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Förord  

Författarna vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till och stöttat oss genom arbetet med 

studien. Ett extra stort tack till Lager- och logistikchef på Emballator Växjöplast som 
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riktas även till vår handledare Peter Berling samt examinator Helena Forslund för det stöd och 

hjälp vi fått. Slutligen vill vi även tacka alla opponenter för värdefulla diskussioner under 

samtliga seminarietillfällen. 
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Sammanfattning  

Titel: Optimeringsmetod för färdigvarulager - En fallstudie hos Emballator Växjöplast  

Författare: Emilia Grenstadius och Beatrice Lidner   

Handledare: Peter Berling  

Examinator: Helena Forslund  

 

Uppsatsen undersöker hur Emballator Växjöplast prioriterar och resonerar kring aspekterna 

volymutnyttjande, plocktid, säkerhet, kapitalbindning och servicenivå vid optimering av deras 

färdigvarulager. Författarna kom fram till följande slutsats: 

 Fallföretaget prioriterar säkerhet högst för att skydda individen  

 Servicenivå prioriteras efter säkerhet då de arbetar kundfokuserat.  

 Efter servicenivå prioriteras volymutnyttjande för att minska sin externlagring.  

 Plocktid prioriteras efter volymutnyttjande där målsättningen är att undvika 

nyanställningar.  

 Sist prioriteras kapitalbindning då denna inte är fokus för logistikfunktionen.  

 

Vidare undersöker författarna hur en multi-criteria optimization av aspekterna vid optimering 

av färdigvarulagret kan gå till. Författarna kommer fram till följande slutsatser: 

 The main criteria method är bäst lämpad optimeringsmetod. 

 Volymutnyttjande ska minimeras givet att resterande aspekter uppfyller respektive 

bivillkor. 

 De flesta förvaringsmetoder och artikelplaceringar uppfyller aspekternas bivillkor 

 Bäst lämpad förvaringsmetod och artikelplacering grundas därför på vilken som 

möjliggör bäst volymutnyttjande. 

 

Slutligen utvärderas Emballator Växjöplasts nuvarande färdigvarulager sett till aspekterna 

utifrån analysen för frågeställning 2. Här presenteras även kortsiktiga och långsiktiga 

förbättringsförslag. Författarna kom fram till följande slutsats: 

 Deras nuvarande förpackning, förvaringsmetod samt artikelplacering tillgodoser 

respektive bivillkor men kan förbättras sett till the main criteria, volymutnyttjande. 

 Ett kortsiktigt förbättringsförslag genom att utföra en liknande artikelplacering på 

bättre sätt kan upp till 38-57 fler pallar rymmas på färdigvarulagret. 



 

 Ett långsiktigt förbättringsförslag genom att kombinera traditionella pallställage och 

drive-through eller push-back-hyllor, kan totala antal pallplatser på färdigvarulagret 

öka med 18,4 %.  

 

Nyckelord: färdigvarulager, optimering, multi-criteria optimization, säkerhet, servicenivå, 

volymutnyttjande, plocktid, kapitalbindning 

 



 

Abstract  
Title: Optimization method for finished goods warehouse - A case study based on Emballator 

Växjöplast  

Authors: Emilia Grenstadius and Beatrice Lidner  

Supervisor: Peter Berling  

Examiner: Helena Forslund  

 

The essay examines how Emballator Växjöplast prioritize and reason among the aspects 
safety, service level, utilization rate, order picking time and capital tied up in inventory when 
optimizing their finished goods warehouse. The authors came to the following conclusion: 

 Firstly, they prioritize safety the highest to protect the individuals within the 
warehouse. 

 Service level is prioritized secondly because they operate with a customer focus. 
 After service level utilization rate is prioritized to lower their need for external 

storage. 
 Order picking time is prioritized after utilization rate with the goal to avoid the need 

for employing more operators within the warehouse. 
 Lastly capital tied up in inventory is prioritized because the aspect is not in focus for 

the logistics department. 
  

Moreover, the authors investigate how multi-criteria optimization as an optimization method 
can be used when optimizing a finished goods warehouse considering several contradictive 
aspects and the conclusion is: 

 The main criteria method is best suited in optimization method.  
 Utilization rate is the main criteria and the other aspects are constraints.  
 The majority of storage systems and storage assignment policy are within the 

constraints.  
 The best storage systems and storage assignment policy is therefore mainly 

determined by the main criteria.  
 
Lastly a discussion regarding the finished goods warehouse is held and both short term and 
long term improvements regarding the aspects are presented. The conclusions made by the 
authors are as follows:  

 Their current packaging, storage systems and storage assignment policy is sufficient in 
terms of the different constraints but the main criteria can be improved.  

 Short term improvements are to use a similar storage assignment policy in a better 
way and enable room for 38-57 more pallets in the finished goods warehouse.  

 Long term improvements are to improve both storage assignment policy and the 
storage system. By combining traditional racks with some other storage system such 
as drive-through or push-back-shelves the number of pallets that can fit within the 
warehouse can increase by 18,4%.  

 

Key words: safety, service level, utilization rate, order picking time, capital tied up 
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1.   Inledningskapitel  

Uppsatsens inledningskapitel börjar med en bakgrund. Där presenteras vad som behövs ha i 

åtanke vid skapande eller omorganisering av lager. I samma avsnitt introduceras även multi-

criteria optimization som metod för att möjliggöra optimering med flertalet aspekter. Efter 

bakgrunden följer en presentation av företaget som studeras, Emballator Växjöplast. Vidare 

följer en problemdiskussion där problematiken med volymutnyttjande, plocktid, säkerhet, 

kapitalbindning, servicenivå samt multi-criteria optimization diskuteras och mynnar ut i de 

tre frågeställningar som uppsatsen baseras på. Slutligen beskrivs även syftet med studien och 

de avgränsningar som gjorts. 

  

1.1 Bakgrund 

Emballator Växjöplast är ett tillverkande företag placerat i Växjö som tillverkar och utvecklar 

kapsyler till både livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Företaget lagerhåller själva 

sina produkter i fabriken i Växjö men de upplever att det här finns förbättringsmöjligheter för 

deras färdigvarulager. Genom att optimera sitt lager kan Emballator Växjöplast reducera sina 

kostnader samtidigt som servicenivåer upprätthålls (Lager- och logistikchef 2018.02.14).   

 

 

Bild 1. Gröna kapsyler (Emballator Växjöplast 2017a)  

 

Lagerhållning utgör en stor del av logistikens totalkostnader, i vissa fall så mycket som 40 % 

för verksamheter i Europa (Mayer et. al 2009 se Roodbergan, Vis & Taylor 2014; Groothebbe 

2012 se Fumi, Scarabotti & Schiraldi 2013). Således kan en förändring eller förbättring av 

lagerhållning ha en stor effekt på hela värdekedjans totala kostnader (Roodbergen et. al 2014). 

Det är därför inte konstigt att lagerhållning på senare år fått en allt större roll inom logistiken 

(Ghiani, Laporte & Musmanno 2013). Ett sätt att reducera kostnader är, enligt Derewecki 
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(2014) se Napolitano (2013), att förbättra processer och kontroll över lagret, vilket inte 

nödvändigtvis kräver stora investeringar eller systemändringar. 

 

Skapandet av nya lager, likväl omorganisering av existerande, kan klassas som ett av de 

strategiska områden vars syfte är att minimera kostnaderna för eventuella investeringar, 

risker, styrning och utförande för ett eller flera givna flöden av produkter. Detta sker med 

hänsyn till begränsningar i utrymme, kapital och arbetskraft (Ghiani et al. 2013). Vid 

skapande eller omorganisering av lager måste hänsyn till bland annat val av utrustning, layout 

samt rutin för den dagliga operativa verksamheten tas. Skapandet eller omorganiseringen av 

lager kommer även att påverka hur effektivt lagret kan användas. Det bör då has i åtanke att 

effektiviteten på lagret har en stor påverkan på lagrets totala livstidskostnad eftersom 

orderplockning är en arbetsintensiv aktivitet (Roodbergen et al. 2014). Vidare finns även lagar 

företagen måste agera utefter. Exempelvis måste arbetsgivaren enligt 3 kap. 2 § 

Arbetsmiljölagen (SFS 2002:585) vidta åtgärder för att förebygga olycksfall. 

 

Design av lagerlayout innebär bland annat beslut kring var och hur produkter ska förvaras. 

Hur layouten kan se ut varierar. Lagret kan exempelvis bestå av hyllor eller pallplatser, 

produkterna kan ha fast eller slumpmässig placering. En optimal artikelplacering kan reducera 

plocktiden (Fumi et al. 2013) och kan vara baserad på hur ofta produkterna efterfrågas 

(Roodbergen et. al 2014).  Lagrets effektivitet påverkas av dess layout och kan mätas på flera 

sätt, till exempel genom att undersöka till vilken grad lagrets yta eller volym används, vilket 

kallas yt- och volymutnyttjande (Ghiani et al. 2013). 

 

För att säkerställa att kunderna får de produkter de behöver i rätt tid och därmed upprätthålla 

en hög servicenivå är det viktigt att hålla lager. Vidare är det viktigt att kunna hantera 

variation i både efterfrågan och ledtid (Mercado 2008). I den verkliga världen föreligger det 

skillnader i den takt produkter efterfrågas och den takt de produceras vilket kan hanteras med 

lagerhållning. Lagerhållning möjliggör även bättre planering av produktion och stabilare 

produktionstakt (Ghiani et al. 2013: Rushton, Croucher & Baker 2014) och det blir därmed 

enklare att undvika produktionsstopp. Att hålla lager möjliggör även för företag att dra nytta 

av skalfördelar i sin produktion (Rushton et al. 2014).  

 

Som tidigare nämnt, kan en förbättring av lagerhållning få en stor effekt på de totala 

logistikkostnaderna. Detta kan uppnås genom lagerstyrning vars syfte är att ta beslut gällande 
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kvantitet att lagerföra (Ali, Madaan, Chan & Kannan 2013). Företag bör generellt binda så lite 

kapital i lager som möjligt samtidigt som lagernivåerna är tillräckliga för att undvika 

produktionsstörningar och upprätthålla servicenivån (Storhagen 2011). För att fastställa 

lämpliga lagernivåer måste flertalet faktorer tas hänsyn till. Dessa är exempelvis servicenivå 

och kapitalbindning. Lagerstyrning är således en viktig del för att möjliggöra 

kostnadsminimering, kontrollera kapitalbindning och samtidigt kunna hålla en hög 

servicenivå (Stock & Lambert 2001).   

 

Något som är kritiskt för att lyckas med sin lagerstyrning är prognostisering (Thomopoulos 

2015). Prognostisering är ett sätt att på förhand försöka förutse det mest sannolika utfallet för 

en osäker variabel. Inom logistik behövs prognoser för att kunna matcha tillgång och 

efterfrågan. Även om prognostisering utförs måste en del aktiviteter dock utföras i viss 

osäkerhet. Lagerhållning är en av dessa aktiviteter. Till exempel är prognostisering som sker 

på historisk data fortfarande osäker om det finns variationer i efterfrågan (Ghiani et al. 2013).  

 

Prognostisering kan göras både långsiktigt, kortsiktigt eller någonstans mellan dessa. 

Långsiktigt ses ofta som en period över ett till fem år, längre prognostisering ses som väldigt 

opålitliga. Mellanlång prognostisering är mellan fem månader till ett år och används för att ta 

taktiska beslut inom logistik, vilket kan innebära planering av årlig produktion och 

distribution, styrning av lager samt beslut kring placering av produkter i färdigvarulagret. 

(Ghiani et al. 2013).  

 

Skapande av lager innebär mycket beslut där hänsyn ofta måste tas till mer än en aspekt. 

Problematiken blir att hitta en kombination där utfallet blir så optimalt som möjligt 

(Tritantaphyllou 2000). Multi-objective optimization, även kallat multi-criteria optimization, 

är en metod som ofta används där beslut ska fattas och ämnar identifiera en optimal lösning i 

specifika situationer. I metoden sätts flertalet variabler mot varandra för att hitta olika 

kombinationer vilka utefter utvalda prioriteringar blir optimala (Chiandussi, Codegone, 

Ferrero & Varesio 2012). Det finns flera olika typer av varianter på multi-criteria 

optimization. Valet av variant beror på grundförutsättningarna för optimeringen och ger olika 

bra resultat (Bogdan, Chindris, Sumper, Sudria-Andreua & Villafafila-Robles 2013).  
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1.2 Företagspresentation 

Som tidigare nämnt är Emballator Växjöplast ett tillverkningsföretag av kapsyler. Deras 

kunder består av flera ledande varumärken inom Norden och världen (Emballator Växjöplast 

2017b), såsom Felix Ketchup, LdB och Kalles Kaviar (Emballator Växjöplast 2017c). Deras 

affärside är ”med högsta kvalitet i fokus, oavsett kundunik eller standard, utvecklar, 

producerar och levererar vi förslutningskoncept som ger trygghet åt våra kunder” (Emballator 

Växjöplast 2017b). De arbetar utifrån sina tre värdegrunder: Kvalitet, engagemang och 

utveckling. Detta innebär att de arbetar långsiktigt och ser till att arbetet ”präglas av hög 

kvalitet, säkerhet och med hänsyn till miljön” (ibid.). Engagemang innebär att de är 

engagerade i såväl sitt eget som sina kunders företag och de tar ansvar för sina handlingar. 

Utveckling syftar på att deras drivkraft är en ständig utveckling av företaget, kunderna och sig 

själva (ibid.). 

  

På Emballator Växjöplast finns 55 anställda, produktionen pågår dygnet runt (Emballator 

Växjöplast 2017b) och varje år producerar de 500 miljoner kapsyler (Emballator Växjöplast, 

2017c). Deras standardprodukter består av enhandskapsyler, pumpar, skruvkapsyler och 

tubhattar bland annat inom segment såsom dryck, kemteknik, kroppsvård, läkemedel och 

livsmedel. Produkterna kan variera i storlek upp till 61 mm. Utöver sitt standardutbud 

utvecklar och tillverkar Emballator Växjöplast även skräddarsydda lösningar till sina kunder 

(Emballator Växjöplast 2017d). 

  

Företaget har två övergripande principer, ”eliminera förluster” och ”reducera ledtider”. Den 

förstnämnda är, enligt de själva, den viktigaste för att öka lönsamhet och konkurrenskraft. De 

arbetar därför kontinuerligt med att reducera överproduktion, materialspill, felaktiga 

produkter och energiförluster. Den andra principen, reducera ledtider, uppfylls genom att 

eliminera väntan, onödiga transporter samt onödiga mellan- och slutlager (Emballator 

Växjöplast 2017e). 
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Bild 2. Gröna kapsyler på band (Emballator Växjöplast 2017f)  

  

 

 1.3 Problemdiskussion 

Det färdigvarulager Emballator Växjöplast använder i nuläget är väldigt begränsat vad gäller 

utrymme, vilket gör att produkter har fått placeras på mer olägliga platser än deras angivna 

färdigvarulager. Detta leder till en svårare och mer tidskrävande hantering av dessa produkter 

(Lager- och logistikchef 2018.02.14). Vidare tvingas även företaget att till viss del externlagra 

sina produkter (Lager- och logistikchef 2018.04.11). Att arbeta med sitt lager blir således en 

förbättringsåtgärd som ligger i linje med företagets värdegrund att kontinuerligt arbeta för att 

utveckla sin verksamhet (Lager- och logistikchef 2018.02.14). Det är därför intressant att 

utvärdera vad för förbättringsåtgärder som finns för Emballator Växjöplasts färdigvarulager 

samt utforma en optimeringsmodell att jämföra färdigvarulagret med.  

 

För att utveckla ett optimalt lager är layouten en av de komponenter som behöver planeras 

(Rouwenhorst et al. 2000 se Roodbergen et al. 2014). Den kan se ut på flera sätt och kan 

effektiviseras med avseende på olika aspekter, såsom att nyttja volym och yta till så hög grad 

som möjligt (Roodbergen et al. 2014) eller att minska plocktider genom att placera 

högfrekventa produkter strategiskt (Roodbergen et al. 2014; Fumi et al. 2013). 

 

I Emballator Växjöplasts grundprinciper inkluderas “reducera ledtider” samt ”eliminera 

förlust” (Emballator Växjöplast 2017d). Genom att nyttja volym till så hög grad som möjligt 

reduceras förlust hos Emballator Växjöplast eftersom utrymme som inte används till något 

kan, enligt författarna, ses som en förlust. Genom att placera produkter, baserat på dess 

frekvens, transporteras dessa kortare sträckor. Detta kan göra att plocktid på lagret minskar 

(Roodbergen et al. 2014) vilket är i linje med Emballator Växjöplasts grundprincip “reducera 

ledtider” (Emballator Växjöplast 2017d). 
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Eftersom Emballator Växjöplast är ett svenskt företag måste de således följa den svenska 

arbetsmiljölagen gällande säkerhet på arbetsplatsen. Säkerhet nämns även i Emballator 

Växjöplasts grundprinciper (Emballator Växjöplast 2017a). Därav faller det sig naturligt att ta 

hänsyn till säkerhet vid utformning av lagerlayout.  

  

För att kunna planera layouten för ett färdigvarulager behöver produkternas egenskaper tas i 

beaktande, såväl som efterfrågan för produkterna (Ghiani et al. 2013). För att möjliggöra en 

planering av Emballator Växjöplasts färdigvarulager används därför deras flöden och 

produktionsprognos för 2018 som grund. 

 

På grund av detta anser författarna att det vore intressant att utvärdera Emballator Växjöplasts 

färdigvarulager samt utforma en optimeringsmodell med avseende på bland annat 

volymutnyttjande, plocktid samt säkerhet.  

 

En anledning till att företag håller lager är på grund av en underliggande förväntan hos kunder 

att vissa produkter alltid ska finnas tillgängliga. Svårigheter uppstår i att förutspå i vilken 

kvantitet produkterna behöver lagerhållas (Mercado 2008). I och med ökad lagerföring 

uppstår högre kostnader vilket företag hanterar genom lagerstyrning (Ali, Madaan, Chan & 

Kannan 2013). Vidare har företag målsättningen att hålla kapitalbindning på en genomsnittligt 

låg nivå men att fortfarande säkerställa att hög servicenivå uppnås och att 

produktionsstörningar undviks (Storhagen 2011). Syftet med lagerstyrning är att ta beslut 

gällande kvantitet att lagerföra för att minimera lagerkostnaden och kapitalbindning (Ali et al. 

2013). För att hantera oväntat stor variation i efterfrågan och ledtid och därmed undvika 

brister vilket resulterar i exempelvis missnöjda kunder, använder företag säkerhetslager 

(Beutel & Minner 2012). Säkerhetslagret beror i sin tur både på vilken servicenivå företaget 

har lovat sina kunder samt i vilket utsträckning efterfrågan och ledtiden generellt fluktuerar 

(Mercado 2008). 

  

En stor del av logistikens totalkostnader utgörs av lagerhållning (Mayer et. al 2009 se 

Roodbergan et al. 2014). Ökad konkurrens tvingar företagen att minska sina kostnader för att 

vara konkurrenskraftiga (Torkul, Yilmaz, Selvi & Cesur 2016; Lau, Nakandala & Shum 

2016). Att aktivt arbeta med sin lagerstyrning blir därmed kritiskt för många företag. 

Lagerstyrning är en viktig del för att möjliggöra kostnadsminimering samt kunna hålla en hög 
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servicenivå (Babai et al. 2009). Detta är två motsägelsefulla aspekter att ta i beaktande vid 

lagerstyrning eftersom det är utmanande att hålla kapitalbindningen låg utan att servicenivån 

blir lidande. Vidare är det inte heller ekonomiskt försvarbart att hålla en servicenivå på 100%, 

då detta skulle kräva enormt stort lager. Syftet med lagerstyrning blir således att hitta en 

balans mellan att minimera kostnaderna och samtidigt kunna uppnå en hög servicenivå 

(Mercado 2008). I och med ökad efterfrågan på produktvariation samt osäkra ledtider 

gällande påfyllning av lagret, blir det allt svårare att upprätthålla denna balans (Babai et al. 

2009). Kort sagt, för att nå framgång måste företag säkerställa att risken för brist på produkter 

och andra lagerproblem reduceras. Detta för att kunna minska kostnader samtidigt som 

kundernas behov tillfredsställs (Chou, Lu & Tang 2012). 

  

Genom lagerstyrning kan hög servicenivå säkerställas samtidigt som kapitalbindning 

kontrolleras (Stock & Lambert 2001). Kostnader som kan elimineras genom lagerstyrning kan 

ses som onödig. Det kan i sin tur tolkas som en förlust för Emballator Växjöplast. Detta 

strider mot deras övergripande filosofi att eliminera förluster såsom i kostnader och tid 

(Emballator Växjöplast 2017d). Emballator Växjöplast ser själva möjligheter att reducera 

kostnader genom att förbättra sin lagerstyrning (Lager- och logistikchef 2018.02.14).  

 

På grund av detta anser författarna att det vore intressant att utvärdera Emballator Växjöplasts 

färdigvarulager samt utforma en optimeringsmodell genom att, utöver de tidigare nämnda 

aspekterna, även ta hänsyn till kapitalbindning och servicenivå.  

  

Att en ettårig prognos används beror på att ettårig prognostisering är, enligt Ghiani et al. 

(2013), mellanlång. Mellanlång prognostisering används för att styra lager samt bestämma 

placering för produkter i färdigvarulagret (ibid.). Författarna ansåg därför att Emballator 

Växjöplasts produktionsprognos för 2018 var lämplig att använda som grund till 

optimeringsmodellen samt utvärdering av färdigvarulagret.  

 

En optimeringsmodell för Emballator Växjöplasts färdigvarulager ska tas fram. 

Problematiken här är, enligt Tritantaphyllou (2000), att identifiera vad som är optimalt när 

flertalet kriterium ska tas hänsyn till. Modellen tar hänsyn till volymutnyttjande, plocktid, 

säkerhet, kapitalbindning samt servicenivå och resultatet måste därmed sammanväga alla 

dessa aspekter för att hitta en optimal lösning. För att möjliggöra detta används multi-criteria 

optimization som metod för att identifiera en optimeringsmodell. Eftersom det är 
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problematiskt, enligt Tritantaphyllou (2000), att optimera med flertalet kriterium skulle det 

därför vara av intresse att undersöka hur sådan optimering kan gå till med hänsyn till 

aspekterna volymutnyttjande, plocktid, säkerhet, kapitalbindning samt servicenivå. Detta 

skulle kunna vara till hjälp för andra företag i liknande situation. 

 

Vidare finns det olika typer av multi-criteria optimization vilka kräver olika förutsättningar 

(Bogdan et. al 2013). För att ta reda på vilken metod som är bäst lämpad eller möjlig givet en 

specifik situation krävs en utvärdering av de aspekter som ska optimeras. Hur de olika 

aspekterna prioriteras i jämförelse med varandra används även vid optimering med hjälp av 

multi-criteria optimization. Prioriteringarna som görs är inte alltid självklara och kan variera 

beroende på vem som gör värderingen (Ehrgott 2005). På grund av detta kan det vara av 

intresse för andra företag att inspireras av Emballator Växjöplasts prioriteringar samt 

resonemang kring dessa, vilket är anledningen till att det studeras i uppsatsen. Vidare är 

prioriteringarna en förutsättning som är kritisk för optimeringsmodellen. Därav kommer 

frågeställningen kring prioriteringarna att behandlas först. 

 

 

1.4 Frågeställningar 

 

1. Hur prioriterar och resonerar Emballator Växjöplast kring de olika aspekterna 

volymutnyttjande, plocktid, säkerhet, kapitalbindning samt servicenivå vid optimering 

utav deras färdigvarulager? 

2. Hur kan aspekterna volymutnyttjande, plocktid, säkerhet, kapitalbindning och 

servicenivå optimeras med multi-criteria optimization som metod i ett 

färdigvarulager? 

3. Hur kan Emballator Växjöplast förbättra sitt nuvarande färdigvarulager med avseende 

på volymutnyttjande, plocktid, säkerhet, kapitalbindning samt servicenivå baserat på 

deras interna flöden samt produktionsprognos för 2018? 
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1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Emballator Växjöplast prioriterar och resonerar 

kring de olika aspekterna volymutnyttjande, plocktid, säkerhet, kapitalbindning samt 

servicenivå kopplat till deras färdigvarulager. Vidare syftar uppsatsen till att redogöra för de 

steg som behövs tas vid en optimering av ett färdigvarulager med hänsyn till flera aspekter 

med multi-criteria optimization som metod för att vara till hjälp för andra företag inom 

liknande situation. Syftet med uppsatsen är även att utvärdera huruvida färdigvarulagret hos 

Emballator Växjöplast kan förbättras sett till volymutnyttjande, plocktid, säkerhet, 

kapitalbindning samt servicenivå. Denna utvärdering ska ske med hänsyn till interna flöden 

samt produktionsprognos för 2018. 

 

1.6 Avgränsning 

Studien kommer att avgränsas till Emballator Växjöplast och deras färdigvarulager samt 

produktion. Studien kommer att begränsas till den grundlayouten som finns på 

färdigvarulagret, alltså placering för in- och utlastning samt de mått som finns på 

lagerlokalen. Den begränsas även till samma utrymme där deras färdigvarulager är placerat i 

nuläget och till de färdiga produkter som ska förvaras där. Vidare kommer studien baseras på 

Emballator Växjöplasts produktionsprognos samt deras flöden under 2018. 
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1.7 Disposition 

 
 
 

Modell 1: Dispositionsmodell (egen illustration). 
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2. Metod  

I metodavsnittet presenteras de metodval samt tillvägagångssätt som använts för 

genomförandet av studien. Studiens vetenskapliga angreppssätt, forskningsstrategi och design 

presenteras. Vidare beskrivs även de urval som legat till grund för studien. I metodavsnittet 

beskrivs även vilka typer av källor som legat till grund för studien samt hur det empiriska 

materialet har analyserats. Avslutningsvis förs även en diskussion kring kvalitetsmått och 

etiska överväganden samt hur dessa tillgodoses i studien. 

