
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterier för 
automation vid 

inlagring 

HUVUDOMRÅDE: Industriell organisation och ekonomi, med inriktning Logistik 

och Ledning 

FÖRFATTARE: Simon Svensson & Adam Wadsten 

HANDLEDARE: Leif-Magnus Jensen 

JÖNKÖPING 2019 Juni 

 

Ett beslutsunderlag i valet av artikelplacering 



 
 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom Industriell 

organisation och ekonomi, med inriktning Logistik och Ledning. Författarna svarar själva för 

framförda åsikter, slutsatser och resultat. 

Examinator: Per Hilletofth   

Handledare:  Leif-Magnus Jensen 

Omfattning:  15 HP  

Datum:  2019-06-05



 

 i 

Abstract 
The role of warehouse in the value stream, plays a significant part in how well a 
company can satisfy the requirements of a customer. To be able to support the 
demand of the customers, production companies are forced to produce a bigger 
variety of models in the product range, which results in an increasing 
assortment. With an effective stock keeping, there is a potential to reduce waste 
and increase profitability. In the choice of warehouse-design, warehouse-
operations have the opportunity of choosing between a number of different 
designs containing manual and automated put away.It has become common 
that companies are choosing a combination of automated and manual 
processes. With this combination of processes, the companies are faced with 
choices about stock locations. With the help of well developed criterias about 
stock locations, there is a potential to achieve a more effective put away. The 
purpose of the study has been formulated as ”Investigate when automation in 
warehouse management makes the put away process in a central warehouse 
more efficient”. 
 
Through a case study on a warehouse, located in Nässjö, this report will answer 
the research questions regarding which of the manual and automated put away 
processes to use. The research questions are: 

1. Which criteria affect the decision of automated or manual put away? 
2. Based on the criteria that are raised in research question 1, when is it 

more efficient to store carton in AS/RS in comparison with manual 
picking with truck in pallet racking? 

The research questions wish to lift criteria as a basis for decision making and 
when it is more effective to use automated put away. The warehouse that this 
study is based on is using both automated and manual materials handling. The 
specific automation system that has been the basis for this study’s result is 
AutoStore. This report has a qualitative approach, the methods that has been 
used for collecting data are interviews, observations and document studies. 
 
Dimension, process time and utilization were the three criteria that are 
presented in the result. Based on the pallets limit of space in the automated 
system, the dimension of the article is the first criteria. In addition to the 
article’s measurements, the articles shape and material of the package had an 
impact if the article would fit in the load carrier. The two put away processes 
include different operations that differ in how long they take to execute, which 
has an impact on the company's efficiency. One reason for the time consuming 
difference, turned out to be how the quantity affects the time for put away in 
AutoStore comparing with the constant time for manual put away. A time 
consuming operation in the process with AutoStore was the one with repacking 
for the systems pallet. The operation also turned out to affect the utilization 
rate, due to its measurement of a pallets fill rate.  The quantity of put away in 
combination with the dimensions of the article, affects the total utilization rate.  
 
With the result, the aim of the study is to contribute to companies that contains 
a combination of warehouse-design with a basis for the decision making about 
stock locations.  
Keywords – AS/RS, AutoStore, Put away  
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Sammanfattning 
Centrallagers roll i flödeskedjan innehar en betydande roll i hur väl ett företag 
kan tillfredsställa en kunds behov. I takt med att företag behöver producera en 
större variation av modeller bland artiklarna för att kunna möta kundernas 
krav, ökar det varusortimentets djup. Med en effektiv lagerhållning finns 
potential till att minska slöserier samt ökad lönsamhet. Lagerverksamheter kan 
använda sig av ett flertal olika lagerdesigner med manuella samt 
automatiserade inlagringsprocesser. Fler företag väljer att kombinera 
automation med manuella processer. Genom kombinationen står företagen 
inför val kring vart artiklar ska lagerhållas i de olika systemen. Med väl 
framtagna kriterier som underlag för var artiklarna ska placeras, finns potential 
att uppnå en effektivare inlagringsprocess. Studiens syfte har därmed 
formulerats till att ”Undersöka när automation i lagerhantering effektiviserar 
inlagringsprocessen i ett centrallager?” 

 

Genom en fallstudie på ett centrallager, beläget i Nässjö, ska denna rapport 
besvara studiens frågeställningar gällande valet av inlagringsprocess, vilka är 
följande: 

1. Vilka kriterier påverkar beslutet av automatiserad eller manuell 
inlagring? 

2. Utifrån de kriterier som lyfts i frågeställning 1, när är det mer effektivt 
att lagra in förpackningar i AS/RS i jämförelse med manuellt plock med 
truck i pallställage? 
 

Frågorna önskar att lyfta kriterier som beslutsunderlag samt när det är mer 
effektivt vid inlagring med automation. Fallföretaget använder sig av en 
automatiserad och manuell materialhantering. Det specifika automationssytem 
som har legat till grund för studiens resultat, är AutoStore. Studien har en 
kvalitativ ansats med datainsamlingsmetoder i form av intervjuer, 
observationer samt dokumentstudier.  
 

De kriterier som framkom var dimensioner, processtid samt utnyttjandegrad. 
Ur automationens begränsning av utrymme per lastbärare, uppkom kriteriet 
gällande artiklarnas dimensioner. Utöver måtten var formen och materialet på 
förpackningen bidragande faktorer om artikeln ryms i lastbäraren eller ej. De 
båda inlagringsprocesserna innehar olika arbetsmoment som resulterade i 
olika tidsåtgångar som påverkar effektiviteten. En skillnad till differensen i 
tidsåtgången, visade sig vara hur antalet artiklar påverkade inlagringstiden vid 
AutoStore jämfört med en konstant tid vid manuell inlagring. Ett moment som 
visade sig vara tidskrävande för AutoStore var ompaketering till lastbärare. 
Arbetsmomentet visade sig även vara kopplat till utnyttjandegraden då denna 
påverkas av hur väl en artikel kan fylla en lastbärare. Inlagringskvantiteten i 
kombination med artikelns dimensioner, påverkar den totala 
utnyttjandegraden. 
 

Studien önskar med hjälp av resultatet, kunna bidra till företag med 
kombinerade lagerdesigner ett underlag vid besluttagande av artiklarnas 
placering.   
Nyckelord – AS/RS, AutoStore, Inlagring 
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1 Introduktion 
Kapitlet introducerar med en bakgrund till studien och det problemområde som uppkommit. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess två framtagna frågeställningar. Därtill beskrivs 
studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Organisationer som bedriver sin verksamhet kring varuhantering som 
exempelvis inom detaljhandeln, innehar vanligtvis aktiviteter gällande 
lagerhållning. Aktiviteter som godsmottagning, ompaketering, inspektion av 
gods och utleverans är för att nämna några, vanligt förekommande i denna 
process. Denna lagerhållning uppkommer då produkterna som har tillverkats 
eller införskaffats inte direkt kan skickas vidare till slutkund utan behöver 
lagras i ett lagringsutrymme (Encyclopædia, Britannica, 2019).  
 
Detta är en viktig faktor när det kommer till att hålla en god servicegrad till 
kunder genom att ha produkter tillgängliga för leverans när efterfrågan 
uppstår. Samtidigt medför det negativa konsekvenser och ett risktagande i form 
av ett bundet kapital i produkterna samt risk för inkurans ju längre tid dessa 
lagerhålls (Nationalencyklopedin, 2019).  

Ursprungligen skapades förvarings system för ett ändamål: Att lagerhålla varor 
och produkter tills ett behov hade uppstått. På senare tid har aspekter gällande 
kostnader, tid, utnyttjande av yta och effektivitet blivit nyckeltal som driver 
organisationerna i utveckling med sina varulager. Från att ha varit ett statiskt 
system med ändamål att enbart förvara gods, har nu dessa system utvecklats 
för att effektivisera lagerhållningen genom att t.ex. minska outnyttjat 
lagringsutrymme samt bli mer reaktiv på förändringar. Denna utveckling har 
lett till varulager som numera är utformade med olika lagringssystem som ska 
passa de olika ändamålen med möjligheter att förvara verksamhetens behov av 
produkter och lastbärare (Bond, 2013). 

Hur ett företag väljer att inreda sitt lager kan variera mycket, bl.a. beroende på 
vilken utrustning företaget väljer att använda sig av. Två av de mest använda 
alternativen är pallställage som hanteras med hjälp av manuellt styrda truckar 
samt någon form av ett automatiserat lager som istället använder sig av robotar 
som lagrar och hämtar produkterna (Nationalencyklopedin, 2019).  

Ett exempel på automatiserat lagringssystem är automated storage and 
retrieval system (AS/RS), som lagrar och hämtar produkter placerade på 
exempelvis pallar eller i behållare av olika storlekar i en lageryta som kan bestå 
av flera nivåer i höjd och djup. Med hjälp av robotar optimeras ytan och 
företaget kan lagra flera artiklar på en mindre yta. Systemet kan snabbt leverera 
produkter i en kundorder till packytan vilket gör materialhanteringsprocessen 
effektivare. Systemet för AS/RS är utvecklat för att strategiskt kunna planera 
om samma produkt ska användas i flera kundorder samt planera för en 
kundorder där flera produkter ingår (Focus on: Automated Storage, 2017). 

Enligt Modern Material Handling är därmed AS/RS optimalt för företag som 
distribuerar en hög volym och med produkter som varierar i storlek och där kort 
leveranstid är ett krav från konsumenten (Focus on: Automated Storage, 2017). 
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Med mer utvecklad Teknik har programvaran för AS/RS blivit ett 
materialhanteringssystem som är smartare och effektivare än manuellt plock 
av mindre storlek. Lagerarbetarna spenderar därmed mindre tid på lagret 
letande efter produkter och mer på värdeskapande aktiviteter (Rogers, 2011). 

Ett företags lagerdesign kan påverka hur framgångsrikt företaget blir, beroende 
på vilken layout och vilken typ av utrustning företaget väljer. Enligt Park och 
Webster (1989) finns det parametrar som kan påverka om automatiserat lager 
eller pallställage är det mest effektiva. Lerher (2015) lyfter att de olika 
parametrarna som tas upp bland annat är ekonomiska kostnader för utrustning 
och hur produkterna passar ihop med systemet och dess utrustning samt hur 
mycket yta produkten kräver i relation med vad som finns tillgängligt. 
 

1.2 Problembeskrivning 

Ett flertal olika författare har tagit fram värdefulla mätetal gällande utvärdering 
av en lagerdesign. Vad som anses vara rätt utvärdering, är upp till varje lager 
men några vanligt förekommande kan vara; antal hanterade pallar eller 
kundorder per dag, tid mellan varje kundorder och genomsnittlig restid bland 
kranarna i en automatiserad enhet. I många fall efter en utvärdering finner man 
att utformningen av lager layouten samt processen mellan den manuella driften 
och automatiserade enheten är två faktorer som påverkar effektiviteten. 
Utöver nämnda förslag på mätetal, är förmågan att utnyttja sin lageryta en 
viktig aspekt. I många fall med AS/RS är lagringsytan en fast och bestämd 
storlek. Detta gör att flexibiliteten minskar kraftigt och man kan tvingas till att 
inte kunna nyttja roboten som den är tänkt genom att inte kunna lagra de 
produkter man vill då de inte får rum eller om placeringen av produkten där gör 
att företaget tappar värdefull lageryta (Hae Lee, Hwan Lee, & Hur, 2005). 

