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Sammanfattning 

 

Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE25E, VT 2018 

Uppsatsens titel: E-handelns påverkan på materialhanteringsprocessen - En fallstudie 

på Södra Wood Interiör i Kallinge 

Författare: Linnéa Bosson, Emma Mogensen och Jacob Vikenadler 

Handledare: Petra Andersson  

Examinator: Hana Hulthén 

Bakgrund och problemdiskussion: E-handeln har vuxit mycket under de senaste åren. 

E-handeln inom byggvarubranschen är något som inte slagit igenom än men är idag 

påväg uppåt. Därför bör företag som verkar inom byggbranschen förbereda sig på denna 

förändring. Södra Wood Interiör i Kallinge står just nu inför denna förberedelse, där ett 

flöde av både slutkund- och bulkorders ska kombineras på ett lönsamt och effektivt sätt.  

Syfte: Syftet är att identifiera förbättringar hos SWI:s centrallager, när det kommer till 

företagets nuvarande materialhanteringsprocess, inför en fortsatt ökning av e-handel 

inom byggvarubranschen. 

Metod: Uppsatsen är av kvalitativ art och har utförts genom en fallstudie. Uppsatsen 

behandlas utifrån ett hermeneutiskt synsätt och har ett deduktivt angreppssätt. 

Slutsats: Ett ökat flöde av e-handel resulterar i att antalet och storleken på orders 

förändras. Om SWI väljer att haka på trenden med e-handel och möjliggöra sådana 

lösningar för sina kunder kommer de få ett ökat flöde av så kallade slutkundorders. 

Detta leder i sin tur till att SWI måste kombinera ett stort flöde av slutkund- och 

bulkorders i samma lager. I dagsläget är det troligt att en sådan kombination skulle 

innebära att materialhanteringsprocessen blir mindre effektiv. I analysen presenteras 

sedan olika förbättringsförslag som tagits fram för att SWI ska kunna möta den 

ineffiktivitet som följer av att slutkundorderflödet ökar. Förbättringsförslagen är en egen 

lagerdel som behandlar slutkundorders i SWI:s befintliga lager och ytterligare ett 

centrallager på annan plats.  

Nyckelord: E-handel, Materialhanteringsprocess, Lager, Lagerlayout, Artikelplacering 
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Abstract 

 

Background: E-commerce has grown during the last years. E-commerce in the 

construction industry on the other hand has not grown as much, but it is heading 

upwards. Therefore companies working in the construction industry should prepare for 

this change. Södra Wood Interiör in Kallinge is currently planning and preparing for 

this change, where a flow of both retail orders and bulk orders should be combined in a 

profitable and efficient manner.  

Purpose: The purpose of this study is to identify improvements at SWI:s main 

warehouse, when it comes to the companies material handling process, facing a 

continued increase in e-commerce in the construction industry. 

Method: The essay is of qualitative nature and has been performed by a case study. The 

essay has been processed in a hermeneutical approach and performed with a deductive 

approach.  

Conclusion: An increased flow of e-commerce results in a change in quantity and size 

of orders. If SWI choose to follow the trend and enable such solutions for their 

customers SWI will get an increased flow of so called retail orders. This in turn leads to 

that SWI have to combine a large flow of retail orders and bulk orders in the same 

warehouse. In the current situation it is likely that such a combination implies that the 

material handling process becomes less efficient. The analysis presents various 

improvements proposed to enable SWI to meet the inefficiency that comes from the 

increase in retail orders. The improvements suggest a separate warehouse that deals 

with the retail orders in SWI:s existing warehouse and additional warehouse located 

elsewhere.   

Keywords: E-commerce, Material handling process, Warehouse, Warehouse layout, 

Article placement 
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Ordlista 

 

• Slutkund: Den som konsumerar varorna (tex. hemmafixare eller proffs). 

• Löpmeter: En meters längd.  

• Slutkundsorder: Mindre order (0-100 löpmeter/st) som läggs av slutkund och 

som skickas till butik där slutkund får hämta, endast enstaka artiklar inga 

helpallar.  

• Butiksorder: Mellanstor order (101-35 000 löpmeter/st) som läggs av och 

skickas till butik, blandat mellan enstaka artiklar och helpallar.  

• Bulkorder: Större order (mer än 35 000 löpmeter/st) som läggs av och skickas 

till ett centrallager, vanligtvis endast helpallar.  

• Slingbil: Södra Wood Interiörs egna lastbilar som levererar till de olika 

byggvaruhusen. 
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1 Inledning  

 

I detta kapitel presenteras Södra Wood Interiörs (SWI) verksamhet och e-handelns 

utveckling. Därefter styrs problemdiskussionen in på byggvarubranschens relation till 

e-handel. Denna diskussion mynnar sedan ut i två frågeställningar samt ett syfte för 

undersökningen.  

 

1.1 Presentation av företaget  

 

Södra grundades år 1938 och är idag Sveriges största skogsägarförening, med över 50 

000 skogsägare. Verksamheten går ut på att förädla medlemmarnas skogsråvara. 

Företaget producerar bland annat trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. 

Inom Södra finns det tre områden: Södra Skog, Södra Wood och Södra Cell. Södra 

Wood som denna uppsats kommer handla om består av två produktsegment, vilka är 

sågade trävaror och interiörträprodukter. Södra Wood har ett antal egna sågverk och 

hyvlerier där dessa produkter produceras. Interiörprodukterna som fokuset kommer 

ligga på omfattar lister, paneler och golv. Sågverken tillverkar främst 

konstruktionsvirke och byggprodukter i trä som används till takstolar, golvbjälklag, 

reglar och ytterpaneler. Produkterna är skogscertifierade och miljöcertifierade. En stor 

marknad finns i Sverige men Södra Wood levererar även till många europeiska länder, 

USA och Mellanöstern (Södra, 2018). Södras huvudkontor är placerat i Växjö, och i 

denna uppsats kommer fokus ligga på Södra Wood Interiör i Kallinge.  

 

1.2 Bakgrund 

 

E-handeln har vuxit mycket de senaste åren då digitalisering och internet har utvecklats 

och det blir allt vanligare att människor i dagens samhälle vill kunna beställa produkter 

hemifrån på ett enkelt och smidigt sätt. I takt med detta har e-handeln fått en mer 

ledande ställning hos företag. E-handel är effektivt på så sätt att det når ut till många 

potentiella kunder, både privatpersoner och andra företag (Handelshistorian, 2018). 

Under 2017 ökade e-handeln med omkring 16 %, vilket gjorde att omsättningen 

hamnade på 67 miljarder kronor, se bild 1. Detta har resulterat i att e-handeln nu står för 
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8,7 % av den totala detaljhandeln, och denna siffra förväntas öka även i framtiden. 

Enligt E-barometerns prognos kommer e-handeln öka med 15 % under 2018, vilket 

motsvarar en ökning med cirka 10 miljarder kronor (E-barometern Årsrapport, 2018).  

Bild 1: E-handelns omsättning (E-barometern Årsrapport, 2018). 

 

Under hösten 2017 växte konsumtionen i Sverige mycket, vilket gjorde att e-handeln 

också ökade mycket. I september 2017 ökade intäkterna från e-handeln med 19% 

jämfört med september 2016. Antalet orders steg även, under just september förra året 

steg den med 24% i jämförelse med samma månad 2016. Totalt under den månaden 

handlade 63% av svenskarna på nätet, vilket också är en procent som var stabil under 

hela 2017, enligt Postnord. De kategorier som var mest populära att e-handla under 

2017 var hemelektronik, kläder/skor och böcker/media, se bild 2 och 3 (e-handel 1a, 

2017) (E-barometern årsrapport, 2018). E-handeln kommer med stor säkerhet öka även 

under 2018, då säger experter från Dagens Industri att företag som Apotea, Ikea, 

Zalando och Adlibris kommer att dominera e-handeln (Dagens Industri, 2017) (e-handel 

1b, 2017). 
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Bild 2: E-handelns sju största kategoriers omsättning i MDKR (Egen illustration, E-

barometern Årsrapport, 2018). 

 

 

 

Bild 3: E-handelns sju största kategoriers omsättning i procent (Egen illustration, E-

barometern Årsrapport, 2018). 

 

E-handel inom byggbranschen är i dagsläget liten. År 2017 var e-handeln inom 

bygghandel 10%, vilket betyder att 90% fortfarande sker genom kontakt med ett 
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varuhus. Detta beror till stor del på att det ofta handlar om otympliga och svårhanterade 

paket. Det handlar även om att många konsumenter inte känner sig tillräckligt säkra att 

själva beställa hem de produkter som behövs, utan känner en säkerhet i att kunna gå till 

en fysisk butik för att få tips och råd av anställda som kan sin sak och ofta är kunniga. 

Trots detta har bygghandeln som sker över nätet ökat under de senaste åren. 

Bygghandeln är nämligen en av de branscher som har ökat mest under år 2017, med en 

tillväxt på omkring 21 %, och hade under 2017 en omsättning på runt 4,3 miljarder 

kronor. Det finns flera bakomliggande orsaker till att detta har ökat, till exempel att e-

handeln i allmänhet har blivit större vilket gör att konsumenter helt enkelt är vanare att 

handla över nätet. Konsumenter tycker också att det är mer bekvämt att beställa 

produkter hemifrån istället för att ta sig till en fysisk butik och beställa därigenom, men 

även faktorer som ROT-avdraget, bostadsmarknaden och goda kapitaltillgångar spelar 

in. Postnord (2017) anser även att många människor tycker att det är bekvämt att i lugn 

och ro kunna beställa byggvaror på nätet. Då slipper konsumenterna som sagt släpa hem 

paketen själva (e-handel 1c, 2017) (E-barometern Årsrapport, 2018). 

 

Enligt Zurek (2015) påverkar e-handel både storleken och värdet på orders. E-handel 

leder till att antalet orders ökar, men att dessa orders minskar i värde. Varje order 

innehåller för det mesta ett mindre antal artiklar. För att kunna möta denna förändring 

måste logistiklösningar anpassas för att på så sätt kunna optimera försörjningskedjan. 

Det är därför möjligt att företag bör se över sin lagerlayout och arbetssätt vid hantering 

av orders (materialhanteringsprocess) för att matcha denna förändring. 

 

Delfmann et al. (2016) skriver att de orders eller varorna som är mest effektiva att 

skicka, sett till e-handeln, är bulkorders och orderrader som kan buntas. Detta är mer 

hållbart för företaget än att skicka mindre orders som inte kan buntas och skickas som 

bulk. Det vill säga att det är mest effektivt för ett företag att plocka ihop större orders, 

som blir lättare att plocka ihop, packa och transporteras, än att plocka mindre och lasta 

dem en och en. Författarna menar vidare att skicka bulk/buntorders är mer hållbart även 

för miljön då transporterna kan fyllas upp mer och det kan även leda till färre 

transporter. 
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1.3 Problemdiskussion 

 

E-handelslösningar i denna bransch är något som är på uppgång men inget som slagit 

igenom än. Det finns ett antal byggvaruhusföretag som har testat på e-handel, t.ex. 

Byggmax koncept som kallas click and collect. Då SWI:s kunder, olika byggvaruhus till 

största del, inte har satsat på e-handelslösningar har inte heller SWI behövt fokusera på 

detta område och vad det skulle innebära för deras lagerverksamhet. SWI är övertygade 

om att e-handeln kommer fortsätta att öka inom denna bransch och vill gärna vara 

förberedd på en sådan förändring. I SWI:s fall skulle en ökning av e-handel inom 

byggvaruhusbranschen innebära en skiftning av fördelningen av SWI:s orderstorlekar. 

Denna ökning av e-handel kommer troligtvis resultera i en ökning av antalet 

slutkundsorders och bulkorders, vilket är en relativt stor skillnad mot deras nuvarande 

flöden (januari-februari 2018) där butiksorders står för ungefär 91,8 %, bulkorders för 

ca 7,3 % och slutkundsorders för omkring 0,9% av det totala antalet orders. Enligt SWI 

kommer en sådan ökning av slutkundsorders och bulkorders antagligen ske på 

bekostnad av butiksorders som kommer minska en hel del (Supply Chain Manager och 

Logistikutvecklare, 2018).   