 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt och forskningsstrategi  

Den vetenskapliga ståndpunkt som valts för uppsatsen är positivismen, vilket, enligt Bryman 

& Bell (2017), innebär att godkänd vetenskap är sådan som uppfattas genom våra sinnen.  Det 

innebär även att vetenskap ska vara objektiv och att hypoteser grundas utifrån teori för att 

sedan prövas och utvärderas i kontrast till verkligheten (ibid.). 

 

All fakta och information i uppsatsen samlades in och inget antogs utifrån fördomar, känslor 

eller normer. Således är informationen som används i uppsatsen vad Bryman & Bell (2013) 

kallar, utifrån ett positivistiskt synsätt, godkänd vetenskap. Helt objektiv och värderingsfri 

forskning finns inte (Magne Holme & Krohn Solvang 1997). Författarna lade dock inte 

medvetet någon värdering i den information som samlats in eller på andra sätt medvetet 

påverkade resultatet, således upprätthölls ett objektivt förhållningssätt.  

 

I uppsatsen upprätthålls ett deduktivt angreppssätt, vilket, enligt Bryman & Bell (2017), 

innebär ett synsätt på relationen mellan praktik och teori där forskningen sker utifrån teori och 

ej tvärtom. Uppsatsens frågeställningar är därför grundade på teori inom ämnet och 

besvarades genom praktisk datainsamling.  
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Inom studier finns det två forskningsstrategier som kan användas, kvantitativ och kvalitativ 

(Bryman & Bell 2017). Både kvantitativ och kvalitativ forskning strävar efter att skapa en 

bättre förståelse av bland annat människor, grupper och institutioner. Den stora skillnaden 

mellan kvantitativ och kvalitativ metod är att insamlad information inom kvantitativ metod 

kvantifieras. I kvalitativ metod är det forskarens uppfattning och tolkning av information som 

är grunden, där informationen är sådan att den inte går att kvantifiera. I många hänseenden 

kan metoderna fördelaktigen användas tillsammans som komplement till varandra (Magne 

Holme & Krohn Solvang 1997) vilket även gjordes i uppsatsen.  

 

Frågeställning 1 är av kvalitativ art. För att besvara frågeställningen krävdes en djupare 

beskrivning från respondenten vilket gjordes med hjälp av kvalitativa datainsamlingsmetoder. 

Däremot är frågeställning 2 både av kvalitativ och kvantitativ art. Frågeställningen är 

kvantitativ eftersom kvantifiering av data gjordes samt att optimeringsmodellen innehåller 

matematiska beräkningar. Vidare baserades beräkningarna delvis på kvalitativ information i 

form av teori samt empiriskt insamlad data. Gällande frågeställning 3 är denna baserad på 

författarnas tolkning av analysen i frågeställning 2 där förbättringsmöjligheter för Emballator 

Växjöplasts färdigvarulager lyfts fram. Frågeställning 3 är därmed av kvalitativ art.  

 

2.2 Forskningsdesign  

Den forskningsdesign som valts till uppsatsen är fallstudie. Denna design innebär, enligt 

Bryman & Bell (2017), ingående studerande av en organisation, plats, person eller händelse. 

Enligt Yin (2014) är fallstudie en lämplig design vid frågeställningar av beskrivande karaktär 

och vid studier av aktuella skeenden. Fördelar som upplevs med fallstudier är att det är en 

forskningsdesign som möjliggör hantering av många olika typer av empiriskt material såsom 

exempelvis dokument, intervjuer samt observationer (Denscombe 2016; Yin 2014). Genom 

att samla in olika typer av information blir bilden av fallet fylligare (Patel & Davidsson 2011). 

 

I uppsatsen har endast ett fall studerats vid en specifik tidpunkt, Emballator Växjöplast. Det 

empiriska materialet har insamlats både genom intervjuer, observationer samt data som 

tillhandahållits av företaget.  
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Vidare påstår Bryman & Bell (2017) att det är vanligt förekommande med både kvantitativa 

och kvalitativa forskningsstrategier inom en fallstudie, vilket även kommer gälla i denna 

studie. 

2.3 Urval  

I uppsatsen gjordes huvudsakligen två avgörande urval, val av fallföretag samt val av 

respondent som låg till grund för den empiriska datainsamlingen.  

 

2.3.1 Fallföretaget  

Fallföretaget valdes eftersom det i ett tidigt skede var tydligt att fallföretaget hade möjlighet 

att genomföra samarbetet med författarna. Urvalet som gjordes var således ett 

bekvämlighetsurval. Detta är, enligt Bryman & Bell (2017), ett urval baserat på vad som finns 

tillgängligt för forskaren vid tillfället. 

 

2.3.2 Respondenter 

Urvalet av respondenter till insamlandet av data till uppsatsen var inte slumpmässigt baserad 

då antalet möjliga respondenter som var tillräckligt insatta i ämnet var begränsat. Detta 

innebär, enligt Bryman & Bell (2017), att data insamlad från respondenter förmodligen inte 

går att generalisera.  

 

Lager- och logistikchef valdes som respondent då han kunde tillhandahålla information som 

behövdes. Detta var exempelvis information om hur lagret ser ut och vilken produktion de 

förväntar sig för 2018. Här var således valet av respondent ändamålsenligt. Det innebär, enligt 

Merriam (1994), att forskare väljer respondenter som besitter kunskapen om ämnet som 

forskaren önskar förstå. I detta fall var området Emballator Växjöplast verksamhet och lager. 
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2.4 Datainsamling  

Insamlad data är antingen primär eller sekundär. Det som avgör om datan är primär eller 

sekundär är huruvida den är insamlad av forskaren själv eller av andra parter (Bryman & Bell 

2017).  

 

2.4.1 Primärdata 

Primärdata kännetecknas, enligt Bryman & Bell (2013), av information som samlats in utifrån 

ett specifikt syfte, av författarna själva. Den data som insamlas är därför väl anpassad utefter 

en specifik kontext och frågeställning därför är primärdata fördelaktig att använda i den 

bemärkelsen. Däremot är insamlingsprocessen kopplad till primärdata ofta tidskrävande och 

dess användning blir därmed inte ekonomiskt försvarbart i alla situationer (ibid.).   

 

Vid studerandet av fallet samlades primärdata in och denna presenteras i kapitel 4. Denna 

bestod utav intervjusvar från respondent samt observationer på färdigvarulagret hos 

Emballator Växjöplast. För att utnyttja mötestiden väl och säkerställa att författarna fick svar 

på frågor de behövde planerades alla möten i förhand och information som saknades 

fastställdes.  

 

2.4.1.1 Intervjuer 

 

Med intervju menas både intervju där forskaren möter respondenten och där intervju 

genomförs över till exempel ett telefonsamtal. Till skillnad från intervjuaren, som vill ha svar 

på sina frågor, ser inte alltid respondenten nyttan i att svara. Det kan då behövas motivation 

från intervjuarens håll. Ett alternativ är att när syftet med intervjun klargörs och nyttan för 

respondenten förklaras. Det är även viktigt att förtydliga på vilket sätt respondentens bidrag 

kommer att användas och om det är anonymt eller ej (Patel & Davidson 2011).  

 

Två aspekter som behöver tas i beaktandet vid intervjuer är grad av standardisering och 

strukturering. Vid låg grad av standardisering formuleras frågorna under intervjun och ställs i 

den ordning som känns lämplig i stunden. En hög grad av standardisering är viktig då svaren 

från olika respondenter ska jämföras. En låg grad av strukturering kännetecknas av att 
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respondenten får ett stort svarsutrymme istället för förutbestämda svarsalternativ, vilket är 

mer vanligt förekommande vid hög grad av strukturering. En hög grad av strukturering är 

lämplig vid kvantitativa undersökningar. En kvalitativ intervju brukar ha en låg grad av 

strukturering men graden av standardisering kan variera, ett annat ord som används för detta 

är semistrukturerade intervjuer (Patel & Davidson 2011). Semistrukturerade intervjuer 

kännetecknas som en intervju utförd med hjälp av en intervjuguide, där intervjuns specifika 

teman är fastställda i förväg. En semistrukturerad intervju måste heller inte utgå från den 

ordning som är fastställd i intervjuguiden. Vidare finns det även möjlighet att formulera 

följdfrågor på plats (Bryman & Bell 2017).  

 

Målet med kvalitativa intervjuer är att undersöka och fastställa egenskaper hos något (Patel & 

Davidson 2011). Respondenten får gärna påverka riktningen i en kvalitativ intervju men det är 

viktigt för forskaren att fortfarande se till att få svar på de frågor som behövs (Magne Holme 

& Krohn Solvang 1997). 

 

En teknik som kan användas vid intervjuer är “tratt-teknik”, vilken grundas på att börja med 

öppna frågor som sedan mynnar ut i mer specifika frågor. På detta sätt får respondenten stort 

utrymme att svara till en början, vilket är motiverande. Vid intervjuer är det viktigt att inte 

använda värdeladdade, svåra eller oklara ord (Patel & Davidson 2011).  

 

För att säkerställa att all information samlas upp vid en intervju kan anteckningar föras. Det är 

då viktigt att förtydliga vad som skrivits inom kort tidsperiod från att intervjun hålls. Ett annat 

alternativ är att spela in vad respondenter säger under intervjun, på detta sätt kommer allt som 

sägs med men det kan vara tidskrävande att sedan transkribera vad som sagts. Vid 

transkribering är det kritiskt att inte påverka informationen utan ha i åtanke att talspråk och 

skriftligt språk naturligt skiljer sig åt (Patel & Davidson 2011). En annan aspekt som är viktig 

att ta hänsyn till vid inspelning är att det måste godkännas av respondenterna och kan även 

påverka deras svar, även om de inte påstår sig ha något problem med att bli inspelade (Magne 

Holme & Krohn Solvang 1997; Patel & Davidson 2011).  

 

Intervjuerna som gjordes för studien var av kvalitativ natur då målet var att samla information 

kring färdigvarulagret. Eftersom respondentens svar inte jämfördes med andra svar var en låg 

grad av standardisering och strukturering användbar. På detta sätt kunde följdfrågor som dök 

upp under intervjun ställas samt att ordningsföljden på frågorna kunde anpassas till vad som 
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kändes bäst vid intervjutillfället. På så vis låg fokus vid att skapa en stor förståelse vid 

informationen som gavs och se till att allt uppfattades korrekt samt att inga viktiga aspekter 

glömdes bort. En tratt-teknik användes för att inte leda respondenten åt något håll. 

Intervjuerna spelades även in, efter respondentens godkännande, för att säkerställa att ingen 

relevant information exkluderades eller misstolkades.  

 

För datainsamling gällande frågeställning 1 och 2 hölls en kvalitativ intervju med Lager- och 

logistikchef på Emballator Växjöplast baserad på en intervjuguide (se bilaga 1).  

 

2.4.1.2 Observationer 

  

Det finns, enligt Bryman och Bell (2017), sex huvudsakliga observationstekniker: 

strukturerad observation, systematisk observation, deltagande observation, icke-deltagande 

observation, ostrukturerad observation och enkel observation.  

 

Vid strukturerade observation använder sig forskaren av förutbestämda regler för att styra 

observationen och säkerställa att datainsamlingen sker på ett systematiskt sätt. Där icke-

deltagande observation används så iakttar observatören snarare än att delta i den miljön som 

studeras. Vidare är detta två observationstekniker som ofta kombineras (Bryman & Bell 

2017).  

 

Vid insamling av information om det nuvarande färdigvarulagret hos Emballator Växjöplast 

har bland annat observationer används som metod. De observationstekniker som användes vid 

datainsamling var strukturerad samt icke-deltagande observation. Strukturerad observation 

har använts eftersom att författarna vid observationstillfället i förväg har bestämt vad för 

information som är relevant för studien att samla in under observationen. Exempel på vad 

författarna bedömde som relevant information var diverse mått i färdigvarulagret som 

behövdes för att beskriva färdigvarulagrets nuläge samt möjliggöra artikelplacering. Vidare 

har observationerna varit av icke-deltagande art då författarna inte aktivt har deltagit i den 

studerade miljön utan snarare har iakttagit färdigvarulagret och därmed situationen.  
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2.4.1.3 Sammanställning insamling av primärdata  

 

Person Insamlingsmetod Datum Ämne 

Lager- och 

logistikchef 

Möte 

Intervju 

2018.02.14 Introduktion av företag samt 

färdigvarulager. 

  

Lager- och 

logistikchef 

Intervju 2018.04.11 Intervju angående företagets 

prioriteringar samt resonemang. 

Lager- och 

logistikchef 

Observation 2018.05.08 Mätning av pallplatser/ställage  

 Lager- och 

logistikchef 

 

Mejlkonversationer 

2018.01.29-

2018.05.15 

 Diverse underlag och 

förtydliganden 

Tabell 1: sammanställning datainsamling (egen illustration). 

 

2.4.2 Sekundärdata  

Sekundärdata är insamlad av andra aktörer än författarna själva. Genom att använda sig utav 

sekundärdata kan tids- samt kostnadsbesparingar uppnås. Det finns även möjlighet att utföra 

djupare analyser då den tid som sparats istället kan läggas på analysering. Däremot är det 

viktigt att ha i åtanke att informationen kan vara av bristande kvalitet då den insamlats i annat 

syfte. Det är således viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt vid användandet av sekundärdata 

(Bryman & Bell 2013).  

 

För att uppnå kunskap och förståelse kring uppsatsens ämnesområde samlades sekundärdata 

in. Denna hämtades främst från vetenskapliga artiklar och böcker. När de olika aspekterna 

lyfts fram används främst källor skrivna tidigast fem år bakåt i tiden men undantag gjordes för 

bland annat välkända modeller. Gällande information om nuläget används endast källor 

skrivna tidigast fem år bakåt i tiden. Kapitel 3, teori, består helt av sekundär data. 
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Vidare samlades även sekundärdata in från fallföretaget vilket användes vid optimeringen. 

Information var inte skapad för studiens ändamål av författarna och är således sekundärdata.  

 

2.4.2.1 Dokument  

 

I studien har även interna företagsspecifika dokument används vid optimeringen av 

färdigvarulagret. Exempel på företagsdokument är ritning över färdigvarulagret samt excelfil 

över artiklar och tillhörande information. 

 

2.5 Analysmetod  

I analyskapitlet analyseras det teoretiska och empiriska materialet enligt respektive 

frågeställning. Exempelvis analyseras frågeställning 1 med hjälp av mönsterjämförelse medan 

frågeställning 2 analyseras med hjälp av bland annat multi-criteria optimization. 

 

2.5.1 Frågeställning 1  

“Hur prioriterar och resonerar Emballator Växjöplast kring de olika aspekterna 

volymutnyttjande, plocktid, säkerhet, kapitalbindning samt servicenivå vid optimering utav 

deras färdigvarulager?” 

 

Det finns flera olika sätt att analysera empiriskt material. En lämplig analysteknik för 

fallstudier är enligt Yin (2014) mönsterjämförelse. Vid mönsterjämförelse sätts en teoretisk 

referensram upp innan datainsamlingen äger rum, vilket det empiriska materialet sedan 

jämförs mot. Om det går att hitta kopplingar mellan det förutbestämda mönstret och det 

empiriska materialet stärks den interna validiteten inom studien (ibid).  

 

Vid analys av frågeställning 1 gjordes en mönsterjämförelse. Teori kring de olika aspekterna 

samlades in och jämfördes sedan, efter datainsamling, med det empiriska materialet. Här 

ställs teori om aspekterna mot hur Emballator Växjöplast resonerar kring dessa. Stämmer det 

empiriska materialet överens med teorin så stärks den interna validiteten i uppsatsen.  
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2.5.2 Frågeställning 2 

“Hur kan aspekterna volymutnyttjande, plocktid, säkerhet, kapitalbindning och servicenivå 

optimeras med multi-criteria optimization som metod i ett färdigvarulager?” 

 

Analysen för frågeställning 2 grundades på teori kring optimeringsmetoden multi-criteria 

optimization samt på det empiriska och teoretiska materialet kring de olika aspekterna. Det 

empiriska materialet inkluderar både Emballator Växjöplasts resonemang och prioriteringar 

kring de olika aspekterna samt data såsom tid att plocka pallar, mått över lagret, höjd på pall 

med olika många kartonger och information om artiklarna, såsom årsvolym. Fallföretagets 

resonemang och prioritering kring aspekterna användes för fastställa typ av multi-criteria 

optimization metod som skulle användas samt de olika aspekterna skulle prioriteras i 

optimeringen. Det teoretiska materialet kring aspekterna användes för att forma den 

matematiska modellen som krävs av optimeringsmetoden. 

  

2.5.3 Frågeställning 3  

“Hur kan Emballator Växjöplast förbättra sitt nuvarande färdigvarulager med avseende på 

volymutnyttjande, plocktid, säkerhet, kapitalbindning samt servicenivå baserat på deras 

interna flöden samt produktionsprognos för 2018?” 

 

Analysen för frågeställning 3 baseras på analysen för frågeställning 2 och utvärderar 

Emballator Växjöplasts nuvarande färdigvarulager baserat på optimeringsmodellen som tagits 

fram i de olika stegen i analysen för föreställning 2. Utifrån modellen och utvärderingen 

presenteras även kortsiktiga och långsiktiga förbättringsmöjligheter. 
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2.5.4 Multi-criteria optimization  

Beslutstagande innebär ofta att ta hänsyn till mer än ett kriterium. Problematiken blir att hitta 

en kombination där utfallet blir så optimalt som möjligt (Triantaphyllou 2000). För att kunna 

utforma en optimeringsmodell för Emballator Växjöplast med hänseende till 

volymutnyttjande, plocktid, säkerhet, kapitalbindning samt servicenivå, används multi-criteria 

optimization som metod.  

 

Multi-criteria optimization, även kallad multi-objective optimization, är en metod som ofta 

används där beslut ska fattas och ämnar identifiera en optimal lösning i specifika situationer. I 

metoden sätts flertalet variabler mot varandra för att hitta olika kombinationer vilka utefter 

utvalda prioriteringar blir optimala (Chiandussi, Codegone, Ferrero & Varesio 2012). Inom 

multi-criteria optimization finns flera olika varianter; the main criteria method, single 

objective problem samt Pareto optimization (Bodgan et al. 2013). 
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2.5.5 Analysmodell 

 

 

 

Modell 2: Analysmodell (egen illustration). 
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Frågeställning 1 genererade teori kring de olika aspekterna, volymutnyttjande, plocktid, 

säkerhet, kapitalbindning samt servicenivå. Denna teori behövdes även till frågeställning 2 

som vidare krävde teori kring multi-criteria optimization-metoder, förpackningar, 

förvaringsmetoder samt artikelplacering. Den teoretiska referensramen låg till grund för den 

insamlade empirin vilken inkluderar Emballator Växjöplasts prioriteringar och resonemang 

kring de olika aspekterna samt produktionsprognos m.m som behövdes som indata till den 

matematiska modellen. Teori och empiri kring aspekterna analyseras tillsammans i analysen 

för frågeställning 1. All insamlad teori analyseras tillsammans med all insamlad empiri i 

analys för frågeställning 2. Till frågeställning 3 användes analysen för frågeställning 2 för att 

utvärdera Emballator Växjöplasts färdigvarulager och ge både kortsiktiga och långsiktiga 

förbättringsförslag. 

 

2.6 Kvalitetsmått  

Trovärdighet och äkthet är två kriterier som kan användas för att bedöma en kvalitativ studie. 

Trovärdighet går att dela upp i fyra delar: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. Den förstnämnda innebär att studien utförs enligt gällande regler samt att 

resultatet delas till exempelvis respondenter för att säkerställa att författarna har uppfattat 

situationen korrekt. Den andra, överförbarhet, handlar om huruvida studien är överförbar på 

en annan situation. Pålitlighet innebär ett transparent förhållningssätt genom studien, där alla 

faser och steg dokumenteras och kan granskas av oberoende parter för att säkerställa att 

studien utförts på ett korrekt sätt. Den sista, konfirmering betyder att den som utför studien 

inte ska påverka inriktning och resultat efter personliga åsikter. Forskaren ska vara objektiv 

till studien i så hög grad som möjligt (Guba & Lincoln 1994 se Bryman & Bell 2017). 

 

Utöver att resultatet delades till alla som medverkat i uppsatsen skickades även 

respondenternas svar, efter att de renskrevs, tillbaka till respondenterna för att bekräfta att allt 

uppfattats korrekt. På så vis ökar uppsatsens tillförlitlighet. Genom att tydligt redovisa de 

olika stegen och metoder som används i studien kan utomstående enklare avgöra om studiens 

resultat är överförbar i andra kontexter. Under studiens gång har oberoende parter 

kontinuerligt granskat författarnas arbete vilket ökar studiens pålitlighet. Konfirmeringsmåttet 
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uppfylls genom att resultat och inriktning inte påverkats av författarnas egna åsikter utan 

gjordes efter bästa förmåga objektivt. 

 

Äkthet, kan i sin tur delas upp i rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 

katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Rättvis bild förklaras med att studien ska 

upprätthålla en rättvis bild av respondenternas åsikter. Resterande kriterier handlar om att 

studien ska hjälpa den grupp som studeras (Guba & Lincoln 1994 se Bryman & Bell 2017). 

Av dessa ansåg författarna att katalytisk och taktisk autenticitet är tillämpbara i denna studie. 

 

Katalytisk och taktisk autenticitet handlar om huruvida studien möjliggör för respondenterna 

att förändra sin situation samt om de fått bättre förutsättning för att göra detta i och med 

studien. (Guba & Lincoln 1994 se Bryman & Bell 2017). 

 

Författarna uppfyller kravet för rättvis bild genom att efter bästa förmåga inte tolka 

respondenternas svar eller ta dessa ur sitt sammanhang. Utifrån studien, anger författarna 

möjliga förbättringsförslag för fallföretaget och har därmed givit fallföretaget bättre 

förutsättningar och möjligheter att förbättra sin situation, vilket på så vis uppfyller 

kvalitetsmåtten katalytisk och taktisk autenticitet. 

 

2.7 Etiska överväganden 

Forskare behöver finna en balans mellan den allmänna nyttan med en studie och skydd mot 

insyn i respondenternas livsförhållanden (Patel & Davidson 2011). Individer får inte utsättas 

för skada, såväl psykisk som fysisk (Bryman & Bell 2017; Patel & Davisson 2011). De får 

inte heller kränkas eller förödmjukas (Patel & Davidson 2011). Det finns, enligt Bryman & 

Bell (2017) ett antal forskningsetiska principer vilka är viktiga att ta hänsyn till vid 

vetenskapliga undersökningar: informationskravet, samtyckeskravet, anonymitetskravet, 

nyttjandekravet samt falska förespeglingar.  

  

Informationskravet bygger på att medverkande parter bör bli upplysta om studiens syfte 

(Bryman & Bell 2017; Patel & Davidsson 2011). Detta krav har tillgodosetts genom att 

fallföretaget samt dess respondenter som utgjort grunden för studien har fått tagit del av 

studiens syfte.  
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Samtyckeskravet handlar om frivillighet, fallföretagets samt respondenternas medverkan ska 

byggas på frivillighet från deras sida. Följaktligen, ska de när som helst kunna avbryta sin 

medverkan (Bryman & Bell 2017; Patel & Davidson 2011). Att delta i studien har varit 

frivilligt både för fallföretaget och respondenterna, vilket ligger i linje med samtyckeskravet. 

  

För att tillgodose anonymitetskravet bör medverkande parter behandlas med konfidentialitet. 

Det är således viktigt att personuppgifter placeras bortom tillgång för obehöriga (Bryman & 

Bell 2017; Patel & Davidson 2011). I studien har fallföretaget samt dess respondenter 

erbjudits anonymitet, vilket gör att även anonymitetskravet har uppfyllts. Författarna har inte 

heller tagit med någon personlig information om respondenterna som inte är nödvändig för 

studien. Däremot har författarna i samråd med fallföretaget kommit överens om att 

anonymitet inte är ett krav för deras medverkan i studien och fallföretaget har därmed nämnts 

vid namn.  

  

Nyttjandekravet grundar sig i att den insamlade information endast ska användas i syfte till 

den utförda forskningen (Bryman & Bell 2017; Patel & Davidsson 2011). I enlighet med 

nyttjandekravet har information som samlats in i studien endast använts för studiens syfte. 

 

Falska förespeglingar betyder att forskare inte ska vilseleda respondenterna genom att ge falsk 

eller förvirrande information under studiens gång (Bryman & Bell, 2017), vilket författarna 

till uppsatsen anser vara kritiskt för att säkerställa att studiens utfall inte påverkas. Författarna 

har därför inte givit någon falsk eller förvirrande information och har heller inte undanhållit 

information som hade kunnat påverkat studiens utfall. Således, har inga falska förespeglingar 

förekommit.   
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2.8 Författarnas delaktighet  

Författarna har under studiens gång varit lika delaktiga då arbetet i huvudsak har gjorts 

tillsammans. Alla kapitel i studien har skrivits av båda författarna men avsnitt inom kapitlen 

har, för att underlätta det praktiska arbetet, delats upp mellan författarna. Båda författarna har 

dock läst igenom och satt sig in i alla delar i studien. För de delar av studien där diskussion 

och analys har behövts har detta skett författarna emellan. 