När det kommer till brister med manuell hantering kan det, för att nämna 
några, vara en hög arbetskostnad, låg effektivitet i inlagring och plock samt en 
högre felfrekvens. Genom att implementera en mer automatiserad process 
finns det potential att minska dessa brister. Hos många existerande 
automatiserade lager idag sker automationen genom flera olika delar som 
vanligen styrs manuellt. Detta kan t.ex. röra robotstyrda fordon (AGV) och 
automatiserade förvarings- och hämtningssystem (AS/RS). Denna 
kombination av manuella och automatiserade processer leder till en av de 
största utvecklingsmöjligheterna när det kommer till effektivisering av flödet av 
material inom lagret (Wang, Mcintosh, & Brain, 2010). 
 
Vid valet av materialhanteringssystem strävar man efter att finna de främsta 
nyckelfaktorerna för att stödja de olika aktiviteter som uppstår i ett varulager. I 
synnerhet berör detta att leverera rätt produkt med rätt kvantitet till rätt plats 
i rätt i tid (Hassan, 2010). 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I bakgrund och problembeskrivning kan man finna att det finns en utmaning i 
val av utformning av lagerhållning i ett centrallager. Detta för att uppnå en hög 
effektivitet samtidigt som ett bra lagerutnyttjande. Utvecklingen av 
lagerhållning har de senaste åren varit stor vilket har lett till att flera av de 
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manuella processerna har kunnat ersättas eller bli kompletterade av mer 
automatiserade processer. Resultatet har i många fall lett till effektivitet i plock, 
minskning av icke värdeökande aktiviteter och en större pålitlighet gentemot 
en manuell process. Men detta gäller inte i varje fall vilket leder till studiens 
syfte: 

 
Undersöka när automation i lagerhantering effektiviserar 

inlagringsprocessen i ett centrallager. 
 

Vid centrallager med kombinerade lagersystem, underlättar kriterier för 
effektiva beslut gällande företagets inlagringsprocess, vilket leder fram till 
studiens första frågeställning: 
 

1. Vilka kriterier påverkar beslutet av automatiserad eller manuell 
inlagring? 

För ett företag är det viktigt att öka mängden värdeökande aktiviteter och 
minimera tiden på lagret vilket leder till studiens andra frågeställning: 
 

2. Utifrån de kriterier som lyfts i frågeställning 1, när är det mer effektivt 
att lagra in förpackningar i AS/RS i jämförelse med manuellt plock 
med truck i pallställage? 

 
För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en 
fallstudie att genomföras på ett centrallager. 
 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Rapporten undersöker om automation i materialhantering på ett centrallager 
kan effektivisera lagerhanteringen. Då centrallager vanligen lagerhåller ett stort 
antal artiklar har det från studiens fallföretag kommit in önskemål att fokusera 
denna undersökning på främst skor. Kriterierna som ska lyftas ska fungera 
generellt men i de praktiska beräkningarna används skor som underlag. 
AutoStore:n lagerhåller produkterna i så kallade “bins”, vilket är lådor i en 
begränsad storlek. Detta leder till att avgränsningar gällande forskningsfråga 
två uppstår. Författarna kommer därav att rikta in sig på skomodeller som 
lagerhålls i kartong som uppfyller kravet om storleken. Ett sekretessavtal med 
fallföretaget har skrivits under vilket innebär att siffror gällande 
prestationsmätningar inte får presenteras i studien. Istället har de uppmätta 
resultaten ur empirin multiplicerats med en okänd faktor för att ge jämförbara 
tal i förhållande till varandra. 
 
Då studiens syfte behandlar vart en artikel ska lagerhållas har avgränsningar 
behövts göras och enligt Figur 1 nedan kan man finna studiens omfång 
innehållande pallställagelagret samt AutoStore:n. 
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Figur 1 - Processkartläggning för Intersports centrallager samt studiens omfång 

1.5 Disposition 
 
Rapporten är uppbyggd sådan att kapitlen som följer inleds med en kort 
beskrivning av kapitlets innehåll. 
 
1. Introduktion: I introduktionen berörs bakgrund till studien genom att lyfta 
olika lager designer med manuella samt automatiserade processer. Vidare 
beskrivs problemformulering samt syfte och frågeställningar. 
 
2. Teoretiskt ramverk: I teoretiskt ramverk lyfter man tidigare forskning 
inom området som har varit underlag till att kunna komma fram till studiens 
resultat. Studien använder sig av fem valda teorier som påverkar företags 
inlagringsproceser.   
 
3. Metod och genomförande: I metod och genomförande redovisas 
rapportens arbetsgång och tillvägagångssätt till den datainsamling som krävs 
för att kunna besvara studiens frågeställningar. 
 
4. Empiri: I empiri lyfter man den insamlade data som tagits fram genom 
metod och genomförande. Kapitlet redovisar information om fallföretaget samt 
de arbetsprocesser som studien berör.  
 
5. Analys: I analys jämförs empirin med det teoretiska ramverket för att kunna 
besvara studiens frågeställningar. Vidare används analysen för att kunna dra 
slutsatserna i kommande kapitel.  
 
6. Diskussion och slutsatser: I diskussion och slutsatser tar författarna upp 
de resultat som studien visar och för en diskussion kring rapportens innehåll. 
Kapitlet argumenterar för rapportens tillvägagångssätt samt lyfter studiens 
teoretiska och empiriska bidrag. 



Teoretiskt ramverk 

 

 

5 

 

2 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund innehållande fem valda teorier. En koppling mellan 

teorierna och studiens frågeställningar visualiseras även i kapitlet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara 
studiens frågeställningar. Figur 2 visualiserar denna koppling. 
 
 

 

Figur 2 - Visualisering av koppling mellan frågeställningar och teori 

2.2 AS/RS 
AS/RS har inom flera parametrar utvecklats till att bli effektivare under åren 
som systemet funnits tillgängligt. Från början kunde systemet bara hantera 
stora laster men idag kan företag anpassa sin AS/RS beroende på vilken typ av 
produkter företaget hanterar. För att effektivisera materialflödet har systemet 
utvecklats till att leverera produkten till rätt plats vid rätt tid utan att den 
mänskliga faktorn påverkar. Att produkten levereras till plockaren leder till 
minskad tid som arbetare letar efter en produkt på lagret (Rogers, 2011). 
 
Den tidigare designen för AS/RS som främst hanterar stora laster har bevisats 
problematisk för att hantera produkter som är olika stora och relativt små i 
storlek. För företag som säljer till e-handelskunder är detta något företaget 
borde ta hänsyn till. Enligt Hu och Chang (2010) kan företag genom en ny 
design på AS/RS öka effektiviteten och minska kostnaden. Företag som 
hanterar produkter som är mindre i storlek och där ordrar innehåller flera olika 
produkter bör därför använda sig av ett AS/RS system som arbetar mer 
flexibelt. För att effektivisera materialflödet ska AS/RS systemet kunna planera 
vilka produkter som ska plockas upp för att minska distansen vid plock. Detta 
minskar tiden vid paketering av produkter samtidigt som risken att fel produkt 

Undersöka	när	automation	i	lagerhantering	effektiviserar	
inlagringsprocessen	i	ett	centrallager

Vilka	kriterier	påverkar	
beslutet	av	

automatiserad	eller	

manuell	inlagring?

Utifrån	de	kriterier	som	
lyfts	i	frågeställning	1,	när	
är	det	mer	effektivt	att	
lagra	in	förpackningar	i	
AS/RS	i	jämförelse	med	
manuellt	plock	med	truck	

i	pallställage?
Lean

Utnyttjandegrad

Förpackningar

AS/RS

Lagerhanteringsprocesser
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plockas minskar. Utöver effektivare plock minskar även arbetskostnaden samt 
ökar säkerheten för lagerarbetarna. Ytterligare fördelar med ett automatiserat 
system för företag är att de kommer kunna minska ytan som produkterna 
lagerhålls på. 

2.3 Lagerhanteringsprocesser 

 Inlagring 
Vid inleverans av material tillkommer aktiviteter som avlastning av produkter 
från lastbärare, sortering samt kontrollräkning av antalet artiklar. Vid sortering 
görs även en kontroll av kvaliteten av produkterna. Sedan förflyttas 
produkterna till lagringsplatsen. Beroende på lagringsplatsen kan det ske 
ompaketering av produkten, till exempel från helpall till mindre 
standardiserade lagringsplatser. Materialhantering i form av förflyttning av 
produkter är också exempel på en aktivitet kring inleverans (Koster, Le-Duc, & 
Roodbergen, 2007). 
 
Produkters lastbärare kan se ut på olika sätt. Vanligt förekommande bland 
mindre storlekar av varor, är att dessa levereras i någon form av multipack där 
en lastbärare innehåller flera kvantiteter av samma vara. Inleverans av den här 
typen av förpackningar innefattar arbetsmoment, för att nämna några, som 
nedbrytning av multipack vid plock, ompaketering och inlagring på slutlig 
lagerplats. Genom detta omarbete kan den slutliga storleken på förpackningen 
variera när denna ska lagerhållas (Trebilcock, 2011). 
 
Genom att minimera materialhanteringen samt tiden arbetare förflyttar sig på 
lagret kan företaget öka sin operativa effektivitet (Hackman, Frazelle, Griffin, 
Griffin, & Vlasta, 2001). 

 Orderplock 
I många fall där företag hanterar en variation av material, är truckar avgörande 
för att materialet ska levereras till rätt plats. Även för företag som använder sig 
av automatiserade system kan dessa vara beroende av truckar, som förflyttar 
lastpallar med produkter mellan lastplatser och plockytor för det 
automatiserade systemet. Truckar används idag av företag både för att lagra 
artiklar men också för att stödja automationen (Trebilcock, 2005). 
 
I lagerverksamheter är orderplock en av de större aktiviteterna som genomförs 
dagligen. Utifrån kundorder plockas rätt antal av rätt artikel för att sedan 
paketeras och slutligen skickas till kund. Processen kan variera beroende på 
vilket system företaget använder sig av. För manuellt plock är ett vanligt system 
att plockaren transporterar sig, antingen genom gång eller med hjälp av truck, 
till platsen där artikeln lagerhålls. På platsen plockas rätt antal av artikeln och 
sedan åker plockaren till nästa lagerplats. Det finns flertalet olika manuella 
plocksystem men det som skiljer dem åt är främst ordningen produkter plockas 
i samt om plockaren sorterar efter eller samtidigt som produkterna plockas. 
Orderplock i ett AS/RS system använder sig istället av parts-to-picker, vilket 
innebär att en robot eller kran levererar en lastbärare med en produkt till en 
plockyta där en plockare väljer rätt antal av produkten. Lastbäraren förflyttas 
sedan tillbaka till lagerplatsen och en ny produkt kan levereras till plockytan. 
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Målet med orderplockning är att företaget ska öka servicegraden gentemot 
kund, att kunna erbjuda snabba leveranser där rätt produkt och kvaliteten 
stämmer överens med kundens förväntningar. Hur snabbt ett företag kan 
genomföra plockprocessen påverkar därmed hur snabbt de kan erbjuda kunden 
sin produkt (Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007).  