 

Anledningen till att SWI tror att just slutkund - och bulkflödet kommer att öka som en 

konsekvens av att e-handeln tar fart är att i dagsläget kan butikorders som levererats till 

byggvaruhusen vara ganska stora. Om e-handeln tar fart kommer dessa butiksorders 

ersättas av mindre orders som slutkunden själv beställt hemifrån, vilket gör att 

slutkundorders ökar och varje order blir dessutom mindre än butiksorders eftersom en 

slutkundsorder tillhör en slutkund och inte en hel butik. Denna teori stöds även av Zurek 

(2015), som menar att e-handel påverkar storleken på orders. SWI anser dessutom att 

bulkflödet kommer öka då SWI:s större kunder i större utsträckning kommer vilja 

använda sig av centrallager om e-handeln ökar. På så sätt levererar SWI bulkorders till 

kundernas centrallager (Supply Chain Manager och Logistikutvecklare, 2018).   

 

Om e-handelns uppgång fortsätter som planerat och kunder efterfrågar det, det vill säga 

om byggvaruhusens kunder föredrar e-handelslösningar, kommer byggvaruhusen med 

stor sannolikhet vilja införa detta. Detta påverkar sedan SWI som finns tidigare i kedjan, 

och som levererar mycket till byggvaruhusen. En sådan förändring av orders skulle 
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troligtvis påverka SWI:s effektivitet och lönsamhet i lagret. Detta kommer i sin tur 

sannolikt leda till att SWI kommer behöva se över materialhanteringsprocessen i 

centrallagret, närmare bestämt hur deras lager och arbetssätt är utformat idag, för att 

kunna möta denna förändring. I dagsläget är SWI:s största konkurrenter företag som är 

placerade i lågkostnadsländer, till exempel i Baltikum. Genom att SWI erbjuder ett bra 

logistikupplägg kan de skilja sig från dessa konkurrenter. Detta är en ytterligare 

anledning till att det är viktigt att se över materialhanteringsprocessen i centrallagret, för 

att på så sätt kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga gentemot företagen i 

lågkostnadsländerna (Supply Chain Manager och Logistikutvecklare, 2018). 

 

Uppsatsens fokus ligger på områdena lagring, plockning och emballering/märkning. 

Övriga områden i processen kommer därmed inte behandlas på grund av begränsat med 

tid och utrymme. För att kunna behandla förändringen kommer analysen utgå ifrån två 

olika scenarier. Det första scenariot utgår ifrån att SWI tar en aktiv roll och möjliggör 

smarta lösningar för e-handel, vilket i sin tur leder till ett ökat flöde av slutkundorders 

för SWI. Det andra scenariot kommer utgå ifrån att SWI tar en passiv roll, vilket leder 

till ett ökat bulkorderflöde för SWI. De två olika scenarierna beskrivs närmare längre 

ner i metodkapitlet, se 2.11 Analysmodell.   

 

1.4 Frågeställning 

 

 

1. Hur påverkar ett ökat flöde av e-handel Södra Wood Interiörs nuvarande 

materialhanteringsprocess i centrallagret, sett utifrån de två olika scenarierna? 

2. På vilka sätt kan Södra Wood Interiörs materialhanteringsprocess förbättras om e-

handeln ökar, och vilka konsekvenser får dessa förbättringsförslag? 

 

1.5 Syfte 

 

Syftet i uppsatsen är att identifiera förbättringar hos SWI:s centrallager, när det kommer 

till företagets nuvarande materialhanteringsprocess, inför en fortsatt ökning av e-handel 

inom byggvarubranschen. 
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1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

 

 

 

Bild 4: Uppsatsens disposition (Egen illustration). 
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2 Metod  

 

I detta kapitel kommer tillvägagångssättet och det vetenskapliga syn- och 

angreppssättet för studien att redovisas. Vidare presenteras val av forskningsmetod, 

undersökningsdesign, urval och datainsamling, samt de underliggande faktorerna för 

dessa val. Till sist beskrivs kvalitetsmått, etiska överväganden, analysmetod och 

analysmodell vilket sedan avslutas med en beskrivning av arbetsfördelning och en 

metodsammanfattning. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

 

Vetenskapligt förhållningssätt är en kombination av epistemologiska och ontologiska 

ställningstaganden. Med andra ord, hur kunskap och världen blir till och hur människan 

ska ställa sig till detta. Det finns två ledande vetenskapliga förhållningssätt, hermeneutik 

och positivism. Valet av vetenskapligt förhållningssätt är avgörande för hur den 

vetenskapliga undersökningen genomförs (Bryman och Bell, 2017).  

 

2.1.1 Hermeneutik 

 

Det hermeneutiska förhållningssättet är ett tolkande förhållningssätt. Det innebär att 

kunskapen är beroende av vem som tolkar den. Enligt ett hermeneutiskt synsätt är det 

inte vad en enskild del säger oss eller vad helheten gör, utan det är vad delen säger om 

helheten och vice versa. Detta innebär att tolkningen och kunskapen aldrig är fullständig 

utan växer i takt med omvärlden (Bryman och Bell, 2017). 

 

2.1.2 Positivism 

 

Positivismen sägs ofta vara hermeneutikens motsats då den bygger på ord som 

objektivitet och reproducerbarhet till skillnad från hermeneutikens tolkningar. Detta 

innebär att kunskap endast är det som kan mätas, vägas och förutspås med hjälp av den 

kunskap som redan finns. I förlängning så är det endast kunskap om det går att förhålla 

sig objektivt till den och att dess slutsatser även kommer att uppnås av andra forskare 

med liknande tillvägagångssätt (Bryman och Bell, 2017). 
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2.1.3 Uppsatsens synsätt 

  

Denna uppsats behandlas utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Det innebär för studien att 

författarna måste ta hänsyn till att människor har olika uppfattningar om saker och ting 

och att kunskapen som fås är beroende av vem som gett den. Och att författarna därför 

måste hitta det gemensamma i olika människors utsagor då det troligtvis ligger nära 

sanningen.   

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

 

Det finns enligt Bryman och Bell tre olika angreppssätt för att nå en slutsats. De tre är 

deduktion, induktion och abduktion. Deduktion är den vanligaste uppfattningen om hur 

teori och praktik förhåller sig. Det första steget i en deduktiv process är att författarna 

läser in sig på teori och utifrån teorin sedan skapar en eller flera hypoteser. Efter att 

hypoteser skapats samlas data in för att få ett resultat som leder till att hypoteserna 

bekräftas eller förkastas (Bryman och Bell, 2017).  

 

Motsatsen till deduktion kallas för induktion och det innebär att istället för att skapa 

hypoteser utifrån teori så skapas hypoteser utifrån olika utfall och observationer. Det 

vill säga att författarna utgår ifrån vad de sett för att efter det skapa sig en slutsats 

(Bryman och Bell 2017) (Psykologiskt Vetande, 2016).  

 

Skillnaden mellan deduktion och induktion är alltså att deduktion utgår ifrån teori och 

sedan används som underlag för att skapa en eller flera hypoteser. Induktion däremot 

utgår ifrån observationer för att skapa en eller flera hypoteser (Psykologiskt Vetande). 

 

Det tredje och sista angreppssättet för att nå en slutsats kallar Bryman och Bell för 

abduktion. Abduktion är en blandning av deduktion och induktion, vilket innebär att 

abduktion växlar mellan dem i sitt utförande (Bryman och Bell, 2017). 
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2.2.1 Uppsatsens angreppssätt  

 

Uppsatsen utgår ifrån ett deduktivt angreppssätt, då författarna utgår från teorier som 

testas mot verkligheten genom observationer, intervjuer och granskning av data som i 

sin tur tolkas och leder till slutsatser.   

 

2.3 Forskningsmetod  

 

Forskning kan delas in i kvalitativ och kvantitativ forskning, och enligt Bryman och 

Bell påverkas valet av forskningsmetod av ett antal olika faktorer, närmare bestämt 

teori, praktisk hänsyn, epistemologi, ontologi och värderingar. Kvalitativ forskning 

innebär att fokus läggs på ord vid insamling och analys av material. Det handlar om att 

förstå hur individer uppfattar och tolkar sin omgivning och verklighet, och att denna 

verklighet ständigt förändras. När det kommer till sambandet mellan teori och forskning 

läggs tonvikten på att skapa teorier, det vill säga induktion (Bryman och Bell, 2017).  

 

Kvantitativ forskning innebär däremot att fokus hamnar på kvantifiering vid insamling 

och analys av data. Den kunskapsteoretiska inriktningen går mot positivism och innebär 

bland annat att det är bara är sådana kunskaper som kan tas in via sinnena som kan ses 

som “riktigt” kunskap, att kunskap skapas till följd av insamling av fakta och att 

vetenskapen ska vara objektiv. När det kommer till hur teori och forskning hänger ihop 

läggs tonvikten i stället på att testa olika teorier, det vill säga deduktion (Bryman och 

Bell, 2017). 

 

2.3.1 Uppsatsens forskningsmetod 

 

I denna uppsats används en kvalitativ metod, då undersökningen bland annat går ut på 

att undersöka hur SWI arbetar idag med sin materialhanteringsprocess i centrallagret, 

vilket kommer ske genom semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade 

observationer. 
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2.4 Undersökningsdesign 

 

Denna uppsats bygger på en fallstudie. Beslutet att utföra en fallstudie som 

undersökningsdesign till forskningsfrågorna grundar sig i Yin (2007) tre villkor för val 

av undersökningsdesign, eller strategi som det benämns i bild 5.    

 

 

Bild 5: Relevanta situationer för användning av olika forskningsstrategier (Yin, 2007). 

 

2.4.1 Fallstudie 

 

Fallstudier som forskningsmetod rekommenderas av Yin (2007) att användas då frågor 

som förklarar ”hur” eller ”varför”, aktuella skeenden och då författaren själv har liten 

påverkan på den studerade situationen. ”Fallstudiemetoden gör i korthet det möjligt för 

forskare att bibehålla helheten och det meningsfulla i verkliga händelser” (Yin 2007, 

18). Med detta menar Yin att även fast en fallstudie enbart studerar en avgränsad del så 

presenterar den ett meningsfullt resultat av verkligheten och är därmed en fullgod 

forskningsstrategi och inte enbart ett komplement. Fallstudier går i sin tur att dela in i 

tre kategorier beroende på syftet med studien, Förklarande-, deskriptiva- och explorativa 

fallstudier. Denna studie är en förklarande fallstudie då den fokuserar på att tolka och 

förklara, varför och hur ett resultat och dess effekter uppstår. Till skillnad mot det 

explorativa som syftar till att definiera frågor och hypoteser till fortsatt forskning eller 

det deskriptiva som vill göra en noggrann beskrivning av en företeelse och på så sätt 

berätta en historia. 
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2.5 Datainsamlingsmetod  

 

Det finns två typer av data, primär- och sekundärdata. Primärdata är data som är ny och 

som inte fanns innan undersökningen, det vill säga sådan data som författarna själva 

samlar in under en undersökning. Den kan samlas in genom enkäter, observationer eller 

intervjuer.  

Sekundärdata är data som en annan forskare redan samlat in och som då kan komma 

ifrån tidigare intervjuer, enkäter eller andra undersökningar. Att använda sig av 

sekundärdata kan vara smidigare då den finns tillgänglig och inte kräver lika mycket 

resurser som när primärdata ska samlas in från grunden (Farquhar, 2014).  

 

Enligt Bryman och Bell finns det inom metod olika typer av intervjuer. Strukturerade 

intervjuer, som tillhör kvantitativa undersökningar, kräver en hel del planering före 

genomförandet då forskaren under intervjun har ett frågeformulär där samma frågor 

ställs till alla som deltar i undersökningen. Detta frågeformulär innehåller vanligtvis få 

svarsalternativ (Bryman och Bell, 2017).  

 

Semistrukturerade intervjuer består av ett antal öppna frågor som ska beröra olika teman 

eller områden som forskaren vill undersöka. Dessa frågor behöver inte ställas i någon 

särskild ordningsföljd utan intervjupersonerna har här möjlighet att utforma och även 

utveckla sina svar, vilket även ger forskaren möjlighet att ställa följdfrågor. 

Semistrukturerade intervjuer kräver att intervjuaren är koncentrerad i genomförandet 

och har planerat noggrannt före intervjun (Bryman och Bell, 2017). 

 

Ostrukturerade intervjuer, som ofta används då kvalitativa undersökningar genomförs, 

behandlar så kallade djupintervjuer. Här finns inga eller väldigt få strukturer för 

samtalet och följdfrågor ställs utifrån vad intervjuaren får för svar. Dessa typer av 

intervjuer kräver lyhördhet och följsamhet av den som intervjuar genom hela samtalet 

(Bryman och Bell, 2017). 