 

Där intervjuer har använts som insamlingsmetod hade författarna olika roller där den ena 

författaren hade huvudsakligt ansvar för att leda intervjun medan anteckningar fördes av den 

andra författaren.  

 

Under studien har även observation använts för att samla information kring fallföretagets 

färdigvarulager. Även under observationen tog respektive författare olika roller för att 

underlätta arbetet. Rollfördelningen var uppdelad på så vis att en författare hade ansvar över 

själva mätningen av lagret och anteckningar fördes av den andra författaren.  
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2.9 Metodsammanfattning  

 Metodsammanfattning  
Vetenskapligt angreppssätt och 
forskningsstrategi  

- Positivistiskt synsätt 
- Deduktivt angreppssätt 
- Kvalitativ med kvantitativa inslag 

 
Forskningsdesign  - Enfallsstudie med en analysenhet  
Urval  - Bekvämlighetsinriktat  

- Ändamålsinriktat  

Datainsamling  - Primärdata:  
 Semistrukturerade intervjuer  
 Möten 
 Observationer  

 
- Sekundärdata:  
 Artiklar  
 Litteratur  
 Dokument från företaget  

 
Analys  - Mönsterjämförelse  

- Multi-criteria optimization  
Kvalitetsmått  - Trovärdighet  

 Tillförlitlighet  
 Överförbarhet  
 Pålitlighet  
 Konfirmering  
 

- Äkthet 
 Rättvis bild  
 Katalytisk autenticitet  
 Taktisk autenticitet 

Etiska överväganden  - Informationskrav- Information om 
studiens syfte.  

- Samtyckeskrav- Frivillig 
medverkan.  

- Anonymitetskrav- Anonymitet har 
erbjudits.  

- Nyttjandekrav- Insamlad 
information används endast för 
studiens syfte.  

- Falska förespeglingar- Inte ange fel 
eller vilseledande information. Inte 
dölja information som kan påverka 
utfallet.  

 
 

Författarnas delaktighet  - Lika fördelning  
Tabell 2: Metodsammanfattning (egen illustration). 
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3. Teori  

I teoriavsnittet hittas den teoretiska referensramen som är uppbyggd för studien. Först lyfts 

teori kring de olika aspekterna volymutnyttjande, plocktid, säkerhet, kapitalbindning samt 

servicenivå, vilka färdigvarulagret ämnas optimeras utefter fram. Sedan beskrivs designval, 

vilket inkluderar exempelvis layout och artikelplacering. Slutligen presenteras även teori 

kring multi-criteria optimization. 

 

3.1 Volymutnyttjande 

För tillverkningsföretag som är små eller mellanstora är begränsat utrymmet på lagret vanligt 

förekommande (Tsao 2013), de produkter som behöver lagerhållas utöver ett företags 

kapacitet får istället lagerföras hos externa parter (Lee & Elsayed 2005). Att lagra externt 

tenderar dock att vara kostsamt på lång sikt (Ghiani et al. 2013). 

 

Hur stor andel av ett lagers volym som används kan mätas i volymutnyttjande, vilket är ett 

sätt att mäta ett lagers effektivitet. Lagrets effektivitet påverkas av dess layout (Ghiani et al. 

2013), exempelvis har smalare gångar sagts kunna öka effektiviteten och lagringsyta på lagret 

samt i liten skala, även minska icke-effektiv transporttid. (Bond 2013a). Vidare påverkar även 

val av artikelplacering hur mycket utrymme som krävs på lagret (Lee & Elsayed 2005). 

 

Obalans mellan lagernivåer och lagringsutrymme kan även leda till ökad fysisk belastning på 

grund av mer hantering av godset, större risk för olyckor samt brister i kvalitet och service till 

kunder, på grund av att mer tid går åt att hantera godset samt ökad risk att få slut på produkter 

(Denis, St-Vincent, Imbeau & Trudeau 2006). 
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Från avsnittet volymutnyttjande tar författarna med sig till analysen att det är vanligt 

förekommande med begränsade utrymmen för små och mellanstora tillverkningsföretag och 

att företag drabbade av detta kan få lagra externt, vilket kan vara kostsamt. Att 

volymutnyttjande påverkas av hur lagret är utformat är också något författarna tar med sig 

till analysen. Vidare tar författarna med sig att storleken som behövs på lagret påverkas av 

artikelplaceringen. 

 

 

3.2 Plocktid 

Plockningsprocessen är den mest komplicerade processen i ett lager (Apsalons & Gromov 

2017). Orderplockning är känd som den mest kostnadsdrivande operativa processen i ett 

lager. Det har således många gånger varit fokus för kostnadsreducering. (Cardona, Rivera & 

Martínez 2012). Den kan mätas i operativa mått såsom transporttid och hämtningstid per 

order och kan således användas som ett mått på lagrets effektivitet.  

 

Orderplockande är en tids- och resurskrävande process eftersom den till stor del kräver 

mänsklig hantering. Eftersom det är ett repetitivt arbete kan människor bli bättre på det över 

tid genom upplärning. Trots att upplärning kan vara värdefullt för att effektivisera processer i 

företag är det ofta förbisett i orderplockning. Matematiska lösningar för att planera 

plockningen har tagits fram men dessa ger inte en komplett bild över den riktiga verkligheten. 

Forskning visar på att genom upplärning av anställda kan inte bara effektiviteten öka utan det 

gör det även enklare att fördela och planera hela arbetet på lagret. Exempel på detta är att det 

visar sig vara fördelaktig att placera de mest långsamma anställda i den zon som arbetar 

fortast för att personen ska få mer erfarenhet (Grosse & Glock 2015). 

 

Tiden det tar att plocka en order minskar om transportsträckan trucken kör blir kortare (Bond 

2013a). Detta eftersom transporttiden beror på distansen som körs men det finns även 

forskning gjord där andra faktorer såsom påverkan från utförda svängar räknas in. Vilken 

hastighet trucken håller vid plockning påverkar också transporttiden (Celik & Süral 2016). 

Vidare påverkas transporttiden i sin tur starkt av hur lagret är utformat (Gu, Goetschalckx & 
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McGinnis 2010 se Roodbergen et al. 2014; Celik & Süral 2016). I många fall är påverkan på 

den totala tiden genererad av att göra svängar omöjlig att bortse från. I lagermiljöer kan 

hastigheten minska med upp till 80% när svängar görs. Ungefär hälften av tiden för 

orderplockning utgörs av transport mellan olika artiklar som ska plockas (Celik & Süral 

2016). Genom simulationer är det även bevisat att en optimal artikelplacering reducerar 

orderplockningstiden (Fumi et al. 2013). Om högfrekventa artiklar placeras nära in- och 

utlastning så minskar åtkomsttiden och därmed tiden det tar att plocka en order (Lumsden 

2012).  

 

Att plocktid är kostnads- och tidskrävande process som ofta hamnat i fokus för förbättringar 

är något författarna tar med sig till analysen. Något annat de tar med sig är att plocktiden 

beror på transportsträckan och de antal svängar trucken behöver göra. Plocktiden beror 

även på truckens hastighet, vilket i sin tur beror på val av truck. Författarna tar även med sig 

att plocktiden påverkas av vilken artikelplacering och layout som används på lagret. 

 

 

3.3 Säkerhet  

Allvarliga arbetsolycka sker dagligen. Förutom att de drabbade anställda får lida psykiskt 

och/eller fysiskt påverkas även företagen och samhället ekonomiskt (de Vries, de Koster & 

Stam 2016). Många av dessa arbetsskador uppstår i lagermiljöer och det är därmed kritiskt att 

i lagermiljöer säkerställa att en hög säkerhet upprätthålls (Jones 2010). Vidare så ökar även 

pressen som sätts på företag för att jobba proaktivt för att säkerställa att olyckor på lagret 

minimeras och att säkerheten upprätthålls (De Koster, Stam & Balk 2011). För att undvika 

olyckor och hålla hög säkerhet på lagret är det viktigt att beslut som fattas kring lagerlayout 

tas med säkerhet i åtanke. Exempelvis bör alla gångar vara öppna, lättillgängliga och vara fria 

från gods för att möjliggöra passage på ett säkert sätt och säkra de anställdas 

arbetsförhållanden. Det är även kritiskt att utrymningsvägar inte blockeras för att säkerställa 

anställdas säkerhet (Jones 2010). Vidare kan faktorer som smala gångar och intensiteten på 

aktiviteterna öka risken att krocka i ”saker” eller andra fordon, vältningar samt trängsel (Celik 

& Süral 2016).  
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Säkerhet har under åren undersökts inom flera aspekter (de Vries, de Koster & Stam 2016), 

bland annat trötthet (Åkerstedt et al. 2002 se Vries et al. 2016) och stress (Cooper & 

Cartwright 1994 se Vries et al. 2016). Forskning visar på att ledarskap och särskilt 

säkerhetsförebyggande ledarskap är viktigt i motverkandet av arbetsskador på lager (de Vries, 

de Koster & Stam 2016). Enligt Dittmann (2016) kräver ett säkert operativt lagerarbete en 

kombination av inställning, kultur, mätning och processer. Alla i byggnaden behöver tänka på 

säkerheten dagligen och det är allas ansvar. Denna inställning startar dock i toppskiktet på 

företagen, genom att cheferna fastställer att säkerheten är första prioritet. Det är dock 

viktigare att cheferna sedan håller sitt ord och inte låter andra viktiga aspekter, såsom 

produktivitet, avkastning eller kvalitet, prioriteras före (ibid.). 

 

För nästan hälften av anställda involverade i arbetsskador krävs åtminstone en dag frånvaro 

från jobbet. För företagen innebär detta en inverkan på deras finanser, rykte och kan påverka 

dem juridiskt, vilket gör det lätt att förstå varför det ligger i företagens intresse att reducera 

dessa skador. En undersökning från US Bureau Labor Statistics (2012) se Vries et al. (2016) 

visar att 4,5 % av heltidsanställda lagerarbetare i USA har råkat ut för olyckor jämfört med 

3,5 % inom gruvarbete och 3,1 % inom byggarbete. TNO (2012) se Vries et al. (2016) har 

identifierat riskfaktorer som bland annat finns i lagermiljöer: ofta hög omsättningshastighet 

(Min 2007 se Vries et al. 2016), oregelbundna arbetstider (McMenamin et al. 2007 se Vries et 

al. 2016) samt varierande arbetsvolymer (De Koster et al. 2011 se Vries et al. 2016). Vidare 

kan även förklaringen vara att industrin är arbetsintensiv och kräver mycket hantering av 

material (Goode et al. 2014 se Hofstra et al. 2018), att stora truckar rör sig inom lagret relativt 

nära andra arbetare samt att arbetet sker under tidspress (De Koster et al 2011 se Hofstra et al. 

2018). 
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3.3.1 Arbetsmiljölagen  

I Arbetsmiljölagen lyfts arbetsgivarens skyldigheter gentemot arbetstagaren att exempelvis 

bibehålla en viss säkerhet på arbetsplatsen fram (Arbetsmiljöverket 2017).  

 

Enligt 3 kap. 2 § av Arbetsmiljölagen (SFS 2002:585) framgår att: 

“Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 

utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som 

kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa 

eller olycksfall undanröjs.” 

 

Vidare framgår i 2 kap. 3 § av Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) att:  

“Arbetslokal ska vara utformad och inredd att den är lämplig från 

arbetsmiljösynpunkt.” 

 

Betryggande skyddsåtgärder ska enligt 2 kap. 4 § av Arbetsmiljölagen (SFS 2003:365) även:  

“vidtagas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande.” 

 

Från avsnittet om säkerhet tar författarna med sig till analysen att lagermiljö är en farlig 

arbetsmiljö sett till arbetsskador och detta skadar både de anställda som råkar ut för 

skadorna men även företagen som anställt de som skadas. Vidare tar de med sig att 

säkerheten påverkas av vilken layout lagret har. Författarna tar även med sig att företag, 

enligt svensk lag, måste se till att arbetsplatsen är säker, psykiskt och fysiskt. 
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3.4 Kapitalbindning 

Genom att produkter lagerförs binder dessa kapital i lager. Målsättningen är att 

kapitalbindningen ska hållas på en så låg nivå som möjligt och frigöra kapital, vilket 

möjliggörs genom att lagerföra så få produkter som möjligt och därmed ha en hög 

omsättningshastighet. Däremot är det kritiskt att säkerställa att nivån är så pass hög för att 

undvika produktionsstörningar, upprätthålla servicenivån samt möjliggöra ett effektivt 

utnyttjande av hanteringsutrustningen. Vid hög omsättningshastighet krävs det att lagret fylls 

på mer frekvent, vilket i sin tur gör produkt- och materialflödet mer känsligt och belastningen 

på hanterings- och transportutrustning ökar (Storhagen 2011).  

 

Med kapitalbindning menas ofta det genomsnittliga kapital som binds i lagret vilket beror på 

produkternas anskaffningsvärde samt genomsnittliga lagernivåer. Därmed påverkas den 

genomsnittliga kapitalbindningen av hur stort säkerhetslager ett företag har eftersom 

säkerhetslagret påverkar den genomsnittliga lagernivån och på så sätt kapitalbindningen 

(Storhagen 2011).    

 

Kapital är en begränsad resurs och har ett pris i form av exempelvis räntor och 

alternativkostnader. Genom att binda kapital i lager genom lagerföring av produkter, hindras 

företag från att använda kapitalet på annat vis och kan därmed gå miste om ett eventuellt 

intäktsöverskott som kapitalet hade givit från bästa alternativa användningsområde. Detta gör 

det viktigt för företag att kontrollera sin kapitalbindning (Rushton et al. 2014).  

 

Produktion kan vara antingen lagerorderstyrd eller kundorderstyrd. Vid lagerorderstyrd 

produktion tillverkas standardprodukter mot lager medan en kundorderstyrd produktion 

initierar produktionen av den kundspecifika varan först när kunden har lagt en order. Däremot 

förekommer även många kombinationer “mellan dessa”. Fördel med kundorderstyrd 

produktion är att kapitalbindningen är lägre jämförelsevis med lagerorderstyrd produktion 

(Storhagen 2011).   
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3.4.1 Omsättningslager  

Omsättningslager är det lager som används för att täcka kundernas prognostiserade 

efterfrågan (Thomopoulos 2015) inom en viss given tidsperiod. Omsättningslagret uppstår på 

grund av att inleveranser skiljer sig från förbrukningen både vad gäller takt och kvantitet 

(Rushton, Croucher & Baker 2014).  

 

Genomsnittliga lagernivåer räknas ut genom att ta omsättningslager/2 + säkerhetslager. 

Vidare påverkar genomsnittlig lagernivå i sin tur kapitalbindningen. Ju högre genomsnittlig 

lagernivå, desto mer kapital binds i lager. Vidare påverkas även genomsnittlig lagernivå av 

det säkerhetslager företag använder (Storhagen 2011). Tillsammans utgör omsättningslagret 

och säkerhetslagret företags totala lager (Thomopoulos 2015). 

 

3.4.2 Säkerhetslager  

Säkerhetslager är det extra lager företag använder vilket ämnar täcka upp om den verkliga 

efterfrågan överstiger den prognostiserade (Thomopoulos 2015: Rushton, Croucher & Baker 

2014) eller om ledtiden blir längre än förväntat (Thomopoulos 2015: Kumar & Evers 2015) 

Det är således viktigt att ha en pålitlig efterfrågeprognos och ju mer den överensstämmer med 

verkligheten, desto mindre säkerhetslager behövs och mindre produkter behöver därmed 

lagerhållas (Thomopoulos 2015).  

 

Hur stort säkerhetslager ett företag väljer att ha är starkt påverkat av efterfrågans och 

ledtidens karaktär (Kumar & Evers 2015) och ju mer efterfrågan och ledtiden fluktuerar desto 

större säkerhetslager tenderar företag att ha. Vidare påverkas säkerhetslagernivån även utav 

vilken servicenivå företaget vill uppnå (Thomopoulos 2015).  

 

Att kapital binds vid lagring av produkter är något författarna tar med sig till analysen. De 

tar även med sig att kapitalbindning innebär en förlust av intäkter och borde därmed hållas 

på en låg nivå samt att den blir lägre då produktion sker mot order istället för mot lager. 

Författarna tar även med sig att företag använder säkerhetslager för att upprätthålla en hög 

servicenivå vid variationer i ledtid eller efterfrågan. 
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3.5 Servicenivå  

Servicenivå definieras på många olika sätt. En av de vanligaste tolkningarna är sannolikheten 

att efterfrågan över ledtid inte överstiger det lager som finns tillgängligt. En annan tolkning 

är andelen av efterfrågan över ledtid som kan tillgodoses av det lager som finns tillgängligt i 

jämförelse med den totala efterfrågan (Thomopoulos 2015). 

 

Kundfokus har blivit allt mer centralt för företag och det är därmed är kritiskt att se till sina 

kunders behov och önskemål för att säkerställa sin verksamhet (Storhagen 2011). Vidare är 

det även en förutsättning att leverera en hög servicenivå till sina kunder för att vara 

framgångsrik (Rushton et al. 2014). Detta eftersom ett företags vinst är kopplat till den 

servicenivån de levererar till sina kunder (Ghiani et al. 2013). Det är även viktigt att 

säkerställa att den servicenivå som erbjuds är konkurrenskraftig och ligger i linje med, eller 

överträffar, konkurrenternas. För att möjliggöra detta måste företag ha en medvetenhet 

gällande kunders krav och företagets egna prestation gällande servicenivå (Rushton et al. 

2014). Vidare är servicenivån en aspekt som behövs tas i åtanke vid fastställandet av 

lagernivåer då lagernivåerna påverkar till den grad produkter finns tillgängliga för kunderna 

(Stock & Lambert 2001). Målet för företag är att upprätthålla högsta möjliga servicenivån 

med lägsta möjliga lagernivåer (Thomopoulos 2015). Vidare kan servicenivån påverkas av 

obalans mellan lagernivåer och lagringsutrymme tillgängligt på lagret (Denis et al. 2006). 

 

Att upprätthålla en hög servicenivå är kostsamt och binder generellt mycket kapital i lager 

(Stock & Lambert 2001). En balans mellan den angivna servicenivån samt kostnaden för 

motsvarande måste upprätthållas. I bild 3 visas relationen mellan kostnader för service samt 

servicenivå. Här illustreras svårigheten att ekonomiskt försvara en väldigt hög servicenivå. Ju 

närmre servicenivån ligger “perfekt service”, alltså 100%, desto dyrare är det att åstadkomma 

i praktiken. Exempelvis är en ökning med två procentenheter från 95% till 97% mycket mer 

kostsam än en ökning från 70% till 72%. Ju högre servicenivån är desto mindre tenderar 

denna ökning att öka kunders uppfattning av den erbjudna servicen vilket vidare inte 

motiverar en 100% servicenivå (Rushton et al. 2014; Lumsden 2012).  
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Bild 3: Illustration av relationen mellan kostnad för service och servicenivå (Rushton et al. 

2014, s. 45). 

 

Vanligtvis delas ett företags lager upp i två olika typer: omsättningslager och säkerhetslager 

där omsättningslagret ämnar täcka kundernas prognostiserade efterfrågan och säkerhetslagret 

används om den verkliga efterfrågan överstiger den tidigare prognostiserade efterfrågan 

(Thomopoulos 2015; Manatkar, Karthik, Kumar & Tiwari 2016) samt om ledtiden blev längre 

än förväntad (Thomopoulos 2015; Kumar & Evers 2015). 

 

3.5.1 Leveransservice  

Att på ett effektivt sätt uppfylla kundens förväntningar är det huvudsakliga målet för 

tillverkande företag. Hur de uppfyller dessa kan sammanfattas under begreppet 

leveransservice som i sin tur kan delas upp i fyra olika delar; lagertillgänglighet, leveranstid, 

leveransprecision och leveranssäkerhet. Lagertillgänglighet är ett företags förmåga att 

leverera direkt från lager när order kommer, alltså huruvida om de har produkten som önskas 

redo på lager eller ej. Leveranstid är tiden mellan orderläggning och leverans av produkten. 
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Leveransprecision är huruvida företaget levererar i överenskommen tid. Leveranssäkerhet 

innebär att företaget ska leverera i rätt tid, med rätt kvantitet, på rätt plats och i rätt storlek 

(Lumsden 2012). 

 

Trots att leveranssäkerhet är viktigt, finns det en del negativa aspekter. Det finns ett tydligt 

samband mellan leveranssäkerhet och exempelvis kapitalbindning, då en högre 

leveranssäkerhet ofta ökar kapitalbindningen. En hög leveranssäkerhet kan även innebär ett 

lägre resursutnyttjande och då orsaka en högre tillverkningskostnad (Lumsden 2012).  

 

Från avsnittet om servicenivå tar författarna med sig till analysen att ett företags framgång 

och vinst är kopplat till dess servicenivå men att det dock inte är lönsamt att ha en 

hundraprocentig servicenivå. Vidare tar de också med sig att servicenivån påverkas av 

tillgängligt lagringsutrymme.  
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3.6 Designval 

I följande avsnitt beskrivs de olika beslut som behöver fattas vid skapande och 

omorganisering av lager. 

 

3.6.1 Layout 

Layout av lager bör utformas på så sätt att varje system uppfyller sina bestämda krav. Det är 

även viktigt att ha de generella kraven för lagret i åtanke såväl som ett konsekvent val av 

layout för alla ytor i lagret (Roodbergen et al. 2014). 

 

När lagerlayout bestäms är det viktigt att tänka på vilka aktiviteter som ska utföras i lagret och 

hur dessa är kopplade till varandra. Aktiviteter som har mycket utbyte mellan sig, i form av 

antingen material eller information, bör ske i närhet av varandra (Ghiani et al. 2013). 

 

Vid design av lager är målsättningen att möjliggöra för en hög fyllnadsgrad, minska 

transportarbetet samt säkerställa att det är enkelt att både identifiera var respektive artikel är 

placerad men även att den är lättillgänglig. Däremot är det inte möjligt att ha en fyllnadsgrad 

på 100% eftersom det måste finnas plats att hantera produkterna. Vidare är det även viktigt att 

säkerställa att en hög fyllnadsgrad inte kraftigt försvårar hantering och förflyttning av gods då 

detta är förenligt med högre kostnader. Minska transportarbetet möjliggörs genom att 

arbetsområden inom lagret placeras på lämpliga ställen för att undvika onödig flytt och 

hantering. Om det är svårt att hitta produkterna på lager kommer detta att leda till längre 

hanteringstid. Vidare ökar hanteringstiden om artiklarna är placerade på svårtillgängliga 

ställen. Det är därmed viktigt att vid design av lager säkerställa att produkterna kan placeras 

på så vis att det enkelt går att både identifiera de och plocka de (Lumsden 2012).  

 

Lagrets design påverkar både hantering av gods samt lagring av dessa. Att ha både en effektiv 

hantering och en effektiv lagring är målsättningen vid design av lager, dock är dessa 

motsägelsefulla. En maximal användning av lagerytan gör det extremt svår att komma åt 

artiklarna och försvårar därmed hanteringsarbetet enormt. Genom att exempelvis fylla hela 

lagret med fristaplade pallar hade lagringsutrymmet utnyttjas maximalt men det hade blivit 

svårt att plocka dessa pallar om det är olika produkter i lagret. Hanteringseffektiviteten hade 
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exempelvis varit maximal om godsenheter hade placerats på golvet bredvid varandra. Denna 

lagring hade gjort det enkelt att både lokalisera respektive pall samt plocka denna vilket hade 

gett låga operativa driftskostnader. Lagerdesignen behöver därmed vara en kompromiss 

mellan dessa för att uppnå en sån kostnadseffektiv lösning som möjligt (Lumsden 2012).   

 

3.6.1.1 Grunddesign 

Traditionellt sett kan lager vara designade på tre olika vis. Det första är en linjär layout (se 

figur 1) där mottagning av de lagerhållna produkterna sker på motsatt sida av utlastningen av 

samma produkter. Designen är fördelaktig när produkterna genomgår samma process i lagret 

och utrymmet är långsmalt med ett högt antal produkter i omlopp (Ghiani et al. 2013). 

 

 

Figur 1: Linjär lagerlayout (egen illustration). 

 

Ett andra alternativ är U-formade lager (se figur 2). Här sker mottagning och utlastning på 

samma sida av lagret. På detta sätt kan samma utrymme användas för både mottagning och 

utlastning beroende på vad som behöver användas för tillfället. U-formade lager är passande 

vid ett lägre antal produkter i omlopp (Ghiani et al. 2013). 
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Figur 2: U-formad lagerlayout (egen illustration). 

 

Det tredje alternativet kallas hybridformade lager (se figur 3), där mottagning och avlastning 

kan ske på angränsande sidor på lagret. Denna layout är passande vid ett lågt antal produkter i 

transit med lager placerade i fyrkantiga byggnader. Hyllor kan placeras både parallellt och 

horisontellt mot mottagningen och beslutet kring det beror på förutsättningarna för 

mottagning och utlastning (Ghiani et al. 2013). 

 

Figur 3: Hybridformad lagerlayout (egen illustration). 
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3.6.1.2 Förpackningar  

 

Hur produkter förvaras på ett lager kan ske på olika sätt, valet av detta är en viktig del i 

utformningen av lagret. Det är vanligen tre olika sätt som används, vilka beror på vilken typ 

av produkt som förvaras, värdet av produkten samt den genomsnittliga kvantitet som säljs. 

