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Abstract 
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Abstract 

Purpose – The purpose of this thesis is to investigate challenges for companies that 

combine automated storage and retrieval systems with manually order picking. Fur-

ther the purpose is to examine how companies should manage the challenges. To ful-

fill the purpose the following questions are answered: 

1. Which challenges is there for companies that combine automated storage and 

retrieval systems with manually order picking to reach a higher utilization of 

resources? 

2. How should the company manage these challenges to reach a higher utilization 

of resources?  

Method – The methods that have been used in data collection are literature studies 

and case study. Relevant theories have been studied and empirical evidence has been 

gathered through interviews with key personnel, observations of the picking process 

and document studies in the form of a monthly sales data. The empirical evidence has 

been collected at the case company Arla Foods in Jönköping. The data have been an-

alyzed and formed the basis of the study's results. 

Findings – Companies combining automated storage and retrieval systems and manu-

ally order picking have to combine the resources strengths, site the products in the 

most suitable resource and creating the conditions for an effective picking process. To 

manage these challenges and thereby reach higher resource utilization, companies can 

balance the strengths and weaknesses, placing the right articles in automated storages 

and changing the picking rout. Handling of challenges along with an automated stor-

age system that is adapted to the warehouse operational requirements creates the con-

ditions to achieve high resource utilization for the picking process.  

Implications – The study's practical implication is that companies must have a holis-

tic perspective on warehouse when decisions are made regarding how each resource 

will be used to increase the total utilization of resources in the picking process. The 

study's theoretical implications consists of the results covering the gaps in the theory 

about the warehouses that combine automated storage and retrieval systems with 

manually order picking. These two resources are often managed individually in the 

existing theory. 

Limitations – Conclusions of the thesis could have been more substantiated if the 

case study has been involving more than one case company. Further could the col-

lected sales data been based on a larger period to create a basis to a fair and accurate 

analysis. 

Keywords – Resource utilization, Automated storage and retrieval system, Ware-

housing, Logistics 
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Sammanfattning 

Syfte – Studiens syfte är att undersöka utmaningarna för företag som kombinerar ma-

nuellt plockarbete med inslag av automatiserat lager och hur dessa kan hanteras för att 

nå ett högt resursutnyttjande. Utifrån syftet formulerades de två frågeställningarna: 

1. Vilka utmaningar finns för företag som vill nå ett högre resursutnyttjande 

när de kombinerar manuellt plockarbete med inslag av automatiserat lager? 

2. Hur kan företag hantera dessa utmaningar för att nå ett högre resursutnytt-

jande? 

Metod – De metoder som har använts vid datainsamling är litteraturstudier och fall-

studie. Teorier som är relevanta för studien har studerats och empiri har samlats in ge-

nom intervjuer med nyckelpersoner, observationer av plockningsprocessen och do-

kumentstudier i form av en månads försäljningsdata på fallföretaget Arla Foods i Jön-

köping. Insamlad data har analyserats och legat till grund för studiens resultat.   

Resultat – Utmaningar för företag som kombinerar manuellt plockarbete med inslag 

av automatiserat lager är att kombinera respektive resurs styrkor och svagheter, pla-

cera artiklar i den resurs som gynnar hela plockningsprocessen och att skapa förut-

sättningar för ett effektivt plockarbete. För att hantera dessa utmaningar och på så vis 

nå ett högre resursutnyttjande kan företag balansera styrkor och svagheter, placera rätt 

artiklar i automatiserat lager och förändra plockrundan. Hantering av utmaningarna 

tillsammans med en automatiserad lagerenhet som är anpassad efter lagerverksamhet-

ens behov skapar förutsättningar för att nå ett högt resursutnyttjande för plocknings-

processen. 

Implikationer – Studiens praktiska implikation är att företag måste ha ett holistiskt per-

spektiv på verksamheten när beslut fattas angående hur respektive resurs skall användas 

för att utnyttjandegraden i det totala plockarbetet skall öka. Studiens teoretiska implikat-

ioner består av att resultatet behandlar de luckor som finns i teorin angående lagerverk-

samheter som kombinerar automatiserade lagerenheter med manuellt plockarbete. Dessa 

båda resurser hanteras i nuläget ofta var för sig i befintlig teori. 

Begränsningar – Studiens begränsningar innefattas av att slutsatser kunde vara bättre 

underbyggda om fallstudie hade genomförts på mer än en lagerverksamhet. Insamlad 

data kunde varit baserat på fler månaders försäljning och på så vis skapat underlag för 

en djupare analys. 