 

Observationer är en metod som behandlar iakttagelser av en eller flera individers 

beteende. En av de största fördelarna med observationer jämfört med enkäter och 

intervjuer är att genom observationer görs en direkt observation av beteende, medan 
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med enkäter och intervjuer så måste slutsatser dras om beteende utifrån vad en 

respondent svarar. Det finns enligt Bryman och Bell olika typer av observationer 

(Bryman och Bell, 2017). 

• Strukturerade observationer - Är en teknik där forskarna använder uttalade och 

fasta regler för att genomföra en observation.  

• Deltagande observation - Innebär att forskarna engagerar sig i en social miljö 

under en längre tid för att se hur individer i miljön beter sig.  

• Icke-deltagande observation - Innebär att den som observerar miljön inte deltar, 

det vill säga så befinner den sig i miljön men deltar sällan.  

• Ostrukturerad observation - Här används inte något observationsschema, utan 

syftet är att så detaljerat som möjligt se hur individer i en miljö beter sig.  

• Enkel observation och styrd observation - När det gäller enkel observation så 

har observatören inte något inflytande över situationen som studeras. Men när 

det kommer till en styrd observation så kan observatören påverka och förändra 

den situation som studeras.  

 

2.5.1 Uppsatsens datainsamlingsmetod 

 

Denna uppsats bygger på både primär och sekundär data. Den primära datan har samlats 

in genom ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer (se tabell 1), ostrukturerade 

observationer (se tabell 2) och mailkontakt med anställda på SWI. Intervjuerna är 

uppbyggda kring en intervjuguide (se bilaga 1) som rör lager- och 

materialhanteringsprocessen. I intervjuguiden finns frågor och funderingar som rör 

dessa områden, och som har ställts under intervjun då de har ansetts relevanta för 

insamlingen av material för att sedan kunnat besvara frågeställningarna. Intervjuguiden 

har även haft som syfte att göra det lättare för författarna att hålla sig inom ramen för 

ämnet. Uppsatsen tillämpar även sekundärdata i form av utdrag från SWI:s affärssystem 

med uppgifter om orderfrekvens, storlek, kunder etc.  
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Befattning Typ av intervju Längd Datum 

Supply Chain Manager, 

Logistikutvecklare 

Ostrukturerad intervju 40 min 7/3-18 

Supply Chain Manager, 

Logistikutvecklare 

Ostrukturerad intervju 30 min 12/3-

18 

Följesedel- fraktsedelsansvarig Semistrukturerad 

intervju 

40 min 27/3-

18 

Lagerarbetare 1 Semistrukturerad 

intervju 

20 min 17/4-

18 

Lagerarbetare 2 Semistrukturerad 

intervju 

10 min 17/4-

18 

Tabell 1: Lista över intervjuer (Egen illustration). 

 

Omfattning Typ av observation Tid Datum 

Generell genomgång av 

verksamheten 

Ostrukturerad 

observation 

12.30-

13.30 

12/3-

18 

Fokus på materialhanterings- 

processen i CL  

Ostrukturerad 

observation 

10.00-

11.00 

17/4-

18 

Tabell 2: Lista över observationer (Egen illustration). 

 

 

2.6 Urval  

 

När en studie ska genomföras är det i många fall troligt att forskaren varken har tid eller 

resurser att genomföra en undersökning av samtliga potentiella respondenter. I dessa 

situationer behöver då ett så kallat urval göras. Det finns olika sorters urvalsmetoder att 

använda, vilka i stort kan delas in i sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Inom 

kvantitativ forskning handlar det ofta om sannolikhetsurval, medan det inom kvalitativ 

forskning oftare handlar om icke-sannolikhetsurval (Bryman och Bell, 2017). 

 

Med sannolikhetsurval avses ett sådant urval som har gjorts på en slumpmässig grund, 

det vill säga att varje del i en population har lika stor sannolikhet att bli utvald. 

Sannolikhetsurval kan i sin tur delas in i obundet slumpmässigt urval, systematiskt urval 

och stratifierat slumpmässigt urval (Bryman och Bell, 2017). 
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• Obundet slumpmässigt urval - Innebär att varje del i en population har lika stor 

chans att komma med i urvalet. 

• Systematiskt urval - Är en variant av obundet slumpmässigt urval, och innebär 

att enheter väljs från populationen  utan att använda någon slumptalstabell. I 

stället  väljs urvalet ut genom någon sorts systematik, tex. att var tjugonde enhet 

väljs ut. 

• Stratifierat slumpmässigt urval -  Innebär att populationen delas in i olika 

kategorier, från vilka sedan ett urval görs genom att antingen tillämpa obundet 

slumpmässigt eller systematiskt urval. 

 

Med icke-sannolikhetsurval menas ett sådant urval som inte gjorts slumpmässigt. Icke-

sannolikhetsurval kan bland annat delas in i bekvämlighetsurval, kvoturval och 

snöbollsurval (Bryman och Bell, 2017). 

• Bekvämlighetsurval - Innebär att urvalet består av de personer som för tillfället 

finns tillgängliga för forskaren. Detta leder till att urvalet med stor sannolikhet 

inte är representativt för hela populationen. 

• Kvoturval - Målet med denna metod är att ta fram ett urval som speglar 

populationen när det kommer till den relativa fördelningen, tex. kön, etnisk 

bakgrund, ålder och boendeform. När kategorierna valts ut ska sedan personer 

väljas ut som passar in på de olika kategorierna. 

• Snöbollsurval - Innebär att forskaren väljer ut en mindre grupp av människor 

som är relevanta för det som ska studeras. Dessa personer föreslår sedan i sin tur 

andra personer som också är relevanta för forskningen. 

 

2.6.1 Uppsatsens urval 

 

I denna studie genomförs ett icke-sannolikhetsurval. Först genomfördes samtal med 

Supply Chain Manager och Logistikutvecklare på SWI om ämnet för uppsatsen och lite 

kort om hur deras verksamhet ser ut idag. Vidare gjordes även ett besök i Kallinge för 

att få en bättre förståelse för hur verksamheten är uppbyggd. För att få en bättre 

förståelse för hur de arbetar i lagret vid tex. plockning och emballering av orders 

genomfördes därefter ett så kallat snöbollsurval då logistikchef och logistikutvecklare 
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hänvisade vidare till lagerchefen, som i sin tur hänvisade vidare till Följesedel- 

fraktsedelsansvarig. 

 

2.7 Kvalitetsmått  

 

Det finns enligt Bryman och Bell två huvudsakliga kvalitetsmått, vilka är reliabilitet och 

validitet. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och behandlar i vilken utsträckning 

resultaten från en undersökning blir samma om undersökningen sker på nytt på samma 

sätt, eller om den påverkas av tillfälliga faktorer. Validitet är i mångas ögon det 

viktigaste forskningskriteriet, och handlar om giltighet och relevans. Det vill säga kan 

det beskrivas som en granskning av om de slutsatser som framställts från en 

undersökning hänger ihop eller om de inte gör det (Bryman och Bell, 2017). 

 

Reliabilitet och validitet ingår i huvudsak i kvantitativa undersökningar, eftersom dessa 

kriterier förutsätter att det finns en möjlighet att dra slutsatsen att det finns en absolut 

bild av den sociala verkligheten.  Enligt Bryman och Bell består kvalitativa 

undersökningar främst av två kvalitetsmått, trovärdighet och äkthet. Trovärdighet består 

av fyra områden där alla fyra områden motsvarar en del i den kvantitativa forskningen. 

De områdena är; Tillförlitlighet (intern validitet), överförbarhet (extern validitet), 

pålitlighet (reliabilitet) och konfirmering/bekräftelse (objektivitet). Kriteriet 

tillförlitlighet menas att forskningen ska ha gjorts enligt de regler som finns och 

resultaten som rapporteras ska redogöras för de personer som har varit en del i 

undersökningen för att de ska bekräfta att forskarna har uppfattat verkligheten på det 

sätt som är riktigt. Överförbarhet handlar om en undersökning kan föras över och 

användas igen fast i en annan miljö, i en annan situation eller vid en senare tidpunkt. 

Det tredje området, pålitlighet handlar om att forskarna ska anta ett granskande synsätt 

till den forskning som de själva har utfört. Det vill säga att de garanterar en fullständig 

och korrekt redogörelse av alla stegen i forskningsprocessen, till exempel formuleringen 

av frågeställningar, val av de personer som ska ingå i undersökningen, intervjuutskrifter 

med mera. Forskaren kan också få hjälp med detta av kollegor som kan agera granskare. 

Konfirmering eller bekräftelse innebär att forskaren har handlat i “god tro”, det vill säga 

det ska vara klart att forskaren inte har låtit sina personliga värderingar göra intryck på 

undersökningen (Bryman och Bell, 2017).  
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Äkthet som är det andra kvalitetsmått inom främst kvalitativ forskning innehåller fem 

kriterier; Rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet. Rättvis bild innefattar att undersökningen ska ge en 

sån rättvis bild av alla olika åsikter och tankar som studerats. Ontologisk autenticitet 

handlar om att undersökningen ska hjälpa de personer som ingått i undersökningen att 

komma fram till en bättre förståelse av den sociala miljön som de lever i. Pedagogisk 

autenticitet handlar om hur undersökningen bidragit till att hjälpa de inblandade att 

förstå hur andra människor upplever och har för erfarenhet i den miljön de befinner sig 

i. Katalytisk autenticitet rör om huruvida undersökningen har gjort så att de människor 

som deltagit i den kan på något sätt förändra sin situation. Taktisk autenticitet behandlar 

om huruvida undersökningen har gett de deltagande bättre förutsättningar och 

möjligheter att förändra situationen (Bryman och Bell, 2017). 

 

2.7.1 Uppsatsens kvalitetsmått 

 

Uppsatsen tar hänsyn till alla de kvalitetsmått som nämns ovan, men främst trovärdighet 

och äkthet då uppsatsen har en kvalitativ forskningsmetod. Trovärdighet då endast 

pålitliga och erkända källor används i form av bland annat kurslitteratur, intervjuer av 

relevanta personer på SWI, vetenskapliga artiklar med mera. De intervjuer som utförts 

har även kontrollerats av respondenterna så att inga missuppfattningar skett. Äktheten i 

uppsatsen har säkerställts genom att de intervjupersoner som valts är av betydelse för att 

frågeställningarna i uppsatsen ska kunna besvaras. Eftersom uppsatsen har som syfte att 

bland annat ta fram förslag till förbättring kommer SWI efter genomförd studie att 

kunna förstå sin nuvarande situation bättre då en nulägesbeskrivning har gjorts, samt 

även kunna ta till sig av förslagen och dra fördel av dem. Andra anställda på företaget 

kommer att kunna förstå sin egen situation bättre och även kunna förstå sina kollegors 

situation på ett bättre sätt. Katalytisk autenticitet är en genomgående del i uppsatsen då 

den förhoppningsvis ska kunna förändra en situation.  

 

2.8 Generaliserbarhet 

 

Generaliserbarhet från att generalisera – dra allmänna slutsatser. Kan forskningens 

resultat användas för att förklara större samband än det enskilda experimentet. Ett 

problem med fallstudier är att det är svårare att på ett vetenskapligt sätt generalisera 
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utifrån dem (Yin, 2007). Men det går, fallstudier är generaliserbara när det gäller 

teoretiska hypoteser men inte populationer. Alltså, målet med en fallstudie är att 

utveckla och generalisera teorier. Detta innebär att resultatet från en fallstudie inte är ett 

absolut svar på samma sätt som ett experiment med signifikanstest hade varit. 

 

2.8.1 Uppsatsens generaliserbarhet 

 

Då uppsatsen bygger på en enskild fallstudie och det inte finns några planer på att pröva 

slutsatserna på andra fallstudier så minskar uppsatsens generaliserbarhet. Detta påverkar 

hur andra bedömer värdet av den metod som valts. Men då en större studie skulle bli 

alltför tidskrävande har en enskild fallstudie valts. Däremot stärks uppsatsens 

generaliserbarhet då uppsatsen diskuterar relevant teori gällande frågeställningen och att 

frågeställningen rör ett relativt allmängiltigt problem inom företag med lager- och 

distributionsverksamhet. Och därmed kan denna uppsats vara av intresse för andra än 

det studerade företaget. 

