017) menar att en effektiv artikelplacering kan minimera transporter 

och på så sätt minska arbetstiden för orderplocksprocessen. Därför skulle en strategisk 

artikelplacering i Alutrades lager kunna påverka lagerarbetet positivt. En tydligare 

zonindelning och artikelplacering kan potentiellt minska transportdistanserna samt 

underlätta för problemen vid orderplocksprocessen som lagermedarbetarna har upplevt. 

En zonindelning av lagret passar Alutrade och deras behov samt lagerutformning. Både 

i det nuvarande lagret och det tillkommande kommer flödet påminna om ett U-flöde 

som Henn et al. (2013) beskriver eftersom den är en gemensam port för in- och 

utleverans. Glock och Grosse (2012) menar att en zonindelning passar väl för ett lager 

med U-format flöde och Lumsden (2012) konstaterar att det passar för en ABC-

klassificering av artiklarna. 

 

4.3.1.1 Zonindelning i lagret 

Jonsson (2008) skriver att en zonindelning i lagret kan innebära att transporterna blir 

kortare samtidigt som hanteringsarbetet genom att artiklarna delas in i lämpliga grupper 

som placeras ut i zonerna. Artiklarna kan delas in efter exempelvis produktfamilj eller 

vilken typ av hanteringsarbete som krävs vid lagerhållningen (ibid). Andra alternativ för 

att dela upp artiklarna i grupper som kan placeras in i zonerna inkluderar indelning av 

liknande vikt eller storlek (De Koster et al. 2007) och indelning av leverantörs eller 

kund (Fontana & Cavalcante 2014). Alutrade använder sig av en kombination av dessa 

alternativ för den nuvarande zonindelningen. Aluminiumprofilerna har delats upp efter 

längd och förvaras i den zon där de får plats på grenställen, på de två-, tre- eller 

fyrarmade. Bearbetade profiler som kapats till att de får plats på pallar placeras i samma 

zon, standardmaterial placeras i samma zon, plåtar och ramper placeras i samma 

pallställ och allt emballage placeras i samma zon. I ett område placeras en stor kunds 

alla artiklar för att underlätta orderplocksprocessen (produktions- och logistikchef & 

lagermedarbetare 2018-03-22). De zonerna som finns är dock inte tydligt utsatta och 
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uttalade för de som arbetar i lagret. En tydligare indelning och uttalade zoner skulle 

kunna förenkla arbetet samt minska långa transporter. Även vilken artikelgrupp som ska 

placeras i varje zon bör vara tydligt uttalat.  I nuläget placeras en del artiklar som ska 

bearbetas långt ifrån maskinerna vilket bidrar till onödigt långa och många transporter 

med truck. 

 
Framtida zonindelning 

 

 
Figur 29 - Föreslagen framtida zonindelning (Egen illustration anpassad från Alutrade) 

 

 

Zon 1 

I zon 1 kommer artiklar som på något sätt ska bearbetas och därmed kommer behöva 

fraktas till produktionsområdet att förvaras. Detta för att minska transporter i lagret 

genom att ha dessa placerade närmare det område där de kommer att förädlas. Både 

gren- och pallställ är avsatt för dessa artiklar eftersom artiklar som ska bearbetas 

inkluderar artiklar som förvaras på grenställ och på pall. Denna zon utgör den största 

delen i lagret då de artiklar som ska placeras här utgör den största kvantiteten av 

artiklar. 
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Zon 2 

I zon 2 som är placerad i den nya lagerdelen kommer kundunika artiklar som inte ska 

behandlas eller bearbetas i produktionsområdet på något sätt placeras. Detta på grund av 

att dessa artiklar inte ska ta upp platser nära produktionsområdet och för att de kommer 

vara placerade närmare utlastningsområdet. Detta kommer minimera transporterna och 

ge plats åt artiklar som ska bearbetas i zon 1.  

 

Zon 3 

Standardmaterialet placeras som i nuläget i vad som blir zon 3. Författarna har uppfattat 

det som att det fungerar bra som det är nu och att möjligheterna för att förändra detta 

område är begränsat. Det finns då ingen anledning att ändra placeringen av 

standardmaterialet. Potentiellt kommer denna zon i framtiden att kunna användas för 

kundunika artiklar då Alutrade sett en trend för att standardartiklarna blir mindre och 

mindre efterfrågade. 

 

Zon 4 

I zon 4 kommer artiklar från en specifik kund att placeras. Vi kallar denna kund för 

“stor kund”. Denna kund står ensam för en stor andel av de artiklar som Alutrade 

lagerhåller så det är rimligt att denna kund har sina artiklar placerade vid samma ställe 

för att underlätta för orderplocksprocessen. Även här är det en begränsad möjlighet att 

förändra layouten men det som författarna rekommenderar är att strukturera området så 

att alla artiklar är åtkomliga.  

 

Zon 5 

Emballage och pallar kommer att placeras i zon 5. Det kommer finnas ytterligare plats 

för detta i denna zon då plåtar och ramper som tidigare placerats här flyttas ut till den 

tillkommande delen av lagret. Detta lämnar mer utrymme till emballaget och pallar.  

