
People over systems. 
Process over technology. 
Results above all.

20 måder du kan 
optimere dit lager i dag



20 måder du kan optimere dit lager i dag

Lageroptimering handler mere om mennesker og processer end 

om teknik, og derfor kan man nå langt ved at fokusere på de to 

ting, inden man overvejer, hvilken lagerstyringsløsning man har 

brug for.

I denne lille guide sætter vi derfor fokus på nogle af de lavt- 

hængende frugter. Hvad kan du gøre i dag for at have et mere  

velfungerende lager i morgen? Vi kigger også nærmere på nogle 

af de indsatser, som kræver lidt mere benarbejde, men til  

gengæld giver et stort afkast.

God læselyst!

Hvor starter du, 
hvis du gerne vil
optimere dit lager? 
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Peter Gyldendal, 
CEO i Langebæk

Langebæk rådgiver om logistik, lager og supply 

chain på både strategisk og operationelt niveau. 

Brian Quistgaard, 
Lagerchef hos Bent Brandt

Bent Brandt er Danmarks førende leverandør af 

udstyr til storkøkkener, og Brian Quistgaard har 

mere end 20 års erfaring med kompleks lagerdrift.

Torben Storgaard,
Partner i HerbertNathan & Co.

HerbertNathan & Co. er eksperter i forretnings-

systemer og Danmarks mest benyttede rådgiver i 

forhold til ERP-projekter. 

Bo Kristensen, 
Systemkonsulent hos Apport 

Apport er en af branchens førende WMS-leveran-

dører, og systemkonsulent Bo Kristensen har 12 års 

erfaring med lageroptimering at trække på. 

Vi har allieret os med branchens førende 
eksperter, og du får gode råd fra:
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Få processerne ud af 
baghovedet og ned på papir

Genovervej dine A, B og
C-lokationer jævnligt

Arbejdsprocesser udvikles ofte over tid, og 

derfor har mange lagre fået bygget deres pro-

cesser op omkring en eller flere nøglepersoner, 

som har været på lageret så godt som altid. I 

de tilfælde er processerne sjældent dokumen-

teret, og det gør de her nøglepersoner, som ved, 

hvordan ”man gør,” til flaskehalse.

Det er væsentligt at få lavet nogle klare proce-

durer, gerne som nedskrevne work instruc- 

tions, så processerne kommer ud af baghove-

det på nøglepersonerne og bliver tilgængelig, 

fælles viden.

Det handler også om, at medarbejderne bliver 

bevidste om, hvad der skaber værdi for kun-

derne. Ved folk præcist, hvad god og dårlig 

kvalitet er? Har man nogle definerede KPI’er at 

navigere efter? Eksempelvis kan vigtigheden 

af kvalitetssikring kontra hastighed jo variere 

meget, alt efter om man arbejder med medici-

nalprodukter eller konsumvarer. 

“Det er væsentligt, at alle har 

en bevidsthed om, hvilke mål 

man forfølger, hvis man vil 

forsøge at optimere.”

Der er meget vundet ved at have sine varer det 

rigtige sted, og det er relativt let at få et over-

blik over. 

Tag et udtræk af transaktionsdata og kig på,  

hvilke varer der har højest frekvens, størst 

værdi eller et andet relevant parameter. Er  

de placeret optimalt? Mange har lavet denne 

øvelse engang, men holder det ikke ved lige. 

Det kan betyde, at varer, der er gået ned i 

frekvens, stadig har en A-lokation, selv om den 

plads kunne udnyttes bedre. Når forretningen 

eller sæsonen ændrer sig, bør lageret følge 

med.

Man skal have øje for 80-20-reglen. Ofte er det 

20 procent af varerne, der genererer 80 procent 

af omsætningen, så det er vigtigt, at de er opti-

malt placeret. 

Bo Kristensen, Apport

Peter Gyldendal, Langebæk

Råd #1

Råd #2
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Rotér mellem 
opgaverne

Ryd op!

Når man roterer imellem de forskellige om-

råder på et lager, får man en forståelse for 

sammenhæng og udførsel af opgaven fra start 

til mål. Vi vil gerne have, at folk tænker længere 

end deres egen opgave og har fokus på, hvad 

der skaber værdi for kunden og virksomheden.

Jeg siger altid, at jeg har logistikfolk, og ikke  

lagerfolk. De skal kunne se på en ordre og 

reagere, hvis der er noget, der ikke stemmer. 

Hvis de nu for eksempel får en ordre til et 

firma, som rummer et unaturligt stort antal af 

et produkt, så kunne det jo meget vel være en 

tastefejl hos en sælger, og så skal de reagere på 

det, inden vi får det sendt ud af huset.  