 Slottning 
Forskning visar att aktiviteter inom varuplockning av olika slag, kan motsvara 
upp till 50 % av ett lagers totala driftskostnad. Att finna effektiva lösningar 
gällande hantering av produkterna är en utmaning för berörda verksamheter. 
Slottning är ett verktyg man använder sig av inom branschen där syftet är att 
finna den mest optimala och effektiva platsen att lagerhålla en så kallad stock 
keeping unit (SKU) på (van Heerden & van Vuuren, 2018). 
 
Vid optimering av lagerhållning med hjälp av slottning är det vanligt 
förekommande att använda sig utav fem principer: Storlek, platsutnyttjande, 
popularitet, likheter och kategori. En återkommande strategi av varulager är att 
förlita sig mycket på just populariteten, vilket innebär att man placerar de mest 
frekventa artiklarna närmast outbound processen för att minska restiderna. 
Genom att enbart kolla på denna aspekten riskerar dock verksamheten att 
missa andra positiva effekter av att undersöka de andra principerna (Jones & 
Battieste, 2004). Genom att samla de artiklar som plockas mest frekvent blir 
restiden kortare för dessa artiklar. Detta leder också till mer trafik runt de 
platserna som de mest plockfrekventa artiklarna är placerade på, vilket är en 
aspekt att fundera över (van Heerden & van Vuuren, 2018). 
 
Enligt Dittman (2016), kan företag använda sig av ett värdefullt mätetal i form 
av “Dock to stock” för att främja processen med flyttning av artiklar. Eaidgah, 
Abdekhodaee, Najmi och Arab Maki (2018) berättar vidare att innebörden av 
detta mätetal innefattar processen från att en produkt kommer till 
godsmottagningen tills att den har placerats på sin lagerplats. Genom att 
utveckla denna process menar Dittman (2016) att det finns potential att minska 
trängsel vid lagret, utnyttjande av utrymme och risken att skada produkten. 
 

2.4 Utnyttjandegrad 
Tillverkande företag och återförsäljare måste kunna erbjuda sina kunder 
flexibla lösningar och bättre villkor för att kunna utmana sina konkurrenter. 
Djupare utbud av sortimentet leder till att företaget måste lagerhålla fler 
artiklar. Vilket kräver ett större fokus på utnyttjandegraden gällande 
lagerhållning (Laosirihongthong, Adebanjo, Samaranayake, Subramanian, & 
Boon-itt, 2018). När ett varulager designas är det viktigt att ta hänsyn till två 
parametrar. Att maximera utnyttjandegraden av den tillgängliga ytan samt att 
sträckorna som krävs för att hämta en artikel på lagret minimeras. Företag 
som använder sig av en större lageryta än vad som egentligen krävs kommer 
resultera i onödiga anläggningskostnader (Henn, Koch, Gerking, & Wäscher, 
2013). Ett vanligt förekommande problem som lagerverksamheter står inför 
är att effektivt kunna utnyttja sin tillgängliga yta. Genom att kombinera olika 
lagringssystem ökar chanserna för att företaget ska kunna maximera sin 
utnyttjandegrad av ytan som finns tillgänglig (Comfort, 2011). Beroende på 
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hur en artikels förpackning ser ut påverkar det lagringsytan och utrymmet 
som artikeln kräver. Produkter säljs i princip alltid i en primärförpackning 
som i vissa fall förvaras i sekundärförpackningar. Förpackningens storlek 
påverkar sedan vilken plats produkten kan lagerhållas på (Gamberini, Grassi, 
Mora, & Rimini, 2008). 

2.5 Förpackningar 
Hellström och Nilsson (2011) beskriver förpackning som en form av ett 
lagringssystem som bidrar till aktiviteter så som transport, distribution, 
lagring, detaljvaruhandel och slutanvändning. Sohrapour, Hellström och Jahre 
(2012), visar att genom försörjningskedjan ingår det vanligen ett flertal olika 
verksamheter innehållande olika önskemål och krav på förpackningars 
dimensioner. Följaktligen leder det till behov av avvägningar för att uppnå ett 
gemensamt önskemål. En holistisk syn på förpackningarnas påverkan genom 
denna försörjningskedja är därför en stor utmaning för företagen. Enligt Abdou 
och Yang (1995), är förpackningar vanligt förekommande gällande paketering 
av produkter som i sin tur ska förvaras på pallar. Genom förpackningarna vill 
man uppnå en palls maximala utnyttjandegrad. Robertson (1990) tillägger att 
dess huvudsakliga funktion är att omge, skydda och förstärka innehållet som 
ska nå slutkunden genom produktion, materialhantering och lagring. Vidare 
beskrivs även dess funktion enligt följande, “Utan förpackning skulle 
materialhantering vara en rörig, ineffektiv och kostsam utövning” (Robertson, 
1990, s.38). Enligt Hellström och Nilsson (2011) bidrar standardiserade 
förpackningar till att underlätta utvecklingsmöjligheter till ett effektivt 
logistiksystem. Detta tack vare de likheter i transport- och 
materialhanteringsutrustning man kan uppnå genom förpackningarna. Det är 
också en nödvändighet för företagen att effektivisera sina transporter, lager och 
utnyttjandegrad. Modern Materials Handling lyfter likaså att företag kan 
minska materialhanterings kostnader, lager och kvantiteten av slängt material 
genom att minska skrymmande skyddsmaterial (Space-efficient materials help 
cut costs. (packaging), 1998).  

2.6 Lean 
Enligt Reichhart (2007) påbörjade företaget Toyota under 1940-talet att 
utveckla ett förbättringsverktyg till deras avdelning för tillverkning av motorer. 
Detta kom att kallas för Toyota production system (TPS) och implementerades 
inom Toyotas fabriker under 1960-talet. Jones, Hines och Rich (1997), talar 
vidare om att målet med detta system är att nå fullkomlighet med definitionen 
att man har tagit bort all form av slöseri genom att varje enskild aktivitet i en 
process tillför värdeökning till produkten. De berättar även att om syftet med 
detta verktyg var att användas i tillverkningsprocesser, har det under årens 
gång även börjat implementeras inom varulager.  
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Vidare lyfter Jones et al. (1997) att huvudprinciperna inom varulager är 
följande: 

• Optimerade förvarings storlekar 
• Artikelplacering efter plockfrekvens 
• Standardiserade rutiner gällande orderplock  
• Standardiserade arbetsrutiner 

 Slöserier 
Inom Lean arbetar man utifrån sju slöserier som enligt den japanska termen 
kallas för “Muda”. Framtagningen av dessa var riktade mot producerande 
företag men har med tiden även kunnat implementeras inom andra sektorer, 
bland annat till kategorin varulager (Abushaikha, Salhieh, & Towers, 2018). 
Här lyfts processen med lager-order och hur varulager kan minimera icke 
värdeskapande aktiviteter såsom mottagning, lagring, plockning, förflyttning 
och packning. Genom att undersöka dessa aktiviteter och finna de moment som 
är icke värdeskapande, kan man effektivisera processen (Salhieh, Altarazi, & 
Abushaikha, 2019). 
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3 Metod och genomförande 
Kapitlet beskriver studiens tillvägagångssätt och arbetsprocess. Vidare beskrivs 

studiens koppling mellan frågeställningar och metod varefter ansats och design tas 

upp. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring studiens trovärdighet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I figur 3 kan man se de valda datainsamlingsmetoderna samt hur de har 
använts för att besvara studiens frågeställningar. 

 

 
 

 

 

Figur 3 – Visualisering av koppling mellan frågeställningar och metod 

3.2 Arbetsprocessen 
Rapporten påbörjades under V.2 2019 genom ett möte med fallföretaget. Där 
kom det fram önskade problemformuleringar från företagets sida vilket tog 
författarna vidare att undersöka tidigare forskning kring ämnet. Den tidigare 
forskningen gav grunden till bakgrunden vilket gjorde att introduktionen kunde 
påbörjas. Bakgrunden drev processen vidare med att ett nytt möte med 
företaget var i behov för att klargöra en problemformulering för studien. Med 
en tydligare problemformulering kunde författarna fastställa ett syfte med 
tillhörande frågeställningar. I slutskedet av introduktionskapitlet påbörjades 
även arbetet med det teoretiska ramverket. Genom den allmänna forskningen 
som lyfts i bakgrunden, kunde mer specifik teori tas in i det teoretiska 
ramverket i form av vetenskaplig litteratur. Med mer kunskap kring ämnet 
drevs processen vidare mot den empiriska insamlingen. Empirin hämtades från 
fallföretaget utifrån de datainsamlingsmetoder som författarna ansågs vara 
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lämpliga. Dessa genomfördes i form av observationer, intervjuer samt 
dokumentstudier. 
 
Analyskapitlet genomfördes i form av jämförelser av den insamlade empirin 
med det teoretiska ramverket. Med hjälp av beräkningar och diskussioner 
resulterade det i de slutsatser som lyfts i kapitel sex. 
 
Se tabell 1 för visualisering av rapportens tidsplanering. 
 

Tabell 1 - Tidsplanering 

Arbetsprocess/Tid V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 

Introduktion                     

Teoretiskt ramverk                     

Metod och 
genomförande                     

Empiri                     

Analys                     

Slutsats                     

Slutkorrigering                     

3.3 Ansats 
Inom arbete med forskning är en central del vetskapen om forskningsmetoder. 
De centrala delarna inom detta har traditionellt bestått av deduktion, induktion 
samt abduktion. Innebörden av dessa talar om processens genomförande och 
tillvägagångssätt genom kopplingen av teori och empiri. Den deduktiva 
forskningen talar om en process från en befintlig teori till ett specifikt fall. 
Tillämpningen av detta är högst lämplig vid prövning och jämförande av redan 
existerande teorier snarare än att utveckla nya. Induktiv forskning går i motsatt 
riktning med en process som startar i ett specifikt fall för att sedan gå mot en 
allmän teori. Den abduktiva metoden har en uppfattning om att de mest 
resultatgivande forskningar uppnås genom en kombination av det induktiva 
och deduktiva synsättet och inte följa enbart en riktning (Kovács & Spens, 
2005). För att få en tydligare visualisering av de olika forskningsmetoderna, 
visar figur 4 processen kopplingen mellan teori och empiri.  
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Figur 4 - Deduktiv och induktiv ansats inspirerad av Kovács och Spens (2005)  

 

Som rapporten tidigare har lyft, söker denna studien efter kriterier för val av 
produkter i ett redan existerande automationssystem. Processen som sådan 
genomfördes med hjälp av befintliga teorier och insamling av empiri genom en 
fallstudie för att diskutera fram en slutsats. Utgångspunkten i denna process tar 
start i det teoretiska ramverket för att finna kunskap och lämpliga metoder för 
att gå vidare till att samla in empiri. Med hjälp av den nya kunskap som 
insamlats går processen slutligen tillbaka till teorin för att med hjälp av empirin 
komma fram till en slutsats. Enligt författarna Kovács och Spens (2005) startar 
alltid en forskning med induktiv ansats från den teoretiska delen utifrån 
tidigare forskning för att sedan med hjälp av empirin utvärderas och komma 
fram till en slutsats. Utifrån denna synvinkel kan denna studie kopplas till en 
induktiv forskningsmetod. 
 