 

Zon 6 

I den tillkommande delen kommer alla långlängdprofiler att placeras i zon 6 utmed tre 

av fyra väggar. Två fyrarmade grenställ och två trearmade grenställ kommer att placeras 

vardera på samma väggar som portarna är placerade på. Ett fyrarmat grenställ kommer 

att placeras på vardera sidan av porten in till det gamla lagret. De fyrarmade grenställen 
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kan lagerhålla profiler mellan 6 och 8 meter och de fyrarmade kan lagerhålla profiler 

över 8 meter. Författarna har valt att placera dessa artiklar här då vi vill minimera 

transportsträckor vid hantering och för att slippa onödiga vändningar med dessa artiklar 

som är extra otympliga.  

 

Zon 7 

Plåtar och ramper kommer att placeras i den nya lagerdelen. Denna lilla zon kommer att 

bestå av två pallställ vilket är tillräckligt med förvaring för denna grupp av artiklar. 

Denna artikelgrupp ska inte bearbetas och kan därför placeras i en annan zon än i 

närheten av maskinerna. Dessutom är förhållandevis lätta att hantera och passar därför 

att placera längst ner i den tillkommande delen av lagret.  

 

Zon 8 

Pålastning kommer att ske i zon 8 som är placerat i inkörshallen. Förvaring som 

kommer att tillhöra denna zon är fem grenställ med tre armar och ett pallställ. Ett 

grenställ kommer att placeras direkt till höger om inkörsporten. Till vänster om 

inkörsporten kommer ett pallställ placeras. Två grenställ kommer placeras på vardera 

sida av porten in till gamla lagerdelen. Tanken med att ha fem grenställ för pålastning är 

att reservera ett grenställ för varje veckodag och ett pallställ för artiklar som lagerhålls 

på pall. Detta kommer underlätta samt strukturera denna process än mer än tidigare.  

 

Zon 9 

Reklamationer och spärrat gods flyttas till väggen mot portarna. Dessa har tidigare 

placerats i vad som kommer vara zon 8 och denna yta kan bättre användas för 

pålastning. Dessutom löper de artiklar som står nära porten större risk att skadas eller bli 

smutsiga och därför är det lämpligt att ställa reklamationer och spärrat gods här. 

 

Zon 10 

Området som används för avlastning och packning kallas för zon 10. Denna zon är 

uppdelat i en del i den nuvarande delen och en del i den tillkommande delen. Det har 

kommit önskemål eller krav om att ha ett likadant område i den tillkommande delen av 

lagret som finns i den nuvarande (Produktions- och lagerchefen & produktionsansvarig 

2018-03-22).  
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Zon 11 

Produktionsområdet lämnas helt oförändrat i vårt förslag och kallas för zon 11. 

Författarna har ingen möjlighet att förändra layouten i denna zon och maskinerna 

lämnas som de är.  

 

Zon 12 

Området där färdigt gods lagerhålls på pallställ, ett grenställ och en del kollin direkt på 

golvet kallas för zon 12. Författarna upplever det som att detta området är funktionellt 

som det är i nuläget och kan lagerhålla många kollin. Tanken är att kollin som ska 

bearbetas eller har bearbetats ska placeras här för att igen minimera trucktransporterna.  

 

4.3.1.2 Flytande och fast artikelplacering 

Produktions- och logistikchefen (2018-03-22) beskriver att Alutrade använder sig av en 

flytande artikelplacering för att spara lagringsutrymme. Den flytande artikelplaceringen 

är begränsad till de olika lagringsmetoder. Profilerna måste exempelvis placeras på ett 

grenställ eftersom att de inte får plats på ett pallställ. Företagets IT-system föreslår en 

ledig plats för varje kolli som levereras in och om det inte finns lagerutrymme nog på 

den föreslagna platsen måste lagerpersonalen manuellt leta upp en ledig plats och mata 

in denna i IT-systemet. Crocker et al. (2012) samt Jonsson (2008) beskriver att en 

flytande placering i lager kräver mindre lagringskapacitet och att lagret har en högre 

utnyttjandegrad jämfört med fasta placeringar. Den flytande artikelplaceringen som 

Alutrade använder sig av är därav en lämplig metod eftersom att lagringskapacitet är 

deras största begränsning. Även i framtiden kommer de vara i behov av att utnyttja 

lagret till en så hög grad som är möjligt, särskilt med tanke på att företaget har en 

växande trend. Författarna anser därför att Alutrade bör fortsätta med flytande 

artikelplaceringar i sitt lager men att den flytande placeringen ska ske inom de utsatta 

zonerna. 6 meters profiler som inte ska bearbetas ska exempelvis inte placeras i zon 1 på 

grenställ utan i zon 2 men placeringen kan vara flytande inom zonen. Det som i nuläget 

kan förbättras med artikelplaceringen i lagret är att ha en striktare policy att placera 

artiklarna i korrekt zon. 