“Det kræver, at man har ind-

sigt i andre områder end sit 

eget, så derfor arbejder vi med 

et rotationssystem.”

Start med at rydde op. Det lyder måske banalt, 

men der kan være en del sandhed i det. Det 

handler om at få fokus på det, der er vigtigt 

for forretningen. Ellers ender man et sted, 

hvor man mister overblik over, om pladsen på 

lageret bliver brugt fornuftigt. 

Pludselig bruger udviklingsafdelingen en 

masse reoler, og så er der også lige blevet plads 

til chefens vinterdæk. Eller man får placeret 

nogle baglager-varer på gangen, fordi det var 

det letteste den dag. Når det roder, bliver ting 

placeret forkert, og konsekvensen af det er, at 

det bliver svært at være effektiv. 

Brian Quistgaard, Bent Brandt

Peter Gyldendal, Langebæk

Råd #3

Råd #4
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Tag indsigt
med på trucken

Adfærd skal ændres 
et skridt ad gangen

Gør det muligt at tage systemindsigten med 

rundt på lageret – for eksempel i form af 

håndterminaler, iPads, skannere og lignende. 

At man har informationerne med sig rundt er 

med til, at man kan validere, at de oplysninger, 

der står i systemet, stemmer overens med det, 

man kan se på hylden. Og få korrigeret, hvis 

det ikke er tilfældet. 

Det er også en måde at sikre, at operationer bli-

ver registreret med det samme, så man arbej-

der med opdaterede og synkroniserede data. 

Det er svært at ændre adfærd, men det er  

ofte det, der skal til for at optimere. Det kan 

være små ting, som at få fjernet affald fra  

lokationerne. Vi kan godt blive enige om, at 

man altid skal tage den tomme kasse med sig, 

men der vil altid være nogen, der springer over.

Råd #5

Råd #6

I den sammenhæng er det vigtigt, at man ikke prøver at ændre 

alt på én gang. Fokusér på én ting ad gangen, så man eksempelvis 

siger, at i denne uge har vi fokus på at holde nogle bestemte loka-

tioner ryddet op.

Brian Quistgaard, Bent Brandt

Torben Storgaard, HerbertNathan & Co.



20 måder du kan optimere dit lager i dag

Planlæg vedligehold 
af udstyr

Sørg for synlig 
ledelse på lageret

Når man besøger et lager, vil man ofte se, at 

der står noget udstyr – alt fra palleløftere til 

gaffeltrucks – som er stillet midlertidigt til 

side, fordi det er i stykker. ”Den der har ikke 

lige virket på det seneste, men vi bruger bare 

den her i stedet.” 

Problemet opstår for alvor, når reserveudsty-

ret også går i stykker – så skal man have fat i 

en montør i stor hast, for nu går arbejdet i stå. 

Man burde selvfølgelig have tilkaldt den mon-

tør allerede første gang, og endnu bedre burde 

man begynde at arbejde med det begreb fra 

LEAN, der hedder planlagt vedligehold. 

Det er afgørende, at udstyret fungerer, og det 

må ikke komme som en overraskelse, at en 

printer kan gå i stykker. 

Det er også et spørgsmål om at tænke vedlige-

hold ind i budgettet, så det ikke skal efterbevil-

ges – der er en tendens til, at man kun fokuse-

rer på anskaffelsesprisen.

Ude i virksomhederne er der stor forskel på, 

hvor meget lagerchefen ved om, hvad der præ-

cist sker på hans lager. Synlig ledelse er vigtigt. 

Bare det at gå en tur på lageret et par gange om 

dagen og observere, hvordan der ser ud. 

Står de pakker, der kom om formiddagen, 

stadig i varemodtagelsen kl. 17? Det er ikke et 

spørgsmål om at lege politibetjent, men om at 

få overblik og om at sikre, at alle for eksempel 

forstår, hvorfor det er vigtigt, at pakkerne bli-

ver registreret og indplaceret hurtigt. Hvis de 

ikke er registreret nogen steder, betyder det, at 

der er ordrer, der ikke kan gøres færdige. 

Råd #7

Råd #8

Bo Kristensen, Apport

Peter Gyldendal, Langebæk
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Skab overblik over
indkommende ordrer

Hvis man løbende vil optimere noget, er det 

vigtigt, at det er tydeligt, hvem der har an- 

svaret for, at det også sker. Ellers er der en stor 

risiko for, at det bare bliver ved snakken. Hos 

os har vi eksempelvis én, som har ansvar for 

vareplacering og har fået tid til at forholde sig 

til det og optimere det. 

Så når en plukker oplever noget, der burde 

forbedres, så ved han, hvem han skal gå til for 

at få gjort noget ved det.   