3.4 Design 

 Fallstudie 
Studiens syfte grundar sig i ett väldefinierat problem som genom en 
undersökning kommer att formulera ett resultat. Med hjälp av ett fallföretag 
kommer den empiriska datan att samlas in genom olika 
datainsamlingsmetoder. Författarna önskar att uppnå en större fördjupning 
och kunskap inom det aktuella ämnet. Hyde (2000) beskriver att metoden 
fallstudie ofta använder sig av flera kvalitativa metoder vilket ger studien en 
djupare förståelse. En fallstudie lämpar sig vid undersökningar av processer 
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samt när “hur” och “varför” frågor undersöks i studien. Enligt Patel och 
Davidson (2011) används en fallstudie för att studera specifika fall på en 
avgränsad grupp. Det kan till exempel vara en eller flera individer alternativt en 
organisation eller en situation. 

3.5 Datainsamling 
På grund av det rådande sekretessavtalet med fallföretaget har författarna valt 
att multiplicera en okänd faktor med de resultat som samlades in under de 
genomförda tidsstudierna. Läsaren kommer därmed inte kunna se de faktiska 
resultaten utan endast se hur de olika processerna förhåller sig till varandra. 

 Litteraturstudier 
För att kunna uppnå en god kunskapsnivå inom det problemområde arbetet 
kommer beröra, är en litteraturstudie ett krav. Genom böcker, vetenskapliga 
artiklar eller rapporter, finns det tillgång till att samla information och kunskap 
inom ämnet. Idag finns en stor mängd information tillgänglig genom olika 
databaser som bidrar till att få en förståelse över valt problemområde och dess 
historiska utveckling (Patel & Davidson, 2011).  
Studiens teorier har samlats in i form av vetenskapliga publikationer, 
huvudsakligen genom journaler och tidskrifter med inriktning mot industriell 
logistik. Strategin att finna dessa påbörjades i form av att söka i en 
samlingsdatabas som heter Primo. Genom Primo kunde relevanta sökord 
upptäckas för att sedan ta med dessa och användas i mer specifikt inriktade 
databaser. Återupprepade databaser som användes var Proquest Central, 
Science Direct, Springerlink och Emerald. 

 Intervjuer 
Teknik metoden går som sådan ut på att samla informationen som eftersöks 
genom personliga frågor (Bell, 2016). Strukturen och uppbyggnaden av en 
intervju kan vara av olika karaktär. Beroende på responsen man strävar efter 
att uppnå, kan denna metod genomföras med olika strukturer, i form av att vara 
strukturerad, semi-strukturerad eller ostrukturerad. Valet av uppbyggnad leder 
till hur mycket kontroll intervjuledaren/intervjuledarna strävar efter att uppnå 
gentemot deltagarna. När det kommer till att finna det bästa valet av 
uppbyggnad, bör den ursprungliga frågan som man vill ha svar på att vara till 
grund i beslutet (Walker, 2011). 
I tabell 2 kan man finna de olika intervjuer som har genomförts samt med 
dess syfte. I bilaga 1 kan man även finna intervjuns frågeställningar. 
 

Tabell 2 - Genomförda intervjuer 

Datum Syfte (Vad) Intervjupersonens Roll Metod (Hur) Tid 

2019-02-11 Problemformulering Arbetsledare Semi-strukturerad 1 h 

2019-03-29 Inleverans rutiner & 
manuell inlagring 

Tekniker Ostrukturerad 0,5 h 

 

För att få en klarare definition på studiens problem, genomfördes en intervju 
med en av fallföretagets arbetsledare. Utförandet bestod av en semi-
strukturerad metod där författarna medtog förberedda frågor som önskades att 
få besvarade helt enligt arbetsledarens uppfattning utan några styrande 
impulser från författarnas sida. Under observationerna, som förklaras vidare i 
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kapitel 3.5.3, upptäcktes frågor kring valet av artiklarnas placering samt rutiner 
vid inleverans. Detta medförde att en ostrukturerad intervju genomfördes med 
en tekniker för att få mer förståelse kring den uppstådda frågan. 

 Observationer 
Metodvalet lämpar sig vid insamling av information som berör beteenden och 
händelser i naturliga situationer. För att kunna implementera den 
vetenskapliga aspekten under en observation, krävs det att observationen är 
systematiskt planerad samt att informationen måste registreras genom ett 
systematiskt tillvägagångssätt (Patel & Davidson, 2011). Enligt Patel och 
Davidson (2011) finns det tre frågeställningar som krävs att ta ställning till:  

• Observationens objekt 

• Observationens val av registreringsmetod 

• Observatörens/observatörernas val att förhålla sig.  

Observationerna som genomfördes var i form av tidsstudier gällande 
inlagringsprocesser på ett varulager. Utförandet skedde genom en välplanerad 
struktur och ett väldefinierat syfte med observationen. Enligt Patel och 
Davidson (2011) kan dessa observationer definieras med ett strukturerat 
förhållningssätt. Tabell 3 visar studiens genomförda observationer samt 
övergripande information om dessa.  
 

Tabell 3 - Genomförda observationer 

Datum Syfte (Vad) Metod (Hur) Tid 

2019-03-27 Tidsstudie manuell inlagring Strukturerad 2,5 h 

2019-03-29 Tidsstudie inlagring AutoStore Strukturerad 2 h 

2019-03-29 Observation av bins påverkan i processen Strukturerad 0,5 h 

 
Den första observationen, Tidsstudie manuell inlagring, hade till syfte att 
undersöka tiden för den manuella inlagringsprocessen för en pall som fått en 
lagerplats tilldelad. Sju tidtagningar genomfördes där observatörerna tog tiden 
från att en truckförare åkte in i det område pallarna, som skulle tilldelas en 
lagerplats befann sig i. Tidtagningen fortsatte till att truckföraren hade placerat 
den hämtade pallen på sin tilldelade plats och sedan åkt tillbaka till området 
igen för att hämta en ny. Två olika observatörer tog tidtagningar vid samma 
observationer. Detta för att få ett trovärdigare resultat samt högre reliabilitet. 
Den andra observationen, Tidsstudie inlagring AutoStore, genomfördes i form 
av tidtagning på en inlagringsstation vid fallföretagets AS/RS system 
(AutoStore). Tidtagningen startades när den anställde greppade tag i en 
kartong från en pall som stod intill stationen. Sedan följdes processen när 
kartongen öppnades, tömdes på innehållet av artiklar och flyttades över till en 
lastbärare i systemet. Tidtagningen pågick sedan tills kartongen var tom, alla 
artiklar var inlagrade, kartongen hade tagits isär för återvinning och slutligen 
stoppades tiden då den anställde tog tag i en ny kartong för att göra om 
processen. Åtta stycken mätningar genomfördes och liksom vid den första 
tidsstudien utfördes denna av två olika observatörer. Vid den tredje 
observationen, observation av bins påverkan i processen, utfördes en 
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observation av processen med hämtning av nya lastbärare i systemet i 
AutoStore. Två olika observatörer observerade 13 hämtningar av tomma 
lastbärare till inlagringsstationen av systemets robotar. Detta för att se ifall den 
anställde behövde stanna processen i form av väntan på en ny lastbärare. 

 Dokumentstudier 
Information som samlas in från dokument används främst till att besvara frågor 
runt faktiska skeenden och faktiska förhållanden. Det finns olika kategorier 
som dokument är indelade i, statistik och register, officiella och privata 
handlingar samt litteratur är några exempel på dessa.  Dokument går att få 
tillgång till vid både privata samt statliga arkiv. Som nämnts används dokument 
främst för att besvara frågor kring fakta, det är därför viktigt att ifrågasätta 
dokumentets trovärdighet. Exempelvis var dokumentet ursprungligen kommer 
ifrån samt varför dokumentet skapats (Patel & Davidson, 2011).  
Tabell 4 visar studiens genomförda dokumentstudier. 
 

Tabell 4 - Genomförda dokumentstudier 

Datum Syfte (Vad) Benämning 

2019-03-22 Teknisk specifikation om AutoStore D1 

2019-03-25 Plockfrekvens av skor januari-Mars D2 

2019-03-25 Produktinformation D3 

2019-04-02 Lagringskapacitet pallställage D4 
 

 
Utifrån dokument D1, kan man finna specifika data gällande fallföretagets 
AS/RS system. Den data som framkom berörde lagringshastighet, effektivitet 
vid plock från systemet samt storlek på lastbärare. Vid framtagande av studiens 
inlagringskriterier, är underlag utifrån D1:s karaktär nödvändig för att kunna 
göra jämförelser med den manuella inlagringsprocessen. Patel och Davidson 
(2011) lyfter den viktiga innebörden av att vara kritisk mot dokumentets 
ursprung. Gällande D1 fick författarna tillgång till materialet utifrån ett e-
postmeddelande. Information genom e-post kan anses vara utav låg 
trovärdighet men då denna information kommer direkt från data som 
registreras automatiskt av systemet, anser författarna att den är utav användbar 
kvalitet. Dokument D2 ger information om plockfrekvensen för respektive 
månad mellan januari och mars 2019 för fallföretagets produktkategori skor. 
Informationen hjälper författarna att besvara frågeställning 1 utifrån 
kunskapen om hur ofta en skomodell plockas samt om detta är en viktig faktor 
vid framtagning av kriterierna. Med hjälp av produktinformation innehållande 
mått, vikt och volym från dokument D3, finns underlag för att utforska om de 
berörda artiklarna ryms i lastbärarna i AS/RS systemet. Ur dokument D4 ges 
information angående fallföretagets design av pallställage. Även mått på 
lastbärare samt lagringsvolym som denna lagerdesign har kapacitet till, tas del 
av i arbetet med att jämföra lagringskapaciteten i AutoStore. 

3.6 Dataanalys 
För att forma rapporten och nå studiens resultat genomfördes en 
litteraturstudie. Med hjälp av det funna vetenskapliga underlaget skapades ett 
teoretiskt ramverk. De teorier som bygger det teoretiska ramverket är AS/RS, 
Lean, inlagring, orderplock, slottning, utnyttjandegrad och förpackningar. 
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Under empiriinsamlingen genomfördes en fallstudie. De 
datainsamlingsmetodvalen som togs till hjälp var observationer, intervjuer 
samt dokumentstudier. Under analys använde författarna det teoretiska 
ramverket och empirin som underlag för att uppnå en diskussion som vidare 
leder till ett resultat. 
 
Enligt Patel och Davidson (2011), finns det två metoder till hands vid 
analysering av den insamlade informationen, vilka är kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Den kvalitativa studien innehåller rikligt med detaljer 
men avsaknaden av kvantitativ information kan vara stor och nödvändig för 
trovärdigheten. Information gällande fördelningen av de involverade i studien 
som är män eller kvinnor eller val av studieinriktning om det berör studenter 
kan, för att nämna några, vara exempel på avsaknad information. Den 
kvantitativa studien tillgodoser med dessa bidrag men kan i motsats ge 
tvivelaktigheter i validiteten av resultaten som tas fram (Hartley & Chesworth, 
2000).  
 
Genom studiens fokus på mätningar av effektivitet, anses en kvantitativ 
inriktning vara övervägande. Även kvalitativa inslag förekommer i form av 
intervjuer som en av de datainsamlingsmetoder som använts. 