 

2.9 Forskningsetiska övervägande 

 

När en undersökning genomförs bör forskarna ta hänsyn till en del saker. Såsom hur 

deltagarna behandlas och i vilken utsträckning som forskarna visar respekt för de som 

deltar i undersökningen. Det finns en del etiska principer som bör tas i beaktande. Den 

första handlar om att alla deltagare i undersökningen ska ha en möjlighet att vara 

anonyma. Med det menas att några personliga uppgifter om de som medverkar inte ska 

spridas. Det finns också ett samtyckeskrav som ska följas, vilket innebär att deltagarna 

ska godkänna och även vara medvetna att de deltar i en undersökning. De ska också 

kunna hoppa av undersökningen när de vill. Den tredje principen handlar i vilken 

utsträckning medverkandes privatliv ska studeras, det vill säga så får forskaren inte göra 

intrång i deltagarnas privatliv eftersom detta är en rätt som de flesta människor vill 

bevara. Informationskravet tar upp att de som deltar i undersökningen ska få ta del av 

den och även vara medvetna av vad den handlar om. Det sista kallas nyttjandekravet 

och handlar om att allt material som har tagits fram endast från användas i forskningen 

och dess syfte (Bryman och Bell, 2017). 
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2.9.1 Uppsatsens etiska övervägande  

 

Uppsatsen har tagit hänsyn till alla etiska övervägande som finns beskrivna ovan. Bland 

annat så har företaget och intervjupersoner fått möjlighet att vara anonyma, då ingen 

valde att vara anonym har titel på intervjupersonerna och även namn på företaget 

skrivits ut. Kontaktpersonerna från SWI har även varit med och utformat inriktningen 

på arbetet och fått ta del av frågeställningarna innan uppsatsen påbörjades, på så sätt 

fick de chansen att reformera inriktning och ämne. När intervjuer har genomförts har 

inget privatliv diskuterats med respondenterna.   

 

2.10 Analysmetod 

 

Enligt Yin (2007) finns det fem olika tekniker att tillämpa när det insamlade empiriska 

materialet i en fallstudie ska analyseras, vilka är mönsterjämförelse, formulering av 

förklaringar, tidsserieanalyser, programlogiska modeller och syntes av olika fall. 

• Mönsterjämförelse - Denna teknik innebär att ett empiriskt grundat mönster 

ställs mot ett förväntat mönster. Om de olika mönstren överensstämmer kan 

fallstudiens inre validitet stärkas. 

• Formulering av förklaringar - Denna typ av teknik är en variant av 

mönsterjämförelse, men har ett mer komplex tillvägagångssätt. Målet med denna 

teknik är fortfarande att empiriskt material ska analyseras, vilket görs genom att 

formulera förklaringar av fallet. Dessa förklaringar kan komma att formuleras 

om tills den formulering som är lämpligast hittas. 

• Tidsserieanalyser - Innebär att analyser genomförs över tid och sedan jämförs 

för att hitta eventuella samband. 

• Programogiska modeller - Fastställer ett komplext händelseförlopp över tid och 

innebär att olika empiriska händelseförlopp matchas eller jämförs med teoretiskt 

förväntade händelseförlopp. 

• Syntes av olika fall - Används då en analys ska göras på en fallstudie som består 

av fler än ett fall och innebär att en sammanställning, även kallat syntes, mellan 

de olika fallen görs. Utifrån sammanställningen kan sedan en analys genomföras 

för att avgöra om de olika fallen har några överensstämmande likheter. Om så är 

fallet kan vidare analys genomföras. 
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2.10.1 Uppsatsen analysmetod 

 

I denna uppsats görs analysen av det insamlade empiriska materialet genom att tillämpa 

mönsterjämförelse, då empirin kommer jämföras och analyseras utifrån den valda 

teorin. 

 

2.11 Analysmodell 

 

För att göra det enkelt att förstå vilken teori som hör till vilken frågeställning har en 

analysmodell tagits fram (se bild 6). Då många delar i teorin tillhör båda 

frågeställningarna är denna indelningen något förenklad. Teorin följs sedan av empirin 

som analyseras och ställs mot den teoretiska referensramen, vilket slutligen mynnar ut i 

en slutsats. 

 

Bild 6: Analysmodell (Egen illustration). 
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Analysen utgår från två olika scenarier för att därefter kunna identifiera 

scenariespecifika, men även generella, förbättringsförslag samt vilka konsekvenser 

dessa kan få. Scenarierna är möjliga framtida utfall och har tagits fram tillsammans med 

SWI. Det första scenariot kommer utgå ifrån att SWI tar en aktiv roll och möjliggör 

smarta lösningar för e-handel, vilket resulterar i att fler av SWI:s kunder hakar på 

trenden med e-handelslösningar. Detta kommer i sin tur leda till ett ökat flöde av 

slutkundorders för SWI. Det andra scenariot kommer utgå ifrån att SWI tar en passiv 

roll, vilket leder till att många av SWI:s större kunder anser att det är mer lönsamt att ha 

egna centrallager för att möta ökningen av e-handel. I SWI:s fall kommer en sådan 

ökning att leda till att bulkorderflödet ökar (se bild 7). 

 

 

Bild 7: Scenarier (Egen illustration). 

 

2.12 Beskrivning av arbetsfördelning 

 

Författarna anser att samarbetet under arbetets gång har fungerat bra. Uppsatsens 

innehåll och disposition har först diskuterats tillsammans och därefter har de olika 

delarna fördelats jämnt på de tre författarna, vilket har resulterat i att alla har bidragit 

ungefär lika mycket. 
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2.13 Metodsammanfattning 

 

Metoder Författarnas val 

Vetenskapligt synsätt Hermeneutiskt 

Vetenskapligt angreppssätt Deduktion 

Forskningsmetod Kvalitativ 

Datainsamling Primärdata 

• Ostrukturerade intervjuer 

• Semistrukturerade intervjuer 

• Ostrukturerade observationer 

• Mailkontakt 

Sekundärdata 

• Utdrag från affärssystem 

• Planlösning över lager 

Urval Icke-sannolikhetsurval 

• Snöbollsurval 

Kvalitetsmått Validitet 

• Giltighet 

• Relevans 

Reliabilitet 

• Tillförlitlighet 

Trovärdighet 

• Tillförlitlighet 

• Överförbarhet 

• Pålitlighet 

• Konfirmerbarhet 

Äkthet 

• Rättvis bild 

• Ontologisk autencitet 

• Pedagogisk autencitet 

• Katalytisk autencitet 

• Taktisk autencitet 

Etiska överväganden Informationskravet  

Samtyckeskravet  

Konfidentialitets- och anonymitetskravet  

Nyttjandekravet 

Analysmetod Mönsterjämförelse 

 

Tabell 3: Metodsammanfattning (Egen illustration). 
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3 Teori 

 

I teoridelen presenteras den teori som författarna ansett relevant för att besvara 

frågeställningen. Avsnittet börjar med teori och förklaring av begreppen 

processkartläggning och materialhanteringsprocess . Därefter förklaras olika typer av 

lagerlayouter och principer vid artikelplacering. Sist i teoriavsnittet behandlas sedan 

begreppet kapacitetsplanering och kvadratrotsregeln.  

 

3.1 Processer 

 

Processer är ett begrepp som skapar en del förvirring och det är svårt att sätta ord på vad 

det egentligen innebär. Ljungberg och Larsson (2017) skriver att en process kan 

beskrivas som ”en kedja av aktiviteter”. De fortsätter med tre definitioner om hur en 

process kan beskrivas: 

 

      - ”En process är en samling länkade aktiviteter som transformerar input för att skapa 

output”. 

      - ”En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för 

en kund”. 

      - ”En process är ett repetitiv använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som 

använder information och resurser för att utifrån ett givet behov skapa det värde som 

tillfredsställer behovet”. 

 

Det som är gemensamt för alla definitioner och som är betydande för en process är att 

det innehåller ett antal olika steg, som också benämns aktiviteter, som en verksamhet 

gör för att i slutändan skapa värde för en kund. Kunder kan i detta fall vara både interna 

och externa. Att tillfredsställa kundbehov är egentligen därför processer finns. Hela 

processen börjar med att ett kundbehov identifieras och detta får i sin tur igång ett antal 

aktiviteter, eller steg, i processen. Alla olika aktiviteter måste samarbeta för att kundens 

behov ska tillfredsställas. Detta gör att alla aktiviteter i kedjan är betydande och 

avgörande för hur resultatet kommer att bli, det vill säga så måste informationsutbytet 

mellan aktiviteterna även fungera utan några hinder och svårigheter (Ljungberg och 

Larsson, 2017, s. 60). 
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3.2 Processkartläggning 

 

Ett sätt för att enklare förstå hur alla de olika aktiviteterna i en process hänger ihop är att 

göra en så kallad processkartläggning. Detta är ett bra verktyg för att skapa en bild, det 

vill säga visualisera och synliggöra hur en viss process fungerar och är uppbyggd. 

Genom att göra en processkartläggning kan det syfte som processen ska skapa 

förmedlas till både medarbetare och externa parter. Detta görs genom att rita upp 

processen med hjälpa av bilder, kartor och förklarande texter som beskriver hur 

processen genomförs. Detta gör även att det kundvärde som processen ska skapa 

synliggörs, och även att de förut osynliga aktiviteterna i processen blir synliga 

(Ljungberg och Larsson, 2017).   

 

3.2.1 Värdebaserad processmodellering (VPM) 

 

Det finns olika koncept för att göra processkartläggning tydligare och underlätta för 

interna och externa kunder att förstå. VPM är enligt Ljungberg och Larsson en modell 

som är flexibel men samtidigt väldigt konsekvent och logisk i sitt utförande. VPM bör 

uppfylla ett antal krav för att processkartläggningen ska bli så tydlig som möjligt. Den 

bör bland annat inte förhindra en förnuftig processyn och inte vara otydlig. 

Processkartläggningen ska användas som en strategi och ska kunna användas för att 

underlätta kommunikationen inom organisationen och även ut till kunder. Det ska även 

vara tydligt att komma överens om vilka aktiviteter som finns i kedjan och att vara 

konsekvent i användandet av symboler så att alla inblandade förstår processen 

(Ljungberg och Larsson, 2017).  

 

3.3 Materialhanteringsprocessen 

 

De aktiviteter som sker i ett lager kallas för materialhanteringsprocessen, det kan vara 

allt från godsmottagning till avsändning. Materialhanteringsprocess innebär en aktivitet 

som direkt hanterar produkter eller material. De aktiviteter som vanligtvis ingår i 

processen är (se bild 8): 

 

• Godsmottagning 

• Ankomstkontroll 
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• Inlagring  

• Lagring  

• Omlagring  

• Plockning 

• Emballering/märkning  

• Avsändning 

 

 

Bild 8: Materialhanteringsprocessen (Oskarsson et al., 2013). 

 

Hela materialprocessen startar med att materialet ankommer till lagret, där lastas det av 

och en ankomstkontroll sker. Detta görs innan materialet lagras för att upptäcka olika 

typer av eventuella fel på materialet. Hur omfattande denna kvalitetskontroll är varierar 

beroende på hur kritisk produkten är och hur mycket företaget litar på leverantören som 

har levererat materialet.  När kontrollen har skett och är godkänd så placeras alla 

produkter på den plats där det ska ligga i lagret. Vilken plats produkterna ska ha beror 

på hur lagret är utformat och vilka produkter det handlar om. En del produkter placeras i 

buffertlagret och förflyttas sedan vid behov till plockplatsen, detta kallas för omlagring. 

Efter att ett företag får in en order så plockas den ihop av plockare i lagret, plockningen 

ska ofta ske så snabbt och effektivt som möjligt. Efter att plockningen av en order är 

färdig ska ordern packas in, det vill säga emballeras. Där märks även ordern med 

adressen dit den ska skickas. Efter att alla stegen ovan har skett så körs produkterna ut 

hur lagret, oftast till en lastkaj, och skickas sedan iväg (Oskarsson et al., 2013). 

 

3.4 Lagerlayout 

 

Det går att säga att det principiellt finns två olika lagerutformningar, Linjärt flöde och 

U-format flöde. Dessa två utformningar går i sin tur att kombinera på många olika sätt. 