Nyckelord – Resursutnyttjande, automatiserat lager, lagerverksamhet, logistik 
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1 Introduktion 
I de inledande kapitlen av rapporten beskrivs bakgrund och problembeskrivning för 

att ge läsaren förståelse för studien. Sedan presenteras syfte och frågeställningar som 

ligger till grund för rapporten. Slutligen presenteras omfång och avgränsningar, som 

beskriver vilka områden rapporten innefattar och vad som inte har tagits hänsyn till i 

denna studie. 

1.1 Bakgrund 
Ökad konkurrens på marknaden leder till att företag kontinuerligt arbetar med att bli 

effektivare och genom det skapa möjligheter för kostnadsreduceringar (Jonsson & 

Mattsson, 2005). En verksamhet kan sägas bestå av processer där output från en pro-

cess utgör input i nästa. Målet med processerna är att med en så liten resursåtgång 

som möjligt ska skapa ett högt värde för kunden (Persson & Bowin, 2005). Ett verk-

samhetsområde som många företag riktar sin uppmärksamhet mot i sitt effektivitets-

arbete är logistiken (Lumsden, 2012). En anledning till detta är att logistikkostnaderna 

står för en allt större andel av ett företags totala kostnader (Lantz, 2010). En annan 

anledning är att logistiken har stor påverkan på variabler kritiska för verksamheten så 

som intäkter, kostnader och kapitalbindning (Lumsden, 2012). 

Inom logistikområdet fokuserar många företag på att effektivisera lagerverksamheten 

vilket handlar om att effektivisera lagring och hantering av material, komponenter och 

produkter. Lagring används som en buffert för hantering av variationer i efterfrågan 

och för att effektivt organisera material inom lagerverksamheten (Lumsden, 2012). 

Materialhantering är färdigheten att förflytta, inlagra, skydda och kontrollera material. 

Utmaningen för att skapa en effektiv lagerverksamhet ligger i att finna den optimala 

balansen mellan lagringseffektivitet och hanteringseffektivitet som står i konflikt med 

varandra. En hög lagringseffektivitet innebär att lagerytan används så effektivt som 

möjligt medan en hög hanteringseffektivitet strävar efter att hanteringen ska förenklas 

tack vare att artiklarna är lättillgängliga (Lumsden, 2012). 

Ett lager kan delas in i fem huvudprocesser vilka visas i Figur 1. Den första processen är 

godsmottagning där inkommande gods tas emot in till lagerverksamheten. Nästa pro-

cess är förberedelse där godset packas upp och kontrolleras i avseende på kvantitet 

och kvalitet. Efterföljande process är inlagring där godset lagras in i lagret och görs 

tillgängligt för plockare. För att tillgodose kunder order inkluderas processen plock-

ning där hantering av artiklar sker med hjälp av de plocktekniker som företaget an-

vänder och artiklar konsolideras och förbereds inför utleverans och transport. I denna 

process sker exempelvis emballering och kontroll innan lastbäraren slutligen trans-

porteras till den plast i lagret där utlastning sker (Lumsden, 2012) 

. 

 
Figur 1. Processer inom lagerverksamhet 
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Inom plockningsprocessen finns flera aspekter att ta hänsyn till för att skapa ett högt 

resursutnyttjande. Beroende på vilken typ av lagerverksamhet som bedrivs och vilken 

typ av lagerflöde som valts kan orderplockandet ske med olika hjälpmedel. Ett av de 

första besluten rör frågan om materialet ska förflyttas till plockaren eller om plocka-

ren ska förflyttas till materialet. Om principen att plockaren ska förflyttas till material 

används är det fråga om manuellt plockarbete som går ut på att plockaren, exempelvis 

med truck, förflyttar sig till ställaget där artiklar som ska plockas är lagrade. En truck 

gör det möjligt att plocka både vertikalt och horisontellt, vilket gör arbetet mer flexi-

belt (van den Berg & Zijm, 1999). Plockningen kan ske genom olika uttagningsprinci-

per, vilka är indelade efter om hela eller delar av sortimentet ska vara tillgängligt för 

alla plockare. Principerna avgör även om plockaren behandlar en eller flera order un-

der samma plockrunda. Om principen att materialet ska förflyttas till plockare an-

vänds är det ofta fråga om en automatisk lösning som utför förflyttningen. Ett auto-

matlager är ett lager som på en manuell eller automatisk signal lagrar in eller levererar 

en enhet till plockplats utan mänsklig hjälp (Roodbergen & Vis, 2009). Det är en 

mycket kostsam investering som kräver ett högt utnyttjande med ökad hanterings-

kapacitet för att vara gynnsam (Frazelle, 2001).  