 

Orderplocksprocessen 

Alutrade plockar en artikel åt gången när de plockar ihop en order. Detta är ett måste 

eftersom de träkollin eller pallar som transporteras av truckarna endast kan hämtas en 
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och en. Truckföraren måste därför alltid lämna av den första artikeln innan nästa kan 

hämtas. Det finns med denna metod ingen tid att spara in genom att plocka flera artiklar 

i samma runda och om dessa artiklar är placerade i närheten av varandra. Ett problem 

som tidigare upplevts av truckförarna är vid orderplocksprocessen då artikeln som ska 

plockas inte är placerad på den, enligt IT-systemet, angivna platsen i lagret. Det blir då 

en väldigt tidskrävande process för truckföraren att köra runt i lagret för att hitta rätt 

artikel eller batch (produktions- och logistikchef & lagermedarbetare 2018-03-22). Att 

plocka en order åt gången minimerar risken att blanda ihop ordrar men att det kan vara 

en tidskrävande process eftersom den som plockar ordern kan behöva transportera sig 

över långa sträckor inom lagret för att samla ihop ordern (Lumsden 2012). För att 

underlätta plockningarbetet i lagret kan de placeras på strategiska placeringar så att 

transportsträckorna minskar och därmed även tidsåtgången för plockningsarbetet 

(Battini et al. 2015). På Alutrade kan orderplocksprocessen underlättas genom en tydlig 

zonindelning och en strategisk artikelklassificering så att artiklarna placeras där det är 

lämpligt, precis som Battini et al. (2015) föreslår. Zonindelningen och 

artikelklassificeringen kommer placera artiklarna så att transporterna blir färre och 

mindre eftersom artiklarna placeras närmare där de ska användas. Dessutom kommer en 

tydligt uttalad zonindelning göra det lättare att hitta artiklar eller batcher som inte är 

placerade på den plats som anges. Truckföraren behöver då endast leta inom zonen 

istället för i hela lagret.  

 

4.3.2 Artikelklassificering 

4.3.2.1 Klassificeringsprinciper 

VD:n (2018-03-08) beskriver att Alutrade delar in artikelsortimentet efter artiklar med 

liknande egenskaper och som kräver liknande hanteringsarbete. Denna metod använder 

de sig av eftersom artikelgrupperna placeras ut i olika zoner som kan lagerhålla olika 

typer av artiklar. Muller (2011) beskriver klassificering enligt denna metod för 

familjegruppsprincipen. Lumsden (2012) skriver även att metoden inkluderar artiklar 

som har liknande dimensioner eller om artiklarna kräver en viss lagringsmiljö. 

Familjegruppsprincipen passar Alutrade väl eftersom en stor del av deras 

artikelsortiment består av långa aluminiumprofiler som kräver en viss typ av lagring. 

Utöver dessa finns det andra artiklar som kan lagerhållas på pallar och därför blir det 

viktigt för företaget att dela upp artiklarna i lämpliga grupper. 
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Lumsden (2012) beskriver även andra klassificeringsprinciper såsom likhetsprincipen 

och storleksprincipen. Likhetsprincipen innebär att artiklar som ofta beställs i samma 

order placeras i närheten till varandra. Även om denna metod skulle underlätta och 

minska tidsåtgången för orderplocksprocessen i Alutrades lager så kan truckförarna 

endast plocka ett kolli åt gången på grund av deras storlek och otymplighet, enligt 

produktions- och logistikchef samt lagermedarbetare (2018-03-22). Storleksprincipen 

innebär att stor hänsyn ska tas till artiklarnas storlek och vikt när de delas in i grupper 

(Lumsden 2012). Detta är en princip som skulle kunna hjälpa Alutrade i framtiden. En 

artikelklassificering som tar hänsyn till både familj och storlek skulle specificera 

grupperna vilket skulle underlätta placeringarna i zonerna. Profiler som lagerhålls på 

grenställ kan exempelvis vara mellan 2 och 4 meter långa så att de lagerhålls på 

tvåarmade grenställ, 4 till 6 meter så att de lagerhålls på trearmade grenställ eller längre 

än 6 meter och placeras på fyrmarmade grenställ. En klassificering som inkluderar både 

familj och storlek hade gjort det lättare för truckförarna att placera artiklarna i rätt zon. 

 

Artikelindelning i det framtida lagret 

I zonerna som presenterades i kapitel 4.3.1.1 ska det placeras artiklar som tillhör de 

artikelgrupper som passar för att lagerhållas i respektive zon. Nedanför kommer 

artikelgrupperna som ska placeras i varje zon presenteras. 

 

Zon 1 

Här kommer artikelgrupperna “Kundunikt 4-6 m”, “Kundunikt 2-4 m”, “Kundunikt 1,2-

2 m” samt “Kundunikt pall (under 1,2 m)” placeras.  

 

Zon 2 

I zon 2 kommer artikelgruppen “Kundunikt som ej bearbetas” placeras. 

 

Zon 3 

Standardmaterial i artikelgrupperna “Standard 4-6 m”, “Standard 2-4 m” och ”Standard 

pall (under 1,2 m)” placeras i zon 3. 

 

Zon 4 

Här kommer artikelgruppen “Stor kund” placeras.  
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Zon 5 

I zon 5 placeras artikelgruppen “Pallar & emballage”.  

 

Zon 6 

Långlängdsprofiler i artikelgruppen “Kundunikt långlängd 6m+” placeras i zon 6. 

 

Zon 7 

Artikelgruppen “Plåt & ramper” kommer placeras i zon 7.  

 

Övriga zoner 

I zon 8 till 12 placeras inga specifika artikelgrupper. Dessa används för andra 

användningsområden eller avlastning.  

 
4.3.2.2 ABC-klassificering 

En ABC-klassificering genomförs för att identifiera ett företags viktigaste artiklar med 

avseende på värde och volym. De mest värdefulla artiklarna bör ges en högre prioritet 

(Lumsden 2012). Detta är en typ av klassificeringsmetod som Alutrade inte använt sig 

av i nuläget men det finns en möjlighet för företaget att få en större inblick i 

artikelsortimentet samtidigt som värdefulla artiklar kan ges företräde till de mest 

gynnsamma platserna i lagret.  