Vilken utformning som är lämplig att välja beror på en rad olika faktorer som t.ex. antal 

artiklar, volymer, grad av automatisering. Linjärt flöde (se bild 9) syftar till att 

godsmottagningen och utlastning sker på motsatta sidor av lagret och därmed kommer 

alla varor röra sig linjärt genom lagret. Detta innebär att alla varor kommer röra sig lika 

långt inne i lagret vilket i sin tur leder till att det inte spelar särskilt stor roll vilka varor 
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som placeras var inne i lagret (Jonsson och Mattson, 2015). Däremot blir lagerflödet 

väldigt tydligt vilket underlättar  användandet av ett automatiserat hanteringssystem. 

Det U-formade flödet (se bild 10) har till skillnad från det linjära flödet sin 

godsmottagning och utlastning på samma sida av lagret. Detta innebär att det nu finns 

en möjlighet att differentiera placeringen av varor efter uttagsfrekvens för att minimera 

hanteringsarbetet och därmed kostnaderna för hantering (Jonsson och Mattson, 2015). I 

och med den gemensamma godsmottagningen och utlastningen går det att uppnå en 

effektivare hantering av varor då redskap som används vid lossning/lastning slipper 

transporteras genom lagret samt att denna utformning är betydligt effektivare än linjärt 

flöde vid så kallad cross-docking.  

 

Bild 9: Linjärt flöde (Jonsson och Mattsson, 2016). 

 

Bild 10: U-format flöde (Jonsson och Mattsson, 2016). 
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3.4.1 Zonindelning 

 

Zonindelning av ett lager innebär att lagret delas upp i flera mindre lager, som då kallas 

för olika zoner (se bild 11). Artiklar som är hantermässigt likvärdiga placeras i samma 

zon, vilket kan leda till att hanteringarbetet i lagret minskas. Att ha ett zonindelat lager 

är mest effektivt om lagret är U-format, just för att förflyttningsarbetet och 

förflyttningsavstånden för de olika zonerna blir mindre än om lagret är linjärt utformat. 

Artiklarna kan som sagt vara hantermässigt lika på flera sätt, och därför finns det flera 

olika principer för zonindelning. Det kan till exempel vara så att artiklarna tillhör 

samma produktfamilj. Detta innebär att artiklarna i en viss zon ska vara relativt lika och 

tillhöra samma område eller familj, vilket gör att förflyttningsavstånden minskar. Dock 

ökar transport- och hanteringsarbetet om en order innehåller produkter från olika 

produktfamiljer. En zon kan även vara indelad efter uttagningsfrekvens. Detta innebär 

att artiklarna sorteras efter hur många gånger per tidsenhet (till exempel vecka) de 

plockas ur lagret. Grunden till detta är att förenkla hanteringsarbetet så mycket som 

möjligt för de artiklar som plockas mest frekvent. Zonerna kan också delas in efter 

artiklarnas fysiska egenskaper. Vissa artiklar som består av till exempel metall och 

väger väldigt mycket, eller artiklar som är väldigt ömtåliga och gjorda av elektronik kan 

placeras i en zon. Genom att dela in zonerna efter fysiska egenskaper kräver det att 

respektive zon har de förvarings- och hanteringssystem som krävs för just den 

produkttypen (Jonsson och Mattsson, 2016).  

 

 

Bild 11: Zonindelad lagerutforming (Jonsson och Mattsson, 2016). 
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3.4.2 Artikelplacering 

 

Placeringen av artiklar i ett lager kan enligt Jonsson och Mattsson baseras på tre 

principiella överväganden. De tre är: 

 

• Fast eller flytande lagerplacering. 

• Placering baserad på fysisk närhet. 

• Golv- eller höjdplacering. 

 

Den första av de tre är att företag väljer att placera artiklarna baserad på fast eller 

flytande lagerplacering. Fast placering innebär att artiklarna i ett lager lagerhålls på en 

bestäms plats i lagret som är förutbestämd sedan tidigare. Flytande innebär då tvärtom 

att artiklarna inte har en förutbestämd plats utan placeras där det finns plats och 

utrymme. Flytande placering kräver ett administrativt lagersystem som kan hålla reda på 

var artiklarna är lagrade. Det finns nackdelar med fast lagerplacering, en är att det 

kräver en större total lagringsvolym än vad flytande kräver. Detta eftersom 

lagringsutrymmet måste dimensioneras efter maximal lagervolym för artiklarna. 

Fördelen med fast lagerplacering är att det lättare går att anpassa så att de artiklar som är 

lika kan läggas nära varandra, till exempel de som hanteras och plockas relativt sällan 

kan läggas långt in i lagret, och de som plockas ofta kan då till exempel placeras nära 

området där in- och utlastningen sker. På så sätt minskas hanteringsarbetet och 

lagerutnyttjandet förbättras. Det går även att kombinera fast och flytande placering. Det 

kan till exempel vara så att ett företag använder sig av fast placering för plockplatserna 

och flytande placering för buffertlagret (Jonsson och Mattsson, 2016). 

 

Den andra principen innebär att placeringen sker efter vilka artiklar som är lämpliga att 

lagra fysiskt nära varandra. Detta innebär då att hanteringsarbetet minskas på grund av 

att artiklar som ingår i samma order placeras nära varandra. Genom att placera 

utseendemässigt lika artiklar nära varandra kan det minska hanteringsarbetet då de ofta 

levereras från samma leverantör och beställs båda av samma kund, det vill säga är i 

samma order. Om en verksamhet applicerar detta i sitt lager får de dock vara 

uppmärksamma eftersom att risken för felplock ökar (Jonsson och Mattsson, 2016).  
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Golv- eller höjdplacering utgår ifrån om artiklar ska läggas lågt, det vill säga på eller 

nära golvet, eller om de ska placeras på högre nivåer i lagret. Om artiklar placeras på 

eller nära golvet gör det att hanteringsarbetet blir enklare då artiklarna lättare kan 

plockas ut och även med lättare truckar. De artiklar som placeras högre upp kräver dock 

mer utrustade och avancerade truckar och det tar oftast längre tid att plocka ner dem. De 

artiklar som en verksamhet väljer att placera något högre upp och i helpallar är ofta 

sådana produkter som är större och tyngre. Eftersom de är helpallar plockas de mer 

sällan och ställs alltså därför ofta högre upp. Ett exempel på denna princip kan vara att 

en verksamhet placerar de artiklar som plockas i mindre förpackningar på golvytan och 

de som normalt hanteras som helpallar placeras högre upp i lagret (Jonsson och 

Mattsson, 2016) (Roodbergen et al., 2014). 

 

När de olika artiklarna ska placeras ut och få en plockplats i ett lager finns det olika 

kriterier att utgå ifrån, vilka kan delas in i: 

 

• Uttagsfrekvens 

• Uttagskvantitet 

• Artikelvolym 

• Artikelvikt 

 

En av de vanligaste metoderna är att placeringen utgår ifrån frekvens. Denna metod går 

ut på att placera de artiklar som plockas oftast på ett lättåtkomligt ställe, förslagsvis 

närmast in- och utlastning och på en höjd som är lätt att plocka ifrån. Detta görs för att 

minska distansen som artiklarna transporteras, och på så sätt kunna spara in tid som går 

åt till att hantera artiklarna. Sådana artiklar som plockas i stora volymer varje gång bör 

också placeras på ett lättåtkomligt ställe då det finns risk för att köbildningar uppstår 

annars. Artiklar med stor vikt och volym som gör dem otympliga att hantera kan vara 

svåra att placera högt upp i ett lager, och det kan därför vara bättre att placera dem lågt. 

Detta kan leda till att tex. tunga artiklar placeras på en lägre nivå trots att de är 

lågfrekventa (Oskarsson et al., 2013) (Wutthisirisart et al., 2015). 
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3.5 Kapacitetsplanering 

 

Kapacitetsplanering är vanligast inom produktion och närmare bestämt tillverkning, 

men då även tjänsteproduktion såsom logistiktjänster är en form av produktion så ser 

författarna tillämpningsområden även inom den interna materialhanteringen. 

 

Kapacitetsplanering går att dela in i två olika strategier: 

 

• Jaktstrategi (Engelska; Chase strategy) 

• Konstant arbetskraft (Engelska; constant workforce).   

 

I jaktstrategi ändras storleken på arbetskraften genom att anställa, sparka eller hyra in 

personal allteftersom efterfrågan förändras över året, Detta för att på bästa sätt matcha 

efterfrågan av producerade enheter. Konstant arbetskraft å andra sidan försöker matcha 

efterfrågan genom att antingen låta de anställdas arbetstider variera (övertid & förkortad 

arbetstid) eller genom att balansera ut efterfrågevariationer genom ett färdigvarulager. 

Jaktstrategi och konstant arbetskraft är enbart strategier och då verkligheten är vare sig 

svart eller vit får de unika förutsättningarna för varje företag bestämma vilken av de två 

eller kombinationer av de bägge som är att föredra (Nahmias, 2015).  

 

3.6 Kvadratrotsregeln 

 

Kvadratrotsregeln är en enkel matematisk formel som fungerar som ett estimat för att 

illustrera hur efterfrågad lagerstorlek påverkas av antalet lager. En förutsättning för  

regeln är att servicenivåerna hålls på samma nivå oavsett antal lager. 

 

X2 = X1 * √ (n2/n1)  

N1 = antal nuvarande lager  

N2 = antal framtida lager 

X1 = Nuvarande lager 

X2 = framtida lager 

Detta innebär att om antalet lager ökar med 1 så ökar det nuvarande lagret med *√2 = 

1,41 = 41% (Zipkin, 2000). 
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4 Empiri 

 

I detta kapitel sammanställs relevant material från de olika intervjuerna och 

observationerna som gjorts. Först presenteras den nuvarande 

materialhanteringsprocessen följt av en processkarta med beskrivning över de mest 

relevanta områden i denna process. Därefter följer en sammanfattning om hur lagret är 

uppbyggt och fungerar. Kapitlet avslutas sedan med en kort beskrivning av SWI:s 

kunder. 

 

4.1 Nuvarande materialhanteringsprocess  

 

Plock- och packprocessen på SWI’s lager i Kallinge går till på ungefär samma sätt varje 

gång. Varje morgon så startar de anställda datorn och öppnar systemet. I systemet ser de 

en plocklista, denna innehåller vilka kunder, vilka produkter och i vilken gång artiklarna 

ligger. Efter att ha skrivit ut plocklistan börjar de anställda på lagret plocka, 

plockningen sker efterhand som SWI’s slingbilar kommer. Slingbilarna är lagda efter 

klockslag och orders plockas därefter. Plocket varierar mycket, det kan vara allt från en 

liten kartong eller låda till ett jättestort helpaket som kan innehålla såväl lister och golv 

som panel. I vissa fall skrivs en plocklista inte ut, utan då använder de anställda sig av 

iPads och då syns bara ett arbete åt gången (Följesedel- och fraktsedelsansvarig, 2018). 

 

Efter plockningen är färdig emballeras ordern. När emballeringen är gjord skriver de 

som plockat ordern in hur mycket de plockat, till exempel 520 meter panel. Sen ska det 

anges kolli, höjd, bredd och längd på paketet, om det är panelpaket, golvpaket, listpaket. 

Sist trycker de ut adressetiketter. Om det skulle bli något fel, till exempel om volymen 

som plockats inte stämmer överens med vad som står i systemet, reagerar systemet och 

det står att något har blivit fel. Till sist körs ordern ut på utlastningsytan, därefter körs 

den till lastarsteget. När den står där skriver Följesedel- och fraktsedelsansvarig ut 

följesedlar och fraktsedlar. Ordern lastas sedan på en lastbil och körs ut till kund 

(Följesedel- och fraktsedelsansvarig, 2018). 

 

När det gäller stora orders så läggs något stabilt i botten, det kan till exempel vara så att 

planhyvlar, golvlist eller foder läggs i botten. Paneler och golv ligger i buntar, dessa 
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buntar bryts sällan eftersom det inte är så populärt hos kunderna. Lagerarbetarna 

plockar och packar en order var om det inte är stora orders, då kan det vara så att de 

anställda delar upp den stora ordern i flera små och tar lite var. Det kan också vara så att 

två anställda får hjälpas åt med en order eftersom en del produkter är stora och väger 

mycket. En del orders är väldigt stora och då kan det ta upp till två veckor att plocka 

ihop. SWI får mer tid att plocka ihop en order om det är en startorder, det vill säga en 

uppfyllningsorder. En uppfyllningsorder innebär att en kund ska fylla ett nytt lager med 

standardartiklar och då är ordern ofta väldigt stor. Om ordern är en ”vanlig” order, det 

vill säga inte en startorder, så har plockarna två dagar på sig att plocka ihop den innan 

den ska lastas på slingbilen. Kommer ordern in på till exempel måndagen så ska den 

lastas och köras iväg på onsdagen. Slingbilarna går varje dag och är SWI:s egna. De 

använder sig även av Schenkerbilar. Slingbilarna levererar till byggvaruhusen och 

Schenkerbilarna kör oftast ut till arbetsplatser och byggarbetsplatser (Följesedel- och 

fraktsedelsansvarig, 2018). 