Der er stor værdi i at få overblik over, hvilke 

ordrer der er på vej ind på lageret, og hvad der 

skal ske med dem. Skal de ind på slutloka- 

tioner, eller skal de hurtigt ud igen? Det er  

med til at sikre, man kan disponere sine  

ressourcer rigtigt.

Der er flere måder at få den indsigt på. Typisk 

er det jo drevet af, at der er sket et salg til en 

kunde, som har genereret et indkøb til lageret, 

så det er et spørgsmål om at skabe overblik ud 

fra data fra de systemer. 

Man kan få robot-agenter til at overvåge  

systemerne og sende konsekvensdata afsted, 

hvis der sker noget, som påvirker lageret – det 

kan for eksempel være en stor sending, som 

bliver forsinket, hvilket betyder, at man skal 

disponere sin plads og arbejdskraft  

anderledes lige nu.

Råd #9

Råd #10

Placér
et tydeligt
ansvar for
opgaverne

Brian Quistgaard, Bent Brandt

Torben Storgaard, HerbethNathan & Co.
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“Det er væsentligt, at alle har
en bevidsthed om, hvilke mål man 
forfølger, hvis man vil forsøge at 

optimere.” 

Bo Kristensen, Apport
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Kom af med 
dead stock

Optimer
bevægelserne

Når man er i gang med at rydde op på lageret, 

skal man også kigge på, hvilke varer der ikke 

har bevæget sig det seneste år. Det kan gøre 

rigtigt ondt at afskrive dead stock, så i stedet 

for at komme af med det, lader man det ofte 

ligge. 

Vær bevidst omkring bevægelserne på lageret, 

og find ud af, hvor der kan optimeres. Der er 

ofte meget vundet ved at fokusere på samhø-

righed mellem varer, så varer, der ofte plukkes 

sammen, placeres ved siden af hinanden. 

Find også ud af, hvilken rækkefølge der giver 

bedst mening. Nogle gange skal man lade va-

rerne ligge, indtil der er nok, der skal hentes, så 

man ikke skal køre for mange gange. For os er 

det reservedele – dem henter vi aldrig før kl. 14.

Råd #11

Råd #12

Peter Gyldendal, Langebæk

Brian Quistgaard, Bent Brandt

Resultatet er, at man begynder at blive ineffektiv, fordi man ikke har 

plads nok, og måske endda begynder at bygge ud på grund af plads-

manglen. Ofte vil man kunne reducere det, man har liggende på lager, 

hvis man går det kritisk efter.
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Arbejd ensartet

Træk de vigtigste
nøgletal ud

Jo flere forskellige måder, man gør tingene på, 

desto større sandsynlighed er der for, at der er 

nogen, der ender med at lave fejl. 

Sørg for at have klare, ensartede arbejds- 

processer, som alle medarbejdere er forpligtet 

til at følge.

At man ikke får trukket de vigtige nøgletal ud, 

er ofte noget af det, der står i vejen for optime-

ring.

De fleste kan nå langt ved at trække nogle få 

nøgletal ud såsom plukeffektivitet, om vare-

modtagelsen er tømt klokken 12, og hvordan 

lageromsætningen ser ud på bestemte varer 

eller varegrupper.

”Når man har et klart fokus på 

det, der skaber værdi, vil man 

også begynde at omlægge sine 

rutiner efter det.”

Råd #13

Råd #14

Bo Kristensen, Apport

Peter Gyldendal, Langebæk
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Sørg for tydelig
skiltning 

Nedbring
køretiden

Manglende opmærkning af lageret og dårlig skiltning er 

en kilde til fejl. Det er vigtigt, at skiltning med loka- 

tioner og varenumre er i orden, så man kommer væk fra, 

at varerne skal findes ”nede i det hjørne der.” 

Manglende skiltning betyder, at man i stedet kører ting 

på rutinen og tror, man ved, hvad man laver. Og det er 

langt fra en skudsikker metode.

Nogle lagre er ganske store, og det betyder, at man  

bruger op til 25-30 procent af tiden på at køre rundt og 

finde varer. I de tilfælde vil der oftest være noget at  

hente på at optimere køretiden. 

Det handler om at finde ud af, hvordan man eventuelt 

kan batche ordrer og plukke flere ad gangen, så man kan 

nedbringe omkostningerne til håndtering per ordre. 

Råd #16

Råd #15

Peter Gyldendal, Langebæk

Bo Kristensen, Apport
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Fokusér på troværdighed 
og hastighed

Forstå produkternes 
livscyklus

Jeg oplever, at troværdighed og hastighed er 

blevet væsentlige konkurrenceparametre.