 

De allra vanligaste kriterierna som används för ABC-klassificering är volymvärde som 

räknas ut genom att antalet artiklar som omsatts under en viss tidsperiod (n) 

multipliceras med värdet av artikeln (p) (Oskarsson et al. 2013; Storhagen 2011). Andra 

författare har föreslagit att kriterierna som ska användas för klassificeringen kan väljas 

för vad som är lämpligt för situationen (Flores et al. 1992; Ramanathan 2006; Zhou och 

Fan 2007; Chen 2011). För Alutrades del skulle volymvärde vara lämpliga kriterier 

eftersom det skulle ge företaget en bra uppfattning om vilka artiklar som bör prioriteras 

vid bearbetning och i lagerhållningen.  

 

När volymvärdet för varje artikel räknats ut, ska de sorteras i fallande ordning, för att 

sedan bli tilldelade en A, B eller C klassificering (Lumsden 2012). Författarna har valt 

att följa den normala fördelningen som Lumsden (2012) beskriver med A-artiklar som 

står för 80 % av den totala omsättningen, B-artiklarna står för 15 % av omsättningen 

och C-artiklarna som står för de sista 5 % av omsättningen.  
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ABC-klassificering i det framtida lagret 

Nedanför presenteras en ABC-klassificering för varje artikelgrupp som presenterades i 

kapitel 4.3.2.1. De tre första artiklarna för vardera klassificering, A, B, och C kan ses i 

tabellerna. Kolumnen “Procent” i tabellerna visar hur stor andel av gruppens totala 

omsättning artikeln står för. “Ack. Proc” står för ackumulerad procentsats och adderar 

artiklarnas procentandel av omsättningen för att visa var avdelningen mellan A, B och C 

klassificeringarna går. Artiklarna har fått ett kodnamn av anonymiserande anledning. 

Zonerna delas även de upp var för sig och i zonerna har platserna för respektive 

klassificering markerats ut. De platser som markerats med grön markering är där A-

artiklar ska placeras, den blå markeringen visar där B-artiklarna ska placeras och 

slutligen så visar den röda markeringen var C-artiklar ska placeras. 

 
Zon 1 

 
Tabell 3 - ABC-klassificering för "Kundunikt 4-6m" (Egen tabell) 

 

 
Tabell 4 - ABC-klassificering för "Kundunikt 2-4 m" (Egen tabell) 
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Tabell 5 - ABC-klassificering för "Kundunikt 1,2-2 m" (Egen tabell) 

 

 
Tabell 6 - ABC-klassificering för "Kundunikt pall (under 1,2 m)" (Egen tabell) 

 

Zon 2 

 
Tabell 7 - ABC-klassificering för "Kundunikt som ej bearbetas" (Egen tabell) 
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Zon 3 

 
Tabell 8 - ABC-klassificering för "Standard 4-6 m" (Egen tabell) 

 

 
Tabell 9 - ABC-klassificering för "Standard 2-4 m" (Egen tabell) 

 

 
Tabell 10 - ABC-klassificering för "Standard pall (under 1,2 m)" (Egen tabell) 
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Zon 4 

 
Tabell 11 - ABC-klassificering för "Stor kund" (Egen tabell) 

 

Zon 5 

 
Tabell 12 - ABC-klassificering för "Pallar & emballage" (Egen tabell) 
 

Zon 6 

 
Tabell 13 - ABC-klassificering för "Kundunikt långlängd 6m+" (Egen tabell) 
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Zon 7 

 
Tabell 14 - ABC-klassificering för "Plåt & ramper" (Egen tabell) 

 

 
Figur 30 - ABC-lagerplatser i zon 1 (Egen illustration anpassad från Alutrade) 
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Figur 31 - ABC-lagerplatser i zon 1, 3 & 5 (Egen illustration anpassad från Alutrade) 

 
Figur 32 - ABC-lagerplatser i zon 2 & 6 (Egen illustration anpassad från Alutrade 
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Övriga zoner 

I zon 8-12 behövs inga specifika lagerplatser för klassificeringarna. 

 

4.4 Empiri 2 

4.4.1 Fokusgrupp 

Det resultat som författarna kommit fram till togs med till företaget för genomförandet 

av en fokusgrupp där personal från företaget kunde framföra sina åsikter och komma 

med kritik och förslag till ändringar som skulle göra resultatet mer användbart. Det 

presenterade resultatet går att se i figur 29. Innan författarna hade presenterat sitt förslag 

diskuterades i fokusgruppen möjligheterna kring förvaring av plåtar och ramper. Förslag 

om att förvara dessa i det nuvarande lagret på golvet som en förlängning av de dubbla 

pallställ som går att se i zon 1 diskuterades mellan deltagarna i fokusgruppen 

(fokusgrupp 2018-05-18). När författarna sedan presenterade sitt förslag att istället 

placera dessa artiklar längst in i den nya lagerlokalen höll samtliga deltagare i 

fokusgruppen med om att detta var ett lämpligare alternativ. 

  

Även de resterande förslagen om zonindelning som presenterades av författarna togs bra 

emot av fokusgruppen. De ändringar som behövdes genomföras för zonerna i figur 29 

med det presenterade förslaget om zonindelning var endast ändringar kopplade till 

lagrets layout och den lagerinredning som behövts ändras.  