Den första kan översättas till primärförpackning och är det emballage som kommer i kontakt 

med den färdiga produkten och är den enheten som kunden sedan tar emot. Är kunden även 

slutkund är dessa förpackningar vanligtvis designade för att locka slutkunden att köpa 

produkten. Det andra sättet är sekundärförpackning, vilken innehåller en eller fler 

primärförpackningar (Ghiani et al. 2013). Ett annat alternativ är att förvara produkterna på 

pall, vilket är ett vanligt sätt att förvara produkter på. Fördelen med detta är att de är lätta att 

förflytta med till exempel truckar, de kan hålla en stor volym och hög vikt. De möjliggör även 

en hög nyttjandegrad av utrymme på ett lager eftersom de kan staplas på varandra i olika höjd 

(Ghiani et al. 2013; Lumsden 2012). De låter inte heller produkterna stå direkt på golv eller 

mark vilket gör att produkterna till viss del skyddas från väta och smuts (Ghiani et al. 2013). 

 

Val av utrustning och system baseras till stor del på vilken typ av produkt som ska hanteras 

samt hur frekvent produkter efterfrågas. På grund av detta har den som utformar lagret sällan 

stort spelrum. Generellt brukar tyngre och större produkter förvaras på pallar på pallplatser.  
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3.6.1.3 Förvaringsmetoder  
 

 

 

Bild 4: Pallar staplade i block (från Ghiani et al. 2013, s. 219). 

 

Bild 4 visar ett statiskt ställage där pallar staplas i block som separeras med gångvägar, vars 

bredd beror på vilken typ av truck eller annan maskin som används för att plocka pallarna. 

Denna förvaringsmetod är fördelaktigt med ett begränsat antal produkter med lång 

hållbarhetstid som flyttas i stora kvantiteter och inte väldigt frekvent. Sättet är mindre dyrt 

och mycket flexibelt då inte kräver några större investeringar i infrastruktur (Ghiani et al. 

2013). 
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Bild 5: Traditionellt pallställage (från Ghiani et al. 2013, s. 219). 

  

Bild 5 visar ett traditionellt pallställage, ett annat statiskt ställage som ger direkt tillgång till 

alla pallar och är lämplig för att förvara stora volymer (Ghiani et al. 2013). Det är viktigt att 

säkerställa att pallställagen är byggda så de klarar av den vikt som förvaras (Kostrzewski 

2017). Det är den vanligaste lagringsmetoden i industrins färdigvarulager (Kostrzewski 2017; 

Lumsden 2012). Höjden på ställagen samt bredden på gångarna mellan ställagen beror även 

här på vad för maskin som används för att plocka pallarna (Ghiani 2013). Däremot är det vid 

denna typ av ställage en del plats som går åt till transportgångar vilket leder till att golvytan 

inte nyttjas lika effektivt som vid exempelvis djuplagring (Lumsden 2012).  

 

 

Bild 6: drive in (vänster) och drive-through (höger) (Ghiani et al. 2013, s. 220). 

 

Ett annat ställage är ”drive in/drive-through” (bild 6). Dessa påminner om ovannämda men är 

fördelaktigt då det lagras en typ av produkt, oftast säsongsberoende och minskar risken för 

skador på förpackningarna. I detta ställage förvaras pallarna på djupet och truckarna kan köra 

in i ställagen för att lasta in eller lasta ut pallar. Detta medför dock att de pallar som lastas in 

först hamnar längst in och kommer således att lastas ut sist (Ghiani et al. 2013). 
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Bild 7: Multilevel shelving (Ghiani et al. 2013, s. 221). 

 

Multilevel shelving (se bild 7) innebär att stapla enheter, inte pallar, för uppnå olika höjden 

och olika längder mellan staplarna och olika djup mellan hyllorna. Detta är en relativt 

ekonomisk lösning som tillåter förvaring av i produkter i endast primär- och 

sekundärförpackningar (Ghiani et al. 2013). 

 

 

Bild 8: Cantilever racks (Ghiani et al. 2013, s. 221). 
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Cantilever racks är ett hyllsystem (se bild 8). Detta är lämpligt för förvaring av långa och 

otympliga produkter såsom rör, stålplattor och profiler, i olika längd. Dessa hyllor hittas oftast 

utomhus (Ghiani et al. 2013). 

 

 

Bild 9: Mobila pallställage (Ghiani et al. 2013, s. 221). 

 

Mobila pallställage (bild 9) är en dyrare lösning där ställage kan flyttas i sidled för att 

möjliggöra vägar mellan ställagen när pallarna ska plockas. Mobila pallställage används för 

produkter som hanteras med låg frekvens eftersom tiden för att plocka inkluderar att vänta på 

att öppna gångarna (Ghiani et al. 2013; Lumsden 2012).  
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Bild 10: Karusellager (Ghiani et al. 2013, s. 221). 

 

Karuseller (bild 10) är motordrivna system där hyllorna kan flyttas samtidigt, både vertikalt 

och horisontellt för göra produkterna tillgängliga för plockaren. De möjliggör lagring av 

många små enheter i små volymer och gör inlastning tidseffektivt. Lösningen är inte lämplig 

för stora volymer och väldigt tunga enheter. Karusellager är även väldigt dyrt då det kräver 

stora investeringar (Ghiani 2013). 

 

 

Bild 11: live pallet racks (Ghiani et al. 2013, s. 222). 

 

Live pallet racks: ställage som har rullspår placerade i sluttande hyllor som möjliggör pallarna 

att glida över dem (se bild 11). Pallarna är placerade på den högsta punkten på hyllorna och 

flyttas tack vare gravitationen med en begränsad hastighet till andra sidan av hyllan. Hyllorna 

fylls alltså från ena sidan och plockas från den andra, vilket möjliggör att de som lastas in 

först, plockas först. Denna lösning är användningsbar för lager som har ett stort antal pallar 

per produkt (Ghiani et al. 2013). Däremot förutsätter metoden transportgångar på båda sidor 

och att samma typ av produkt förvaras i respektive rad (Lumsden 2012).  
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Bild 12: Push-back-hyllor (fritt från Ghiani et al. 2013, s. 222). 

 

Push-back-hyllor (se bild 12) är liknande lösning till live pallet racks. Hyllorna lastas dock in 

och lastas av från en enda sida. Vid inlastning pressas pallarna uppåt och vid utlastning 

pressas pallarna neråt (Ghiani et al. 2013). 

 

 

Bild 13: Djuplagring och fristapling (Lumsden 2012, s. 497). 

 

Djuplagring och fristapling av pallar (se bild 13) är en metod där pallar placeras både på 

djupet och höjden direkt på golvytan. Fördelen med denna metod är att lagerutrymmet 

utnyttjas maximalt. Däremot är det svårt att nå pallarna som är placerade längre in eftersom 

de pallar framför måste flyttas. Vidare är inte metoden lämplig om produkterna har kort 

hållbarhet eller om produkterna är tunga eftersom all vikt hamnar på den pallen som är 

placerad längst ner. Därmed passar sig inte djuplagring och fristapling när det finns många 

olika produkter. Det är även viktigt att pallarna placeras stabilt på varandra för att säkerställa 

att inga anställda blir skadade (Lumsden 2012).  

 

Automatiserat lager är ett lager där både in- och utlastning sker automatiserat, oftast med 

hjälp av en maskin som går på spår (Ghiani 2013). Det är en mycket dyrbar initial investering 

men med låga rörliga kostnader i och med att lagerpersonal inte behövs i samma utsträckning. 

Däremot krävs det i ett pallager ett högt godsflöde på ca 100 pallar per timme för att 

investeringen ska löna sig (Lumsden 2012).   
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3.6.1.4 Placering av ställage  
 
En klassisk lagerlayout kan bestå av hyllor eller pallplatser parallellt uppställda med gångar 

emellan som används när produkter ska hämtas (se bild 14). Tvärmittgångar mellan hyllor kan 

användas för att dela upp gångarna i delgångar mellan hyllorna. I tvärmittgångar plockas inget 

från hyllorna utan dessa gångar används för att byta delgång för att i ett senare steg nå den 

pall-eller hyllplats som efterfrågas. Mindre klassiska typer av layouter är ”Fishbone” och 

”Flying V” (Roodbergen et al. 2014). 

 

 

Bild 14: Visualisering av klassisk lagerlayout (Roodbergen, Vis & Taylor 2014, s. 3308). 

 

“Flying V” och “Fishbone” är två modernare lagerlayouts som utvecklades 2009 

(Venkitasubramony & Adil 2016). “Fishbone” är uppbyggd med två diagonala gångar 

formade som ett ”V” (se bild 15) (Cardona, Rivera & Martínez 2012). 
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Målet med en ”Fishbone” layout är minskade transportdistanser inne på lagret 

(Venkitasubramony & Adil 2016). Enligt Cardona, Rivera & Martínez (2012) kan 

transportdistansen minska med 20 %, vilket är fördelaktigt för det operativa arbetet. Däremot 

är layouten mindre fördelaktig om plockningslistan är lång (Venkitasubramony & Adil 2016). 

 

 

Bild 15: Visualisering av Fishbone layout (Cardona, Rivera & Martínez 2012, s. 366). 

 

 

Att valet av lagerlayout är ett kritiskt beslut vid lageroptimering är något författarna tar med 

sig till analysen. De tar även med sig att de olika layouterna är fördelaktiga för olika syften 

och olika förutsättningar på lagret. Författarna tar också med sig till analysen att val av 

utrustning på lagret och val av layout påverkar varandra. 
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3.7 Artikelplacering 

Storleken som behövs på lagret påverkas av vilken variant av artikelplacering som används 

(Lee & Elsayed 2005). Litteraturen lyfter flertalet möjliga artikelplaceringar och de mest 

frekvent använda är fast artikelplacering, slumpmässig artikelplacering samt ABC-

klassificiering (Pang & Chan 2017) 

 

3.7.1 Fast artikelplacering 

Vid fast artikelplacering ges varje produkt en specifik plats på lagret vilken är tillägnad 

produkten även när platsen är tom. Detta innebär att det är enklare för den som plockar ordern 

att veta var produkten är placerad (Pang & Chan 2017). Genom fast artikelplacering kan även 

lågfrekventa produkter tilldelas lagerplatser vilka är svårtillgängliga samtidigt som 

högfrekventa produkter kan tilldelas produkter nära in- och utlastning för att förenkla 

hanteringsarbetet. Däremot krävs det vid fast artikelplacering att respektive lagerplats kan ta 

produktens maximala lagringsvolym för att säkerställa att alla produkter har tillräckligt med 

lagringsutrymme (Ghiani et al. 2013).  

 

3.7.2 Slumpmässig placering 

Ett tillvägagångssätt för artikelplacering är ”random storage assignment policy”, vilket 

innebär att produkter placeras på slumpmässigt tilldelade tomma platser. Detta innebär att 

sannolikheten att produkten hamnar på en viss plats är lika stor för alla de tomma platserna 

(Ghiani et al. 2013).  Genom att alltid placera produkter på den lediga plats som är närmast 

ingången till lagret kan transportsträckan för produkterna minska, förutsatt att 

omsättningshastigheten är låg. Denna metod kallas “closest open location” (Gu 2005 se Pang 

& Chan 2017). 
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3.7.3 ABC-klassificering 

En annan artikelplacering är ”ABC storage assignment policies”, vilken handlar om att 

placera de mest frekvent efterfrågade produkterna på de platser där de är mest lättillgängliga. 

Högfrekventa produkter klassificeras då som A-produkter, de som är mindre högfrekventa är 

klassificerade som B-produkter och de produkter som har lägst frekvens klassificeras som C-

produkter (Roodbergen et al. 2014). Detta kan göras med användning av Pareto’s Law (80-

20-regeln), vilket innebär att 20 % av de lagerförda produkterna står för 80 % av efterfrågan 

(Pang & Chan 2017). Varje klassificering har sedan ett eget utrymme på lagret. Inom varje 

tilldelat utrymme kan produkterna sedan placeras slumpmässigt inom sin klassificering 

(Roodbergen et al. 2014). Denna metod är att föredra när omsättningshastigheten på lagret är 

hög (Gu 2005 se Pang & Chan 2017). Inom ABC klassificering finns flera varianter. Till 

exempel kan varje plockgång vara tilldelad en klassificering, där A-produkter är placerade på 

de hyllrader som är närmast utlastningen och C-produkter placerade på de längst bort, (bild 

16, övre raden till höger) eller kan A-produkterna vara placerade längst fram på varje hyllrad 

med B-produkterna bakom och C-produkter längst bak (bild 16, övre raden, vänster). En 

variant på dessa är att placera A-produkter så nära utlastningen som möjligt, antingen utan 

andra restriktioner eller med en klassificering per hyllrad (bild 16, nedre raden) (Roodbergen 

et al. 2014). Syftet med ABC-klassificering är att minska transporttid och plocktid för de mest 

frekvent efterfrågade produkterna (Pang & Chan 2017). 
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Bild 16: Visualisering av ABC storage assignment policy (Fritt från Roodbergen, Vis & 

Taylor 2014, s. 3309). 

 

Från avsnittet om artikelplacering tar författarna med sig till analysen att olika 

artikelplaceringar är fördelaktiga för olika syften, exempelvis beroende på om kort plocktid 

eller stort lagringsutrymme prioriteras. 
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3.8 Sammanvägning aspekter  

Följande avsnitt presenterar en sammanvägning av de aspekter som presenteras och visar 

vilka aspekter som enligt teorin är motsägelsefulla mot varandra. 

 

 

Modell 3: Jämförelse kapitalbindning och servicenivå (egen illustration). 

 

Låg kapitalbindning är eftertraktat, det kräver dock att lagernivåerna är låga (Storhagen 

2011). Låga lagernivåer är dock negativt för servicenivån (Stock & Lambert 2001). Därav är 

de två aspekterna kapitalbindning och servicenivå motsägelsefulla till varandra. 

 

 

  

 

 

Modell 4: Jämförelse plocktid och volymutnyttjande (egen illustration). 

 

Högt volymutnyttjande är önskvärt (Ghiani et al. 2013), för att maximera volymutnyttjande på 

lager krävs dock förvaringsmetoder som djuplagring och fristapling, vilka i sin tur försvårar 

hanteringsarbetet (Lumsden 2012) och därmed förlänger plocktiden. Vidare ger en fast 

artikelplacering, enligt Pang & Chan (2017), den kortaste plocktiden men den kräver en stor 

yta, vilket sänker volymutnyttjandet (Ghiani et al. 2013). Därav är aspekterna motsägelsefulla 

till varandra. 
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Modell 5: Jämförelse kapitalbindning och volymutnyttjande (egen illustration). 

 

Kapitalbindning och volymutnyttjande är två aspekter som kan vara motsägelsefulla. Låg 

kapitalbindning är enligt Storhagen (2011) önskvärt medan volymutnyttjande enligt Ghiani et 

al. (2013) mäter lagrets effektivitet och ett högt volymutnyttjande är därmed målsättningen. 

Om den totala volymen är konstant och antal produkter i ökar kommer således 

volymutnyttjandet bli högre. Vid fler antal produkter i lager ökar även kapitalbindningen 

eftersom den enligt Storhagen (2011) beror på antal produkter som finns i lagret. Därmed 

finns det en konflikt mellan aspekternas målsättning.  

 

 

 

 

 

Modell 6: Jämförelse säkerhet och plocktid (egen illustration). 

 

 

Säkerhet och plocktid kan ses som två motsägelsefulla aspekter. Transporttiden, och därmed 

plocktiden, påverkas av vilken hastighet trucken kör (Celik & Süral 2016). Vidare är truckar i 

lagret enligt De Koster et al. (2011) se Hofstra et al. (2018) en riskfaktor för säkerhet i 

lagermiljöer vilken ökar vid högre hastighet på trucken. Därmed är säkerhet och plocktid två 

aspekter vars mål inte överensstämmer.  
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Modell 7: Jämförelse volymutnyttjande och säkerhet (egen illustration). 

 

Målsättningarna med att ha ett högt volymutnyttjande (Ghiani et al. 2013) och hög säkerhet i 

lagermiljöer (Jones 2010) är motsägelsefulla. Genom att exempelvis använda sig utav 

djuplagring och fristapling kan volymutnyttjandet enligt Lumsden (2012) maximeras. Vidare 

är det viktigt att säkerställa att pallarna är placerade stabilt för att dessa inte ska rasa på den 

som plockar pallarna (ibid). Ju högre dessa staplas desto mer ökar således volymutnyttjandet 

samtidigt som säkerheten riskeras (Lumsden 2012). Därmed kan inte ett maximalt 

volymutnyttjande uppnås på ett säkert vis och aspekterna är motsägelsefulla.  

 

 

 

 

Modell 8: Sammanställning motsägelsefulla aspekter (egen illustration). 

 

I modell 8 visas hur de fem aspekterna volymutnyttjande, plocktid, säkerhet, kapitalbindning 

och servicenivå är motsägelsefulla till varandra. Att uppnå varje aspekts målsättning är 

därmed komplicerat och det bör ske en avvägning mellan respektive aspekts mål för att uppnå 

den bästa lösningen.  En sådan avvägning kan, enligt (Erhgott 2005), göras med hjälp av 

multi-criteria optimization. 
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3.9 Multi-criteria optimization 

Beslut innebär nästan alltid konflikterande mål, genom att problem har behövts lösas optimalt 

har metoden multi-criteria optimization tagits fram. Finns det bara en variabel som beslutet 

ska baseras på (exempelvis bilens hastighet vid ett bilköp) är valet enkelt, då kommer det 

alternativ som utgör ett högre värde på variabeln (bilen med högst hastighet) att väljas. 

Komplexiteten ökar i takt med att beslutsvariablerna blir fler (hastighet, pris och 

bränslekonsumtion vid bilköp). En avvägning måste således göras angående vilken variabel 

som är viktigast att uppfylla. Genom att skapa olika kombinationer med olika värde av de 

olika beslutsvariablerna (exempelvis en bil med hög hastighet, högt pris och hög konsumtion) 

kan flera scenarier tas fram som sedan kan vägas emot varandra, beroende på hur 

beslutsfattaren värderar de olika beslutsvariablerna. Exempelvis om bilköparen föredrar en 

hög hastighet framför ett lågt pris och låg konsumtion kommer denna bil att väljas framför en 

med låg hastighet och lågt pris. Genom att beslutsfattaren sätter värde på de olika variablerna 

kan metoden multi-criteria optimization ge ett svar på vilket scenario som skulle ge den 

högsta nyttan för beslutsfattaren (Erhgott 2005). Något som är kritiskt för att utföra multi-

criteria optimization är att kvantifiera ibland icke-kvantifierbar data, vilket kan vara svårt men 

viktigt att det sker korrekt. Ett första steg i metoden är att identifiera sina aspekter och hur de 

ska utvärderas. Dessa behöver sedan rangordnas (Triantaphyllou 2000). 

 

Det finns främst tre olika variationer på multi-criteria optimization: main criteria method, 

single objective problem och Pareto optimization (Bogdan et al. 2013). 

 

3.9.1 The main criterion method 

En lösning väljs ut efter avvägningen mellan målkriterier vilka delas upp enligt målfunktion 

(objective function) och bivillkor (constraints). Målfunktionen optimerar matematiskt en av 

målkriterierna medan bivillkoren sätter begränsningar för övriga kriterier. Det vill säga ett 

huvudsakligt kriterium väljs ut för att optimeras och acceptabla värden, bivillkor, för de andra 

kriterierna definieras. Detta kan vara problematiskt eftersom många kriterier ska uppfyllas på 

samma gång och det är även svårt att fastställa bivillkor för respektive kriterium (Bogdan et 

al. 2013).  
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3.9.2 Single objective problem 

Det går även att omvandla problemet till ett single objective problem vilket innebär att de 

valda objective functions sätts in i en gemensam funktion (Bogdan et al. 2013). Den lösning 

som är de optimal är således den där summan av de utvalda objective functions ger högst 

värde (Triantaphyllou 2000). Problematiken med denna metod är när det finns olikheter 

mellan olika kriterier. För att skapa en gemensam funktion måste alla kriterier konverteras till 

samma enhet, ofta kostnader, vilket kan vara svårt och ofta inkorrekt (Bogdan et al. 2013). 

 

3.9.3 Pareto optimization 

En modell som kan ta hänsyn till mer än en objective function och constraint samtidigt är av 

högsta intresse. För att minimera subjektiviteten och stelheten av de klassiska metoderna har 

Pareto optimization föreslagits. Inom Pareto optimization är det centrala konceptet ”non-

dominated solution” (Bogdan et al. 2013; Liu, Mu & Yang 2015). Denna lösning måste 

uppfylla följande två krav: a, ingen annan lösning är överlägsen i minst ett kriterium. B, den 

är lika eller överlägsen med hänsyn till de andra objective functions. Vanligtvis så är 

lösningen inte unik utan består av ett antal acceptabla optimala lösningar (Bogdan et al 2013; 

Liu et al. 2015) och ingen aspekt kan öka i värde utan att en annan minskar i värde (Pareto 

optimal) (Kurnatowski et al. 2017). Dessa Paretolösningarna utgör den så kallade Pareto-

fronten (Pareto front) associerad med ett problem (Kurnatowski et al. 2017; Bogdan et al. 

2013). Paretofronten möjliggör ett välinformerat beslut att tas genom att visualisera ett stort 

urval av alternativ eftersom den innehåller lösningar som är optimala (Bogdan et al. 2013). 

Konstruktionen av en Paretofront kan vara väldigt komplex, till och med omöjlig att göra, 

beroende på problemet (Martínez-Iranzo, Herrero, Sanchis, Blasco & García-Nieto 2009). Det 

kräver även många uträkningar (Kurnatowski et al. 2017). 

Att det är svårt att hitta en optimal lösning när ett problem innehåller flera motsägelsefulla 

mål, är något författarna tar med sig till analysen. De tar även med sig att det krävs att göra 

en rangordning av de olika aspekterna inom en optimering samt att det finns tre olika 

metoder vilka alla kräver olika förutsättningar och ger olika bra utfall.  
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4. Empiri  

Empiriavsnittet innehåller data och information inhämtat från fallföretaget baserat på 

frågeställningarna och teoriavsnittet. Kapitlet börjar med empiri som är relevant för de första 

frågeställningarna, nämligen Emballator Växjöplast prioriteringar och resonemang kring de 

olika aspekterna. Vidare följer empiri som är kopplad till frågeställning 2, exempelvis ritning 

över färdigvarulagret samt mätningar som gjorts. 

 

4.1 Prioriteringar och resonemang 

Nedan följer empiri kring Emballator Växjöplasts prioriteringar och resonemang kring 

aspekterna. 

 

4.1.1 Säkerhet 

Säkerhet är den aspekt som Emballator Växjöplasts prioriterar som viktigast och den 

inkluderas även i företagets värdegrunder. Det är kritiskt att i verksamheten först och främst 

fastställa individens säkerhet. Vidare prioriteras aspekten högt för att säkerställa att 

arbetsstyrkan är stabil och att personalen är frisk eftersom det är dessa som utför arbetet. 

Detta är även viktigt för företaget att säkerställa på lång sikt. Vidare kan även skador bli 

kostsamma men det är individens säkerhet som är nummer ett (Lager- och logistikchef 

2018.04.11). Exempel på att Emballator Växjöplast prioriterar säkerhet i sin verksamhet är att 

de i nuvarande färdigvarulager har ett mellanrum mellan pallen och hyllplanet för att det ska 

vara säkert att plocka pallen utan kartonger rasar och skadar någon (Lager- och logistikchef 

2018.02.14). Mellanrummet är anpassat baser på höjden varifrån pallen ska plockas. Ett annat 

exempel är att de använder sig av tillbud, alltså utreder och förbättrar om något sker. De har 

även investerat i att byta ut lampor för att skapa mer mellanrum mellan översta hyllan på 

lagret och lamporna samt skapa ett bättre ljus i lokalen. Vidare använder sig Emballator 

Växjöplast även av riskbedömningar och skyddsombud (Lager- och logistikchef 2018.04.11). 
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4.1.2 Servicenivå 

Efter säkerhet prioriteras servicenivån eftersom även kvalitet inkluderas i Emballator 

Växjöplasts värdegrunder där kunden står i fokus. Vidare har även service identifierats som 

viktig genom de enkäter deras kunder vartannat år fyller i och det är således även därför 

servicenivå prioriteras. Att de skickar ut enkäter är ett exempel på hur Emballator Växjöplast 

prioritering kundfokus i sin verksamhet. Vidare prioriterar de servicenivå genom att de 

prioriterar leveranssäkerhet. De har en målsättning på sin leveranssäkerhet på 98,5% men 

hamnar oftast på 96 %, vilket de ändå anser är bra. Ett exempel på hur de prioriterar 

leveranssäkerhet i verksamheten är att de ständigt vill förbättra och utvecklas, när de når 

98,5% kommer förmodligen 99 % bli nästa mål. (Lager- och logistikchef 2018.04.11). 

 

4.1.3 Volymutnyttjande 

Efter servicenivå prioriteras volymutnyttjande. Detta är för att skapa pallplatser och utnyttja 

färdigvarulagret så effektivt som möjligt (Lager- och logistikchef 2018.04.11). Emballator 

Växjöplast har ett väldigt begränsat utrymme på sitt färdigvarulager och ser själva 

förbättringsmöjligheter med sitt färdigvarulager (Lager- och logistikchef 2018.02.14). 