3.7 Trovärdighet 

 Validitet och reliabilitet 
Sambandet mellan en studies kriterier och de framtagna resultaten, har blivit 
definierat som Validitet. Denna koefficient påverkas av storleken av de 
mätvärden man har tagit fram i förhållande till studiens grundläggande 
kriterier (Blok, 1985). Författarna har genomgående under rapporten strävat 
efter att använda sig utav ett brett vetenskapligt underlag för att få flera 
synvinklar gentemot problemet. Manning (2018) berättar att genom 
användning av flera olika källor och att samla in information genom olika 
metoder och tillvägagångssätt ökar sannolikheten för att få en större förståelse 
för ett ämne. Om ett område är komplext möjliggör triangulering en jämförelse 
mellan de olika insamlade beviskällorna samtidigt som det ökar trovärdigheten 
i resultatet. Studiens val av datainsamlingsmetoder, i form av litteraturstudie, 
intervjuer, observationer samt dokumentstudie, har resulterat i en användning 
av triangulering. Genom en kombination av den insamlade teorin och empirin, 
innebär en triangulering som höjer validiteten.   
 

Reliabilitet motsvarar i vilken grad studiens resultat går att repetera i en 
liknande miljö oavsett vem som utför studien (Salehi & Masoule, 2017). Enligt 
Patel och Davidson (2011), kan man öka reliabiliteten genom strukturerade 
observationer utifrån ett väldefinierat problem. Rapportens observationer kan 
klassificeras som strukturerade. Detta då klara situationer och moment har 
legat till grund för vad som ska observeras. För att öka reliabiliteten togs även 
beslutet att två personer skulle observera samma process. Det medförde att 
resultaten från observationen kunde jämföras för att kontrollera att 
observatörerna studerat det studien avsett att studera. Av de bilagor som 
bifogas innehållande intervjufrågor samt formler för studiens matematiska 
beräkningar, enligt Salehi och Masoule (2017) höjs därmed studiens reliabilitet. 
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4 Empiri 
Kapitlet inleds med en verksamhetsbeskrivning av fallföretaget. Vidare beskrivs 

resultatet av datainsamlingen i form av text och med hjälp av tabeller. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Intersport är en butikskedja innehavande 5500 butiker i 44 länder som är 
återförsäljare av produkter inom sport och fritid (Intersport, u.d.). Fallföretaget 
som rapporten grundar sig på är Intersports centrallager placerat i Nässjö. 
Centrallagret levererar artiklar i hela Sverige, både till e-handels kunder samt 
till Intersports butiker. Intersport har valt att kombinera två olika 
lagerdesigner, pallställage samt AutoStore vilket är ett AS/RS system som 
kommer att förklaras grundligare i kapitel 4. 4. Kartläggningen över lagrets 
artikelflöde vid inlagring tar start vid området för inleverans med ett flertal 
gater som tar emot lastbilar. Efter avlastning placeras det inkommande godset 
på en yta som kallas för sorteringsytan. Här sorteras och fördelas godset på 
separata pallar med en stock keeping unit (SKU) på vardera pall. Vidare 
kommer truckförare för att hämta dessa pallar för inlagring.  Inlagringen blir 
antingen till en plockplats där artikeln är avsedd för orderplock eller så sker 
inlagringen till en så kallad buffertplats där SKU:n kan lagerhållas i väntan på 
orderplock. SKU:er som ska lagerhållas i AutoStoren kan gå både direkt från 
inleverans till processen med inlagring i AutoStore, alternativt kan SKU:n 
flyttas från inleverans till en buffertplats för att slutligen placeras vid 
AutoStoren. För de aktiviteter som berör inlagring och plock i pallställage 
används truckar som körs manuellt. För AutoStore levereras lastbärare till 
stationer där arbetare är placerade för att antingen plocka artiklar alternativt 
lägga in artiklar i AutoStore. I dagsläget placeras främst mindre artiklar och 
textilier i form av olika kläder i AutoStore. Skor, större paket samt artiklar som 
är tyngre placeras i pallställage. En utmaning för Intersport är att AutoStoren 
inte är fylld till optimal nivå samt att det är okänt kring vissa produktkategorier 
ifall de är lönsamma att lagerhålla i AutoStore. 
För att illustrera de processer studien valt att behandla, visualiseras den 
manuella samt automatiserade inlagringsprocessen i figur 5 och figur 6. 
 

 
 

Figur 5 - Processkarta över den manuella inlagringsprocessen 
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Figur 6 - Processkarta över inlagringsprocessen i AutoStore 

4.2 AutoStore 
AutoStore är ett framtaget AS/RS system med patent. Följande kapitel lyfter 
utifrån observationer hos Intersports centrallager i Nässjö samt information 
hämtat från AutoStore:s egna hemsida, en beskrivning av systemet. Designen 
av detta specifika AS/RS system är framtaget genom standardiserade 
aluminiumprofiler som monteras ihop till kundens önskade förvaringsstorlek. 
Efter att monteringen är slutförd har det uppkommit vägar inom denna yta i 
både vertikal- och horisontalled. Genom dessa vägar kommer sedan robotar att 
åka och plocka upp samt lämna systemets lastbärare som går under 
benämningen bins. Systemet är kopplat till kundens orderplock. Genom detta 
planerar den när en artikel behöver hämtas av en robot eller omplaceras för att 
möjliggöra lageryta till andra bins. Detta resulterar i att artiklar med låg 
plockfrekvens placeras djupare i lagerytan och artiklar med högre frekvens 
placeras högre upp. Denna process resulterar i en automatisk slottning då de 
mest frekventa artiklarna är snabbast tillgängliga. Enligt AutoStore:s hemsida 
kan systemet konstrueras med en höjd upp till 5,4 m. Binsen som lagerhåller 
varorna kan väljas i olika storlekar. I Intersports fall har valet landat i en storlek 
med yttermåtten 45 x 65 x 33 cm. Med denna storlek har systemet som sådant 
en maxkapacitet på 16 bins i vertikalled vilket Intersport har använt sig i sin 
konstruktion (Autostoresystem, u.d.). 

 Inlagring av AutoStore 
Artiklar som ska lagras in i AutoStore, kommer i Intersports fall transporterade 
på pall av en truckförare från en buffertplats i pallställagelagret. Dessa pallar 
placeras sedan på en yta, som blir en form av tillfällig lagerplats som vi kallar 
för pausyta, ett tiotal meter ifrån stationerna som man lagrar in artiklarna i. När 
en arbetare sedan ska påbörja inlagringsprocessen, börjar denne med att hämta 
en pall från pausytan och placera denna nära arbetsstationen. Väl där sprättar 
arbetaren upp en kartong och placerar artiklarna på en arbetsbänk. På denna 
arbetsbänk finns ett fack där tomma bins placeras och en dator med 
AutoStore:s system tillgängligt med en scanner till hands. Med hjälp av 
scannern scannas sedan en etikett på pallen som transformerar information till 
datorn. I sin tur ger datorn information till arbetaren om kvantiteten av den 
specifika artikeln som lagerhålls på pallen som får rum i en bin utifrån tidigare 
historik om detta finns tillgänglig för artikeln. Genom systemet har robotarna 
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hämtat en tom bin som placeras i facket och arbetaren börjar att fylla denna 
med artiklarna. Hur snabbt en artikel lagras in i AutoStore avgörs av vilken typ 
av artikel det är. Det bekräftas av en arbetare vid en inlagringsstation hur 
artikelns form samt material påverkar processen. T.ex. hur förpackningar av 
hårdare material kan göra det mer komplext vid inlagring. En tidsstudie 
innehållande åtta stycken mätningar genomfördes. Valet av artikel som skulle 
ingå i tidsstudien landade i en artikel som förvaras i en mindre förpackning. 
Detta för att rimligt kunna jämföra med studiens uppsatta mål med att ta fram 
kriterier för inlagring av förpackningar. Tidtagningarna utfördes genom hur 
lång tid en kartong innehållande 20 pcs tog att lagra in i en bin. En 
genomsnittstid per kartong togs fram för att slutligen räkna ut en 
genomsnittstid per pcs. I tabell 5 redovisas resultatet av tidsstudien. 

Tabell 5 - Tidsstudie inlagring i AutoStore 

 
 

När binnen väl är full eller påfylld med önskad kvantitet, accepterar antingen 
arbetaren den rekommenderade kvantiteten i datorn eller korrigerar om antalet 
skulle skilja sig. Vidare hämtar roboten den slutförda binnen och hämtar sedan 
en ny tom bin. Arbetaren gör sedan om processen med de återstående 
artiklarna eller flyttar bort den tomma pallen för att sedan kunna hämta en ny 
pall från pausytan. Fem mätningar genomfördes för kontroll av tidsåtgången 
att lämna en tom pall samt hämta en ny. Processen var av en simpel karaktär 
med korta avstånd vilket gjorde att tiderna visade sig vara helt snarlika. 
Resultatet gav tiden 104. Systemet gör det möjligt att tre bins finns tillgängliga 
vid stationen. När arbetaren bekräftar att en bin är slutförd, påbörjar roboten 
med att ersätta denna med en tom bin. En observation genomfördes för att 
undersöka om denna process påverkar effektiviteten vid inlagringen. Genom att 
observera 13 slutförda hämtningar av tomma bins till stationen, upptäcktes det 
att arbetaren inte behövde invänta någon ny bin för att fortsätta sin process. 

4.3 Manuell inlagring 
Processen för manuell inlagring för de artiklar som lagerhålls i pallställage 
startar med att en truckförare hämtar två pallar med artiklar från 
sorteringsytan. Truckföraren scannar sedan en av de två pallarna för att en ledig 
lagerplats ska tilldelas pallen. Lagret är indelat i olika zoner baserat på 
produkttyp vilket påverkar den plats en pall tilldelas. När truckföraren är 
framme vid rätt plats scannar föraren även en etikett för att bekräfta att pallen 

Mätning Tid 

1 366

2 396

3 334

4 292

5 281

6 324

7 294

8 345

Genomsnittstid per kartong 329

Genomsnittstid per pcs 16

Tidsstudie av inlagring i AutoStore 

(Per kartong innehållande 20 pcs á)
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placeras på rätt plats och därefter körs pallen in i pallställaget. Sedan påbörjas 
samma process för den andra pallen för att slutligen åka tillbaka till 
sorteringsytan för att hämta två nya pallar. En artikel kan antingen placeras på 
en plockplats alternativt en buffertplats. Det är samma process oavsett vart 
artikeln ska lagras in i pallställaget, dock kräver det mer tid vid inlagring på 
buffertplats. Detta på grund av att plockplatserna är på plan ett (markplan) och 
två och buffertplatserna är mellan plan tre och sex. Ju högre placeringen blir, 
desto mer tidskrävande blir det i form av långsammare avställning genom ökad 
försiktighet. Av de genomförda observationerna kunde en tidsskillnad 
upptäckas beroende på om en artikel skulle lagerhållas på buffertplats eller om 
artikeln placerades på plockplats. I tabell 6 och 7 redovisas de tidtagningar 
gjorda för inlagring till plockplats samt till buffertplats. Att det skiljer upp till 
över en minut mellan olika pallar som placerades på buffertplats kan förklaras 
genom att deras lagringsplats är olika långt bort från sorteringsytan samt på 
olika plan i pallställaget. Ur intervjun med teknikern framkom det att artiklar 
med en lägre efterfrågan och plockfrekvens placerades genom ett aktivt val på 
lagerplatser som var avsedda för den här typen av artiklar. De gick under 
benämningen “Ej aktiva” och flera olika SKU:er kunde vara placerade på 
samma lastbärare. 
 