 

Förslaget för framtida artikelgrupper som presenterades i kapitel 4.3.2.1 togs emot 

positivt av fokusgruppen. Uppdelningen påminner om den nuvarande i viss utsträckning 

men den föreslagna är mer specificerad för varje artikel, vilket det inte har varit fram till 

nu. Artikelgrupperna och fördelningen av dessa i de föreslagna zonerna var 

fokusgruppen väldigt nöjda med. Det är en del av arbetet med artikelplaceringen som de 

vill implementera i sin verksamhet. Även ABC-klassificering som författarna genomfört 

inom varje artikelgrupp togs emot väl. Enligt VD:n (2018-03-08) har Alutrade tidigare 

inte använt sig av någon klassificeringsmetod för att identifiera de mest värdefulla 

artiklarna. Fokusgruppen anser att ABC-klassificeringen därmed kommer ge dem större 

insikt i sortimentet samt underlätta för artikelplaceringen i lagret. 
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4.5 Analys 2 

4.5.1 Framtida artikelplacering 

Efter genomförd fokusgrupp där författarnas förslag till framtida zonindelning och 

artikelplacering presenterades fanns inga önskemål om förändringar. Däremot krävdes 

att ändringar genomfördes på den layout som presenterats vilken författarna använt som 

underlag till zonindelning. Vidare resulterar detta i att ändringar krävdes även i den 

ritning som beskriver de zonindelningar som författarna kommit fram till. Från de 

ändringar som gjorts i layout efter genomförd fokusgrupp, som går att se i kapitel 3.5.1 

presenteras den slutliga layouten tillsammans med de godkända zonindelningarna i figur 

33. 

 

 
Figur 33 - Zonindelning efter fokusgruppsanpassning (Egen illustration anpassad från Alutrade) 
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Zon 1, “Kundunikt 4-6 m”, “Kundunikt 2-4 m”, “Kundunikt 1,2-2 m” och “Kundunikt 

pall (under 1,2 m)”.  

Zon 2, “Kundunikt som ej bearbetas”. 

Zon 3, “Standard 4-6 m”, “Standard 2-4 m” och ”Standard pall (under 1,2 m)”.  

Zon 4, “Stor kund”. 

Zon 5, “Pallar & emballage”.  

Zon 6, “Kundunikt långlängd 6m+”. 

Zon 7, “Plåt & ramper”. 

I zon 8 till 12 placeras inga specifika artikelgrupper. Dessa används för andra 

användningsområden eller avlastning.  

 

4.5.2 Framtida ABC-lagerplatser 
 

 
Figur 34 - ABC-lagerplatser i zon 1 (Egen illustration anpassad från Alutrade) 
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Figur 35 - ABC-lagerplatser i zon 1, 3 & 5 (Egen illustration anpassad från Alutrade) 

 

 
Figur 36 - ABC-lagerplatser i zon 2 & 6 (Egen illustration anpassad från Alutrade)  
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5 Vilka faktorer påverkar lagerlayout och artikelplacering 

vid lagerhållning av långa aluminiumprofiler? 
Det femte kapitlet behandlar uppsatsens tredje, teoretiska, problemformulering. 

Författarna presenterar en analys baserad på teori, empiri och analys från kapitel tre 

samt fyra. Analysen kommer att diskutera problem kring lagerhållning av, vad Alutrade 

kallar för långlängdsprofiler, med längder mellan 6 och 10 meter. Rekommendationer 

som företag med liknande artiklar och förutsättningar kan ta hjälp av vid 

lagerutformning samt artikelplacering kommer även att analyseras.

 

5.1 Analys 

Lagerhållning av aluminiumprofiler med längder mellan 6 och 10 meter kan innebära att 

andra faktorer påverkar än vid lagerhållning av artiklar på pallar och i pallställ. De 

påverkande faktorerna som författarna har identifierad i lagret hos Alutrade är följande: 

 

1. Lagerlayout 

2. Gångbredd 

3. Lagerinredning 

4. Fuktkänsligt aluminium 

5. Artikelplacering 

 

I figur 37 presenteras en karta över Alutrades framtida lager med markeringar som visar 

var i lagret faktorerna påverkar designen eller arbetet. Nedanför kommer faktorerna 

analyseras var för sig för att författarna ska kunna komma fram till de mest lämpliga 

rekommendationerna för lagerhållning av aluminiumprofiler med längder mella 6 och 

10 meter.  
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Figur 37 - Påverkande faktorer vid lagerhållning av långa aluminiumprofiler (Egen illustration anpassad från 
Alutrade) 

 

Lagerlayout 

En traditionell lagerlayout har parallella rader av hyllor som skapar långa och raka 

gångar. Hyllraderna kan placeras horisontellt eller vertikalt gentemot flödet (Bortolini et 

al. 2015; Jonsson 2008). De parallella raderna och raka gångarna är väl lämpade för att 

användas i ett lager som lagerhåller långa aluminiumprofiler. Det underlättar för 

transporterna i lagret eftersom svängar, som kan vara komplicerade med långa 

aluminiumprofiler, kan minimeras. Särskilt kan en traditionell lagerlayout med vertikala 

hyllrader minimera antalet svängar eftersom truckförarna kan köra rakt in i 

hyllgångarna och därmed undvika svängar runt hyllor.  