Emballator Växjöplast jobbar med volymutnyttjande för att spara tid och extrahantering. Det 

som prioriteras främst är de stora kunderna som står för de stora volymerna. Genom att inte 

prioritera volymutnyttjande påverkas mycket annat negativt, de får ta in extra personal och det 

skapar allmänt kaos. Eftersom de är begränsade i utrymme är det viktigt att ha ordning och 

reda. Dåligt volymutnyttjande skapar även extrahantering i form av att personalen får utföra 

samma arbete flera gånger genom att flytta runt pallar för att frigöra platser på lagret 

tillfälligt, vilka placeras på andra ställen i byggnaden än deras angivna färdigvarulager. 

Volymutnyttjande prioriteras även för att företaget vill minska sin externlagring av produkter 

samt för att de vill spara tid och inte behöva anställa mer personal. Exempel på hur de 

prioriterar volymutnyttjande i sin verksamhet är att de väljer att externlagra de produkter som 

ska lagras länge för att de inte ska ta upp plats i färdigvarulagret (Lager- och logistikchef 

2018.04.11). 
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4.1.4 Plocktid 

Aspekten plocktid värderas som den fjärde viktigaste aspekten. Målsättningen för Emballator 

Växjöplast är att plocka och administrera ordrar på så kort tid som möjligt för att undvika att 

behöva anställa personal (Lager- och logistikchef 2018.04.11).  

  

Minska plocktiden är viktigt både ur ett ekonomiskt men även ett personalmässigt perspektiv. 

Grundtanken med att ha låg plocktid är således att företaget vill undvika att behöva anställa 

mer personal för att orderplockningen inte hinner göras med nuvarande personalstyrka. De 

mäter inte plocktiden på något sätt i dagsläget (Lager- och logistikchef 2018.04.11). Vidare 

menar Lager- och logistikchef (2018.04.11) att säkerhet även behöver tas hänsyn till vid 

plocktiden. Exempelvis om plocktiden ska minimeras kan detta kräva att personalen skulle 

vara oförsiktig, använda fel truck eller lyfta på ett felaktigt vis (ibid).  

 

4.1.5 Kapitalbindning 

Efter plocktid prioriteras en låg kapitalbindning. Aspekten prioriteras högre av 

ekonomifunktionen än av logistikfunktionen men båda önskar en lägre kapitalbindning. 

Logistikfunktion vill se till att fylla varje pallplats men ha mindre i lager totalt. Det blir till 

exempel mer lätthanterligt för lagerpersonal om en pallplats fylls med de sista 25 % som får 

plats, trots att detta orsakar mer kapitalbindning. Ett annat exempel på att kapitalbindning 

prioriteras bort är att de skickar fulla lastbilar till kunder utomlands istället för mindre 

sändningar, eftersom transportkostnaden blir lägre på det sättet. Vad som istället önskas, 

vilket påverkar kapitalbindning i positiv riktning, är en hög omsättningshastighet. Det skulle 

även vara svårt att sätta kostnader på alla aspekterna (Lager- och logistikchef 2018.04.11) 

 

 

  



 60

4.2 Indata  

I detta avsnitt presenteras den empiri som används som indata i optimeringsmodellen. Datan 

har samlats in genom intervju med respondent, observation och mätning på färdigvarulagret 

samt meljkonversationer med respondent. Avsnittet är uppdelat med avseende på respektive 

aspekt. 

 

4.2.1 Säkerhet 

För att säkerställa säkerheten på lagret krävs, enligt Lager- och logistikchef (2018.02.14), ett 

mellanrum mellan pallplatsens tak och kartongerna på respektive pallplats. Detta för att 

pallarna ska kunna tas ur sin plats på ett säkert vis, utan att kartonger ramlar ner som skulle 

kunna skada både de anställda men även produkterna (ibid). Vidare krävs det enligt Lager- 

och logistikchef (2018.05.08) olika stort säkerhetsavstånd beroende på vilken höjd pallplatsen 

är belägen. Gällande pallplatsen på första och andra våningen bör säkerhetsavståndet vara 

minst 8 cm. Däremot vid pallplatsen på översta våningen behövs ett avstånd mellan 

kartongerna och taket på 35 cm för att säkerställa säkerheten (ibid). 

 

4.2.2 Servicenivå 

Emballator Växjöplast har till största delen en kundorderstyrd produktion och startar inte sin 

produktion förrän de har en order (Lager- och logistikchef 2018.05.07). Vidare är deras 

efterfrågan relativt stabil (Lager- och logistikchef 2018.04.11). De har en leveranssäkerhet på 

96 % med 98,5 % som målsättning (Lager- och Logistikchef (2018.04.18). Anledningen att 

leveranssäkerheten inte når upp till sitt mål är, enligt Lager- och logistikchef (Lager- och 

logistikchef 2018.04.25) i 99 fall av 100 att de saknar gods på lagret.   
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4.2.3 Volymutnyttjande 

 

Illustration 1: ritning över färdigvarulager nuläge. (Fritt från internt dokument & Observation 

2018.05.08). 

 

Emballator Växjöplast förvarar sina produkter i kartonger på pall och deras färdigvarulager 

består av 13 olika ställage (se illustration 1) vilka kan inkludera tre potentiella pallplatser på 

höjden, beroende på hur höga pallar som staplas och 9-14 pallplatser på bredden. De olika 

pallplatserna är olika högt fyllda och det finns outnyttjat utrymme mellan pall och hyllplan på 

en del pallplatser (Observation 2018.05.08). Produkterna är placerade baserat på storlek men 

är rörligt placerade inom de olika storlekarna (Lager- och logistikchef 2018.04.25). 

Takhöjden på färdigvarulagret är 5,5-6 m hög (snedtak) (Lager- och logistikchef 2018.05.08). 

Ställagen är i sin tur uppdelade i hyllor som består av en, två, tre eller fyra pallplatser vardera. 

De hyllor som har större antal pallplatser har generellt ett tjockare hyllplan (se tabell 3). 
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Färg i illustration 1 Höjd på hyllplan 

 
15 cm 

 
13 cm första plan, 15 cm andra plan 

 
13 cm 

 
12 cm 

 
11 cm (10,5) 

Tabell 3: Tjocklek på hyllplan samt placering av dessa i ritning.  

 

 

I illustration 1 visas de markerade strecken i ställagen var en hylla börjar och slutar. 

 

 

Storlek kartonger Antal kartonger per pall Höjd 

Liten 24 155 cm 

Liten 30 185 cm 

Stor 12 131 cm 

Stor 16 171 cm 

Stor 20 210 cm 

Stor 24 (12x2) 263 cm 

Tabell 4: Höjd per pall beroende på storlek och antal av kartonger (Observation 2018.05.08). 
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Emballator Växjöplast har två olika storlekar på sina kartonger, “liten” och “stor” (se tabell 

4). Olika produkter lastas med olika många kartonger per pall och pallarna varierar därför i 

höjd (Observation 2018.05.08). 

 

Andel av produkter Frekvens på utleverans 

85 % 1 gång per vecka 

10 % 1 gång per månad 

5 % 1-4 gånger per år 

Tabell 5: Frekvens på utleverans per andel produkter (Lager- och logistikchef 2018.05.14). 

 

Hur ofta produkterna i genomsnitt levereras till kund varierar mellan produkterna, från en 

gång i veckan till en gång per år (se tabell 5). 

 

Typ av maskin Utnyttjandegrad snitt Utnyttjandegrad mål 

Monteringsmaskin 60 % 65 % 

Formsprut 75 % 80 % 

Tabell 6: Typ av maskin samt utnyttjandegrad i samma (Lager- och logistikchef 2018.05.14). 

 

Emballator Växjöplast har två olika typer av maskiner, en del är monteringsmaskiner som 

sätter samman halvfabrikat och den andra delen är formsprutmaskiner som gjuter produkter 

som antingen är färdigprodukter eller halvfabrikat som i så fall ska hanteras även i 

monteringsmaskin (Lager- och logistikchef 2018.02.14). Dessa har olika utnyttjandegrad och 

olika mål för utnyttjandegraden (se tabell 6). 100 % i utnyttjandegrad innebär 24 timmar per 

arbetsdag (Lager- och logistikchef 2018.05.15). 

 

Som bilaga (bilaga 2) finns ett kalkylblad över Emballator Växjöplasts färdiga produkter som 

förvaras på färdigvarulagret, samt respektive årsvolym, storlek på kartong, antal artiklar i 

varje kartong samt antal kartonger per pall. 
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4.2.4. Plocktid 

Aktivitet Tid  Sträcka 

Start, köra rakt fram, stopp 10 s 17 m 

Svänga 2 s 
 

Plocka pall + ställa ner, plan 1 11 s 
 

Plocka pall + ställa ner, plan 2 33 s 
 

Plocka pall + ställa ner, plan 3 47 s 
 

Tabell 7: Tid att utföra operativa moment på lager (Observation 2018.05.08) 
 

Emballator Växjöplasts målsättning är att plocktiden ska hållas inom ett intervall att de inte 

behöver nyanställa lagerpersonal för att hinna plocka alla ordrar (Lager- och logistikchef 

2018.04.11). I nuläget har företaget kapacitet att lägga 40 arbetstimmar i veckan på att plocka 

ordrar där 70% är effektiv tid som används (Lager- och logistikchef 2018.05.08).  
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5. Analys 

I följande kapitel analyseras teori och empiri för respektive frågeställning i den ordning som 

frågeställningarna har ställts. Avsnittet börjar med analys för frågeställning 1 vilket innebär 

en analys av fallföretagets prioriteringar och resonemang för respektive aspekt. För 

frågeställning 2 följer en diskussion kring vilken metod inom multi-criteria optimization som 

lämpar sig för studien och sedan analyseras hur varje aspekt ska optimeras matematiskt samt 

vilken indata som kommer att användas. I analys för frågeställning 3 presenteras ett optimalt 

lager för fallföretaget baserat på diskussionen som sker för frågeställning 2. 

 
 

5.1 Motsägelsefulla aspekter 

 

 
 
Modell 9: Sammanställning motsägelsefulla aspekter (egen illustration). 

 

Enligt den teoretiska referensramen har följande aspekter identifierats som motsägelsefulla (se 

modell 9). För Emballator Växjöplast är kapitalbindning och servicenivå också 

motsägelsefulla till varandra då de båda, enligt Lager- och logistikchef (2018.04.11), påverkas 

av lagernivåer. Det är följaktligen i enlighet med den teoretiska referensramen. Plocktid och 

säkerhet är också motsägelsefulla till varandra enligt Emballator Växjöplast. Detta beror 

dock, till skillnad från teorin, enligt Lager- och logistikchef (2018.04.11), på att när hänsyn 

tas till säkerhet så bör inte plocktid minimeras, utan personalen behöver kunna ta rätt beslut 

angående val av truck och lyft. Gällande volymutnyttjande och plocktid är det även två 

aspekter som identifierats som motsägelsefulla både i den teoretiska referensramen och i det 

empiriska materialet. Detta eftersom, enligt Lager- och logistikchef (2018.04.11), att utnyttja 
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färdigvarulagret på ett dåligt sätt kräver mer hantering av pallar vilket påverkar tid avsett för 

plockning. Vidare är även volymutnyttjande och kapitalbindning motsägelsefulla till varandra 

enligt Emballator Växjöplast. Detta är, enligt Lager- och logistikchef (2018.04.11), på grund 

av hur de påverkas av lagernivåerna. Det är något som därmed stämmer överens med den 

teoretiska referensramen. Volymutnyttjande och säkerhet är två aspekter som är 

motsägelsefulla till varandra även enligt Emballator Växjöplast. Till skillnad från den 

teoretiska referensramen beror detta på att Emballator Växjöplast kräver, för säkerhet, enligt 

Lager- och logistikchef (2018.02.14), ett mellanrum mellan pall och hyllplan.  

 

Något som inte identifierats i den teoretiska referensramen men som dock nämnts av 

Emballator Växjöplast är att aspekterna kapitalbindning och plocktid är motsägelsefulla. 

Detta grundas i att, enligt Lager- och logistikchef (2018.04.11), genom att fylla pallar till max 

så ökar kapitalbindningen men pallarna blir mer lätthanterliga, vilket gynnar plocktiden. 

 
5.2 Prioriteringar och resonemang  

Nedan följer en analys av Emballator Växjöplasts prioriteringar och resonemang kring de 

olika aspekterna vilket behövs för att besvara frågeställning 1 och 2. 

 

5.2.1 Säkerhet 

Emballator Växjöplast prioriterar säkerhet högst av de fem aspekterna, främst på grund av att 

skydda individen, alltså de anställda på lagret (Lager- och logistikchef 2018.04.11). Enligt 

teorin blir pressen på att arbeta proaktivt med säkerhet på lager högre (De Koster et al. 2011) 

och det är därför inte konstigt att detta är något även Emballator Växjöplast prioriterar högt.  

Det uppstår mycket arbetsskador i lagermiljöer (Jones 2010), vilket även styrks av 

undersökning från US Bureau Labor Statistics (2012) se Vries et al. (2016), vilken fann att 

fler anställda råkar ut för olyckor inom lagerarbete än inom exempel bygg- eller 

gruvbranschen. Vidare är Emballator Växjöplast ett svenskt företag och måste därmed följa 

arbetsmiljölagen. Enligt arbetsmiljölagens 3 kap. 2 § Arbetsmiljölagen (SFS 2002:585) 

framgår att “Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.” Eftersom mycket olyckor sker i lagermiljöer 
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(De Koster et al. 2011), kan det, enligt författarna, antas att det krävs av företag att de 

prioriterar säkerhet för att uppfylla arbetsmiljölagen.  

 

Vidare belyser Lager- och logistikchef (2018.04.11) att han, även ur en ekonomisk vinkel, 

behöver ha arbetsstyrkan frisk. Detta påpekas även av de Vries et al. (2016) som lyfter fram 

att företag påverkas negativt ekonomiskt av olyckor på arbetsplats. Företags rykte kan även 

skadas om deras anställda råkar ut för olyckor (ibid).   

 

Säkerhet som högsta prioritering anser författarna därmed ligga i linje med teorin. Emballator 

Växjöplasts främsta motivering är, enligt Lager- och logistikchef (2018.04.11), att säkerställa 

individens säkerhet vilket påvisas i att de aktivt arbetar med tillbud, gör riskbedömningar 

samt använder skyddsombud. Vidare arbetar de även proaktivt för individens säkerhet och 

mående då de har även bytt ut lampor i färdigvarulagret för att skapa mer utrymme mellan 

högsta pallplatsen och taket samt att det blivit ljusare i lagret (ibid). Säkerställande av 

individens säkerhet ligger även i linje med arbetsmiljölagen. Vidare överensstämmer 

Emballator Växjöplasts ekonomiska synvinkel överens med den teoretiska referensramen.  

 

5.2.2 Servicenivå 

Den aspekt som Emballator Växjöplast prioriterar efter säkerhet är servicenivå. Detta beror på 

att de arbetar kundfokuserat, vilket går att koppla till deras värdegrund gällande hög kvalitet. 

De har identifierat att hög service är viktigt för deras kunder och eftersom de arbetar 

kundfokuserat blir därav hög servicenivå av prioritet (Lager- och logistikchef 2018.04.11). 

 

Det är, enligt (Rushton et al. 2014), kritiskt för företag att upprätthålla en hög servicenivå i 

relation till sina konkurrenter. Detta för att vara framgångsrika (ibid) eftersom hög 

servicenivå påverkar ett företags vinst i positiv riktning (Ghiani et al. 2013).  

 

Att servicenivån prioriteras högt med kundfokus som motivering av fallföretaget bedömer 

därmed författarna ligga väl i linje med den teoretiska referensramen. Att aspekten prioriteras 

visas genom att fallföretaget, enligt Lager- och logistikchef (2018.04.11), använder sig av 

enkäter för att hålla sig uppdaterade om vad som tillfredsställer kunderna samt att de ständigt 

försöker förbättra sin service. 
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5.2.3 Volymutnyttjande  

Efter säkerhet och servicenivå är volymutnyttjande den aspekt Emballator Växjöplast 

prioriterar högst. Företaget har i dagsläget ett trångt lager, där de inte får plats med alla 

färdiga produkter. På grund av detta får de lagra en del produkter hos externa aktörer. Vidare 

påverkas de även negativt av det begränsade utrymmet genom att det krävs en hög nivå av 

ordning och reda för att det inte ska bli kaosartat eller att de ska behöva ta in extra personal 

(Lager- och logistikchef 2018.04.11). Detta styrks även av teorin vilken påstår att, enligt 

Denis et al. (2006), obalans mellan lagernivåer och lagringsutrymme kan leda till ökad 

hantering av gods. För att undvika att behöva anställa fler och lagra externt prioriteras 

aspekten volymutnyttjande hos Emballator Växjöplast (Lager- och logistikchef 2018.04.11). 

 

Begränsning i utrymme på lager är ett vanligt förekommande problem för små och 

mellanstora tillverkande företag (Tsao 2013). De produkter som inte får plats måste istället 

externlagras (Lee & Elsayed 2005), vilket tenderar att vara ett mer kostsamt lagringssätt på 

lång sikt (Ghiani et al. 2013).  

 

Eftersom det är kostsamt att externlagra är det, enligt författarnas bedömning, i linje med 

teorin att Emballator Växjöplast vill minska sin externlagring genom att prioritera 

volymutnyttjande. Eftersom för lite lagringsutrymme, sett till lagernivåer, kan orsaka mer 

hantering av gods, är det i enlighet med teorin att Emballator Växjöplast vill prioritera sitt 

volymutnyttjande för att undvika extra hantering av pallar. 

 

Volymutnyttjande prioriteras av Emballator Växjöplast efter säkerhet och servicenivå vilket 

författarna enligt teoretiska referensramen anser vara rimligt. Detta eftersom säkerhet och 

servicenivå är så grundläggande för en svensk verksamhet. Huruvida att det just är aspekten 

volymutnyttjande som prioriteras på tredje plats kan grunda sig i att det är ett litet, eller 

mellanstort, tillverkande företag vilka, enligt Tsao (2013), ofta har ett trångt lager.  
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5.2.4 Plocktid  

Den aspekt som prioriteras efter volymutnyttjande är plocktid. Gällande denna aspekt vill 

Emballator Växjöplast behålla nuvarande bemanning och inte behöva anställa fler, på grund 

av ekonomiska skäl (Lager- och logistikchef 2018.04.11).  

 

Orderplock är en process som är tids- och resurskrävande (Grosse & Glock 2015). Den har 

sagts vara både den mest komplicerade och mest kostnadsdrivande operativa processen på 

lager, vilket gör att företag ofta velat göra kostnadsreduceringar inom 

orderplockningsprocessen (Cardona et al. 2012). 

 

Författarna anser därför att Emballator Växjöplasts resonemang att vilja hålla nere 

kostnaderna inom orderplockningsprocessen är i linje med den teoretiska referensramen.  

 

Däremot har inget teoretiskt bevis identifierats för att den prioriteras lägre än 

volymutnyttjande. Anledningen till att denna prioritering skulle dock kunna vara deras 

begränsade färdigvarulager vilket gör att volymutnyttjande blir viktigare.   

 

5.2.5 Kapitalbindning  

Gällande kapitalbindning prioriteras denna sist av aspekterna av Emballator Växjöplast, detta 

är på grund av att den ej är i fokus för logistikavdelningen. De föredrar dock en lägre 

kapitalbindning (Lager- och logistikchef 2018.04.11). 

 

Då företag binder kapital i lager hindras de från att använda kapitalet på sätt som hade 

genererat mer intäkter. På grund av detta är det viktigt för företag att kontrollera sin 

kapitalbindning (Rushton et al. 2014) och målsättningen är att ha en så låg nivå som möjligt 

(Storhagen 2011). 

 

Författarna anser att Emballator Växjöplast värdesätter en låg kapitalbindning lägre än vad 

den teoretiska referensramen belyser. Detta beror på att de, enligt Lager- och logistikchef 

(2018.04.11), prioriterar fyllnadsgrad i lastbilar och pallplatser högre. Anledningen till detta 

kan bero på att de har ett begränsat lager och kapitalbindningen kan således inte öka avsevärt. 

Vidare kan kapitalbindningen även begränsas på grund av att, enligt Lager- och logistikchef 
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(2018.04.11), logistikavdelningen prioriterar en hög omsättningshastighet. Detta eftersom en 

hög omsättningshastighet, enligt Storhagen (2011), minskar kapitalbindningen.  

 

5.2.6 Sammanfattning prioriteringar och resonemang  

Genom empirin och analysen kom författarna fram till att Emballator Växjöplast prioriterar 

och resonerar enligt följande:  

 

 

Modell 10: Emballator Växjöplasts prioriteringar och resonemang (egen illustration). 

 

De prioriteringarna kring aspekterna med respektive motivering bedömde författarna till stor 

del ligga i linje med den teoretiska referensramen.  

 

5.2.7 Generalisering prioriteringar och resonemang  

Lagermiljöer, inom den teoretiska referensramen, är generellt sett en osäker miljö där mycket 

olyckor sker (Jones 2010). Detta i kombination med det ansvar svenska företag behöver ta 

gentemot arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket 2017) leder till att svenska företag med lager 

behöver prioritera säkerhet högt. Att det är högst prioriterat bedömer därmed författarna som 

rimligt och att fler företag svenska företag med lager skulle prioritera på samma vis. Vidare är 

Emballator Växjöplasts prioritering i linje med teorin genom att de, enligt Lager- och 

logistikchef (2018.04.11), jobbar proaktivt med säkerhet och det är därmed rimligt att andra 

företag skulle prioritera likadant.  
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Servicenivå prioriteras högt av Emballator Växjöplast eftersom kunden står i fokus (Lager- 

och logistikchef 2018.04.11). Vidare lyfter även teorin vikten av att hålla en hög servicenivå 

för att vara framgångsrik som företag samt att kundfokus blir mer och mer viktigt (Storhagen 

2011). Därmed bedömer författarna att servicenivå även skulle prioriteras högt av andra 

företag som befinner sig i en bransch där konkurrens råder för att säkra sina marknadsandelar.  

 

Volymutnyttjande prioriteras för att Emballator Växjöplast har ett begränsat utrymme på 

lager, vilket skapar extra hantering för personalen (Lager- och logistikchef 2018.04.11). Det 

är rimligt att andra företag i samma storlek skulle prioritera volymutnyttjande efter de mer 

kritiska aspekterna, säkerhet och servicenivå då, enligt Tsao (2013), begränsat utrymme på 

lager är vanligt förekommande för små eller mellanstora företag. 

 

Gällande plocktid bedömer författarna att andra företag troligtvis skulle prioritera denna 

eftersom, enligt Cardona et al. (2012), plocktid är den mest kostnadsdrivande operativa 

processen. Att plocktid däremot prioriteras efter volymutnyttjande har författarna inte hittat 

något teoretiskt bevis för. Anledningen till att volymutnyttjande prioriterades innan plocktid 

skulle dock kunna vara att fallföretaget har ett sådant begränsat färdigvarulager. Detta skulle 

därmed kunna tänkas gälla även för andra små och mellanstora företag eftersom de, enligt 

Tsao (2013), ofta har begränsat med utrymme. Däremot gäller detta under förutsättningen att 

inga andra begränsningar finns för plocktid.  

 

Kapitalbindning prioriteras lågt av Emballator Växjöplast, åtminstone av logistikfunktionen 

(Lager- och logistikchef 2018.04.11). Detta är inte i linje med teorin, där en låg 

kapitalbindning bör strävas efter i större grad än vad Emballator Växjöplast gör. Detta kan 

bero på att kapitalbindningen får en naturlig begränsning på grund av att utrymmet på lagret 

är begränsat. Detta resonemang kan även gälla för andra företag i liknande storlek, eftersom 

begränsat lager, enligt Tsao (2016), är vanligt förekommande hos små och mellanstora 

företag. Vidare tillverkar Emballator Växjöplast mot order och ej mot lager, vilket gör att 

kapitalbindning är närmare efterfrågan än hos ett företag som tillverkar mot lager och då även 

behöver ta höjd för variation i efterfrågan. På grund av detta kan inte Emballator Växjöplast 

göra samma avvägningar mellan produkttillgänglighet och kapitalbindningar som företag som 

tillverkar mot lager gör. Således kan de inte påverka sin kapitalbindning på samma sätt och 

det finns därav inte lika stor anledning att fokusera på denna. Baserat på detta är det troligt att 
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andra företag som tillverkar mot order också prioriterar kapitalbindning lågt medan företag 

som producerar mot lager troligtvis skulle prioriterat kapitalbindning högre. 

 

Sammanfattningsvis anser författarna att säkerhet och servicenivå är de aspekter som bör 

prioriteras högst även hos andra företag. Författarna anser att säkerhet bör prioriteras högst 

även i alla andra svenska företag med lager. Servicenivå borde också prioriteras högt även hos 

andra företag i konkurrerande branscher. Huruvida resterande tre aspekter rangordnas på 

samma sätt hos andra företag är svårt att dra en generell slutsats kring. Företag med begränsat 

utrymme på lager samt som tillverkar mot order skulle rimligtvis prioritera på samma sätt. 

Författarna bedömer dock att en mer generell slutsats inte är möjlig att dra. 

 

 

Aspekt Prioriteringsgrad Förutsättning 

Säkerhet 1 Svenskt företag med lager  

Servicenivå 2 Konkurrensfylld bransch 

Volymutnyttjande 3 Begränsat utrymme på lager  

Plocktid 4 Ingen särskild begränsning för plocktid 

Kapitalbindning  5 Tillverkning mot order, begränsat utrymme på 

lager 

Tabell 8: Aspekter med respektive prioriteringsgrad och förutsättning för generalisering. 
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5.3 Tillvägagångssätt optimering 

Nedan följer analys kring vilken optimeringsmetod inom multi-criteria optimization som är 

lämplig för studien. Vidare följer analys av optimering av respektive aspekt. 