1.2 Problembeskrivning 
Plockning är en aktivitet som utgör en stor kostnad för många företag och som med ett 

genomtänkt arbete kan reduceras avsevärt. Genom att förenkla och effektivisera 

plockningsprocessen kan kapitalbindning, svinn och inkurans minskas (Tompkins et 

al., 1996).  

För att öka flexibiliteten i plockningsprocessen är det möjligt att kombinera arbets-

metoderna material till plockare med det omvända, att plockare förflyttar sig till 

materialet. Detta kan även kombineras med en automatiserad lagerenhet som konsoli-

derar artiklar i order som sedan görs tillgängliga på plockplats. För att färdigställa en 

order sker sedan manuellt plockarbete, där de konsoliderade artiklarna ingår (Manzini, 

2012).  

För att en stor investering som en automatiserad lagerenhet ska vara ekonomiskt för-

svarbar krävs att enheten utnyttjas så att hela lagerverksamheten gynnas. Fördelarna 

som ett automatlager har är bland annat ett högt utnyttjande av lageryta, hög plock-

hastighet, tydligare lagersaldon, minskad personalkostnad och minskad inkurans. Det 

medför en effektivare materialhantering och underlättar inventering av artiklar som är 

placerade i automatlagret (Hsieh & Tsai, 2001). 

De parametrar som påverkar effektiviteten hos det automatiserade lagret kan dock 

variera mellan olika företag beroende på vilka typer av produkter som hanteras eller 

hur det övriga lagerarbetet fungerar. En lösning som optimerar lagerverksamhetens 

arbete finns inte, utan den automatiserade lösningen och arbetet i anslutning till den 

måste anpassas för att nå ett bra resultat (Tompkins et al., 1996). En automatisering 

kommer inte att förenkla företagets komplexa processer bara genom att implemente-

ras. Processen måste förenklas för att den i sig komplexa automatiserade lagerenheten 

ska kunna effektivisera det arbete som den ersätter eller blir ett komplement till 

(Frazelle, 2001). Därför krävs det att målbilden för hur det automatiserade lagret ska 

effektivisera lagerverksamheten är fastställd. 
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Vid manuellt plockarbete har plockaren inom vissa ramar valfriheten att bestämma 

tillvägagångsättet för färdigställande av order. Detta innebär att arbetet kan anpassas 

för att undvika hinder och problem. Denna flexibilitet och förmåga att lösa problem är 

den stora fördelen med manuellt plockarbete. Nackdelarna är att risken för felplock 

och inkurans ökar samt att plockhastigheten blir lägre vilket leder till lägre effektivitet 

(Tompkins et al., 1996). 

Används en kombination av automatiserat lager och manuellt plockarbete bör därför 

ett helhetsperspektiv användas för att bidra till en effektivare lagerhantering och mer-

värde för kunden. Det viktigaste är inte att reducera kostnader i delar av flödet utan att 

helhetens logistiska effektivitet blir bättre genom samspelet mellan kapitalbindning, 

leveransservice och logistikkostnader. Ökade kostnader i ett specifikt flödesavsnitt 

kan fortfarande bidra till minskade kostnader för det totala logistikarbetet. Detta be-

nämns som den logistiska målmixen och är en viktig avvägning i jakten på ökad ef-

fektivitet och ekonomisk vinst (Lumsden, 2012).  

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att plockningsprocessen utgör en stor kostnad för 

företag, kostnaderna kan reduceras genom effektivisering av processen. Det framgår 

även att automatiserade lagerenheter och manuellt plockarbete har olika styrkor och 

svagheter. Lagerverksamheter som använder båda dessa plockningsmetoder ställs 

därför inför utmaningen att kombinera respektive styrkor för att plockningsprocessen 

skall bidra till en effektivare lagerhantering som skapar mervärde för kunden. Utifrån 

detta är studiens syfte: 

Att undersöka vilka utmaningar som finns för företag som kombine-

rar manuellt plockarbete med inslag av automatiserat lager och hur 

dessa kan hanteras för att nå ett högt resursutnyttjande. 

För att kunna uppfylla studiens syfte var det nödvändigt att identifiera de utmaningar 

som finns för företag som kombinerar manuellt plockarbete med automatiserade lager. 

För att uppnå ett högre resursutnyttjande i plockningsprocessen krävs det i ett första 

läge att se till de utmaningar som finns i respektive resurs. En lagerverksamhets 

plockarbete effektiviseras enbart om båda resurserna tillsammans utnyttjas väl, ef-

tersom en högre utnyttjandegrad i någon av resurserna inte nödvändigtvis gynnar 

plockningsprocessen. Om lagerverksamheter använder en kombination av automatise-

rade lager och manuellt plockarbete, finns också utmaningar i att kombinera dessa. 