I takt med e-handlens fremmarch er forvent-

ningerne til, hvad en virksomhed skal kunne 

levere af lageroplysninger steget. Køberne 

kigger efter lagerstatus, forventet leveringstid, 

muligheder for at følge ordren og få advise-

ringer, osv. Det er efterhånden en stor del af 

kundeoplevelsen, der ligger i logistikken, og det 

er meget vigtigt at kunne levere opdaterede og 

ikke mindst troværdige oplysninger. 

Samtidig tager vi vores forventninger fra B2C 

e-handel med os, når vi går på arbejde og hand-

ler i B2B-sammenhæng, så alle virksomheder 

må forholde sig til det. Det øger klart behovet 

for at udveksle data og stille data til rådighed 

for kunderne, ligesom man skal kunne opfange 

ændringer og advisere kunderne om dem. 

Det gør det nødvendigt at have nogle systemer, 

som kan sende disse informationer, uden at der 

skal en menneskehånd ind over. Ellers bliver 

det for tungt, og der opstår risiko for fejl. 

Mange tænker, at effektivisering er lig med 

automatisering, men sådan behøver det ikke 

være. Man kan også blive mere effektiv ved at 

tænke sig om i forhold til lagerets layout og 

processer.

Grundlaget er, at man forstår sin forretning og 

produkternes livscyklus, og hvad der eksempel-

vis er højfrekvent og lavfrekvent. Et eksempel 

er en virksomhed, som fik DVD-film ind, som 

de straks tog af pallerne for at indlagre dem 

i et automatisk lagersystem. Det viste sig, at 

varerne i virkeligheden var højfrekvente med 

en kort livscyklus og skulle afsendes igen kort 

efter. Her ville det have været bedre at lade 

dem stå på pallerne og sende afsted på dem. 

”Det er et spørgsmål om 

at have en helhedsforståelse, 

som man kan bruge til at 

optimere håndteringen 

af varerne.”

Torben Storgaard, HerbertNathan & Co.

Peter Gyldendal, Langebæk

Råd #17

Råd #18
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Få fremdriften
op på storskærm

Hav en plan for hver dag
– og kommunikér den

Det kan være en god idé at sætte skærme op på 

lageret med dashboards, der viser de vigtigste 

nøgletal:

Hvilke ordrer er på vej ind, hvad skal være 

plukket, pakket og afsendt inden dagen er 

omme, og hvad er status på det? 

Det visualiserer fremdriften, og det er en god 

måde at motivere på. Det skaber gennem- 

sigtighed i forhold til, om man lever op til de 

krav, der bliver stillet til én.

“Samtidig er det en meget 
konkret måde at få logistik-
delen af forretningen trukket 
frem og gjort synlig og nær- 
værende for alle – virkelighe-
den er jo, at det er et ekstremt 
vigtigt konkurrenceparameter 
for mange virksomheder.“

Det handler langt hen ad vejen om at have en 

plan med det, man gør, og ikke mindst at kom-

munikere den tydeligt, så man kan få afstemt 

forventningerne.

Hos os starter hver dag med en kort morgen-

briefing. Hvad har vi, og hvem tager hvilke 

opgaver? Vi ved måske, at der kommer en stor 

ordre ind, eller at vi skal have fokus på at få  

hevet nogle restordrer ud, som hurtigt skal 

løftes videre til kunderne. 

Det er noget lettere at sætte sig op til en travl 

dag, hvis man ved, at den kommer, end hvis 

man bliver overrasket op ad formiddagen. 

”Briefingen er med til, at vi får 

skabt en fornemmelse af, at 

det her er en fælles opgave, vi 

skal løfte som et team.”

Råd #19

Råd #20

Brian Quistgaard, Bent Brandt

Torben Storgaard, HerbertNathan & Co.



Lagerstyring med et 
menneskeligt ansigt 
Apport har optimeret lagerlogistikken for virksomheder over 

hele Skandinavien siden 2000. Fundamentet er et stærkt WMS, 

men det er vores fokus på mennesker og forandringsprocesser, 

som gør forskellen.

Derfor er vores mantra:

People over systems.
Process over technology.
Results above all.

Vi er blandt markedets mest erfarne leveran-

dører og har over 70+ WMS-installationer bag 

os. Typisk oplever vores kunder en effektivi-

sering på lageret på 25-40 procent, et markant 

fald i plukfejl og et forbedret arbejdsklima.

Kontakt os for en vurdering af, om I vil kunne 

få værdi ud af at indføre et dedikeret WMS.

Apport Systems A/S

Sletten 20

DK-8543 Hornslet

(+45) 7244 9944
info@apportsystems.com