Tabell 6 - Tidsstudie av inlagring vid buffertplats 

 

 

Tabell 7 - Tidsstudie av inlagring vid plockplats 

 

4.4 Insamling av data från dokumentstudie 
Författarna erhöll en masterdata gällande produktinformation om skor från 
Intersports lager. Datan bestod av specifikationer om antal, mått och vikt. 

Mätning Tid

1 653

2 561

3 497

4 428

5 396

6 432

7 501

Genomsnittstid per pall 248

Tidsstudie av inlagring vid 

buffplats. (Två pallar per 

mätning)

Mätning Tid 

1 382

2 570

3 306

4 347

5 589

Genomsnittstid per pall 219

Tidstudie av inlagring vid 

plockplats. (Två pallar per 

mätning)
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Måtten på SKU:erna varierade mellan 190 mm X 145 mm X 88 mm och 620 
mm X 196 mm X 114 mm. Registrerat i systemet finns det 11 734 rader med 
SKU:er. Som tidigare nämnt, har binsen ett fast mått. Ett filter i dokumentet 
användes för att sortera ut de artiklar som överskred de måtten. Resultatet 
landade i 11 724 rader som ryms att lagerhållas i en bin. Plockbesök av skor för 
perioden januari-mars 2019 insamlades. De SKU:er som hade ett plockbesök 
större eller lika med ett var 3412 i antal. Plockbesöken varierade mellan 1-526 
plock under den givna perioden. Plockfrekvensen för både manuell hantering 
samt genom AutoStoren samlades in. Plockfrekvensen i AutoStore är ca 2,5 
gånger snabbare jämfört med manuellt plock med truck. AutoStorens bins kan 
delas in i olika fack vilket gör det möjligt att lagra in olika artiklar på samma 
lastbärare. Måtten för en bin som är delad på hälften blir då 30 X 40 X 30 (cm), 
med reservation för avdelarna som är några mm tjocka. Det går även att dela 
upp en bin i fjärdedelar samt åttondelar.  
Information gällande pallställagets lagringskapacitet erhölls och analyserades. 
Den lastbärare som huvudsakligen används är en palltyp som går under 
beteckningen EUR. Dimensionerna uppgår till 80 X 120 cm och kan i 
Intersports fall lastas upp till en höjd på 140 cm inklusive pallen. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens två frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri 

med teoretiskt ramverk. 

5.1 Frågeställning 1 – Vilka kriterier påverkar beslutet av automatiserad 
eller manuell inlagring? 
Ur den insamlade teorin och empirin kunde författarna urskilja tre kriterier av 
betydande karaktär, vilka var artiklarnas dimensioner, processtid samt 
utnyttjandegrad. 

 Dimensioner 
Rogers (2011) lyfter att det specifika AS/RS system som ett företag väljer till att 
använda, ska vara anpassat efter de produkter som ska lagerhållas. Gamberini 
et al. (2008), berättar i sin tur hur dimensionerna på förpackningarna påverkar 
valet av lagerhållningsplats. Förpackningar kan i det här fallet ses som ett 
skrymmande gods då dessa har en fast form och svåra att justera i trånga 
utrymmen. Då processen i AutoStore innefattar en arbetare som manuellt fyller 
en bin, kan gods i form av förpackningar vara en större utmaning i att lagra in 
samt att få en god fyllnadsgrad i binnen. Jämför man detta med mjukare gods 
som t.ex. textilier, blir arbetet med att fylla en bin betydligt enklare då godset 
är mer formmässigt anpassningsbart. Utifrån detta kan man se att måtten och 
storleken av förpackningen är en viktig faktor att ta hänsyn till vid valet av 
inlagring i automation.  
 
Dimensionerna på en hel bin hos Intersport var 40 X 60 X 30 cm. Detta ger en 
volym på 0,072 m3/hel bin. Dimensionerna på en halv bin var 40 X 30 X 30. 
Detta ger en volym på 0,036 m3/halv bin. En EU-pall har måtten 80 X 120 X 
cm och kan lastas på en höjd upp till 125,5 cm.  Volymen blir således 1,2048 
m3/pall. Genom detta kan man se en tydlig differens på lagringskapacitet hos 
de olika lastbärarna. Utifrån dokumentstudien framkom det att en SKU 
innehållande en skomodell hade en dimension mellan måtten 190 X 145 X 88 
mm och 620 X 196 X 114 mm. Omvandling till volym resulterar i en kubik med 
variation mellan 0,00242 m3 samt 0,0139 m3 per SKU. Inlagring i en bin med 
denna volym skulle innebära, vid 100 % fyllnadsgrad, en lagringskapacitet på 
29 enheter för den minsta SKU:n samt 5 enheter för SKU:n med den största 
dimensionen. Vid inlagring i en EU-pall skulle lagringskapaciteten resultera i 
497 enheter för den minsta SKU:n samt 86 enheter för den största SKU:n. Att 
uppnå maximal fyllnadsgrad är inte alltid möjligt, utformningen av 
förpackningen påverkar därmed antalet som får plats på en lastbärare.  

 Processtid 
Processtiden av aktiviteterna med inlagring samt plockning bör vara mer 
effektiv kontra samma aktiviteter för pallställage. Enligt (Salhieh et al., 2019) 
kan ett företag genom att minska sina icke värdeskapande aktiviteter öka sin 
effektivitet för sina processer. Tre slöserier som nämns är lagring, förflyttning 
samt plockning som är processer inom varulager. Dessa aktiviteter skiljde sig 
beroende på om fallföretaget valde att lagra in en artikel i pallställage alternativt 
i AutoStore. Av de genomförda tidsstudierna samt dokumentstudierna 
framkom en tidsdifferens mellan de olika processerna vilket kommer att 
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påverka valet för en artikels lagerhållningsplats. Aktiviteterna för lagerhållning 
i pallställage är manuell inlagring samt manuellt plock. Vid inlagring av artiklar 
som lagerhålls i pallställage påverkar inte antalet artiklar tiden för aktiviteten. 
Eftersom en truckförare får en plats tilldelad som artikeln ska lagras in på, 
kommer tiden vara konstant oberoende av antalet artiklar som är på pallen. De 
aktiviteter som berör lagerhållning i AutoStore är inlagring, plock samt 
transportering av pall.  
 
När en artikel lagras in i AutoStore krävs det omarbetning som trebilcock (2011) 
nämner för att artikeln ska anpassas till lastbäraren. Genom att flytta över 
artiklar från en pall till Autostorens bins ökar materialhanteringen som 
Hackman et al. (2001) menar på minskar den operativa effektiviteten. Till 
skillnad från inlagring i pallställage påverkar antalet artiklar tiden för inlagring 
i AutoStore. När en pall med artiklar lagrats in i AutoStore var arbetaren 
tvungen att transportera bort pallen och hämta en ny pall. Salhieh et al. (2019) 
menar att förflyttning är ett slöseri inom lagerhantering, vilket innebär att 
förflyttningen av den tomma pallen samt aktiviteten för att hämta en ny pall är 
en icke värdeökande aktivitet. Som nämns i empirin kan AutoStore planera 
inför orderplock vilket gör plocket mer effektivt. Att kunna erbjuda snabba 
leveranser till sina kunder påverkas av hur effektivt företaget är i sitt 
orderplock.  Ett företag som erbjuder kunderna snabbare leveranser i 
kombination med rätt artikel och kvalitet höjer därmed sin servicegrad (Koster 
et al., 2007). 

 Utnyttjandegrad 
Comfort (2011), berättar om utmaningarna lagerverksamheter står inför kring 
hur ytan i lagret ska användas på ett effektivt sätt för att kunna uppnå en god 
utnyttjandegrad. Henn et al. (2013) tillägger att outnyttjade lagerytor medför 
högre anläggningskostnader än vad som är nödvändigt. Enligt van Heerden och 
van Vuuren (2018) kan aktiviteter inom varuplockning motsvara upp till 50 % 
av den totala driftkostnaden vid ett lager. Vidare lyfter artikelns författare hur 
användning av slottning kan hjälpa till att effektivisera denna kostnadspost 
genom att finna den mest lönsamma och effektiva lagerhållningsplatsen för en 
SKU. Vid inlagring i pallställage i form av en EUR pall som lastbärare, finns det 
goda möjligheter att få en god utnyttjandegrad genom en tidseffektiv metod av 
inlagring. Då inlagringen av en pall tidsmässigt mer eller mindre är densamma 
oberoende av kvantiteten, kan en pall med bra utnyttjandegrad få ner 
inlagringstiden per pcs. Varje enskild lastbärare i pallställaget innehåller i regel 
en SKU. Detta medför en stor variation av hur effektivt pallarna utnyttjas. En 
lastbärare innehållande en SKU med små dimensioner och låg kvantitet ger till 
följd en lägre utnyttjandegrad jämfört med en SKU med större dimensioner.  
 
Som tidigare nämnt är även utformningen av förpackningen en viktig faktor vid 
denna process. AutoStorens lastbärare är mindre i dimensionerna än de i 
pallställaget. Genom att placera de SKU:er som får plats i systemets bins, kan 
detta medföra en bättre utnyttjandegrad som resultat. Jones et al (1997), lyfter 
optimerade förvarings storlekar som en av huvudprinciperna inom Lean. Detta 
kan kopplas till att kunna placera rätt artikel på rätt plats vilket i det här fallet 
handlar om pallställage eller AutoStore för att uppnå en god utnyttjandegrad. 
Genom observationerna upptäcktes även lastbärare i pallställaget innehållande 
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låga kvantiteter av flera olika SKU:er. En variation av utformning av 
förpackningar gick att finna och i kombination med den låga kvantiteten 
resulterade detta i att lastbärarna inte utnyttjade sin kapacitet till fullo. 

5.2 Frågeställning 2 – Utifrån de kriterier som lyfts i frågeställning 1, när 
är det mer effektivt att lagra in förpackningar i AS/RS i jämförelse med 
manuellt plock med truck i pallställage? 
Ur ett tidsperspektiv är det mer effektivt att lagra in i AutoStore när kvantiteten 
är lika med eller mindre än 7 pieces per pall. Utöver processtiden behöver den 
berörda artikelns dimensioner stämma överens med lastbäraren samt att den 
totala utnyttjandegraden bör vara högre jämfört med pallställage. 