 

Ibland kan lagret även få in små orders, det vill säga slutkundorders, på endast en rad. 

Det kan till exempel vara en kloss eller en meter list. Denna plockas som en vanlig 

order, och då är det bara en plockare som plockar den. I vissa fall kan det enligt 

följesedel- och fraktsedelsansvarig även vara så att det är en plockare som tar alla 

småorders, och då får den plockaren ut alla småorders på sin plocklista (Följesedel- och 

fraktsedelsansvarig, 2018). 

 

Enligt följesedel- och fraktsedelsansvarig är det lite stressigt just nu eftersom det är en 

del som är sjuka, vabbar eller är utomlands. Detta har gjort att de som jobbar har fått 

börja tidigare eller sluta senare. SWI har valt att inte ta in någon hyrpersonal i dagsläget 

eftersom det skulle vara resurskrävande. SWI har även flyttat en del av verksamheten 

från Ronneby till Kallinge och även det har tagit upp en del personal (Följesedel- och 

fraktsedelsansvarig, 2018). 

 

Orders kan plockas samtidigt och läggs då bredvid varandra på trucken sedan 

emballeras de var för sig. Detta sker dock inte så ofta då det kan skapa förvirring i 

systemet och bland anställda. Buntar kan även de köras samtidigt men då är det viktigt 

att meddela kollegorna att en kör mer än en order samtidigt så att det inte körs dubbelt 
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(Lagerarbetare 2, 2018). Arbetet befinner sig för tillfället i en högtrycksperiod så här 

innan sommaren/semestern som kommer följas av en lite lugnare period innan det 

börjas med invändiga renoveringar runt om i landet (Lagerarbetare 1, 2018). 

 

4.1.1 Processkarta 

 

För att få en bättre förståelse och översikt över hur SWI arbetar i lagret har en 

processkartläggning gjorts över processen från när en order kommit in till lagret tills att 

den är klar för leverans, se bild 12. Verktyget som användes vid utförandet av 

processkartläggningen är värdebaserad processmodellering (VPM).  

• Det första som händer i denna process är att varje morgon startar personalen upp 

datorn och deras system för att kunna se vilka ordrar som ska plockas, det vill 

säga att de ser vilka kunder som har beställt och vilka artiklar de har beställt. 

Samtidigt kan de också se i vilken gång artiklarna ligger. Sedan används 

surfplattor för att plocka ihop orders. 

• Nästa steg i processen är att börja plocka. Då “tar” lagerarbetarna ett arbete och 

trycker in på det på sin Ipad. Lagerarbetarna väljer arbete efter när ordern ska gå 

iväg, till exempel börjar de med de ordrar som ska gå med första lastbilen vid 7-

tiden. Därefter börjar lagerarbetaren följa plockslingan och plockar ihop de olika 

artiklarna. Artiklarna ligger i många fall i så kallade buntar, vilka sällan bryts 

vid plockningen. Ett undantagsfall är dock när det kommer till slutkundsorders, 

eftersom de ofta beställer en mindre mängd av artiklarna. Då storleken på orders 

varierar är det olika många som plockar på en order. Vid mindre orders plockar 

lagerarbetarna själva, men vid stora ordrar är de två som plockar ihop eftersom 

att det annars blir för tungt att plocka själv.  

• Efter att lagerarbetaren har plockat klart är det dags för emballering. I detta 

steget kan det uppkomma situationer då buntar bryts, vilket kan inträffa med list 

om det behövs för att jämna till paketen där uppe när de sedan ska banda. 

Annars bryts buntarna sällan då det inte är så populärt ute hos kunden. 

• Nästa steg är att slutföra arbetet. Detta innebär att de ska skriva in hur mycket de 

har plockat, vilket görs som en typ av kontroll ifall det skulle blivit fel vid 

plockningen. Därefter anges antal paket, samt paketens höjd, bredd och längd. 

Efter allt har matats in skrivs adressetiketter ut. Därefter flyttas ordern till den så 

kallade utlastningsytan. 
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• När ordern har placerats på utlastningsytan kommer truckföraren och hämtar upp 

den och kör vidare till “lastarsteget”. 

• I nästa steg i processen ser följesedel- och fraktansvarig att ordern är vid 

“lastarsteget”, och att den transporten därmed är färdig. Följesedel- och 

fraktsedelansvarig ser i systemet att det står Lastad, och kan då köra ut 

följesedlarna och fraktsedlarna till den lasten. När chauffören sedan kommer 

lämnas sedlarna över till denne. 

• Det sista som händer är sedan att truckföraren sätter lasten på slingbilarna. 

 

 

Bild 12: Processkarta (Egen illustration). 

  

4.2 Påverkan av ökad e-handel 

  

Följesedel- och fraktsedelsansvarig är lite tveksam till hur SWI skulle klara av en 

förändring då e-handeln skulle öka. Hen menar att för små ordrar skulle bli svårt att 

hantera i dagsläget. Hen anser att om detta skulle ske så skulle de få anställa mer folk 

till lagret, som i så fall enbart packar små ordrar. Då kan det vara så att det även behövs 

mer lageryta, fler lastbilar och flera skift. Små ordrar är mer tidskrävande än stora. Som 

det ser ut just nu finns det ingen plats till att bygga ut lagret, dock kan det finnas en 

möjlighet om den delen med asfaltgolv byggs om (Följesedel- och fraktsedelsansvarig, 

2018).  

 

En av lagerarbetarna på centrallagret berättar att de tidigare haft ett samarbete med 

Byggmax där de skulle plocka små ordrar (slutkundorders) i lagret som sedan skulle gå 

till butikerna. Vidare berättar hen att det var tidskrävande arbete då det oftast rörde sig 

om några enstaka artiklar. Detta i sin tur innebar att de var tvungna att bryta buntarna, 

räkna manuellt och sedan rapportera in i systemet att de brutit en bunt. Enligt 

lagerarbetarens uppfattning innebar denna extra hantering att små ordrar tar ungefär lika 
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lång tid att plocka & packa som en större order. Lagerarbetaren skulle därför vilja se ett 

eget lager till e-handel där buntarna redan är öppna för att göra arbetet mer effektivt. 

Hen tror inte heller att truckar skulle vara nödvändiga i ett sådant lager då det rör sig om 

så pass låga volymer till varje order (Lagerarbetare 1, 2018). 

 

4.3 Lagerutformning och fakta om lager 

 

SWI:s lager (se bild 13) i Kallinge är 9000m2 stort och innehåller omkring 600-800 

olika artiklar. Dessa artiklar är placerade efter försäljningsvolym med de artiklar som 

säljs mest placerade närmast in- och utlastning (se bild 14), och de som det säljs mindre 

av längre bort. Detta på grund av att plockslingorna ska bli så effektiva som möjligt. 

Många av de mindre frekventa artiklarna är placerade i den delen av lagret som har 

asfaltsgolv (se bild 15) eftersom att denna typ av golv inte är lika tåligt som betonggolv 

(se bild 16) och för att det sliter mer på asfalt än betong när truckar belastar underlaget. 

Det är dock inte enbart högfrekventa artiklar som ligger nära in- och utlastning, utan 

SWI har även tänkt på vilka artiklar som är ömtåliga, väldigt långa och bra att ha i topp 

och botten i ett paket. Sådana artiklar har därför också placerats nära emballeringen (se 

bild 17) och utlastningen. Alla artiklar har fasta plockplatser i lagret, men 

buffertplatserna är däremot flytande och ligger i närheten av den fasta plockplatsen. De 

artiklar som tar slut snabbt har SWI dock valt att djupstapla på de ställen där det går, 

och har då valt att ha bufferten precis bakom för att underlätta påfyllningen. 

Högvolymsartiklarna fylls på omkring 1-2 gånger om dagen (Följesedel- och 

fraktsedelsansvarig, 2018) (Lagerarbetare 1, 2018). 

 

Artikelplaceringen i lagret är som tidigare nämnts baserat på försäljningsvolym. De 

mest högfrekventa artiklarna som är placerade närmast in- och utlastning är så kallade 

standardprodukter, det vill säga sådana artiklar som är generella för alla snickare. Då 

denna typen av produkter har varit desamma under väldigt många år uppdaterar SWI 

inte artikelplaceringen särskilt ofta då det inte behövs (Lagerarbetare 1, 2018). 

 

I dagsläget är det omkring 15 personer som tillhör lagerdelen, varav 8 av dem plockar 

och emballerar ordrar. Det finns en följesedel- och fraktsedelsansvarig som bland annat 

ansvarar för arbetet med följesedlar och fraktsedlar. Utöver de som plockar finns även 
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en truckförare i lagret som också plockar, men denne plockar endast helpaket med 

trucken. Det finns även två truckförare som kör utomhus, vilka har till uppgift att lasta 

på färdiga orders på lastbilarna. De som arbetar i lagret arbetar endast dagtid, det 

förekommer alltså inga skift (Följesedel- och fraktsedelsansvarig, 2018). 

 

 

Bild 13: Ritning över lagret (SWI). 

 

 

Bild 14: In- och utlastning (Egen illustration). 
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Bild 15: Lagerdel med asfaltsgolv (Egen illustration). 

 

 

Bild 16: Lagerdel med betonggolv (Egen illustration). 
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Bild 17: Emballeringen (Egen illustration). 

 

 

4.4 Kunder 

 

SWI:s kunder består till största del av två grupper, vilka är byggvaruhus (exempelvis 

Byggmax och Bauhaus) och byggarbetsplatser. Både slutkunds- och butikorders går till 

kundernas fysiska butiker, medan bulkorders går till kundernas centrallager. SWI:s 

kunder är främst lokaliserade i södra och mellersta Sverige (Supply Chain Manager och 

Logistikutvecklare, 2018). 
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5 Analys 

 

I denna del analyseras det empiriska materialet utifrån den valda teoretiska 

referensramen, och kommer utgå ifrån de två olika scenarierna, se bild 18. Första delen 

i varje scenario syftar till att svara på första frågeställningen: “Hur påverkar ett ökat 

flöde av e-handel Södra Wood Interiörs nuvarande materialhanteringsprocess i 

centrallagret, sett utifrån de två olika scenarierna?. De övriga delarna svarar på den 

andra frågeställningen: “På vilka sätt kan Södra Wood Interiörs 

materialhanteringsprocess förbättras om e-handeln ökar, och vilka konsekvenser får 

dessa förbättringsförslag?”. 

 

Bild 18: Scenarier och förbättringsförslag (Egen illustration). 

 

5.1 Scenario 1  

 

Scenario 1 utgår ifrån att SWI tar en aktiv roll och möjliggör e-handelslösningar, vilket 

leder till att fler av SWI:s kunder kommer vilja använda sig av e-handel och e-

handelslösningar. Detta leder i sin tur till slutkundorderflödet ökar för SWI. Det ökade 

slutkundorderflödet kommer dock inte ta över, utan SWI kommer fortfarande ha ett 

flöde av större orders. Detta resulterar i att SWI kommer behöva utforma sitt lager och 

arbetssätt på bästa sätt för att kunna kombinera plockning av olika orderstorlekar. 
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5.1.1 Påverkan på materialhanteringsprocessen 

 

Ett ökat flöde av slutkundorders innebär att det blir fler orders men att storleken på dem 

förändras och blir mindre. Detta kommer påverka SWI när det kommer till 

utformningen av centrallagret, men även hur de väljer att arbeta när det kommer till 

främst plockning och emballering av orders (Zurek, 2015). I dagsläget har SWI endast 

ett litet antal slutkundorders, omkring 2 orders i veckan. Detta har i sin tur lett till att 

SWI inte har lagt ner tid och resurser på att utforma lagret annorlunda då det få antalet 

av slutkundorders inte har påverkat hur SWI arbetar i någon större utsträckning. Men 

med en förändring av antalet och storleken på orders kommer det uppstå situationer då 

SWI nuvarande layout inte är optimalt utformad när det kommer till plockningen i 

första hand. När det kommer till slutkundorders handlar det ofta om så få artiklar i en 

order att plockarna på lagret måste bryta buntarna som är lagrade för att kunna plocka 

det rätta antalet. Detta gör att själva plockningen tar längre tid när buntar måste brytas. 