 

De moderna lagerlayouterna har istället hyllorna arrangerade på andra sätt. Henn et al 

(2013) beskriver den U-formade layouten med hyllor placerade både vertikalt och 

horisontellt vilket skapar hyllrader samt ett flöde som är formade som ett U. Gue och 

Muller (2009) föreslog två nya alternativ för lagerlayouter, Flying V och Fishbone. 

Flying V layouten har parallella hyllrader men en korsgång formad som ett V. Fishbone 

layouten har hyllor placerade både vertikalt och horisontellt med en liknande korsgång 

formad som ett V. Gue et al. (2012) utvecklade layouterna med två nya förslag, 
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modifierad Flying V och inverterad Flying V. Dessa har också parallella hyllrader med 

en korsgång formad som ett V men de möjliggör för användning av fler portar (ibid). 

De moderna layouterna passar inte lika bra för lagerhållning av långa aluminiumprofiler 

av olika anledningar. Framförallt innebär layouterna med både vertikala och 

horisontella hyllor, som den U-formade layouten (Henn et al. 2013) samt Fishbone 

layouten (Gue & Muller 2009), många snäva svängar. De andra alternativen som Gue 

och Muller (2009) samt Gue et al. (2012) presenterat har parallella hyllrader men den V 

formade korsgången innebär ändå snäva svängar eftersom korsgången och hyllgångarna 

inte är rätvinkliga mot varandra.  

 

Lagerinredning 

Aluminiumprofiler som är över 6 meter långa kan inte lagerhållas i vanliga pallställ. 

Alutrade placerar aluminiumprofilerna på grenställ. De har trearmade grenställ som kan 

hålla profiler som är mellan 4 och 6 meter långa. För profiler som är över 6 meter långa 

använder Alutrade sig av fyrarmade grenställ (Produktions- och lagerchef 2018-03-22). 

Richards (2014) menar att artiklarna som lagerhålls är de som avgör vilken typ av 

lagerinredning som bör användas. Grenställ är lämpliga att använda för tunga och långa 

artiklar (ibid). Dessutom är grenställ smidiga eftersom artiklarna som placeras på 

armarna är lättillgängliga (Crocker et al. 2012). Därmed går det att fastslå att grenställ i 

olika bredder är en lämplig lösning för lagerinredning när långa aluminiumprofiler ska 

lagerhållas.  

 

Gångbredd 

Grenställ är lämpliga att placera långa aluminiumprofiler på men en nackdel med dem 

är att de bidrar till en låg utnyttjandegrad i lagret eftersom de kräver att stor yta används 

för transportgångar (Richards 2014). Crocker et al. (2012) beskriver det som att det är 

artiklarna som lagerhålls på grenställen som gör att gångarna blir så breda. För att långa 

artiklar ska kunna transporteras måste gångarna anpassas efter detta (ibid). Alutrade har 

löst detta problem genom att använda sig av så kallade fyrvägstruckar. Dessa gör att 

gångbredden kan hållas ner till 3,3 meter mellan raderna av trearmade grenställ. Om de 

hade använt sig av truckar som bara kan köra i två riktningar hade gångbredden behövt 

vara betydligt bredare (Produktions- och lagerchef 2018-03-22). Fyrvägstruckar har hjul 

som är vridbara vilket tillåter dem att köra åt alla riktningar. De är lämpliga att använda 

när långgods hanteras (Nationalencyklopedin u.å). För att hålla ner gångbredden i lagret 
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till den minimala när långa aluminiumprofiler ska lagerhållas kan därför fyrvägstruckar 

användas. Det tillåter även att utnyttjandegraden i lagret kan hållas på en hög nivå.  

 

Fuktkänsligt aluminium 

Aluminium är känsligt mot vatten eftersom det kan korrodera och riskerar att bli 

missfärgat om det blir vått (Vargel 2004). Alutrade löser detta problem genom att alla 

transporter som anländer till lagret kör in i en inkörningsport för av- eller pålastning 

inomhus och kör sedan ut på andra sidan (VD:n 2018-01-04). Detta är ett alternativ för 

hur problemet med att aluminium inte får bli vått under lagerhållningen kan lösas.  

 

Artikelplacering 

Jonsson (2008) beskriver att genom att dela in lagret i zoner kan transportdistanser och 

hanteringsarbete minimeras. Efter zonindelningen i lagret kan artikelgrupper placeras i 

dessa utifrån olika principer (ibid). För att bestämma vilka artiklar som ska placeras i 

vilken zon kan en klassificering av artiklarna genomföras för att dela in artiklarna i olika 

grupper. 

  

Vid klassificering av artiklar kan flera olika principer användas. Likhetsprincipen, 

familjegruppsprincipen och storleksprincipen är tre principer som beskrivs av Lumsden 

(2012).  Likhetsprincipen beskrivs som ett sätt att dela in artiklar genom att placera de 

artiklar som ofta beställs tillsammans i anslutning med varandra. Detta kräver stora 

mängder orderhistorik för att analysera vilka produkter som beställs tillsammans 

(Lumsden 2012).  I vårt fall har inte data funnits för att analysera detta och kan även 

skilja mellan företag då kunders beställningsmönster kan skilja sig mellan olika företag. 