 
5.3.1 Val av metod 

Inom multi-criteria optimization finns det främst tre olika metoder: main criteria method, 

single objective problem och Pareto optimization (Bogdan et al. 2013). Det första steget blir 

således att identifiera vilken av dessa metoder som är bäst lämpad för studien. Detta grundas 

på hur Emballator prioriterar och resonerar kring de fem aspekterna.  

 

Pareto optimization är den variant som, optimalt sett, ger det mest korrekta utfallet (Bogdan et 

al. 2013). Generellt blir optimeringen mer komplex när variablerna ökar (Erhgott 2005). 

Vidare är Pareto optimization en metod som är väldigt komplext att utföra (Martínez-Iranzo et 

al. 2009). För att kunna identifiera paretofronten måste det säkerställas att ingen av aspekterna 

kan ökas om ingen annan minskar (Kurnatowski et al. 2017). På grund av den begränsade 

tidsramen så ansåg författarna att Pareto optimization inte gick att utföra på ett fördelaktigt 

sätt i detta fall. Vidare genererade inte fallföretagets krav på de olika aspekterna ett behov av 

Pareto optimization och metoden ger därav inte någon särskild fördel för fallföretaget. På 

grund av dessa anledningar är inte Pareto optimization den mest fördelaktiga 

optimeringsmetod för studien. 

 

Varianten single objective problem innebär att sätta alla aspekterna i samma funktion genom 

att översätta de till samma enhet, till exempel kostnader, vilket kan vara svårt att göra korrekt 

(Bodgan et al. 2013). Då författarna och fallföretaget (2018.04.11) inte ansåg det möjligt att 

översätta aspekterna till kostnader, på ett rättvisande sätt, valdes denna metod bort. 

 

Den sista metoden är the main criterion method, vilken innebär att en aspekt väljs ut och 

prioriteras att minimeras medan de andra aspekterna får ett acceptabelt värde, även kallade 

bivillkor (Bodgan et al. 2013). Denna metod valdes eftersom att den var möjlig att utföra 

tidsmässigt och var lämplig sett till Emballator Växjöplasts prioriteringar och resonemang. Då 

flertalet aspekter kan optimeras, enligt fallföretaget, genom att sätta ett intervall eller ett 

accepterat värde, ge ett bivillkor, kan volymutnyttjande vara den aspekten som hamnar i 
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fokus. Både säkerhet, servicenivå samt plocktid används som begränsningar, bivillkor, till 

optimeringsmodellen och dessa kommer i optimeringen att minst behöva uppfylla sitt 

bivillkor. Vidare ses inte kapitalbindningen som en begränsning och har därför ett oändligt 

bivillkor eftersom denna inte prioriteras av fallföretaget och kan därmed hypotetiskt anta ett 

oändligt värde. Fallföretaget hade således redan ett antal bivillkor de arbetade efter. Därmed 

ansågs denna metod som det bästa alternativet i detta fallet eftersom flertalet av aspekterna 

går att sätta ett bivillkor på samtidigt som volymutnyttjande, the main criteria, hamnar i fokus 

för optimeringsmodellen.  

För Emballator Växjöplast är det, inom aspekten säkerhet, viktigast att ha ett visst mellanrum 

mellan kartongerna och taket på pallplatsen. Eftersom det inte är något alternativ att minska 

detta mellanrum och det inte heller ger någon särskild ökad säkerhet genom att öka 

mellanrummet är ett bestämt värde på detta bivillkor lämpligt. Bivillkoret för säkerhet bör, 

enligt Lager- och logistikchef (2018.05.08), vara att avståndet mellan pallen och hyllplanet på 

våning 1 och 2 ska vara minst 8 cm och 35 cm på högsta våningen. Angående servicenivå 

uppnår Emballator Växjöplast, enligt Lager- och logistikchef (2018.04.11), en servicenivå på 

96% vilket de bedömer som bra. Därmed används den som bivillkor i optimeringsmodellen.  

 

Då Emballator Växjöplast har ett väldigt begränsat utrymme på sitt färdigvarulager och själva 

ser förbättringsmöjligheter med att frigöra mer utrymme (Lager- och logistikchef 2018.02.14) 

är det lämpligt att försöka optimera volymutnyttjande så mycket som möjligt. Detta även på 

grund av de andra konsekvenser som, enligt Lager- och logistikchef (2018.04.11), uppstår på 

grund av ett trångt lager. Enligt Lager- och logistikchef (2018.04.11) är det tidskrävande när 

de behöver flytta runt pallar och det innebär kostnader att lagerhålla produkter på externlager. 

Genom att lagra de produkter som de har i lager just nu på färre pallplatser, alternativt öka 

antalet totala pallplatser, blir fler pallplatser lediga vilket de kan använda för att lagra de 

produkter som idag externlagras. Det är därför av intresse att försöka optimera denna aspekt 

genom att minska antalet använda pallplatser jämförelsevis det totala antalet pallplatser. Det 

är dock oklart hur mycket volymutnyttjandet går att minska och därför finns det inget bestämt 

värde, inget bivillkor, som kan användas på denna aspekt. Den har därför valts för att 

optimeras efter förutsättningarna att de tidigare nämnda aspekterna uppfyller sina bivillkor.  

 

Plocktid har fått ett bestämt bivillkor eftersom det inte är högt prioriterat utan främst, enligt 

Lager- och logistikchef (2018.04.11), bör hållas till den kapacitet som Emballator Växjöplast 
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har i nuläget och alltså inte kräva en utökning av arbetsstyrkan. Då förflyttning av pall kräver 

samma moment som plockning av pall till order (körning av truck, plocka ner pall, ställa ner 

pall) kan plocktiden öka med upp till 100 % om plockningen kräver att en annan pall ska 

förflyttas för att komma åt önskad pall. Då möjlighet inte finns att säkerställa att den, trots 

det, skulle varit inom det acceptabla intervallet så utesluts förvaringsmetoder och 

artikelplaceringar där en order inte kan plockas utan att behöva flytta på en eller flera pallar. 

Därmed kommer bivillkoret för aspekten i optimeringsmodellen vara att alla pallar inom en 

order kan plockas utan att någon av de övriga pallarna behöver förflyttas.  

Gällande kapitalbindning prioriteras inte denna aspekt av logistikavdelningen (Lager- och 

logistikchef 2018.04.11). På grund av detta kommer inte kapitalbindningen att prioriteras i 

optimeringsmodellen och den behöver därför inte hållas vid en viss nivå och har därmed ett 

obegränsat bivillkor. Eftersom utrymmet i Emballator Växjöplasts färdigvarulager är 

begränsat kommer dock kapitalbindningen, trots detta, inte kunna anta ett oändligt stort värde.  

 

Aspekt  Bivillkor  

Säkerhet 8 cm hylla 1 & 2, 35 cm hylla 3  

Servicenivå 96%  

Volymutnyttjande  Inget (main criteria i optimeringsmodellen) 

Plocktid  Inga pallar ska behövas flyttas vid plockning av order 

Kapitalbindning  Oändligt (ingen begränsning)  

Tabell 9: Aspekter med respektive bivillkor. 

 

Tabell 9 sammanfattar de olika aspekternas bivillkor i optimeringsmodellen, 
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5.3.2 Begränsningar designval 

Storleken som behövs på lagret beror, enligt Lee och Elsayed (2005), på vilken 

artikelplacering som används. Vidare påverkar layouten i ett lager hur mycket plats som finns 

för att lagerföra produkter (Lumsden 2012). Därav blir val av förvaringsmetod ett val som 

behövs tas tidigt i optimeringsprocessen.  

 

Emballator Växjöplast förvarar sina produkter på färdigvarulagret i kartonger på pallar 

(Observation 2018.05.08). Pallförvaring är bra, enligt Ghiani et al. (2013) och Lumsden 

(2012), för att pallar är enkla att förflytta, kan hålla hög volym och vikt samt kan ge ett högt 

volymutnyttjande på lagret då de kan staplas på varandra. Eftersom produkterna inte står i 

direkt kontakt med golvet skyddas de även från väta och smuts (Ghiani et al. 2013). 

 

Då Emballator Växjöplast prioriterar volymutnyttjande högt och önskar få plats med fler 

produkter på lager är pallar ett bra alternativ eftersom det, enligt Ghinai et al. (2013), ger ett 

effektiv volymutnyttjande. Vidare bör det vara positivt för plocktiden då pallar, enligt Ghiani 

et al. (2013), är enkla att förflytta.  

 

Baserat på detta bedömer författarna att Emballator Växjöplast bör fortsätta förvara sina 

produkter på pallar, trots att det utesluter vissa förvaringsmetoder. Därav är karusellager, 

cantilever racks samt multilevel shelving lösningar uteslutna då de, enligt Ghiani et al. (2013), 

inte är lämpade för att förvara pallar. Cantilever racks är även menade för långa produkter 

(ibid), vilket inte stämmer överens med Emballator Växjöplasts produkter och skulle uteslutits 

även om produkterna inte hade behövt placeras på pall.  

 

Vidare har Emballator Växjöplasts färdigvarulager andra fysiska begränsningar som inte är 

möjliga att ändra på inom optimeringen. En begränsning är måtten på lagret. Enligt ritning 

över lagret är ungefär halva lagret 17 m brett och andra halva är 15,5 m brett medan längden 

på lagret är 29,2 m (se illustration 1). En annan fysisk begränsning är var inlastning och 

utlastning sker. Inlastning sker i mitten av långsidan och utlastning sker på en kortsida (se 

illustration 1). Denna utformning kallas, enligt Ghiani et al. (2013), för hybridlager. 

Hybridlager kan ha ställage placerade både parallellt och horisontellt (ibid). Däremot måste 

förvaringsmetoder som kräver en större yta eller en annan placering av in- och utlastning 

uteslutas. 
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En annan begränsning för optimeringsmodellen, i kombination med de fysiska 

begränsningarna, är antalet produkter Emballator Växjöplast förvarar på färdigvarulagret samt 

volymerna av dessa. Då företaget ämnar förvara omkring hundra olika produkter i varierande 

volymer (se bilaga 2) behöver ytterligare förvaringsmetoder uteslutas. Pallar staplade i block 

är, enligt Ghiani et al. (2013), lämpade för ett lågt antal produkter och bör, enligt författarna, 

därav uteslutas som alternativ på förvaringsmetod. Live pallet racks och push-back-hyllor 

kräver, enligt Lumsden (2012), att samma typ av produkt ska förvaras i respektive rad. Då 

Emballator Växjöplast vill förvara hundra produkter på lagret (se bilaga 2) skulle det kräva 

hundra hyllrader, vilket inte är möjligt på grund av de begränsade måtten lagret har (se 

illustration 1). Lagringsmetoden är även, enligt Ghiani et al. (2013), lämpat för lager som 

förvarar en stor volym av varje produkt, vilket inte heller stämmer överens med Emballator 

Växjöplasts produkter, då vissa volymer bara uppgår till ett par tusen artiklar om året (se 

bilaga 2). Ett alternativ är dock att förvara de eller den mest högfrekventa produkt(er) med 

live pallet racks eller push-back-hyllor. Vidare innebär ett automatiserat lager stora 

investeringar där ett godsflöde på 100 pallar per timme krävs för att göra investeringen 

lönsam (Lumsden 2012). Då Emballator Växjöplasts godsflöde inte är tillräckligt stort (se 

bilaga 2) för att motivera en sådan investering, alltså att de omsätter färre än 100 pallar per 

timme, bedömer författarna att automatiserat lager utesluts som alternativ.  

 

Om ställage används som förvaringsmetod bör även beslut kring hur dessa ska placeras tas. 

Placering av ställage se ut på flera vis. Den mest klassiska varianten är, enligt Roodbergen et 

al. (2014), att pallställagen står parallellt med gångar emellan där produkterna plockas ifrån. 

Vidare kan tvärmittgångar användas för att dela upp gångarna i delgångar däremot plockas 

inga produkter härifrån. En annan mindre klassisk variant är “Fishbone” och “Flying V” 

(Roodbergen et al. 2014). Dessa är uppbyggda med två diagonala gångar formade som ett “V” 

(Cardona, Rivera & Martínez 2012). Eftersom Emballator Växjöplasts färdigvarulager är så 

pass litet till ytan samt att in- och utlastning är placerade där de är bedömer författarna att 

“Fishbone” eller “Flying V” inte är fördelaktigt att tillämpa på fallföretagets färdigvarulager. 

Detta även på grund av att in- och utlastning bör ske bredvid varandra (se bild 15). Dock 

skulle dessa varianter enligt teorin kunna sänka plocktiden (Cardona et al. 2012).  
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5.3.3 Säkerhet 

Säkerhet i optimeringen hos Emballator Växjöplast innebär ett visst mellanrum mellan 

kartongerna och taket på pallplatsen. Detta är, enligt Lager- och logistikchef (2018.02.14), för 

att det ska bli säkert att ta ut pallarna, utan risk för ras. Utan detta mellanrum skulle kartonger 

kunna ramla ner och inte bara skada produkterna, utan även anställda (ibid.). 

  

Matematiskt blir aspekten därför definierad som följande: 

Maximal pallhöjd (total höjd på pallplats) - pallhöjden (hur högt pallen är fylld med 

produkter) ≥ säkert mellanrummet mellan produkter och tak. 

 

Detta behöver säkerställas för varje pallplats på färdigvarulagret och kan alltså inte beräknas 

som ett genomsnitt över alla pallplatser. Enligt Lager- och logistikchef (2018.05.08), krävs 

olika stort säkerhetsavstånd beroende på vilken hylla i ställaget pallplatsen är belägen. Vid 

pallplatsen på första och andra våningen räcker det, anser Lager- och logistikchef 

(2018.05.08), med 8 cm men gällande pallplatsen på högsta våningen behöver avståndet vara 

35 cm och därför används dessa mått som bivillkor i optimeringsmodellen. 

 

Enligt Jones (2010) uppstår mycket olyckor i lagermiljöer vilket, Goode et al. (2014) se 

Hofstra et al. (2018), menar kan bero på att det är en arbetsintensiv industri och kräver mycket 

hantering. För att upprätthålla hög säkerhet i färdigvarulager hade därmed en förvaringsmetod 

med minimal hantering varit den mest fördelaktiga. Det självklara valet hade således varit ett 

automatiserat lager då det, enligt Lumsden (2012), inte behöver lagerpersonal som plockar 

ordrarna. Detta är dock, som tidigare nämnt, en mycket dyrbar investering där ett godsflöde 

på ca 100 pallar per timme behövs för att investeringen ska löna sig (Lumsden 2012) och 

denna förvaringsmetod är således inte aktuell i Emballator Växjöplasts verksamhet även om 

ett automatiserat lager hade varit mest fördelaktigt ur en säkerhetssynpunkt.  

 

Vid djuplagring och fristapling placeras pallarna både på djupet och på höjden direkt på 

golvet och det blir därmed svårt att få tag på pallarna som är placerade längre in (Lumsden 

2012). Vid denna typ av förvaringsmetod hade transportgångar minimerats vilket, enligt De 

Koster et al (2011) se Hofstra et al. (2018), innebär att lagermiljön är mindre farlig på grund 

av att truckkörningen minskas. Däremot bör även hänsyn tas till osäkerheten att exempelvis 

plocka pallar från hög höjd just för risken att de rasar och det är därmed viktigt att säkerställa 
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att pallarna står stabilt och inte fristaplas för högt. Förvaringsmetoden uppfyller dock 

bivillkoret för säkerhet. 

 

Kostrzewski (2017) lyfter hur viktigt det är för säkerheten vid användandet av pallställage att 

säkerställa att konstruktionen är byggd så den klarar av den höga vikt som vanligtvis förvaras 

i dessa. Vid användandet av statiskt pallställage används ofta truckar för att plocka pallarna 

vilket även påverkar hur breda transportgångarna bör vara (Ghiani et al. 2013). Enligt Lager- 

och logistikchef (2018.02.14) grundar sig främst aspekten säkerhet i optimeringsmodellen i 

att säkerställa att ett säkerhetsavstånd finns mellan pallen och palltaket för att pallarna ska 

kunna plockas på ett säkert vis och undvika att kartonger ska ramla ner och skada de 

anställda. De använder idag ett traditionellt pallställage med transportgångar mellan 

respektive pallställ (Observation 2018.05.08). Förvaringsmedtoden kräver mycket 

transportgångar där truckar ofta befinner sig som, enligt De Koster et al (2011) se Hofstra et 

al. (2018), kan minska säkerheten på lagret. Dock uppfyller förvaringsmetoden bivillkoret för 

säkerhet. 

 

En dyrare lösning på ställage är även mobila ställage där ställagen kan flyttas i sidled för att 

skapa en tillfällig transportgång (Ghiani et al. 2013; Lumsden 2012). Ur säkerhetssynpunkt 

bedömer författarna att mobila ställage är fördelaktigt eftersom antalet transportgångar 

minskar och antal truckar som kan plocka samtidigt minskar. Däremot måste fallföretaget 

vara villiga att göra investeringen som krävs för att göra ställagen mobila men 

förvaringsmetoden uppfyller bivillkoret för säkerhet.  

 

Även gällande artikelplacering hade den variant som minskar hanteringen generellt sett varit 

fördelaktig ur säkerhetssynpunkt. Genom att använda fast artikelplacering finns möjligheten, 

enligt Ghiani et al. (2013), att placera högfrekventa produkter på lättillgängliga platser nära 

in- och utlastning för att minska och förenkla hanteringsarbetet. Vidare gäller samma princip 

för ABC-klassificering där de mest högfrekventa produkterna placeras mest lättillgängligt 

(Roodbergen et al. 2014). Vid slumpmässig placering är sannolikheten att produkten hamnar 

på en viss plats lika stor för alla de tomma platserna (Ghiani et al. 2013) och det går därmed 

inte att styra placeringen.  
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Rent principiellt hade således artikelplaceringen kunnat påverka säkerheten. Däremot bör 

poängteras att artikelplaceringen inte påverkar bivillkoret som finns inom aspekten och 

artikelplaceringen påverkar således inte säkerhet i optimeringsmodellen.  

 

5.3.4 Servicenivå 

Enligt Lager- och logistikchef (2018.04.11) har de ett mål för leveranssäkerhet på 98,5 %, de 

uppnår dock bara 96 %, vilket de ändå anser är bra. Anledningen till att de inte når målet är, i 

99 % av fallen, på grund av att produkten inte fanns i lager (Lager- och logistikchef 

2018.04.25). Lagertillgänglighet, huruvida företaget har produkten som efterfrågas tillgänglig 

på lager, är en del av leveranssäkerhet (Lumsden 2012) vilket kan likställas med servicenivå 

som definieras, av Thomopoulos (2015), som andelen av efterfrågan över ledtid som kan 

tillgodoses av det lager som finns tillgängligt i jämförelse med den totala efterfrågan. På 

grund av detta kan måttet för leveranssäkerhet även användas som mått för servicenivå. 

Bivillkoret för servicenivå är därmed 96 %, eftersom det är en servicenivå fallföretaget är 

nöjda med. Huruvida de skulle vara nöjda med en lägre servicenivå är oklart och därför 

används inte ett lägre värde på bivillkoret. 

 

Vilken servicenivå företag uppnår beror, enligt Stock & Lambert (2001), på vilka lagernivåer 

företaget har och därmed säkerhetslagret.  

 

För att beräkna säkerhetslagret används den genomsnittliga störningen i respektive maskin i 

produktionen multiplicerat med 1,2. En förhoppning är att detta är tillräckligt för att bibehålla 

nuvarande servicenivå på 96%. Däremot finns inte tillräckligt med empiriskt material för att 

beräkna exakt vilken servicenivå detta säkerhetslager faktiskt uppnår. Det är därmed viktigt 

att poängtera att detta är något fallföretaget bör följa upp och ta ytterligare höjd för om det 

uppdagas brister i lagernivåerna i relation till önskad servicenivå. Detta leder således till att 

servicenivån inte kommer att matematiskt beräknas i optimeringen.  

 

Ju högre servicenivå desto mer produkter behöver lagerföras (Stock & Lambert 2001). För att 

Emballator Växjöplast ska tillgodose den servicenivå som uppfyller bivillkoret behövs således 

en del produkter få plats i deras färdigvarulager. Författarna anser därmed att en 

förvaringsmetod med hög lagringseffektivitet är önskvärd ur servicesynpunkt. Djuplagring 

och fristapling är, enligt Lumsden (2012), den metod där lagerutrymmet utnyttjas maximalt 
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och den hade därmed varit den mest optimala metoden sett till servicenivå. Däremot finns 

inga indikationer som påvisar att någon annan förvaringsmetod inte hade varit tillräcklig för 

att uppnå bivillkoret på 96 %. Generellt gynnas servicenivån av förvaringsmetoder som 

utnyttjar lagerutrymmet till att lagra produkter (istället för att ha flera ställage samt gångar 

mellan ställagen). Detta tillåter högre lagernivåer, vilket i sin tur, enligt Storhagen (2011), 

möjliggör högre servicenivå. Andra förvaringsmetoder som kräver få gångar är, enligt Ghiani 

et al. (2013), push-back-hyllor, live pallet-racks, mobila ställage, drive-in och drive-through. 

Traditionellt pallställage kräver flera gångar mellan ställagen (ibid), vilket därav begränsar 

lagernivåerna och är ett sämre alternativ sett till servicenivå. 

 

Precis som förvaringsmetoden påverkar artikelplaceringen servicenivån genom att 

placeringen kan påverka vilka lagernivåer som är möjliga att uppnå på lagret. Enligt Pang & 

Chan (2017) är en slumpmässig artikelplacering den som tillåter mest utnyttjande av 

lagringsutrymmet. Därmed skulle denna artikelplacering gynna servicenivån mest enligt 

teorin. Däremot, i Emballator Växjöplasts fall, måste hänsyn tas till att de olika pallarna 

skiljer sig åt så pass mycket i höjd och för att kunna använda en slumpmässig artikelplacering 

hade endast två våningar kunnat användas i färdigvarulaget, vilket hade begränsat möjligheten 

att öka lagernivåerna. En slumpmässig artikelplacering blir därmed svår att motivera. En fast 

artikelplacering kräver, enligt Ghiani et al. (2013), mest utrymme. Fast artikelplacering är 

därmed den sämsta artikelplaceringen för aspekten. Genom att använda en ABC-klassificerad 

artikelplacering kan hänsyn tas till respektive pallstorlek för att möjliggöra en högre 

lagernivå. Det finns dock inga indikationer på huruvida någon av artikelplaceringarna skulle 

göra det omöjligt att uppnå bivillkoret på 96 %. 

 

5.3.5 Volymutnyttjande 

Gällande volymutnyttjande vill Emballator Växjöplast utöka den mängd produkter som kan 

förvaras i lagret samtidigt och därmed minska externlagring (Lager- och logistikchef 

2018.04.11). Volymutnyttjande beror på till hur stor del volymen på lagret används (Ghiani et 

al. 2013). Emballator Växjöplasts målsättning är att frigöra pallplatser som kan användas av 

de produkter de idag externlagrar. Det som därmed blir av intresse med aspekten är att se till 

hur stor andel pallplatser som används kan minska. Därav blir aspekten matematiskt 

definierad: 
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Pallplatser som används/pallplatser totalt. 

 

Aspekten volymutnyttjande i optimeringsmodellen betyder alltså att andelen pallar som 

används i relation till de pallplatser som finns tillgängliga ska vara så liten som möjligt för att 

Emballator Växjöplast ska ha möjlighet att minska sin externlagring. Detta görs således med 

att antingen minska antal pallplatser som används eller genom att utöka totala antal 

pallplatser.  

 

5.3.7.1 Behov av pallplatser  
 
För att beräkna hur många pallplatser som behövs för att lagra produkterna behöver 

lagernivåer beräknas. Dessa utgår från hur lång tid produkterna förvaras på lagret och hur 

många produkter som lagras under samma tidsperiod.  

 

Eftersom Emballator Växjöplast till största del har en kundorderstyrd produktion och inte 

startar sin produktion förrän de har en order (Lager- och logistikchef 2018.05.07), behöver 

deras omsättningslager + säkerhetslager under en tidsperiod inte överstiga efterfrågan under 

samma tidsperiod. Detta beror på, enligt Thomopoulos (2015), att företag som vet sin 

efterfrågan inte behöver ta höjd för osäkerhet och variation i denna. Däremot tas höjd för 

variationen i produktionen i form av ett säkerhetslager. Detta eftersom om det finns risk för 

störningar bör, enligt Kumar & Evers (2015), ett säkerhetslager användas för att täcka upp för 

den variation och osäkerhet som finns i ledtiden.  

 

Lagernivåerna har beräknats genom att addera respektive produkts omsättningslager och 

säkerhetslager. Respektive produkts omsättningslager har beräknats genom att dividera 

årsvolymen med antal utleveranser per år. Säkerhetslagret har beräknats genom att 

multiplicera omsättningslagret med störning i produktion som i sin tur adderats med höjd för 

störning i produktion. Sedan har lagernivåer, för aspekten volymutnyttjande, avrundats till 

hela pallar då även en halv pall av en produkt kräver en pallplats på färdigvarulagret. 

