
företag gäller om/när/hur automations
lösningar kan användas för att effektivisera 
order och materialhantering. Det finns också 
möjligheter att samarbeta tätare med externa 
aktörer både uppåt (leverantörer) och nedåt 
(logistik tjänste företag) i distributionskedjan.

När hanteringsmängd ökar parallellt med 
tids och prispress måste hanterings
kostnaden minska genom smarta och tids
effektiva lösningar (se figur på nästa sida). 
Vissa företag utvecklar nya plockstrategier 
som konsoliderar uttag av stora mängder 
av en artikel genom att frikoppla kund och 
produktions order. Det gäller att säkerställa 
transport  effektivitet genom att försöka fylla 
lastbilar för både distribution och returer, 
något som inte alltid rimmar med ökade 
ledtids krav. Det blir då allt viktigare att bättre 
koordinera och kombinera olika flöden, 
till exempel genom ökad grad av intern 
sortering och mer avancerade informations
system. All extern sortering som sker på olika 
nivåer till exempel i transport företagens 
nätverk kan dock skapa leveransproblem. 

Resultaten visar att handelsföretagens fokus 
bör ligga på att förstå viktiga kontext variabler 
såsom omsättning och framtida tillväxt, 
produktstorlek och värde, orderprofil för butik 
och ehandel, efterfrågesvängningar och  

Projektets syfte var att fokusera på lagrets 
roll i omnikanalhandel och att undersöka 
trender, utmaningar och lösningar för att 
öka svenska handelsföretags konkurrens
kraft genom effektiv logistik. Logistiken 
i omnikanaler utmanas av allt högre krav 
både på kostnadseffektivitet och snabbare 
leveranser, samt fler och mindre sändningar 
till ett större antal leveransplatser. 

Många företag undersöker fördelar med att 
integrera hantering av butik och nät order 
i ett och samma centrallager parallellt med 
möjligheter att utöka sina distri bu tions
nätverk med olika typer av hanteringsnoder 
som ligger närmre slutkund. 

Utvecklingen mot omnikanal innebär inte 
att alla handelsföretag bör konfigurera sina 
logistiksystem på samma sätt. Studien pekar 
på att det inte finns någon ”bästa lösning” 
eller mall för hur alla handels företag ska 
designa sina nätverk och hanterings noder, 
utan konfigurationerna måste situations
anpassas till olika kontexter. 

Handelsföretag behöver fatta en mängd 
beslut, såsom till vilken grad flöden för butik 
och nätkund kan integreras, eller om det är 
bättre att hantera nätorder från separat lager. 
En fråga som berör fler och fler handels

Lagerlogistik hos 
svenska handelsföretag 
– Trender, utmaningar och lösningar för omnikanal 

Handelsföretag möter en utmanande framtid där lagrets och butikens roll kommer 
att förändras. Detta projekt, utfört av forskare vid Lunds Universitet, diskuterar 
hur materialhantering och lager kan anpassas efter olika situationer för att skapa 
konkurrenskraftig omnikanallogistik. 
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I rapporten presenteras både observa tioner från 
svenska handelsföretag som befinner sig i trans
formationen mot en omni kanal logistik och för
djupade insikter från företag som anses ledande 
inom sina respektive branscher.  Rapporten 
presenterar modeller som ger stöd i företagens 
besluts diskussioner och det ges  konkreta förslag 
för vilka logistik och lager konfigura tioner som 
passar vid olika situationer. 

ledtidskrav. Varje enskild variabel kan påverka 
i olika riktning så en omnikanalhandlare måste 
bestämma vilka variabler som är viktigast för 
den egna situationen inklusive framtida strategi 
och prioriterade kund segment. Att förändra 
logistikkonfiguration är något som kan ta flera 
år och kräva stora investe ringar. Detta måste 
därför drivas i samklang med handels företagets 
strategiska intentioner och inte göras ad hoc. 
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Trender, utmaningar och 
lösningar för omnikanallagret.

Utveckla samarbete 
och styrning 
leverantörer

Sortering, paketering, 
märkning, 

tidsstyrning, 
dropshipment, etc

Kombinera olika 
flödeslogistik

Crossdock, 
dropshipment, 
påfyllnad, C&C, 
hemleveranser, 
brister, returer

Hantera mål
konflikter mellan 
lagrets funktioner 
genom separation 

och integration

Tid, kostnader, 
kundanpassning

Hantera frågan om 
produkter (SKUs) 

lagras som enstyck 
eller i multipack

Bestämma grad  
av automation

Utveckla 
lagerstystem för 

omnikanalproblem

SKU-optimering, 
sorteringsalgoritmer, 

inlagrings-
balansering, etc

Fånga och lagra 
masterdata

Kolli- och 
produktkarakteristik

Implementera 
sorterings
mekanismer

Tidigare- och/eller 
senareläggning

Motverka  
flaskhalsar i plock

Frikoppla kund- och 
produktionsorder

Fördela aktiviteter 
mellan lager och 

distributions nätverk

3PL, terminaler, 
butiker, kund

Integrera ITsystem 
för lager och butik 
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sändningar
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