Den andra klassificeringen, familjegruppsprincipen, bygger på att artiklar med liknande 

egenskaper placeras tillsammans (Muller 2011, Lumsden 2012). Då artiklar med 

liknande egenskaper ofta kräver samma typ av hantering och utrustning för hantering 

kan detta effektiviseras genom att dessa placeras tillsammans (Lumsden 2012). Den 

tredje principen, storleksprincipen, bygger på att produkter som är stora, tunga eller på 

annat sätt svårhanterliga ska placeras nära utskeppning eller i anslutning till dess 

användningsområde då de kräver en högre kostnad vid förflyttning (Lumsden 2012). 

Familjegruppsprincipen appliceras väl på långa aluminiumprofiler vid artikelplacering. 

Då de långa aluminiumprofilerna har liknande egenskaper placeras de med fördel 

tillsammans. Aluminiumprofilerna har längddimensioner mellan 6 och 10 meter och 
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kräver därför mer vid hantering vilket i sin tur innebär att man vill minimera 

hanteringen så mycket som är möjligt. Genom att placera dessa vid utskeppning 

alternativt det område där de ska användas kan man minimera hanteringen av dessa och 

därmed minimera kostnader för hantering. Detta innebär att även storleksprincipen bör 

appliceras på denna typ av artiklar. Zonen för långa aluminiumprofiler bör placeras 

antingen nära utskeppning eller nära användningsområdet.  
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6 Slutsats 
Uppsatsens sista kapitel inleds med resultatet för de tre problemformuleringarna. 

Därefter följer uppsatsens praktiska och teoretiska bidrag om lagerlayout samt 

artikelplacering. Detta leder vidare till en diskussion om de samhällsetiska aspekter 

som berör uppsatsen. Kapitlet avslutas med stycken om de begränsningar som 

författarna haft, författarnas egna reflektioner och förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Resultat 

6.1.1 Hur kan layouten i Alutrades framtida lager se ut för att på en hög nivå 

utnyttja lagringskapaciteten? 

 
I figur 38 visas författarnas slutliga förslag till en framtida lagerlayout i Alutrades lager. 

Den tillkommande delen av lagret har utformats med en traditionell layout med 

vertikala gångar i syfte att skapa en hög lagringskapacitet. I den nuvarande delen av 

lagret har det tillkommit grenställ för att öka lagringskapaciteten men även ändringar 

har gjorts i inkörshallen för att underlätta för pålastningen. Den föreslagna framtida 

layouten kommer klara av att täcka det behov Alutrade har för lagerhållning och 

samtidigt lämna en möjlighet för företaget att utveckla layouten för att tillåta framtida 

tillväxt.  

 



  
 

 88 

 
Figur 38 - Layout resultat (Egen illustration anpassad från Alutrade) 

 
6.1.2 Hur kan Alutrade placera sina artiklar i det framtida lagret för att få ett högt 

kapacitetsutnyttjande och underlätta för orderplocksprocessen? 

 
Alutrade kan i sitt framtida lager använda sig av den zonindelning som författarna 

föreslår och som kan ses i figur 39. Zonindelningen är framtagen för att göra arbetet 

med artikelplacering lättare i framtiden. Det kommer fortfarande vara flytande 

placeringar i lagret för att ha ett högt kapacitetsutnyttjande men den tydligt uttalade 

zonindelningen kommer göra att artiklarna alltid placeras inom samma zon. 

Artikelindelningen som gjorts med de olika artikelgrupperna ska minimera 

transporterna i lagret. Den ABC-klassificering som genomförts i varje artikelgrupp 

kommer ge Alutrade möjligheten att prioritera de mest värdefulla artiklarna vid 

lagerhållningen och underlätta för orderplocksprocessen genom lätt åtkomst till dessa 

artiklar. 
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Figur 39 - Zonindelning resultat (Egen illustration anpassad från Alutrade) 

 

Nedanför följer en beskrivning av vilken eller vilka artikelgrupper som kommer 

placeras inom varje zon.  

 

Zon 1 - “Kundunikt 4-6 m”, “Kundunikt 2-4 m”,  “Kundunikt 1,2-2 m” och “Kundunikt 

pall (under 1,2 m)”. 

Zon 2 - “Kundunikt som ej bearbetas”. 

Zon 3 - “Standard 4-6 m”, “Standard 2-4 m” och “Standard pall. 

Zon 4 - “Stor kund”.  

Zon 5 - “Pallar & emballage”.  

Zon 6 - “Kundunikt långlängd 6m+”. 

Zon 7 - “Plåt & ramper”.  

I zon 8 till 12 placeras inga specifika artikelgrupper. Dessa används för andra 

användningsområden eller avlastning.  
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6.1.3 Vilka faktorer påverkar lagerlayout och artikelplacering vid lagerhållning av 

långa aluminiumprofiler? 

Författarna har identifierat faktorer som påverkar lagerlayouten, artikelplaceringen eller 

arbetet i lagret vid lagerhållning av aluminiumprofiler i längder mellan 6 och 10 meter. I 

tabell 15 är de påverkande faktorerna sammanfattade tillsammans med den 

rekommenderade lösningen för hur problemet kan övervinnas. De rekommenderade 

lösningarna kan hjälpa andra företag med liknande förutsättningar att planera en 

lagerlayout och artikelplacering. Lösningarna syftar att behålla lagringskapaciteten hög i 

lagret samtidigt som arbetet med transporter och plockning underlättas. 