 

Leveransfrekvensen baseras på hur stor andel av produkterna som levereras hur ofta (se tabell 

5). Eftersom en väldigt stor andel av produkterna (85 %) levereras varje vecka är det således 

dessa utleveranser lagernivåerna kommer att beräknas med hänsyn till. Anledningen till att 

denna bedömning har gjorts är att andelen som har utleverans veckovis är så pass stor att 
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resultatet hade blivit så pass missvisande om ett genomsnitt för samtliga produkter hade 

använts. Detta på grund av att produkterna tillverkas mot order och förmodligen inte ligger på 

lager en månad eller ett halvår, trots att de har utleverans så sällan. 

 

Störningar i produktionen baseras på vilken maskin produkten tillverkas i (se bilaga 2) samt 

vilken utnyttjandegrad denna har i jämförelse med målet för utnyttjandegraden (se tabell 6). 

Eftersom monteringsmaskinerna i genomsnitt står still 5 procentenheter från målet på 65 % 

(Lager- och logistikchef 2018.05.08) står de still ca 8 % av tiden som de skulle varit igång 

(5/65). Formsprutmaskinerna står still ca 6 % av tiden som de skulle varit igång (5/80). Detta 

gör att produktionstiden i genomsnitt blir 8 %, respektive 6 %, längre. Detta behöver tas höjd 

för i form av ett säkerhetslager. Säkerhetslagret bör täcka efterfrågan under en lika lång 

tidsperiod som maskinerna står still. Då den beräknade procentsatsen endast är ett genomsnitt 

är störningarna i produktionen ibland längre, vilket bör has i åtanke för att säkerställa att 

servicenivån uppfylls. För att ta höjd för att störningen motsvarar ett genomsnitt har 

författarna valt att multiplicera denna med 1,2 för att säkerställa att 120% av de 

genomsnittliga störningarna täcks in. Eftersom en del produkter hanteras både i formsprut- 

och monteringsmaskin behöver dessa ett extra stort säkerhetslager eftersom det finns risk för 

störningar i båda maskinerna och störningarna har därmed adderas i dessa fall. Eftersom 

produktionen tar en viss procentsats längre bör produktionen starta samma procentsats 

tidigare än vad de hade behövt om de inte haft några störningar. Detta gör att produkterna 

ligger i lager denna procentsatsen längre. Tabell 10 visar genomsnittliga störningar i 

produktion samt med att addera höjd för respektive maskinkombination de olika produkterna 

hanteras i. 
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Maskin/er Störningar i 

produktion 

Genomsnittlig störning + höjd för 

störningar 

Formsprut 6 % 8 % 

Montering 8 % 9 % 

Formsprut + montering 14 % 20 % 

Formsprut x2 + 

montering 

20 % 29 % 

Tabell 10: Genomsnittlig störning i produktion för respektive maskinkombination. 

 

Siffrorna har avrundats i tabellen men allt har beräknats med exakta siffror i Excel. Störningar 

i produktion för formsprut + montering samt formsprut x2 + montering har beräknats genom 

att addera de störningar som uppstår i de maskiner som används. 

 

Då produkterna produceras och lastas in på lagret successivt kommer den genomsnittliga 

lagernivån att vara lägre än den lagernivån som artikelplaceringen bygger på men då det kan 

ske att alla produkterna befinner sig på lagret samtidigt måste pallplatser för dessa finnas. 

 

Storlek kartonger Antal kartonger per pall Antal pallplatser som krävs 

Liten 24 69 

Liten 30 11 

Stor 12 2 

Stor 16 133 

Stor 20 35 

Stor 24 (12x2) 19 

Tabell 11: Andel av volym och pallplatser respektive storlek på pall motsvarar. 
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Då alla pallar med samma storlek på kartong och samma antal kartonger per pall kan placeras 

på pallplatser med samma höjd (Observation 2018.05.08) behöver det finnas sex olika sorters 

pallplatser (se tabell 11).  

 

5.3.7.2 Utöka totalt antal pallplatser 
 
Att minska antal pallplatser som används kan justeras med hjälp av artikelplaceringen. Lee 

och Elsayed (2005) menar att hur många pallplatser som behövs på lagret beror på 

artikelplaceringen. Exempelvis tar en fast artikelplacering upp mycket lagringsutrymme 

eftersom respektive pallplats måste kunna ta den specifika produktens maximala 

lagringsvolym (Ghiani et al. 2013). Genom slumpmässig placering är sannolikheten att 

produkten hamnar på en viss plats lika stor för alla de tomma platserna (ibid). Denna 

artikelplacering anser författarna hade gett ett bättre volymutnyttjande eftersom pallplatserna 

inte behöver ta produkternas maximala lagringsvolym. Däremot, eftersom de respektive 

pallarna skiljer sig åt så pass mycket i höjd (se tabell 4) hade respektive pallplats fått antagit 

mått som gör att alla pallar hade kunnat få plats i alla pallplatser. Detta blir således väldigt 

ineffektivt sett till aspekten volymutnyttjande. Därmed bedömer författarna en klassbaserad 

artikelplacering hade varit mest fördelaktigt för att förbättra aspekten. Här behöver hänsyn tas 

till pallarnas respektive storlek. Eftersom det finns sex olika storlekar på pallar behöver det 

finnas sex olika storlekar på pallplatserna vilka sedan respektive pallstorlek placeras inom.  

 

För att utöka antalet totala pallplatser spelar lagrets förvaringsmetod roll eftersom 

förvaringsmetoden påverkar hur många pallplatser det finns inom ett lager. Vidare minskar 

platsen som finns för pallar ju mer transportgångar som finns inom lagret (Lumsden 2012). 

Den bästa förvaringsmetoden för volymutnyttjandet är således den utan, eller med minst, 

transportgångar. Exempelvis är djuplagring och fristapling det mest optimala alternativet då 

denna tillåter flest pallar på färdigvarulagret samtidigt, eftersom den, enligt Lumsden (2012), 

utnyttjar utrymmet på lagret maximalt. Vidare kräver heller inte förvaringsmetoderna drive in/ 

drive- through, live pallet racks eller push-back-hyllor transportgångar mellan de olika 

ställagen (Ghiani et al. 2013) vilket är positivt sett till aspekten volymutnyttjande. Däremot 

använder båda metoderna specifika hyllanordningar (Ghiani et al. 2013) vilka tar upp plats på 

lagret. Gällande live pallet racks krävs dock, enligt Ghiani et al. (2013), transportgångar på 
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respektive långsida i färdigvarulagret för att möjliggöra påfyllning och plockning och detta 

alternativ blir därmed en sämre lösning sett till volymutnyttjandet.  

 

Vid mobila ställage flyttas ställagen i sidled för att skapa en tillfällig transportgång och 

möjliggöra plock utav en specifik pall (Ghiani et al 2013). Sett till volymutnyttjande skulle 

denna typ av förvaringsmetod skapa fler pallplatser i och med att antalet transportgångar 

minskar sett till traditionella ställaget där mycket utrymme går åt till transportgångar 

(Lumsden 2012).  

 

I optimeringsmodellen har inte volymutnyttjande fått någon lägre gräns vilket gör att ingen av 

förvaringsmetoderna kan uteslutas. Istället är den förvaringsmetod som ger högst 

volymutnyttjande, givet att de andra aspekternas bivillkor uppfylls, mest fördelaktig. 

 

 5.3.6 Plocktid 

Det bivillkor som definierats för plocktid är att varje order ska kunna plockas utan att någon 

av de resterande pallarna ska behöva förflyttas. Detta är således något som måste säkerställas 

i alla designval som görs i optimeringsmodellen. Då detta inte är något som kan beräknas 

kommer inte aspekten att definieras matematiskt. Skulle ett mer specifikt bivillkor identifieras 

för plocktid, i form av en maximal plocktid att förhålla sig till, skulle dock aspekten kunna bli 

identifierad matematiskt som följande: 

 

(estimerad tid för truck att köra fram och tillbaka till genomsnittlig pallplats för produkt 

(baserad på sträcka, hastighet på truck samt antal svängar) + tid för att plocka och ställa ner 

pall (baseras på vilken våning pallplatsen är placerad)) * antal pallar per år 

 

Detta eftersom plocktiden, enligt Bond (2013a), beror på hur lång transportsträckan samt, 

enligt Celik & Süral (2016), hur många svängar som görs på denna. Vidare påverkas även 

plocktiden av vilket hyllplan pallen plockas från (våning ett, två eller tre) (Observation 

2018.05.08).  

 

Eftersom transporttiden beror på hur lagret är utformat (Gu et al. 2010 se Roodbergen et al. 

2014; Celik & Süral 2016) påverkas plocktiden både vid val av förvaringsmetod och 

artikelplacering.  
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Sett till plocktid är ett traditionellt pallställage ett alternativ som kräver en del svängar 

eftersom trucken behöver ta sig in och ut i delgångarna för att lasta in och plocka ut pallar. 

Plocktiden består, enligt Celik & Süral (2016), till hälften av transport. Då transporttiden, 

enligt observation på lager (2018.05.08) samt styrkt av teori av Celik & Süral (2016), ökar i 

takt med att svängar görs, är antalet svängar en nackdel med traditionellt pallställage. Inom 

traditionellt pallställage kan exempelvis tre eller fyra ställage ställas bredvid varandra, istället 

för två (se illustration 1). Om detta tillämpas måste dock de pallar som placeras i dessa 

ställage inkluderas i order som möjliggör plockning av samtliga tre eller fyra pallar i raden. 

Detta för att bivillkoret, att en order ska kunnas plockas utan att någon av de övriga pallarna 

för behöva flyttas på, ska uppfyllas. Det behöver även finnas tillräckligt många ställage där 

alla pallar är tillgängliga för att de order som innehåller färre pallar. 

 

Drive in och drive-through är en förvaringsmetod som kräver färre svängar då de, enligt 

Ghiani et al. (2013), inte kräver tranportgångar mellan olika ställage, istället kan alla 

produkter förvaras i samma ställage. Samma princip gäller, enligt Lumsden (2012), för 

djuplagring och fristapling. Däremot ökar plocktiden avsevärt eftersom det, enligt Lumsden 

(2012), är svårt att nå pallarna som är placerade längre in då pallarna placerade framför först 

behöver flyttas på. Lösningen på hanteringsproblemet skulle vara att ha en rad för varje 

produkt, vilket dock inte är möjligt på grund av de begränsade måtten på lagret (se illustration 

1). På grund av detta bedömer författarna att dessa förvaringsmetoder inte är fördelaktiga för 

fallföretaget då de kräver förflyttning av pallar som inte ingår i ordern, när order ska plockas. 

Därav uppfylls inte bivillkoret för plocktid. Däremot skulle alternativet vara att tillämpa dessa 

förvaringsmetoder för de väldigt högfrekventa produkterna och endast dessa, genom att ha en 

eller flera rader för bara den eller de produkterna. 

 

Då mobila pallställage innebär att trucken behöver åka in i transportgångar (Ghiani et al. 

2013) krävs svängar vid plockning av pallarna. Detta gör, enligt Celik & Süral (2016), att 

plocktiden blir längre. Vidare behöver operatören vänta på att gångarna ska öppnas, vilket gör 

att plocktiden ökar så pass att mobila pallställage endast rekommenderas för lager med 

lågfrekventa produkter (Ghiani et al. 2013; Lumsden 2012). Då 85 % av Emballator 

Växjöplasts produkter skickas en gång i veckan (Lager- och logistikchef 2018.05.08) anser 

inte författarna att produkterna kan tolkas som lågfrekventa. Därmed bedömer författarna att 
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förvaringsmetoden ger dåliga förutsättningar för plocktiden. Däremot uppfylls bivillkoret för 

plocktid eftersom inga pallar, som inte ingår i ordern, behöver förflyttas när order plockas. 

 

Vid djuplagring och fristapling är det svårt att nå de pallar som är placerade längst in 

(Lumsden 2012), vilket är negativt för plocktiden. Om inte alla produkter har en egen rad 

behöver pallar flyttas på vid plockning av en order, vilket gör att bivillkoret för plocktid inte 

uppfylls eftersom lagret inte är tillräckligt stort (se illustration 1) för att ha detta för varje 

produkt. Ett alternativ hade varit att djuplagra och fristapla endast de mest högfrekventa 

produkterna på detta sätt och ha en annan förvaringsmetod för resterande produkter. 

 

Samma princip gäller för live pallet-racks och push-back-hyllor. Det är ett alternativ för de 

mest frekventa produkterna men bivillkoret för aspekten skulle inte uppfyllas om metoden 

tillämpas i hela lagret. Detta beror på att metoden, enligt Ghiani et al. (2013), kräver att varje 

rad innehåller samma produkt. En fördel med live pallet-racks och push-back-hyllor, i 

jämförelse med djuplagring utan dessa, är att pallarna, enligt Ghiani et al. (2013), alltid är 

placerade längst ut på hyllorna. Detta gör att de är smidigare att plocka, vilket gynnar 

plocktiden. 

 

Angående artikelplacering är en fast artikelplacering mest fördelaktig för plocktiden. Detta 

beror på att det är enklare för operatören att hitta produkterna i en sådan lösning (Pang & 

Chan 2017). Den genomsnittliga plocktiden blir även kortare eftersom lågfrekventa produkter 

kan bli placerad långt ifrån in- och utlastning och högfrekventa produkter blir placerade nära 

in- och utlastning (Ghiani et al. 2013). Baserat på detta orsakar en slumpmässig 

artikelplacering en längre plockningstid. Inom en ABC-placering är, enligt (Roodbergen et al. 

2014); produkterna placerade efter frekvens, vilket, enligt Ghiani et al. (2013), är fördelaktigt 

för plocktiden. Däremot är produkterna slumpmässigt placerade inom zoner vilket gör att det, 

enligt Pang & Chan (2017), är svårare för operatören att hitta produkterna. Därmed blir 

plocktiden längre än vid en fast artikelplacering men kortare än vid en slumpmässig 

artikelplacering. Dock påverkar inte artikelplaceringen direkt huruvida bivillkoret för 

aspekten uppfylls eller ej, det beror i första hand på förvaringsmetoden. Tillämpas 

djupstapling behövs en mer fast placering för att säkerställa att alla pallar inom en order kan 

plockas utan att en av de resterande pallarna behöver flyttas på. 
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5.3.7 Kapitalbindning 

Då kapitalbindning inte prioriteras av logistikavdelningen på Emballator Växjöplast (Lager- 

och logistikchef 2018.04.11) kommer alla värden på aspekten att vara acceptabla. Dock 

kommer värdet att begränsas av att utrymmet inte är oändligt. 

  

Det kapital företag binder i lager påverkas av värdet på varje produkt i färdigvarulagret samt 

hur stort antal av respektive produkter som befinner sig i lager (Storhagen 2011). Därmed blir 

aspekten matematiskt definierad som följande: 

 

Värde på produkt * genomsnittligt lager per produkt 

 

Antalet artiklar baseras på den genomsnittliga lagernivån i artiklar per vecka. Denna beräknas 

genom att addera omsättningslager per vecka (dividerat med två) och säkerhetslagret. 

Omsättningslagret divideras med två eftersom produkterna tillverkas och lastas in på lagret 

successivt under veckan, säkerhetslagret är däremot detsamma under hela veckan.  

 

Kapitalbindning påverkas inte direkt av den förvaringsmetod som väljs utan det är snarare de 

olika förvaringsmetoderna som skulle kunna möjliggöra för att lagernivåerna kan öka vilket 

hade ökat kapitalbindningen som följd. Därmed skulle aspekten gynnas av den 

förvaringsmetod som begränsar lagernivåerna till större grad vilket främst skulle vara 

traditionellt ställage. Då bivillkoret uppfylls oavsett förvaringsmetod kräver inte aspekten 

kapitalbindning någon specifik förvaringsmetod och den får således baseras på övriga 

aspekter.  

 

Kapitalbindningen påverkas inte heller direkt av artikelplaceringen utan även här är det 

snarare hur de olika artikelplaceringarna möjliggör en ökning i lagernivå som i sin tur, enligt 

Storhagen (2011), kan påverka kapitalbindningen. Då en fast artikelplacering begränsar 

tillgängligt lagringsutrymme mest (Ghiani et al. 2013) skulle denna vara mest gynnsam för 

kapitalbindningen men då kapitalbindningen är lågt prioriterat och bivillkoret uppfylls 

oavsett kommer valet av artikelplacering att baseras på de övriga aspekterna. 
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5.3.8 Sammanfattning  

 

Aspekt Bivillkor Förvaringsmetod som 

uppfyller bivillkor 

Artikelplacering som 

uppfyller bivillkor 

Säkerhet 8 cm hylla 1 

& 2, 35 cm 

hylla 3 

Alla Alla 

Servicenivå 96 % Alla Alla 

Plocktid Inga pallar 

ska behöva 

flyttas vid 

plockning av 

order 

Alltid traditionellt 

pallställaget utan någon 

djuplagring. Resterande i 

kombination med 

traditionellt pallställaget 

givet krav på 

artikelplacering. 

Alla givet ett traditionellt 

pallställage utan någon 

djuplagring. Helt eller 

delvis fast placering givet 

resterande 

förvaringsmetoder. 

Kapitalbindning  Oändligt Alla  Alla 

Tabell 12: Aspekter med bivillkor samt vilka förvaringsmetoder och artikelplaceringar som 

kan uppfylla respektive bivillkor. 
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5.4 Utvärdering och förbättringsförslag nuvarande 
färdigvarulager  

I följande avsnitt kommer Emballator Växjöplasts nuvarande färdigvarulager att utvärderas 

sett till bivillkoren och the main criteria. Vidare kommer förbättringsförslag att presenteras.  

 

5.4.1 Utvärdering 

Nedan följer en utvärdering av Emballator Växjöplasts färdigvarulager. De områden som 

utvärderas är val av förpackning, förvaringsmetod och artikelplacering.  

 

5.4.1.1 Förpackning  
 
Emballator Växjöplast förvarar sina produkter i kartonger på pallar för nuvarande 

(Observation 2018.05.08). Enligt Ghiani et al. (2013) & Lumsden (2012), är pallar lätta att 

förflytta med truckar, de kan hålla stor vikt och volym och möjliggör högt volymutnyttjande 

då de kan staplas på varandra. De skyddar även produkter från smuts och väta då de inte får 

direkt kontakt med golvet (Ghiani et al. 2013). För aspekten volymutnyttjande är därmed 

förvaring på pall ett bra alternativ. Alternativet hade varit att förvara produkterna i dess 

primärförpackning, alltså i kartonger eller som lösa artiklar. Lösa artiklar hade varit 

svårhanterligt och utrustningen på lagret hade krävts vara väldigt specialdesignad. På grund 

av att det hade varit negativt för aspekten plocktid. Även förvaring i endast kartonger hade 

varit mer svårhanterligt än pallar då det hade tagit längre tid att plocka det antalet kartonger 

som får plats på en pall styckvis istället för pallvis. Dessa alternativ anses därför avsevärt 

sämre än pallförvaring enligt författarna. Förvaring i större enheter än pallar förekommer 

delvis, med dubbelstaplade pallar, men hade inte varit ett alternativ för alla produkter då vissa 

produkter har en väldigt låg volym. På grund av detta, anser författarna, att valet av 

förpackning är optimalt som det för nuvarande redan är och alla bivillkor kan uppfyllas 

samtidigt som volymutnyttjande kan få ett bra värde. 

 

5.4.1.2 Förvaringsmetod  

 

För nuvarande använder Emballator Växjöplast traditionella ställage som förvaringsmetod i 

sitt färdigvarulager (se illustration 1). Med hjälp av illustrationen kan antal pallplatser de har 

att tillgå med sin nuvarande förvaringsmetod, beräknas. Teoretiskt sett finns 489 pallplatser i 
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färdigvarulagret att tillgå. Däremot bör poängteras att detta rent praktiskt inte stämmer 

eftersom pallarna skiljer så pass mycket i höjd (se tabell 4) där den högsta pallen är 263 cm 

och den lägsta 131 cm. Detta innebär att alla tre våningar inte kan användas överallt vilket för 

att de pallplatserna som praktiskt kan användas understiger 489.  

 

Emballator Växjöplast kan med nuvarande förvaringsmetod uppnå bivillkoret för säkerhet. 

Däremot hade inte bivillkoret uppfyllts om alla teoretiska pallplatser hade nyttjats eftersom 

bivillkoret begränsar hur högt pallarna kan staplas i ställagen och de skulle därmed inte få tre 

plats på höjden. 

 

Med den nuvarande typen av förvaringsmetod, traditionellt pallställage, är alla pallarna direkt 

tillgängliga (Ghiani et al. 2013) och bivillkoret för plocktid är således uppfyllt. Nackdelen 

med denna typ av förvaringsmetod är att det behöver finnas transportgångar mellan ställagen 

vilket gör att en hel del av golvytan inte nyttjas lika effektivt (ibid). Eftersom 

lagringsutrymmet inte nyttjas till sin fulla grad finns det således förbättringsmöjligheter sett 

till aspekten volymutnyttjande vilket är the main criteria i optimeringsmodellen. En annan 

förvaringsmetod hade således gett ett bättre volymutnyttjande och Emballator Växjöplast 

nuvarande färdigvarulager bedöms därmed kunna förbättras.   

 

Bivillkoret för servicenivå antas uppfyllas med nuvarande förvaringsmetod eftersom den i 

nuläget uppnår servicenivåns bivillkor på 96 %. Även gällande kapitalbindning uppfyller 

förvaringsmetoden traditionellt pallställage bivillkoret.  

 

5.4.1.3 Artikelplacering 
 
Artikelplaceringen som fallföretaget för nuvarande tillämpar är ett rörligt lager anpassat efter 

storlek på pall (Lager- och logistikchef 2018.04.25). Pallplatser på lagret är därmed avsedda 

för en viss storlek på pall men inte en viss produkt. Som framgår i tidigare analys (avsnitt 5.2) 

kan alla artikelplaceringar användas för att uppfylla bivillkoren givet vissa krav på 

förvaringsmetod (se tabell 9). Då det är ett traditionellt pallställage som används uppfyller alla 

artikelplaceringar bivillkoren (se tabell 9). På grund av detta är det the main criteria, 

volymutnyttjande, som avgör vilken artikelplacering som är mest fördelaktig, vilket alltså blir 

den som möjliggör flest pallplatser. Enligt teorin (Pang & Chan 2017), skulle en slumpmässig 

artikelplacering möjliggöra bäst volymutnyttjande. Givet fallföretagets förutsättningar blir 
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dock en klassificerad placering bättre då den möjliggör planering (baserad på storlek) för 

utnyttjande av respektive pallplats bäst. Fallföretagets val av artikelplacering är således i linje 

med vad som är det mest optimala för företaget. Det är dock oklart huruvida utförandet av 

vald artikelplacering kan ske på ett bättre sätt och således möjliggöra fler pallplatser. Vid 

Observation (2018.05.08) identifierades outnyttjat utrymme mellan pall och hyllplan på flera 

ställen. Därav kan det antas att volymutnyttjande kan bli bättre än vad det för nuvarande är. 

 

5.4.2 Förbättringsförslag  

Nedan presenteras både kortsiktiga och långsiktiga förbättringsförslag för Emballator 

Växjöplasts färdigvarulager.  

 

5.4.2.1 Kortsiktiga förbättringsförslag  
 
På kort sikt kan fallföretaget ändra sin artikelplacering för att få ett bättre färdigvarulager. 

Då fallföretaget redan tillämpar den artikelplacering som kan anses vara bäst lämpad sett till 

bivillkoren och the main criteria kan artikelplaceringen endast förbättras genom att förbättra 

utförandet av den. Här har förbättringsmöjligheter identifierats eftersom, enligt Observation 

(2018.05.08), outnyttjat utrymme finns mellan pall och hyllplan på flera ställen på 

färdigvarulagret. Genom att minimera outnyttjat utrymme kan volymutnyttjandet förbättras 

och fler pallplatser skulle möjligen kunna få plats på lagret. Vid artikelplacering har 

författarna försökt att identifiera vilka kombinationer av olika pallar som utnyttjar höjden till 

så stor grad som möjligt samtidigt som bivillkoret för säkerhet uppfylls. De kombinationer 

som används i artikelplaceringen (se tabell 13) är således dessa som författarna med hänsyn 

till pallarnas höjd samt frekvens kunde identifiera som mest fördelaktiga för the main criteria.  
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Illustration 2: Kortsiktigt förbättringsförslag (artikelplacering). 
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Kombination Antal pallplatser 

som krävs 

Antal tilldelade 

pallplatser 

Total 

höjd 

Färg i 

ritning 

Stora 24 x2 19 24 584 cm  
 

Stora 12 x2 + 

Stora 20  

3 3 545 
 

Stora 16 + Stora 

20  

68  68  436 

 

 

Liten 30 + Stora 

16  

2 2 414 

 

 

Liten 24 x3 69 69 540 - 546 

cm 

 

Stora 16 x2  98 98  397 - 400 

cm  

 

Liten 30 x2  10 10  424 - 428 

cm  

 

Fria platser 0 38-57 
  

Tabell 13: De olika storlekarna på kartonger med respektive antal pallplatser som behövs och 

har tilldelats samt höjd och vilken färg i ritning. 

 

Pallplatser som krävs baseras på de lagernivåer som beräknades i avsnitt 5.3.7.1 (se tabell 11). 

 

Pallplatser som tilldelats visar hur många pallplatser storleken har dedikerats i 

artikelplaceringen. 