Dessutom blir det mer tidskrävande då plockarna måste rapportera in i systemet att 

buntar har brytits, vilket görs dels på grund av att saldot ska vara rätt, men även för att 

SWI lägger på en kostnad då buntar måste brytas som kunden får stå för. Om flödet av 

slutkundorders ökar är det därmed troligt att plockningen av orders blir relativt 

ineffektiv på grund av den extra hanteringen som uppstår om SWI väljer att arbeta på 

samma sätt som de gör idag. Samtidigt stör denna brytning av buntar plockningen av 

större orders eftersom att de större kräver att hela buntar skickas, dels för att få stabila 

paket men även för att SWI:s kunder efterfrågar hela buntar. Detta resulterar i att det 

kommer vara blandat med hela och brutna buntar på plockplatsen, vilket troligtvis även 

kommer leda till att effektiviteten vid plockning av större orders minskar. Enligt 

lagerarbetarna i centrallagret tar emballeringen av orders ungefär lika lång tid oavsett 

om det handlar om små eller stora orders. I och med en ökning av antalet orders, vilket 

kommer inträffa vid ökad e-handel, kommer mer tid gå åt till att emballera. Samtidigt 

kommer truckkörningen vid plockningen öka eftersom SWI:s tidigare stora orders nu 

fördelats på många små istället. Sammanfattningsvis kommer mer tid gå åt till att 

hantera materialet i lagret. För att illustrera detta ytterligare har en känslighetsanalys 

baserad på SWI:s försäljningsstatistik från januari-februari 2018 gjorts.  
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Fördelning av orderstorlekar Tidsåtgång 

Nuvarande fördelning av orderstorlekar 100 % 

Enbart småorders + 29% 

Enbart bulkorders -1% 

Jämn fördelning av små- och bulkorders +14% 

Tabell 4: Känslighetsanalys (Egen illustration). 

 

Känslighetsanalysen beräknar tidsåtgången för de olika orderstorlekarna genom att 

addera den genomsnittliga storleken av ordertypen med en konstant och sedan 

multiplicerar detta med antal genomsnittsorders. Konstanten finns med för att 

demonstrera de tider som är konstanta i en order oavsett storlek såsom att emballera och 

förflytta sig genom lagret. Känslighetsanalysen är främst ett verktyg för att demonstrera 

att fler mindre orders tar längre tid än få större. För fullständiga beräkningar se bilaga 2 

(Känslighetsanalys.xls). 

 

SWI:s centrallager är i dag U-format. Detta anses vara det bästa alternativet då det 

minskar hanteringsarbetet eftersom artiklarna kan placeras efter uttagsfrekvens, det vill 

säga att de artiklarna som plockas och lastas ofta placeras nära utlastningen. Denna 

utformning gör också att det redskap som används vid in- och utlastning slipper 

transporteras genom lagret eftersom samma redskap ofta används vid mottagning och 

utlastning av gods (Jonsson och Mattson, 2015). Att SWI använder sig av U-format 

lager gör att en del artiklar är placerade nära utlastningen. Dessa artiklar är artiklar som 

det säljs mycket av, är ömtåliga eller som är bra att ha i toppen eller botten av paketet. 

SWI har därför valt att placera dem där. Detta gör som sagt att hanteringsarbetet i lagret 

minskar eftersom personal slipper ta sig genom hela lagret för att hämta och emballera 

dessa artiklar. Ett U-format lager passar SWI i dagsläget bättre än ett linjärt utformat 

lager, då det skulle kräva mer arbete. Dessutom skulle en övergång till ett linjärt 

utformat lager innebära att SWI måste bygga om i sitt lager då in- och utlastning i 

dagsläget är placerat på samma sida. Artikelplaceringen på centrallagret är idag 

utformat efter fasta platser, vilket innebär att artiklarna lagerhålls på en bestämd plats. 

Detta beror troligtvis på att artikelplaceringen baseras på försäljningsvolym, vilken i 

stort sett har varit densamma i många år och förväntas inte förändras inom de 
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kommande åren. Detta kommer troligtvis innebära att SWI kommer fortsätta att 

använda sig av fast artikelplacering.   

 

5.1.2 Förbättringsförslag av materialhanteringsprocessen  

 

För att kunna möta den ineffektivitet som troligtvis uppstår i centrallagret om 

slutkundorderflödet ökar finns det olika vägar att gå. Det första förbättringsförslaget 

som rekommenderas om Scenario 1 inträffar är att slutkundordes plockas och hanteras i 

en egen del i centrallagret. Det vill säga att en del av centrallagret endast behandlar 

slutkundsorders för att göra småplocket mer effektivt och enklare att hantera. Detta kan 

exempelvis öka effektiviteten på så sätt att i denna del behövs det inte tas någon hänsyn 

till vilka artiklar som bör ligga i botten och toppen i ett paket för att få det så stabilt som 

möjligt. Detta på grund av att det rör sig om ett få antal artiklar i varje order. Detta 

kommer dessutom leda till att hela och brutna buntar inte blandas, vilket ytterligare kan 

öka effektiviteten. Tanken är att buntarna ska brytas direkt när de placeras på 

lagerplatsen för att sedan underlätta vid plockningen.  

 

I centrallagret kommer zonindelning (Jonsson och Mattson, 2015) tillämpas, vilket 

innebär att likvärdiga artiklar placeras i samma zon eller i samma del av lagret för att 

minska hanteringsarbetet. Detta innebär därmed att den nya delen utgör en av zonerna. 

Då slutkundorders är inom samma produktfamilj, det vill säga att de alla tillhör 

småplocket, minskas även förflyttningsavståden om de läggs i en egen del. För att detta 

ska fungera så smidigt som möjligt rekommenderas det även att ha samma personal i 

lagret hela tiden, alltså att de som jobbar i den delen av lagret ska i så stor utsträckning 

som det går endast arbeta i den delen. På så sätt kan lagerpersonalen arbeta i just sin del 

och de lär sig arbeta så effektivt som möjligt. Detta bör dock inte dras alltför långt då 

flexibiliteten bland personalen minskar. Det är bra att kunna flytta personal vid behov 

för att på så sätt kunna möta de olika säsongsvariationerna som uppstår, men även för 

att minska risken för belastningsskador. 

 

Den nya lagerdelen kommer precis som det övriga lagret ha en U-formad layout. I den 

nya lagerdelen kommer dock artikelplaceringen skilja sig något från den nuvarande 

placeringen. Artikelplaceringen utgår idag till största del från försäljningsvolym, vilket i 
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detta fall kan likställas vid att placera efter uttagskvantitet. För att på ett lättare sätt 

hantera fler men mindre orders, och på så sätt minska truckkörningen vid plockningen, 

skulle en bättre lösning kunna tänkas vara att istället placera artiklarna efter 

uttagsfrekvens. De lagerplatser som plockarna åker till flest gånger kommer därmed att 

vara placerade närmast in- och utlastning (Oskarsson et al., 2013) (Wutthisirisart et al., 

2015). 

 

Även om SWI väljer att ha en egen del där slutkundorders plockas kommer de inte ifrån 

att det blir en hel del mer tid som kommer gå åt till främst emballering men även 

plockning. Detta talar för att SWI kommer behöva anställa mer folk för att hantera 

denna förändring. Under vissa delar av året, till exempel under februari då det vabbas 

mycket kan det även tänkas att SWI kommer få större problem än vad de har idag med 

att hinna med allt arbete på grund av det ökade antalet orders med mera. För att hinna 

med allt arbete vid sådana situationer kan det tänkas att det är mer hållbart att tillämpa 

den så kallade “Jaktstrategin” framför “Konstant arbetskraftsstrategin” (Nahmias, 

2015). “Jaktstrategin” innebär i detta fall att efterfrågan möts genom att hyrpersonal tas 

in under perioder då SWI är underbemannade i centrallagret. Den så kallade “Konstanta 

arbetskraftsstrategin” skulle kunna tänkas att SWI tillämpar under perioder då det är 

mindre att göra. I detta fall skulle det kunna finnas möjligheter att hitta mönster där 

vissa artiklar är med i många olika orders. Om så är fallet kan lagerarbetarna arbeta med 

att förbereda dessa artiklar och bygga upp ett mindre så kallat “färdigvarulager”. 

 

Eftersom det i dagsläget finns begränsat med plats i Kallinge och SWI känner att de inte 

har möjlighet att bygga ut deras nuvarande centrallager har även ett annat förslag tagits 

fram. Det andra förbättringsförslaget är att SWI har ytterligare ett centrallager som är 

placerat något högre upp i landet för att få en bra geografisk plats, på grund av att det 

sedan ska kunna köras mer effektiva transporter ut till kunderna. Dessutom kommer 

detta lager vara utformat för att endast leverera slutkundorders, vilket öppnar upp för en 

kostnadseffektiv hantering som i sin tur gör det möjligt för SWI att slopa avgiften för 

brutna buntar. Förslaget innebär att SWI skickar bulk från deras nuvarande centrallager 

i Kallinge till det nya lagret för att sedan skicka slutkundorders ut till kunderna från det 

nya lagret. Detta gör att sträckan till de som beställt slutkundorders blir mindre, 

eftersom det skickas från ett nytt centrallager. Den sträckan och de transporterna kan då 
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även utföras på ett billigare sätt. På så sätt effektiviseras emballeringen som sker i 

Kallinge eftersom det där endast emballeras bulkorders.  

 

En ytterligare anledning till att starta ett nytt lager gentemot att ta en passiv roll och 

överlåta det till deras kunder är att sett utifrån hela försörjningskedjan så kan det bli mer 

kostnadseffektivt då enligt kvadratrotsregeln (Zipkin, 2000) så minskar den totala 

lagervolymen ju färre lager som finns. Alltså skulle ett SWI ägt lager för e-handel 

innebära en mer konkurrenskraftig värdekedja och dessutom skulle SWI få en starkare 

position på marknaden då de kan erbjuda mer än enbart stora kvantiteter till lågt pris.  

 

5.1.3 Konsekvenser av förbättringsförslag  

 

De olika förslagen som tagits fram bör tänkas igenom noggrant innan implementering 

då de innehåller både för-och nackdelar (se tabell 5), för att kunna välja det alternativ 

som är bäst för framtiden. Det första alternativet är positivt i den mening att SWI 

öppnar upp för e-handelslösningar, vilket leder till att de får en stark position på 

marknaden. Ett sätt att öppna upp för e-handeln är att SWI utformar lagerdelen 

ändamålsenligt och därmed möjliggör en effektiv hantering och kan då slopa avgiften 

för brutna buntar. Att utforma en egen lagerdel i det befintliga lagret innebär inte direkt 

några stora investeringar då material och liknande fortfarande är samlat på samma 

ställe. Detta resulterar i att en lägre lagernivå krävs jämfört med om SWI skulle starta 

upp ett helt nytt lager på en annan ort. Det kan dock vara så att SWI:s lager inte är 

tillräckligt stort i dagsläget för att kunna genomföra denna förändring. Genom att ha 

möjliggöra e-handel och ha en egen lagerdel i det befintliga lagret är det troligt att 

transportkostnaderna kommer öka då slutkundorders är mer skrymmande än bulkorders. 

 

Även det andra förslaget möjliggör e-handel men kommer med en större investering då 

det behöver antingen köpa eller bygga ett nytt lager och alla kostnader som kommer 

med att driva det. Däremot så skulle ett nytt lager på en strategiskt utvald plats kunna 

innebära lägre transportkostnader genom att skrymmande slutkundorders behöver 

transporteras kortare. Att separera bulk- och slutkundsflödet innebär troligtvis en 

specialisering där de olika lagerna kan fokusera och utveckla sina respektive flöden för 

att få en så effektiv materialhantering som möjligt. Med fler än ett lager ökar de totala 
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lagernivåerna, men sett utifrån hela försörjningskedjan innebär ett nytt lager totalt sett 

lägre lagernivåer jämfört med om SWI:s kunder börjar starta upp centrallager. 