 

 
Tabell 15 - Påverkande faktorer med lösningsförslag (Egen tabell) 

 
 
6.2 Studiens praktiska och teoretiska bidrag 

Studiens första två problemformuleringarna riktar sig till att lösa det praktiska problem 

som fallföretaget Alutrade upplever vid utökandet av sitt lager vilket främst bidrar med 

ett praktiskt bidrag. Förhoppningen är att fallföretaget ska kunna använda resultatet från 

den första problemformuleringen till arbetet med val av layout och inredning till denna 

för deras lagerlokal. Resultatet för problemformulering två ska av fallföretaget kunna 

bidra med ett underlag för en föreslagen zonindelning av lagret samt klassificering för 

företagets artiklar. Syftet med resultatet från uppsatsens två första problemformuleringar 

är att Alutrade ska kunna hålla en hög lagringskapacitet samtidigt som arbetet med 

orderplocksprocessen underlättas. 
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Studiens tredje problemformulering lämnar ett bidrag av teoretisk relevans genom 

rekommendationer som kan generaliseras till företag som har artiklar med liknande 

egenskaper och dimensioner. Tidigare forskning syftar till att optimera lagerlayouten 

och artikelplaceringen vid lagerhållning av artiklar som lagerhålls på pallar. Författarnas 

arbetssätt, rekommendationer och resultat för planering av lagerlayout samt 

artikelplacering för lagerhållning av långa aluminiumprofiler kan därför bidra med en 

ny infallsvinkel. Det kan även inspirera till vidare forskning inom området.  

 

6.3 Samhälleliga aspekter 

En del av syftet med uppsatsen var att ta fram rekommendationer för planering av 

lagerlayout och artikelplacering vid lagerhållning av långa aluminiumprofiler. Dessa 

rekommendationer ska kunna användas av andra företag i samma bransch och med 

liknande förutsättningar som Alutrade har. Uppsatsen kan även inspirera företag i andra 

branscher till hur lagerhållning av långa artiklar kan planeras och vilka faktorer som 

måste tas hänsyn till. Rekommendationerna kan göra att lagringskapaciteten i lagret kan 

hållas hög och leda till att orderplocksprocessen underlättas. Detta kan i sin tur leda till 

att företagen kan hålla höga lagernivåer och en hög servicenivå till sina kunder. Med en 

hög servicenivå kan starka kundrelationer bildas vilket skapar en långsiktig hållbarhet.  

 
6.4 Begräsningar 

Författarna har varit begränsade till den artikeldata som funnits tillgänglig vilket kan ha 

medfört att resultatet inte är så optimalt som det kunnat vara. Framförallt är det data 

som berör en del av artiklarnas dimensioner och vikt samt kollistorlek som begränsat 

studien. Det är dock oklart hur stor påverkan det har haft och hur mycket det har 

förändrat det slutliga resultatet. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

För att utveckla det som författarna har utformat i denna uppsats med förslag till en 

framtida lagerlayout och artikelplacering samt rekommendationer för lagerhållning av 

långa aluminiumprofiler kan forskningen tas vidare. Ett förslag är att använda de 

metoder och rekommendationer som tagits fram i en liknande fallstudie med 

förutsättningar som påminner om Alutrades. Med en sådan studie skulle det gå att se om 

resultatet skiljer sig från denna uppsats eller om resultatet blir liknande. På så sätt skulle 
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det gå att se om metoden fungerar för fler fall. Ett annat alternativ för vidare studier är 

att genomföra en jämförande flerfallsstudie med syfte att undersöka hur olika företag 

som lagerhåller långa aluminiumprofiler har löst och arbetar med de problem som 

uppstår. På så sätt skulle ett ramverk kunna tas fram. Det sista förslaget för vidare 

forskning är att genom djupare studier jämföra eller utveckla förslag till lagerlayouter 

som är anpassade för lagerhållning av långa artiklar. 
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Bilagor 
 
Intervjuguide 

Lagerlayout 

1.     Vilken är er nuvarande strategi för lagerlayout? 

2.     Finns några upplevda problem med den nuvarande strategin? 

3.     Vilken leverantör använder ni er av för hyllor/grenställ? 

4.     Vilken typ av hyllor används i lagret? 

5.     Hur sker förvaringen på hyllorna? 

6.     Vilken gångbredd krävs för att lagerarbetet ska fungera? Är det samma överallt? 

7.     Vilka modeller används för truckarna? 

8.     Vilken kapacitet har truckarna? 

9.     Vilka andra egenskaper har truckarna? 

  

Artikelplacering 

1.     Vilken är er nuvarande strategi för artikelplacering? 

2.     Vilken är den nuvarande metoden för artikelklassificering? 

3.     Finns några upplevda problem med den nuvarande artikelplaceringen? 

4.     Vilka artiklar beställs ofta tillsammans? 

  

Orderplocksprocessen 

1. Finns några upplevda problem med orderplocksprocessen i nuläget? 

2. Plockas det en order i taget eller flera åt gången? 

3. Hur många ordrar behandlades förra året? 

  

Övrigt 

1. Vad kräver de långa profilerna eller materialet i lagerhållningen? Vilka aspekter 

måste tas hänsyn till? 

2. Kan ni se några trender framöver? 

3. Hur många kollin/ långgods går in och ut ur lagret varje dag? 

4. Använder ni er av ett IT-system till lagerarbetet? 