 

Total höjd har beräknats genom att addera höjden på de pallar som kombinerats, tjockleken på 

hyllplanen samt avståndet mellan pall och hyllplan samt pall och tak som krävs för att uppnå 

bivillkoret för säkerhet. Att denna höjd varierar inom storlekar beror på att tjockleken på 

hyllplanen varierar mellan de dedikerade pallplatserna. 
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De dubbelstaplade pallarna (stora kartonger 24st) överstiger, när de är placerade två 

dubbelstaplingar på varandra (se tabell 4), den genomsnittliga takhöjden. De kan dock 

placeras där de är placerade i layouten (Observation 2018.05.08). Detta beror på att taket är 

högre på en del av lagret, eftersom det är snedtak. De tilldelas extra platser (behöver 19 men 

tilldelas 24). Detta beror på att om volymen skulle variera måste plats finnas för extra pallar. 

De dubbelstaplade pallarna får inte plats på någon av de andra storlekarnas platser och 

behöver därför extra platser där de får plats att förvaras. När volymen inte överstiger den 

genomsnittliga kan dessa platser ändå användas till att förvara mindre pallar, vilket gör att de 

extra dubbelstaplade platserna inte går till spillo. 

 

De platser som är fria kommer förmodligen delvis att behöva användas när volymerna 

varierar och inte bara av de produkter som i nuläget externlagras. Detta beror på att 

lagernivåerna är baserade på ett genomsnitt och kan variera, trots att efterfrågan är jämn under 

året. Därav är det troligt att volymer ibland överstiger de som angivits i artikelplaceringen. 

Det kan dock antas att en del av det som externlagringas istället kan få plats i 

färdigvarulagret. 

 

Givet denna artikelplacering uppnås fortfarande respektive bivillkor. Däremot gällande 

volymutnyttjande är det svårt att säkerställa hur denna har förbättrats eftersom empiriskt 

underlag gällande hur många pallplatser fallföretaget tidigare använde saknas. Baserat på de 

lagernivåerna som använts i artikelplaceringen finns det möjlighet att få in fler pallar i 

färdigvarulagret och volymutnyttjandet bör därmed ha förbättrats.   

 

5.4.2.3 Långsiktiga förbättringsförslag 
 
På lång sikt skulle både förpackning, förvaringsmetod och artikelplacering kunna förändras 

för att Emballator Växjöplast ska få ett bättre färdigvarulager än vad de för nuvarande har. 

Förpackningen de använder i nuläget har författarna bedömts som det bästa alternativet och 

det finns därmed inga förbättringsförslag på denna punkt.  

 

Däremot kan aspekten volymutnyttjande förbättras genom att ändra förvaringsmetod. Detta 

eftersom olika förvaringsmetoder, enligt Lumsden (2012), påverkar hur många pallar som 

skulle få plats i lagret. En given lösning, sett endast till aspekten volymutnyttjande, hade varit 
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om djuplagring och fristapling använts som förvaringsmetod i färdigvarulagret eftersom detta, 

enligt Lumsden (2012) utnyttjar lagringsytan maximalt. Även förvaringsmetoderna drive 

in/drive- through, live pallet-racks eller push-back-hyllor hade varit fördelaktiga alternativ 

sett till volymutnyttjande. Vidare hade dessa förvaringsmetoder inte uppfyllt bivillkoret för 

plocktid om den tillämpas för alla produkter. Ett alternativ hade varit att kombinera dessa 

förvaringsmetoder tillsammans med traditionellt pallställage. Då placeras de mest 

högfrekventa produkterna i de hyllor som inte är traditionellt pallställage. 

 

Mobila ställage uppfyller, enligt tidigare analys, alla bivillkor och är även ett bra alternativ för 

volymutnyttjande då det, enligt Ghiani et al. (2013), endast behövs en transportgång för alla 

ställagen. 

 

Förbättringsförslag skulle därmed vara antingen ett mobilt ställage eller ett traditionellt 

pallställage i kombination med djuplagring och fristapling, drive-in/drive-through, live pallet-

racks eller push-back-hyllor. Vilken kombination av dessa som skulle ge bäst resultat är dock 

oklart. 

 

Det kan antas att live pallet-racks samt drive-in ger ett sämre volymutnyttjande än de övriga 

alternativen då dessa, enligt Ghiani et al. (2013), kräver transportgångar på båda sidorna av 

ställagen, vilket de andra inte kräver.  

 

Djuplagring och fristapling kräver högfrekventa produkter för att kunna utnyttja alla 

pallplatser som respektive produkt tilldelas inom förvaringsmetoden. Detta på grund av att 

samma produkt både behöver lagras på djupet och på höjden (Lumsden 2012). Detta är en 

nackdel då fallföretaget inte har väldigt högfrekventa produkter (se bilaga 2) och skulle 

därmed inte kunna utnyttja djuplagring och fristapling på ett särskilt effektivt sätt. Författarna 

bedömer att fler pallplatser skulle kunna användas genom att tillämpa push-back-hyllor 

och/eller drive-through.  

 

Push-back-hyllor och drive-through kan anses ge ett lika bra volymutnyttjande och det spelar 

således inte någon roll vilken av dessa som tillämpas i kombination med traditionellt 

pallställage. 

 

Därmed skulle ett traditionellt pallställage i kombination med push-back-hyllor och/eller 
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drive-through eller ett mobilt pallställage vara de mest fördelaktiga förbättringsförslagen. 

 

Sett till the main criteria, volymutnyttjande, skulle mobilt pallställage möjliggöra flest 

pallplatser och därav vara det mest fördelaktiga alternativet. Det är dock oklart hur mycket 

väntetiden som uppstår då pallställagen ska flyttas påverkar plocktiden. Trots att bivillkoret 

för plocktid rent teoretiskt uppfylls eftersom inga pallar (manuellt) behöver förflyttas vid 

plockning av order grundas bivillkoret i att fallföretaget ska kunna behålla nuvarande 

personalstyrka. Huruvida detta kan uppfyllas vid tillämpning av mobilt ställage är oklart och 

det kan därför vara ett mer fördelaktigt förbättringsförslag att tillämpa traditionellt pallställage 

i kombination med push-back-hyllor och/eller drive-through. Även om volymutnyttjandet 

skulle missgynnas av detta kan åtminstone alla bivillkor fastställas med mer säkerhet än med 

mobila pallställage. Det är upp till fallföretaget att avgöra vad som anses vara viktigast.  

 

 

Illustration 3: Långsiktigt förbättringsförslag (egen illustration). 
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Volym på produkter Färg i ritning 

4 eller mer 
 

Vilken som helst 
 

Tabell 14: Volym som krävs på produkter och var de placeras i ritningen. 

 

Då enkelstaplade pallplatser krävs för 112 pallar, eftersom de har en volym på 3 pallar eller 

mindre (bilaga 2), vilket gör att de inte kan placeras i ett fyrstaplat ställage behöver detta tas 

hänsyn till vid en förbättring av fallföretagets förvaringsmetod. De kan inte, vid fullständigt 

utnyttjande av alla pallplatser, placeras i ett fyrstaplat ställage eftersom de då inte skulle 

kunna plockas utan att någon av de övriga pallarna skulle behöva förflyttas och det uppfyller 

därav inte bivillkoret för plocktiden. Resterande pallar skulle möjligen kunna placeras i 

fyrstaplade ställage eftersom de har en volym på fyra eller fler pallar. Det blir dock 

problematiskt när volymen inte är delbar med fyra, vilket gör att delar av dessa produkters 

volymer också behöver förvaras i enkelställage. 

 

I ett långsiktigt förbättringsförslag hade en specifik artikelplacering varit svår att, på ett 

rättvisande sätt, utföra i och med att de lagernivåer som används i artikelplaceringen är 

baserad på deras nuvarande kunder och respektives efterfrågan. Att samma förutsättningar 

därmed skulle gälla vid en långsiktig lösning är svårt att fastställa. Däremot bör fördelaktigen 

artikelplaceringen i den föreslagna layouten använda de kombinationer av pallstorlekar vilka 

på höjden utnyttjar utrymmet maximalt. Dock bör hänsyn vid de fyrstaplade ställagen tas till 

produkternas frekvens för att säkerställa att bivillkoret för plocktid upprätthålls. I detta 

förbättringsförslag har de mest frekventa produkterna även placerats närmast utlastning för att 

minimera hantering av pallar. Detta gynnar både plocktid och säkerhet. De fyrstaplade 

pallställagen kan vara push-back-hyllor eller drive-through. 

 

Genom denna förvaringsmetod finns 579 teoretiska pallplatser, i fallföretagets nuvarande 

finns 489. Det är oklart hur många av de teoretiska pallplatserna som faktiskt kan nyttjas, 

beroende på höjden på pallar men det finns inga belägg för att nyttjandegraden skulle skilja 

sig mellan de båda förvaringsmetoderna. Därmed är det rimligt att anta att antalet pallplatser 

som företaget kan använda ökar med 18,4 % ((579-489)/489). Således förbättras, the main 
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criteria, volymutnyttjande, medan bivillkoren fortfarande uppfylls. På grund av detta är det 

långsiktiga förbättringsförslaget bättre än fallföretagets nuvarande färdigvarulager.  

 

Även om det långsiktiga förbättringsförslaget innebär ett bättre färdigvarulager än 

fallföretagets nuvarande sett till bivillkoren och the main criteria är det troligt att det finns 

lösningar som är ännu bättre. Det skulle exempelvis kunna vara mobila ställage, vilket är 

något som fallföretaget borde undersöka med mer komplett data än vad denna studie 

innefattar. 
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6. Avslutningskapitel 

I avslutningskapitlet presenteras respektive frågeställnings slutsats. Vidare förs ett 

resonemang kring studiens praktiska och teoretiska bidrag, samhälleliga och 

hållbarhetsaspekter, förslag på vidare forskning, kritik till studien samt utvärdering av 

kvalitetsmått.  

 

6.1 Slutsats 

Nedan presenteras respektive frågeställnings slutsats. 

 

6.1.1 Frågeställning 1 

Emballator Växjöplast prioriterar enligt följande ordning: 

 

Modell 3: Emballator Växjöplasts prioriteringar och resonemang (egen illustration). 

 

Säkerhet prioriteras högst för att skydda individen. Servicenivå prioriteras näst högst eftersom 

Emballator Växjöplast de arbetar med kunden i fokus. Efter säkerhet och servicenivå 

prioriteras volymutnyttjande eftersom de vill minska sin externlagring. Aspekten som 

prioriteras efter volymutnyttjande är plocktid, där målsättningen är att behålla nuvarande 

arbetsstyrka. Sist prioriteras kapitalbindning eftersom den inte anses vara i fokus för 

logistikfunktionen (Lager- och logistikchef 2018.04.11). 
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Emballator Växjöplasts prioriteringar och resonemang kring de fem aspekterna anser 

författarna till större del ligga i linje med den teoretiska referensramen. Det som skiljer sig 

från teorin är fallföretagets prioritering och resonemang kring kapitalbindning. Däremot kan 

det antas finnas goda skäl för detta då antalet produkter som kan lagerföras i deras nuvarande 

färdigvarulager är begränsat vilket gör att också kapitalbindningen kommer att bli naturligt 

begränsad. 

 

Aspekt Prioriteringsgrad Förutsättning 

Säkerhet 1 Svenskt företag med lager  

Servicenivå 2 Konkurrensfylld bransch 

Volymutnyttjande 3 Begränsat utrymme på lager  

Plocktid 4 Ingen särskild begränsning för plocktid 

Kapitalbindning  5 Tillverkning mot order, begränsat utrymme på 

lager 

Tabell 15: Aspekter med respektive prioriteringsgrad och förutsättning för generalisering. 

 

Tabell 15 visar aspekterna i den ordning de prioriteras av Emballator Växjöplast tillsammans 

med de förutsättningar som andra företag skulle behöva ha för att prioritera aspekterna lika 

högt eller lågt och i liknande rangordning. 

 

Svenska företag med lager bör prioritera säkerhet högst, likt Emballator Växjöplast. Även 

servicenivå bör prioriteras hos andra företag i branscher med konkurrens på samma sätt som 

Emballator Växjöplast gör. Huruvida volymutnyttjande, plocktid och kapitalbindning bör 

rangordnas i samma ordning som Emballator Växjöplast gör, är mer oklart. Företag med 

begränsat utrymme på lager bör prioritera volymutnyttjande högt och företag som tillverkar 

mot order samt har ett begränsat utrymme på lager bör prioritera kapitalbindning lågt. 

Däremot kan det förekomma särskilda förutsättningar för plocktid hos andra företag, vilket 

inte identifierats hos Emballator Växjöplast, vilket kan leda till att den aspekten behöver 

prioriteras högre än volymutnyttjande. 
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6.1.2 Frågeställning 2  

Den optimeringsmetod inom multi-criteria optimization som bör väljas för att optimera 

säkerhet, servicenivå, volymutnyttjande, plocktid och kapitalbindning, under förutsättningar 

som Emballator Växjöplasts, är the main criteria method. Detta beror främst på att, inom 

metoden, utses en aspekt till main criteria och optimeras givet att de resterande aspekterna 

hålls inom eller uppnår ett visst värde, alltså uppfyller sina bivillkor. Detta stämmer väl 

överens med hur fallföretaget arbetar idag, då de i princip redan arbetar, inom många 

aspekter, efter en del bivillkor. 

 

Optimeringsmetoden begränsas av fallföretagets förutsättningar. På grund av detta utesluts 

några förpackningsalternativ och förvaringsmetoder tack vare lagrets utformning och mått 

samt antalet produkter och dess volymer. Det återstående förpackningsalternativet är 

förvaring på pall och de resterande förvaringsmetoderna och artikelplaceringarna bedöms 

baserat på de olika aspekterna. 

 

The main criteria är aspekten volymutnyttjande då fallföretaget, enligt Lager- och logistikchef 

(2018.04.11), gynnas av att få plats med så många pallar som möjligt på sitt färdigvarulager 

och det begränsade utrymme de har skapar extra hantering och externlagring av produkter. 

Volymutnyttjande förbättras antingen genom att antal använda pallplatser minskar eller/och 

att totalt antal pallplatser som finns på lagret ökar. Detta påverkas av vilken artikelplacering 

och förvaringsmetod som används. Det är dock kritiskt att den artikelplacering och 

förvaringsmetod som används möjliggör att de resterande aspekternas bivillkor uppfylls. 

Volymutnyttjande gynnas i Emballators Växjöplasts fall av en klassificerad artikelplacering 

eftersom den möjliggör planering för att utnyttjande av respektive pallplats bäst. Vidare är 

djuplagring och fristapling den förvaringsmetoden som möjliggör totalt flest antal pallplatser 

på lagret och är därmed bäst sett till volymutnyttjandet.  

 

Bivillkoret för säkerhet är minst 8 cm mellan pall och hyllplan på första och andra våningen i 

ställaget och 35 cm mellan pall och tak på tredje våningen. Detta för att säkerställa att 

pallarna kan plockas utan att det finns risk att någon skadas. Bivillkoret kan uppfyllas inom 

alla nämnda förvaringsmetoder och artikelplaceringar. 

 

Bivillkoret för servicenivå är 96 %. Detta baseras på att fallföretaget för nuvarande uppfyller 
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denna servicenivå och anser, trots att de hade önskat en högre, att den är bra. Bivillkoret har 

större chans att uppfyllas med förvaringsmetoder som tillåter högst lagernivåer. Sådana 

förvaringsmetoder är djuplagring och fristapling, mobila pallställage, live pallet-racks och 

push-back-hyllor. Det finns dock inga bevis att bivillkoret inte skulle uppfyllas med övriga 

förvaringsmetoder. Bivillkoret har även större chans att uppfyllas om artikelplaceringen som 

används tillåter högsta lagernivåerna. Artikelplaceringen som passar bäst in på den 

beskrivningen är ABC-klassificering där de olika pallstorlekarna kan tas hänsyn till för att 

möjliggöra för så höga lagernivåer som möjligt. Det finns dock inga bevis på att bivillkoret 

inte skulle kunna uppnås även med mer fast eller slumpmässig artikelplacering.  

 

Plocktid har bivillkoret att varje order ska kunna plockas utan att någon av de resterande 

pallarna ska behöva förflyttas. Detta grundar sig i fallföretagets önskan om att alla ordrar ska 

kunna plockas utan att de ska behöva anställa mer personal och dessa förflyttningar hade tagit 

väldigt lång tid. De förvaringsmetoder som hade uppfyllt bivillkoret inom plocktid är 

traditionella ställage och mobila ställage. Vidare hade en kombination mellan traditionellt 

ställage och förvaringsmetoderna djuplagring och fristapling, drive-in/drive-through, live 

pallet-racks och push-back-hyllor kunnat uppnå bivillkoret givet att en icke-slumpmässig 

artikelplacering tillämpas.  

 

För kapitalbindning är värdet på bivillkoret oändligt. Detta beror på att kapitalbindningen inte 

prioriteras av logistikfunktionen på fallföretaget samt att den ändå begränsas på grund av 

andra anledningar. Anledningarna är bland annat att de arbetar med sin omsättningshastighet, 

har ett begränsat lagringsutrymme och tillverkar mot order. Kapitalbindning påverkas inte 

direkt av val av artikelplacering och val av förvaringsmetod men gynnas av de 

förvaringsmetoderna och artikelplaceringar som begränsar lagernivåerna till större grad. 

Gällande förvaringsmetod är detta främst traditionellt pallställage och för artikelplacering är 

det främst fast artikelplacering. Bivillkoret uppfylls dock oavsett vilken förvaringsmetod och 

artikelplacering som väljs. 
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Aspekt Bivillkor Förvaringsmetod som 

uppfyller bivillkor 

Artikelplacering som 

uppfyller bivillkor 

Säkerhet 8 cm hylla 1 

& 2, 35 cm 

hylla 3 

Alla Alla 

Servicenivå 96 % Alla Alla 

Plocktid Inga pallar 

ska behöva 

flyttas vid 

plockning av 

order 

Alltid traditionellt 

pallställaget utan någon 

djuplagring. Resterande i 

kombination med 

traditionellt pallställaget 

givet krav på 

artikelplacering. 

Alla givet ett traditionellt 

pallställage utan någon 

djuplagring. Helt eller 

delvis fast placering givet 

resterande 

förvaringsmetoder. 

Kapitalbindning  Oändligt Alla  Alla 

Tabell 12: Aspekter med bivillkor samt vilka förvaringsmetoder och artikelplaceringar som 

kan uppfylla respektive bivillkor. 

 

6.1.3 Frågeställning 3  

Alla bivillkor uppfylls genom den förpackning, den förvaringsmetod och den artikelplacering 

som tillämpas på färdigvarulagret i nuläget. Det finns dock förbättringsmöjligheter för the 

main criteria, volymutnyttjande, att förbättras, det vill säga att öka antalet totala pallplatser i 

jämförelse med de som används. 

 

Kortsiktigt kan färdigvarulagret förbättras genom artikelplacering. Den artikelplacering som 

fallföretaget har i nuläget är den som kan anses vara bäst men den kan utföras på ett sätt som 

ger ett bättre volymutnyttjande. Genom att utföra liknande artikelplacering på ett bättre sätt 

kan upp till 38-57 fler pallar rymmas på färdigvarulagret, exakt hur många beror på vilken 

höjd de extra pallarna har.  
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Långsiktigt kan färdigvarulagret förbättras genom att ändra både förpackning, 

förvaringsmetod samt artikelplacering. Förpackning anses inte finnas något 

förbättringsförslag för, då den redan anses vara i linje med det bästa alternativet. Genom att 

ändra förvaringsmetod kan the main criteria gynnas samtidigt som bivillkoren fortfarande 

uppfylls. Detta kan göras antingen med mobila pallställage eller med en kombination av 

traditionellt pallställage och någon av förvaringsmetoderna djuplagring och fristapling, drive-

in, drive-through, push-back-hyllor och/eller live pallet-racks. Genom det långsiktiga 

förbättringsförslag som angivits kan antal pallar som ryms på lagret öka med 18,4 %. Detta 

sker med hjälp av en kombination av traditionellt pallställage och fyrstaplade pallställage 

utgjorda av någon av förvaringsmetoderna drive-through eller push-back-hyllor. Det är dock 

svårt att mer specifikt beräkna hur många pallar som skulle kunna förvaras på lagret i ett 

långsiktigt förbättringsförslag då förutsättningar som volym, produktutbud och efterfrågan 

kan variera. Det är därmed inte relevant att göra en specifik artikelplacering och det går 

därmed inte beräkna hur många pallar som kunna förvaras på lagret långsiktigt. 

 

6.2 Studiens bidrag  

Nedan presenteras studiens praktiska samt teoretiska bidrag. 

 

6.2.1 Praktiskt bidrag  

Genom studien har Emballator Växjöplast fått möjlighet att förbättra sitt färdigvarulager, 

vilket ger dem ett lägre volymutnyttjande samtidigt som de andra aspekterna uppfyller 

bivillkoren. Ett lägre volymutnyttjande möjliggör för Emballator Växjöplast att spara tid och 

därav kostnader eftersom de inte behöver göra lika mycket extra arbete. Genom ett lägre 

volymutnyttjande kan de även minska sin externlagring och därav minska sina kostnader.  

 

6.2.2 Teoretiskt bidrag  

Studien har ämnat redogöra för hur en optimeringsmodell med flera aspekter med hjälp av 

multi-criteria optimization kan utformas. Detta kan hjälpa och inspirera både fallföretaget 

andra företag att utföra optimeringar eller förbättringar med hjälp av optimeringsmodellen. 
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6.3 Samhälliga och hållbarhetsaspekter  

Studien stödjer samhälleliga mål på det sätt att studien kan öka fallföretagets vinstmarginal. 

Detta medför att de betalar mer skatt till staten, vilket är ger positiva effekter på samhället. 

 

Studien medför dock en potentiell ökning av fallföretagets produkter, vilket från ett 

miljöperspektiv, kan anses ligga i konflikt med samhälleliga mål. Detta delvis på grund av att 

produkterna är gjorda av plast men även, oavsett material, på grund av att de kräver resurser 

vid tillverkning samt blir till skräp efter användning av slutkonsument som måste tas hand om 

av samhället. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning  

Den multi-criteria optimization-metod som använts i studien är the main criteria method. 

Däremot ger metoden Pareto optimization ett bättre/mer utförligt utfall och det skulle därmed 

vara av intresse att utforma en optimeringsmodell med denna metod om data och tid finns 

tillgängligt.  

 

Optimeringsmodellen inom studien utformades med hänsyn till aspekterna säkerhet, 

servicenivå, volymutnyttjande, plocktid och kapitalbindning. Det skulle även vara intressant 

att se en liknande optimering med fler eller med andra aspekter. 

 

Det skulle även vara intressant att se en liknande optimering på ett annat företag i en annan 

kontext med andra förutsättningar och prioriteringar, då detta påverkar utfallet till stor grad. 

 

6.5 Kritik till studien   

I brist på precis data är en del data som använts i studien estimerad, detta kan ha påverkat 

resultatet på ett negativt sätt. Hade mer precis data funnits att tillgå hade resultatet kunnat bli 

bättre. 

 

I studien har endast en respondent intervjuats, om fler respondenter inom samma avdelning 

hade intervjuats hade utfallet blivit mer generaliserbart. 



 108

6.6 Utvärdering av kvalitetsmått  

Studien har valts att kvalitetssäkras genom konfirmering och pålitlighet. För att studien ska 

vara pålitlig ska ett transparent förhållningssätt tas från författarnas sida genom hela studien. 

Alla steg ska dokumenteras och granskas av oberoende parter. Under studiens gång har 

oberoende parter kontinuerligt granskat författarnas arbete och på så sätt har studiens 

pålitlighet ökat.   

 

Författarna har efter bästa förmåga inte påverkat resultat och riktning av studien, vilket 

påverkar konfirmeringsmåttet i positiv riktning. Författarna är dock medvetna om att det inte 

är möjligt att vara helt objektiva. 
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8. Bilagor   

8.1 Bilaga 1  

Intervjuguide  

Högt volymutnyttjande 

 placera artiklar och hyllor strategiskt för att skapa pallplatser som utnyttjar lagrets 

utrymme på ett så effektivt sätt som möjligt. 

 

Låg kapitalbindning 

 förvara ett mindre/mer effektivt antal artiklar i lager för att inte binda upp resurser som 

kan användas mer effektivt på andra ställen. 

 

Kort plocktid 

 anpassa artikelplacering utefter frekvens för att minimera transporttiden och därmed 

minska plocktid.  

 

Hög säkerhet 

 ta höjd vid volymutnyttjande för att säkerställa att produkterna kan plockas från sina 

pallplatser på ett säkert sätt. 

  

Hög servicenivå 

 säkerställa att lagernivåerna är tillräckligt stora för att hålla en viss servicenivå till era 

kunder.  

 

Frågor:  

 

Hur tänker du/ni kring respektive mål?  

 

Vilket av dessa mål anser du/ni är viktigast och varför? 

 

Skulle du/ni kunna rangordna dessa i “viktighet” för er samt förklara varför ni prioriterar som 

ni gör? 
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Finns det något du/ni försöker maximera/minimera eller sätter du/ni en bestämd gräns att 

förhålla er till?  

 

Om du/ni skulle optimera lagret, skulle ni då sätta bestämda gränser på något eller några av 

målen eller skulle du/ni försöka maximera/minimera alla mål samtidigt? 

 

Hur skulle du/ni sätta en kostnad på respektive mål? T ex kostnad för förlorad försäljning på 

servicenivå. 

 

Hur ser du/ni att målen motverkar varandra? (dvs om den ena ökar måste en eller två av de 

andra minska).  

8.2 Bilaga 2 
Bilaga 2, del 1. 
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Bilaga 2, del 2. 

 
 
 

 

 

 