 Processtid 
Trebilcock (2005) menar på att för att material ska levereras till rätt plats är 
truckar avgörande. Vid inlagring i pallställage framkom det genom observation 
hur en truckförare kunde lasta två stycken pallar för att sedan åka till rätt plats 
som artikeln skulle lagras in på. Inlagringen vid AutoStore är en process 
innehållande flera moment som tar en början vid att hämta en pall med artiklar 
som ska lagras in till arbetsstationen. Vidare lastar den anställde av en kartong 
innehållande artiklarna som ska lagras in. Efter att ha lagrat in kartongens 
artiklar, återvunnit kartongen, tömt pallen flyttas slutligen pallen bort från 
stationen för att sedan göra om processen med en ny pall. Momentet med att 
hämta en ny pall samt lämna den tömda tog i genomsnitt ca 47 % av den totala 
tiden vid manuell inlagring. Vidare gav momentet med att plocka en kartong 
innehållande 20 pcs en genomsnittstid per pcs på ca 7 % av den totala tiden vid 
manuell inlagring. Den totala inlagringstiden vid AutoStore kan därmed 
uppkomma till en fast tid adderat med kvantiteten multiplicerat med den 
genomsnittliga tiden för inlagring per pcs. Enligt Trebilcock (2011) kan 
nedbrytning av multipack innebära ompaketering vid inlagring. Hackman et al. 
(2001) lyfter att den operativa effektiviteten minskar genom ökad 
materialhantering.  
 

Processen med manuell inlagring i form av pallställage, innefattar en längre 
transportsträcka som utförs av truckförare. Denna form av förflyttning, som 
även kan liknas med momentet i AutoStore vid hämtning av ny pall, berättar 
Salhieh et al. (2019) är en icke-värdeskapande aktivitet. Vid inlagringen kunde 
truckföraren hämta två pallar per runda vilket innebar att genomsnittstiden för 
de studerade rundorna dividerades med två för att erhålla genomsnittstiden per 
pall. Denna tid är en konstant oberoende av kvantiteten på pallen vilket innebär 
att effektiviteten blir bättre med en pall med hög kvantitet jämfört med en lägre. 
Genom att studera tabellerna 5-7 kan man finna ur ett, tidseffektivt perspektiv, 
att inlagring i AutoStore är mer effektivt än pallställage om kvantiteten per pall 
är mindre eller lika med sju enheter för artiklar med förpackningar som 
lastbärare.  

 Utnyttjandegrad 
Utifrån Toyota production system är ett övergripande mål för företag att uppnå 
fullkomlighet. Jones et al. (1997) lyfter att inom varulager är en av 
huvudprinciperna att ha optimerade lagerhållningsplatser efter produktens 
dimensioner. Comfort (2011) menar också att en kombination av olika 
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lagerdesigner kan bidra till en förhöjd utnyttjandegrad. Från arbetsledaren 
framkom det att i AutoStoren lagras främst artiklar med mjuka förpackningar 
in. För att ge exempel kan detta vara textilier. Inlagringsprocessen i AutoStore 
kräver att arbetaren ompaketerar artikeln från en pall till AutoStorens bin. Med 
binnens fasta dimensioner påverkas antalet möjliga artiklar som kan lagras in 
av artikelns storlek och form. Vid inleverans av skor är en vanligt 
förekommande kvantitet av högfrekvent plockade artiklar 80 enheter per pall. 
I tabell 8 kan man finna de fem mest plockade skornas dimensioner, 
inlagringsvolym, antal skor per pall samt totalvolym vid inlagring.  Tabellen 
lyfter även utnyttjandegraden vid pallställage jämfört med hela bins. 

Tabell 8 - Jämförelse av utnyttjandegrad med hela bins och pallställage 

 

 

Ur tabell 8 kan man finna att dimensionerna är en avgörande faktor gällande 
utnyttjandegraden. Det framkommer att mindre dimensioner lämpar sig bättre 
i bins samt att större dimensioner utnyttjas bättre på en pall. Ovanstående 
beräkningar är genomförda med hjälp av hela bins. Vid en inleveranskvantitet 
på 80 enheter kan det uppstå, beroende på produkternas dimensioner, 
komplikationer kring uppfyllnaden av hela bins. Resultatet kan leda till att en 
extra bin efterfrågas för att enbart fylla ett fåtal enheter jämfört med de övriga 
maximalt utnyttjade binsen.  Systemet som sådant klarar dock av att hantera 
uppdelning av bins för optimering av inlagring. Gamberini et al., (2008) styrker 
att genom integrering av lagerdesign och förpackningar kan man uppnå en 
högre utnyttjandegrad. Vid kombination av hela och halva bins skulle 
utnyttjandegraden istället resultera som tabell 9 visar. 

Tabell 9 - Jämförelse av utnyttjandegrad med hela plus halv bins och pallställage 

 

Ur tabell 9 visar det sig att genom att utnyttja en halv bin till att fylla de 
resterande enheterna, kan man uppnå en bättre utnyttjandegrad. I fyra av fem 
fall, det femte fallet var inte aktuellt på grund av kvantiteten, nästintill 
dubblerades antalet procentenheter för utnyttjandegraden jämfört med att 
enbart använda hela bins. Utifrån tabell 8 och tabell 9, visar resultatet att enbart 
modell 2 skulle vara mer effektivt ur en synpunkt gällande utnyttjandegraden i 
AutoStore jämfört med pallställage. Till skillnad från de övriga modellerna har 
modell 2 en lägre inlagringsvolym. Då volymen visade sig vara utav en 
betydande karaktär, studerades även hur inlagringsvolymen påverkade 
utnyttjandegraden genom att undersöka artiklar med lägsta volym upp till 
högsta volym med hjälp av ett intervall. 
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Tabell 10 - Jämförelse av utnyttjandegrad utifrån artiklarnas dimensioner 

 
 

Ur tabell 10 kan man finna att utnyttjandegraden ökar successivt för inlagring 
med pall vid ökning av artikelns dimensioner.  Jones och Battieste (2004), 
beskriver två vanligt förekommande principer vid slottning som är genom att 
gruppera efter storlek och platsutnyttjande.  Gällande utnyttjandegraden för 
AutoStoren uppfylldes inte samma mönster. En variation i resultatet infann sig 
omgående. Artiklarnas dimensioner hade inte samma inverkan på hur väl en 
lastbärare kunde fyllas jämfört med pall. Redan för artiklar med en 
inlagringsvolym över o,006 m3, visade sig stora variationer av 
utnyttjandegraden.  
 
Under de genomförda observationerna kring AutoStoren, noterades även den 
viktiga innebörden av hur väl artiklarna placerades i binnen av arbetaren för att 
uppnå en god utnyttjandegrad. Förpackningars egenskaper skapar utmaningar 
i att förvaras på ett optimerat sätt. Utformning, storlek och antal ger olika 
förutsättningar att kunna fylla en lastbärare på effektivast sätt. Inlagring av 
förpackningar med större dimensioner kan därmed resultera i att extra 
lastbärare behövs då det inte går att lagra in dessa på ett effektivt sätt. Till följd 
ger den extra lastbäraren en lägre total utnyttjandegrad av alla lastbärare. 
Tabell 10 visar exempel på detta med modell 15 och modell 16 genom en stor 
differens i utnyttjandegraden trots den låga volymskillnaden. Enligt Gamberini 
et al., (2008) påverkar förpackningen hur mycket yta denna kräver vid 
lagerhållning. 
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5.3 Summering av analys 
Dimensionerna påverkar i stor utsträckning var en artikel kan lagerhållas. 
Fallföretagets två alternativa lagerhållningsplatser har olika begränsningar i 
inlagringskapacitet. I fallet med AutoStore är denna begränsning större i form 
av binnens fasta och små dimensioner i jämförelse med pallställage. Kriteriet 
blir därmed ett avgörande sådant om en artikel är möjlig att lagerhålla vid en 
lagerhållningsplats eller ej. 
 
Processtiden visar genom ett tydligt vis hur effektiv en inlagringsprocess är i 
förhållande till någon annan process. Inlagringsprocessen i pallställage, visade 
sig hålla en jämn tidsåtgång oavsett valet av artikel. Processen i AutoStore 
innehöll fler delmoment samt att artikelns påverkan var av större betydelse för 
hur lång processtiden tog att genomföra. Minskade processtider genererar i 
mindre icke värdeökande aktiviteter i form av mindre arbetstid per inlagring. 
 
Utöver processtiden är utnyttjandegraden ett bra mått som jämförelse i valet 
mellan olika lagerhållningsplatser. Trots ett uppfyllande av en artikels 
dimensioner och effektiv processtid, är utnyttjandegrad ett värdefullt mätetal 
att ta i beakt. Små avvikelser i dimensionerna, kan ha en stor påverkan i hur 
god utnyttjandegrad som uppnås. Outnyttjade lagerytor resulterar i högre 
anläggningskostnader för verksamheten än vad som egentligen behövs. 
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6 Slutsats 
Kapitlet inleds med en diskussion om studiens resultat. Vidare lyfter kapitlet 

rapportens teoretiska samt empiriska bidrag. Avslutningsvis diskuteras metodvalen 

och förslag kring vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Genom det teoretiska ramverket samt den insamlade empirin, erhölls en 
problematik kring valet av hur artiklar ska lagras in. Ur studiens syfte med att 
undersöka när automation effektiviserar inlagringsprocessen, togs beslut att ta 
fram kriterier för att underlätta valet av artiklar. 
 
Studien fann tre kriterier som ansågs vara utav en betydande karaktär i valet av 
ifall en artikel ska lagras in genom automation. De bestod av dimension, 
processtid och utnyttjandegrad.  
 
Analysen lyfter hur formen och storleken på en artikel avgör vart en artikel kan 
lagerhållas. AutoStoren är främst framtagen för lagerhållning av mindre 
artiklar. Med sina fasta dimensioner på de bins som lagerhåller artiklarna, finns 
det en gräns på hur stor en artikel får vara för att få plats. De beräkningar som 
har framtagit den inlagringsvolym varje bin har kapacitet till, är utifrån en 100 
% fyllnadsgrad. Likaså de beräkningar som har använts för att ta fram det antal 
utav en specifik artikel som ryms i en bin har utgått från en 100 % fyllnadsgrad. 
Resultatet av detta bör man dock ha överseende med då det till en stor del 
handlar om hur väl en arbetare kan fylla en bin med hjälp av artiklarna. Utöver 
inlagringsvolymen, är utformningen av förpackningen en viktig faktor i hur 
enkelt det går att lagra in något. Ett exempel är hur en fyrkantig förpackning 
kan utnyttjas på ett betydligt bättre vis än en rund sådan.  Med binnens fasta 
dimensioner är den tänkta artikelns mått avgörande för hur väl denna kan fylla 
en bin. Små avvikelser i längd, höjd eller bredd har en betydande effekt på 
kvantiteten som kan lagras in. En minskning av slöserier bidrar till att 
effektivisera verksamheten. Kvantiteten i en bin påverkar hur väl denna fylls 
upp utifrån dess kapacitet. Ej fyllda bins blir därav ett slöseri för verksamheten.  
 
Därav kom studien fram till att utnyttjandegraden är ett kriterium av betydande 
karaktär att ta hänsyn till. Utifrån de genomförda observationerna, fick 
studiens författare en uppfattning om att mindre dimensioner på artiklarna 
gjorde det lättare att fylla upp en bin. Likaså artiklarna utan en hård 
förpackning, förenklade uppfyllnaden genom att dessa kunde formas utefter 
binnens dimensioner. Vid inlagring av hårda förpackningar uppstår en 
utmaning i att placera artiklarna på ett optimalt vis för att på så sätt utnyttja 
kapaciteten. Längdskillnader på enstaka centimeter kan exempelvis avgöra om 
antalet kan vara två st eller fyra st. Utnyttjandegraden kan därför variera 
kraftigt beroende på hur väl en artikel kan läggas samman för att fylla en bin. 
 