 

 

Förslag Fördelar Nackdelar 

Egen 

lagerdel 

• Möjliggör e-handel 

• Liten investering 

• Lägre lagernivåer 

 

• För trångt 

• Troligtvis högre 

transportkostnader 

Nytt lager • Möjliggör e-handel 

• Lägre transportkostnader 

• Specialisering 

• Effektivare 

försörjningskedja 

• Stor investering 

• Högre lagernivåer 

 

Tabell 5: För- och nackdelar scenario 1 (Egen illustration). 

 

 

5.2 Scenario 2  

 

Det andra scenariot utgår ifrån att SWI tar en passiv roll i utvecklingen av e-handeln 

men då utvecklingen av e-handeln inte tycks stanna av (E-barometern Årsrapport) så 

innebär det att den troligtvis kommer hitta nya vägar att växa oavsett om SWI väljer att 

ta en aktiv roll eller inte. Enligt de själva har utvecklingen pekat på att deras kunder 

kommer starta upp egna lager för att bättre möta den ökade efterfrågan. Detta skulle 

resultera i ett ökat bulkflöde för SWI då deras uppgift till stor del blir att fylla på deras 

lager. 

 

5.2.1 Påverkan på materialhanteringsprocessen 

 

Ett ökat bulkflöde skulle inte påverka SWI:s lager och arbetssätt nämnvärt då de idag är 

utformade för att klara av just stora orders och stora kvantiteter. Enligt de själva så är 

bulkorders den mest effektiva ordertypen att både plocka och packa då det ofta rör sig 

om helpallar. Däremot skulle ett ökat bulkflöde kunna leda till att många kunder som 

idag väljer SWI på grund utav deras fördelaktiga logistikupplägg enbart kommer 

efterfråga deras produkter då de själva har tagit över logistikupplägget med sina egna 
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lager. Då SWI är reducerade till att enbart vara leverantörer så innebär det att deras 

konkurrenskraft ligger i pris och kvalitet. Det skulle kunna öppna upp för att deras 

lågpriskonkurrenter från Baltikum blir mer attraktiva för SWI:s kunder. Det skulle 

kunna innebära att SWI:s långsiktiga strategi blir att hitta vägar för att minska kostnader 

och på så sätt kunna pressa sina priser för att vara fortsatt konkurrenskraftiga på 

marknaden.  

 

5.2.2 Förbättringsförslag av materialhanteringsprocessen  

 

Författarna utgår ifrån att SWI:s kunder mestadels kommer efterfråga bulkorders därför 

har inga direkta förbättringsförslag tagits fram relaterat till att göra hanteringen av 

bulkorders mer effektiv eftersom det är där SWI:s fokus har legat under många år och 

de har fullt utvecklade rutiner för detta. Rekommenderat är då att i framtiden hitta 

kostnadseffektiva hanteringslösningar av bulk för att att kunna konkurrera genom 

pressade priser. 

 

5.2.3 Konsekvenser av förbättringsförslag 

 

Även om detta scenario inte tar fram några direkta förbättringsförslag, utan mer handlar 

om konsekvenser som kan uppstå om SWI väljer att vara passiva, finns det för- och 

nackdelar att diskutera (se tabell 6). Även om e-handelns utveckling har gått framåt och 

pekat mot en ökning även inom byggvarubranschen går det aldrig vara säker på att så 

kommer bli fallet i framtiden. En fördel med att avvakta är då att eftersom ingen initial 

investering har gjorts, kommer den inte heller att gå förlorad vid en utebliven ökning av 

e-handel. Om e-handeln däremot slår igenom inom byggvarubranschen kommer SWI 

som tidigare nämnts antagligen behöva pressa sina priser för att vara fortsatt 

konkurrenskraftiga. Detta skulle i sin tur kunna leda till att SWI måste genomföra en 

större investering för att kunna pressa sina priser i framtiden. 

 

Förslag Fördelar Nackdelar 

Avvakta • Ingen initial investering • Pressa priserna 

Tabell 6: För-och nackdelar scenario 2 (Egen illustration). 
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6 Slutsats 

 

I denna del behandlas de två frågeställningarna var för sig med med utgångspunkt i 

analysen. Därefter presenteras kritik till det egna arbetet och uppsatsens bidrag. 

Kapitlet avslutas sedan med förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Resultat frågeställning 1 

 

 Hur påverkar ett ökat flöde av e-handel Södra Wood Interiörs nuvarande 

materialhanteringsprocess i centrallagret, sett utifrån de två olika scenarierna? 

 

Ett ökat flöde av e-handel resulterar i att antalet och storleken på orders förändras. Om 

SWI väljer att haka på trenden med e-handel och möjliggöra sådana lösningar för sina 

kunder kommer de få ett ökat flöde av så kallade slutkundorders. Detta leder i sin tur till 

att SWI måste kombinera ett stort flöde av slutkund- och bulkorders i samma lager. I 

dagsläget är det troligt att en sådan kombination skulle innebära att 

materialhanteringsprocessen blir mindre effektiv, exempelvis på grund av att både 

obrutna och brutna buntar förvaras på samma lagerplats. Samtidigt leder ett ökat antal 

av orders att mer tid måste läggas på att emballera. Motsatsen till detta blir att SWI inte 

möjliggör för e-handel, vilket resulterar i att de kommer fortsätta på samma sätt och 

ingen förändring är nödvändig i dagsläget. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att om SWI vill möta och hantera denna 

förändring på ett så bra sätt som möjligt, och på så sätt få en så effektiv 

materialhanteringsprocess som möjligt, då måste de antagligen förändra hur de arbetar i 

centrallagret. Detta kan förslagsvis ske genom något av förbättringsförslagen. 

 

6.2 Resultat frågeställning 2 

 

På vilka sätt kan Södra Wood Interiörs materialhanteringsprocess förbättras om e-

handeln ökar, och vilka konsekvenser får dessa förbättringsförslag? 
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I analysen presenteras olika förbättringsförslag som tagits fram för att SWI ska kunna 

möta den ineffiktivitet som följer av att slutkundorderflödet ökar. De förslagen som 

utgår från Scenario 1 är att slutkundorders behandlas i en egen del av SWI:s centrallager 

för att på så sätt få småplocket mer effektivt och enklare att hantera. En egen lagerdel 

har en del fördelar som till exempel att det möjliggör e-handel och att det är en ganska 

liten investering. En nackdel kan dock vara att det är för trångt och att det skulle kräva 

en utbyggnad. I dagsläget finns det som sagt begränsat med plats i Kallinge och om 

SWI känner att det inte finns plats att bygga ut så har författarna tagit fram ett 

förbättringsförslag som skulle innebära att SWI har ytterligare ett centrallager på en 

annan plats. Detta lager kommer vara utformat för att endast leverera slutkundorders, 

och på så sätt effektiviseras plockningen och emballeringen som sker i Kallinge 

eftersom det där endast emballeras bulkorders. Ett nytt lager kan göra hela 

försörjningskedjan mer effektiv, dock kräver det en stor investering.  

 

När det gäller Scenario 2 har inga direkta förbättringsförslag tagits fram relaterat till att 

göra hanteringen av bulkorders mer effektiv, dock finns det för- och nackdelar att 

diskutera. En fördel med att avvakta är då att eftersom ingen initial investering har 

gjorts, kommer den inte heller att gå förlorad vid en utebliven ökning av e-handel. Om 

e-handeln däremot slår igenom inom byggvarubranschen kommer SWI som tidigare 

nämnts antagligen behöva pressa sina priser för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. 

 

6.3 Kritik till eget arbete 

 

Teorin som behandlas i arbetet har baserats på författarnas tidigare studier inom ämnet, 

dock har bra databaser används för att kunna söka ytterligare teori. Detta utesluter trots 

allt inte att det kan finnas fler teorier som hade varit mer passande eller som hade 

kunnat komplettera den teori som valts. Då uppsatsen till stor del bygger på antaganden 

om framtiden finns det ingen garanti för att utvecklingen kommer fortsätta i denna 

riktning även om trenden just nu går åt det hållet. På grund av detta kan uppsatsens 

användbarhet vara svår att fastställa. Trots att uppsatsen bygger på en del antaganden är 

det dock inte omöjligt att de olika scenarierna inträffar, och då kan denna studie vara till 

hjälp. Författarna hade även velat intervjua fler respondenter för att på så sätt få bredare 
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empiri. Det hade varit önskvärt att intervjua SWI:s kunder för att få veta hur de ser på 

värdekedjans framtida utveckling. 

 

6.4 Uppsatsens bidrag 

 

Denna uppsats kan bidra med att ge bättre bild av materialhanteringsprocessen och hur 

denna process kan påverkas av en ökad e-handel. Det kan tänkas att uppsatsen är av 

intresse även för andra företag, främst liknande företag som också står inför en möjlig 

framtid med ökad e-handel. Uppsatsen skulle kunna hjälpa till att lyfta frågan om 

huruvida företag kan vara delaktiga och driva på förändring. Fallstudien bidrar 

förhoppningsvis även med nya synsätt och idéer till SWI om deras verksamhet och 

framtid. 

 

6.5 Vidare forskningsförslag 

 

Uppsatsen omfattar ett företag och en fallstudie, vilket är SWI i Kallinge och hur de ska 

möta en förändring av ett ökat flöde av slutkundorders. Överförbarheten av detta arbete 

är därför gjord för att kunna utföras på andra företag, inom samma bransch men även 

inom andra branscher som står inför en liknande förändring. Ett förslag på hur arbetet 

skulle kunna utvecklas är att gå djupare in på transporterna och hur de skulle kunna 

förbättras. Ett annat förslag är att arbetet skulle kunna gå in mer på kunderna och deras 

perspektiv på förändringen och vilka konsekvenser som kan uppstå.  
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Muntliga källor  

 

Supply Chain Manager - arbetar med och ansvarar för SWI:s logistik och är placerad 

både på huvudkontoret i Växjö och SWI i Kallinge. 

 

Logistikutvecklare - jobbar med utveckling av SWI:s logistik och finns placerad, liksom 

logistikchefen, både på huvudkontoret i Växjö och på SWI i Kallinge.  

 

Fölesedel- och fraktsedelansvarig - jobbar på centrallagret och ansvarar för följesedels- 

och fraktsedelshanteringen. Hen har dessutom tidigare arbetat som plockare och har 

därför bra insikt i hur arbetet går till. 

 

Lagerarbetare 1- arbetar bland annat med godsmottagning, inventering, orderplock på 

SWI:s centrallager i Kallinge. 
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Lagerarbetare 2 - jobbar som plockare på centrallagret i Kallinge. Hens arbetsuppgifter 

är bland annat att plocka och emballera orders som kommer in från SWI:s kunder. 

 

Bilagor  

 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Intervjuguiden har använts som hjälpmedel vid utformandet av semistrukturerade 

intervjuer för att hjälpa författarna att hålla sig inom ramen för ämnet.  

 

Lagerprocessen och lagerfakta - semistrukturerad intervju 27/3-18  

 

1. Har ni några mallar/nedskrivna dokument för hur ni ska arbeta? 

2. Skiljer sig tillvägagångssättet beroende på storleken på orders?  

3. Hur går processen till? (Från mottagning av order till klar för leverans) 

4. Hur många anställda på detta lager? 

5. Arbetar ni i skift? 

6. Hur tror du att förändringen (mer e-handel) kommer att påverka lagret och dess 

materialhanteringsprocess?  

 

Artikelfakta och artikelplacering - semistrukturerad intervju 17/4-18 

  

1. Hur är artiklarna placerade? Frekvens/volym?   

2. Uppdaterar ni någonsin placeringen av artiklarna/layouten? I så fall hur ofta?  

3. Hur ofta måste ni göra påfyllningar av högvolymsartiklar?  

4. Upplever ni någon säsongsvariation? I så fall hur hanteras den? 

5. Förbereder man något under lågsäsongen? Det vill säga bryter man paket och 

emballerar dem i förväg?  
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Lager- och plockfakta - semistrukturerad intervju 17/4-18 

 

1. Hur upplever ni truckarna på centrallagret?  

2. Tycker ni att truckarna saknar någon utrustning eller liknande? 

3. Har ni upplevt att det är problem med något särskilt när ni arbetar? 

4. Kan flera orders plockas samtidigt? I så fall hur går det till?  

 

 

Bilaga 2 – Känslighetsanalys 

 

Denna bilaga består av en separat excelfil. Filen har delats med SWI men kommer inte 

göras offentlig då den innehåller känslig information från SWI:s affärssystem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