Tabellerna 8,9 & 10 som visar studiens beräkningar av utnyttjandegraden, har 
enbart utgått ifrån matematiska formler. Praktiska tester i form av att testa 
lagra in de berörda artiklarna har ej genomförts. Resultatet i tabellerna har 
grundat sig i artikelns teoretiska volym, läsaren bör därför väga in de fysiska 
faktorer som artikelns dimensioner. Den mänskliga faktorn kan komma att vara 
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av stor betydelse i form av hur väl arbetaren kan fylla upp en bin. Utöver 
dimensionerna har inleveranskvantiteten en betydande roll gällande 
utnyttjandegraden. Vid inlagring i pallställage gick det ur analysen se ett 
mönster för utnyttjandegraden på pall. Större dimensioner på artiklar 
alternativt en större kvantitet resulterade i en bättre utnyttjandegrad. Pallens 
process för inlagring möjliggör för enklare stapling av artiklar där artikelns 
utformning påverkar i mindre grad. Utnyttjandegraden för artiklar lagerhållna 
i AutoStore påverkas av hur många bins en SKU använder sig av. En lägre 
utnyttjandegrad per bin påverkar den totala utnyttjandegraden då denna följer 
en exponentiell kurva av antal utnyttjade bins. Inlagringskvantiteten påverkar 
hur många bins som krävs samt om alla bins går att fylla optimalt. Den sista 
binnen kan komma att innehålla en lägre kvantitet vilket kan resultera i lägre 
utnyttjandegrad, alternativt går en uppdelning att genomföra för att ge en 
bättre utnyttjandegrad.  
 
Tiden det tar att lagra in i AutoStore alternativt i pallställage är en icke 
värdeökande aktivitet. Den totala processtiden påverkas av de moment som 
ingår vid inlagring. Processen för AutoStore innebar fler delmoment, ur 
analysen ansågs momentet där en pall hämtades samt ställdes ifrån vara det 
mest kritiska momentet. Ur tidsstudien framkom det att detta moment tog 
nästintill halva den tid det totalt tar att lagra in i pallställage. Den mänskliga 
faktorn spelar roll i hur snabbt arbetaren genomför momentet. I nuläget lagrar 
man in sju pieces med samma tid som en pall i pallställage där kvantiteten inte 
påverkar tiden. Resultatet av detta kan innebära att det går lika fort att lagra in 
sju pieces i AutoStore som exempelvis 120 pieces i pallställage. Trots skillnaden 
i inlagringstid bör effektiviteten i plockprocessen jämföras.  
 
Genom de observationer som genomförts, identifierades pallar med låga 
kvantiteter samt som inte har plockats under en längre period. I nuläget 
lagerhålls flera SKUer av denna karaktär på samma pall. På grund av den låga 
kvantiteten kan detta medföra en lägre utnyttjandegrad vid lagerhållning i 
pallställage. Studiens författare anser att dessa skulle kunna vara aktuella för 
lagerhållning vid AutoStore. Med en lägre kvantitet, bör det generera en bättre 
utnyttjandegrad i AutoStore. De artiklarna med en lägre plockfrekvens placeras 
i AutoStores system automatiskt djupare i hyllsystemet. Resultatet gör att de 
inte påverkar det övriga plocket. Momentet med att skapa en pall med ej aktiva 
SKUer i form av att kombinera dessa från deras tidigare pallar, hade kunnat 
ersättas med att lagras in i AutoStoren istället. Då kvantiteten är låg resulterar 
det i en lönsam inlagringsprocess i AutoStore. 

 

6.2 Teoretiskt bidrag 
Studien som har genomförts har inte resulterat i någon ny teoretisk kunskap 
kring automatiserad inlagringsprocess. De slutsatser och analyser som 
rapporten innehåller, ligger i grund till befintlig teori samt jämförelse med 
insamlad empiri. De ämnesområden som haft störst inverkan på det teoretiska 
ramverket har varit AS/RS och lagerhanteringsprocesser. Det teoretiska 
ramverket har använts för att styrka de slutsatser som tagits fram i analysen 
som grundats ur den insamlade empirin. Resultatet har bidragit till att 
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fallföretaget samt verksamheter med liknande förutsättningar har erhållit 
kunskap kring viktiga kriterier om beslutsfattning gällande val av 
lagerhållningsplats. Studien har även visat hur två kombinerade lagringssystem 
kan effektivisera inlagringsprocessen för företag som har ett varierande 
produktsortiment ur en storleksmässig synvinkel. 

6.3 Empiriskt bidrag 
Företag med kombinerade lagerhanteringssystem kan med fördel ha hjälp av 
framtagna beslutskriterier kring valet av artiklarnas placering. De kriterier som 
har framtagits i denna rapport är av sådan karaktär att de ska kunna 
implementeras i lagerverksamheter som använder sig av ett AS/RS system i 
kombination med ett manuellt lagersystem. Genom observationer har tre 
betydande kriterier analyserats, vilka är tidsaspekten, artikelns storlek samt 
utnyttjandegrad. Ur tidsaspekten vill man finna den process som genererar 
minst tidsåtgång. Med hjälp av AS/RS system möjliggör en minskning av 
slöserier i form av onödiga transportsträckor genom en gemensam 
inlagringsstation för samtliga artiklar. Artikelns storlek påverkar om det rent 
fysiskt är möjligt att lagerhålla en artikel på önskad plats. Olika 
lagerhållningsplatser är anpassade för olika dimensioner av artiklar. En 
kombination av lagersystem möjliggör ett högre antal optimerade 
lagerhållningsplatser. Utnyttjandegraden blir en följd av artikelns storlek. Efter 
att en artikel uppnår kriteriet storleksmässigt vid en lagerhållnigsplats, uppstår 
en lönsamhetsfråga i form av hur väl denna fyller platsen. Dimensionerna i 
kombination med formen ger utmaningar i hur en artikel bör lagerhållas. 
Beroende på vilket AS/RS system ett företag har implementerat, kan resultatet 
se annorlunda ut. Studiens undersöka AS/RS system, AutoStore, är främst 
framtagen för artiklar med mindre dimensioner. 
 
Vid beslutstagande av artiklars placering i olika lagersystem, är studiens tre 
framtagna kriterier ett bra underlag. De möjliggör för effektivisering genom 
minskning av slöserier och en bättre lönsamhet vid inlagring.      

6.4 Metoddiskussion/kvalitetsbedömning 
Den induktiva ansatsen växte fram ur studiens startpunkt med en upptaktsträff 
med fallföretaget. Ur ett övergripande problem fick studien en inriktning mot 
en teoretisk bakgrund. Med teorin till hands kunde sedan empiri samlas in och 
jämföras för att driva processen vidare och slutligen presentera en slutsats 
utifrån befintlig teori och insamlad empiri. 
 
Studiens koppling till ett specifikt fallföretag medförde att det var mest lämpligt 
att genomföra en fallstudie. Rapportens fokus var inriktat att studera mot 
inlagringprocesser. En fallstudie ansågs vara lämpligt då en specifik 
organisation ska studeras med hjälp av kvantitativa och kvalitativa 
datainsamlingsmetoder. 
Datainsamlingen tog start med hjälp av en litteraturstudie i hopp om att 
studiens författare skulle få en bredare kunskap om studiens ämne. Att denna 
litteraturstudie inledde studiens insamlade material låg till grund för att ge mer 
relevanta och kvalitativa observationer, intervjuer samt att ge läsaren mer 
förståelse kring studiens ämne.  
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Då en jämförelse mellan olika inlagringsprocesser skulle studeras, ansågs en 
tidsstudie vara av mest lämplig karaktär. Valet av tidsstudie landade i att 
studiens författare önskade uppnå tydliga jämförelser mellan en manuell samt 
automatiserad inlagringsprocess. Ur det teoretiska ramverket kan man finna 
att just tidsaspekten, enligt Lean, är ett slöseri. För att inte störa den dagliga 
driften, uppkom svårigheter att genomföra en autentisk inlagring på prov med 
flera pallar av olika dimensioner med hårda förpackningar.  
 
En dokumentstudie genomfördes för att samla fakta kring fallföretagets 
processer som studien berör. Datan bidrog till att kunna, med hjälp av 
beräkningar, få fram ett resultat och kunna jämföra empiri med teori. 
Dokumentstudien erhölls från en anställd med en betydande verksamhetsroll 
på företaget, därav ansågs informationen vara utav trovärdig karaktär. Delar av 
den insamlade datan ur dokumentstudien, genomförde studiens författare 
kontroller på plats hos fallföretaget för att kunna säkerställa informationen. 
 
Som komplettering till de genomförda observationerna, önskades mer 
information gällande de olika inlagringsprocesserna ur en annan synvinkel 
samlas in. Genom att erhålla information från en arbetsledare ville man erhålla 
eventuell missad information som en tidsbegränsad studie kan innefatta. Båda 
intervjuerna kan anses ge en svagare reliabilitet, då det kan vara svårt att 
återskapa intervjuerna vid ett annat tillfälle. Istället önskades en högre validitet 
uppnå, genom en datainsamling med information lämpat för studiens syfte och 
undvika information som inte bidrar till studiens resultat.   

6.5 Vidare forskning 
Studiens inriktning på volym ger indikationer på att det behövs mer studier 
kring momentet med ompaketering. Uträkningar som har legat till grund för 
studiens analys, visar att små avvikelser i dimensioner kan resultera i en 
variation gällande utnyttjandegraden. Förslagsvis kan tester genomföras i form 
av att ompaketera större hårda förpackningar med olika dimensioner. Mer 
forskning gällande hur den mänskliga faktorn påverkar resultatet kring hur 
optimalt en bin kan fyllas, är också i behov. 
 
Vid inlagringsprocesen i AutoStore, kunde det konstateras att momentet med 
hämtning och avställning av pall var det mest tidskrävande momentet och har 
störst potential till förbättring. Förslagsvis kan mer forskning kring Lean 
användas för att effektivisera arbetsmomentet. 
 
Studiens avgränsningar har resulterat i att enbart processen vid inlagring har 
legat till grund för de slutsatser som har angivits. Fallföretaget rekommenderas 
därför att studera vidare i flödet och mer specifikt hur plockets effektivitet kan 
ställas i förhållande till inlagringen och slutligen finna en helhetsbild när det 
blir lönsamt att lagerhålla i AutoStore. 
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Bilaga 1 
 

Intervju - arbetsledare 
 
Frågor: 

1. Hur ser eran verksamhets lagerdesign? 
 
 

2. Hur ser erat automatiserade lagerhållningssystem ut? 
 
 

3. Vad anser ni detta system har för positiva egenskaper? 
 
 

4. Hur ser processen gällande inlagringen vid erat AS/RS system ut? 
 
 

5. Vilka typer av produkter lagerhålls i AS/RS systemet? 
 
 

6. Hur många SKU:er kring sko sortimentet lagerhålls? 
 
 

7. Finns det någon beslutsmodell till hjälp vid valet av var en produkt ska lagerhållas? 
 

8. Hur ser processen ut gällande den manuella inlagringen i pallställage? 

  



 

 

Bilaga 2 
 

Använda formler 
 
Beräkning av volym: 
 

 
 
 
Beräkning av utnyttjandegrad: 
 

 
 
  
 