Därför lyder den första frågeställningen: 

1. Vilka utmaningar finns för företag som vill nå ett högre resursutnyttjande när 

de kombinerar manuellt plockarbete med inslag av automatiserat lager? 

En anpassning av plockarbetet med hänsyn till dessa utmaningar medför att företag 

kan utnyttja sina resurser effektivare. Studiens andra frågeställning är därmed: 

2. Hur kan företag hantera dessa utmaningar för att nå ett högre resursutnytt-

jande? 

Frågeställningarna ska besvaras, och syftet uppfyllas genom insamling av empirisk 

data via en fallstudie på ett företag där automatiskt lager och manuellt plockarbete 
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kombineras. Vidare kommer data att jämföras med befintliga teorier genom litteratur-

studier. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studiens omfång innefattar processer som sker från den tidpunkt när en artikel har 

lagrats in tills dess att den är färdig att förbereda för transport ut till kund, vilket visas 

i Figur 2. Studien kommer endast behandla processer på ett lager och på det operativa 

arbete som sker innanför lagrets väggar. Förändringar i lagerverksamhetens layout 

kommer inte att innefattas i denna studie.  

 
Figur 2. Studiens omfång och avgränsningar 

Den process som studien kommer att behandla inom lagerverksamhet är plocknings-

processen. I plockningsprocessen ingår lagringsplats, plockplats och plockteknik. 

Lagringsplats innebär att artikeln har inlagrats i väntan på att göras tillgänglig på en 

plockplats. Plockteknik är de metoder och den utrustning som används när artiklar 

hämtas på en plockplats. Studien innefattar plockplats och plockteknik med anledning 

av att dessa påverkar arbetsmetoderna för företag som kombinerar automatiserade 

lager med manuellt plockarbete.  

1.5 Disposition 
Studien presenteras genom en struktur som är uppbyggd på sex kapitel. Första kapitlet 

ska ge läsaren en bakgrund till studien, utöver bakgrund beskrivs problemområdet 

vilket senare bryts ned till syfte och frågeställningar. Slutligen i kapitlet beskrivs stu-

diens avgränsningar och disposition, som förklarar vad som innefattas och hur den har 

strukturerats. Det andra kapitlet beskriver vilka metoder som har använts för att be-

svara frågeställningarna och hur de har utförts. Det beskrivs även hur data har samlats 

in och analyserats för att upprätthålla studiens trovärdighet. Kapitlet teoretiskt ram-

verk tar upp befintliga teorier inom området och följs av empirikapitlet med verksam-

hetsbeskrivning och nulägesbeskrivning av fallföretagets plockningsprocess. I det 

femte kapitlet analyseras insamlad data som ligger till grund för studiens avslutande 

kapitel som består av diskussion kring resultat, begränsningar, slutsatser och vidare 

forskning.
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2 Metod och genomförande 
I kapitlet beskrivs vilka tillvägagångsätt som har använts för att möjliggöra studien. 

Kapitlet kommer även att innehålla redogörelse för vilken typ av data som har sam-

lats in och analyserats, samt de metoder som använts för att uppnå studiens syfte. 

Slutligen presenteras studiens trovärdighet, det vill säga dess validitet och reliabilitet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel redogörs val av metoder kopplade till de frågeställningar som stu-

dien innehar. En förklaring till vilka metoder som används mellan de olika frågeställ-

ningarna presenteras i Figur 3. 

 

Figur 3. Koppling mellan frågeställning och metod 

För att göra det möjligt att besvara frågeställningarna används metoderna litteratur-

studier och fallstudie. Studiens teoretiska ramverk har formats genom studier av be-

fintlig litteratur med koppling till de områden som behandlas. Vid insamling av empi-

risk data har en fallstudiemetodik tillämpats och bidragit till insyn och förståelse för 

fallföretaget. 

I den första frågeställningen skall utmaningar som påverkar resursutnyttjande identi-

fieras och undersökas. För detta ändamål lades en teoretisk grund via litteraturstudier 

som gav en förståelse för hur automatiserade lagerenheter och manuellt plockarbete 

används och vilka syften de kan ha i en lagerverksamhet. Intervjuer utfördes sedan 

med utvalda delar av den personal som har inflytande över fallföretagets automatise-

rade lager och plockningsprocess för att få lagerverksamhetens bild av problemom-

rådet. Observationer av fallföretagets automatiserade lagerenhet och plockningspro-

cess kompletterade intervjuerna för att bredda perspektivet av intervjuobjektens bild. 

För att besvara den andra frågeställningen användes teorier och empirisk data som 

samlats in från den första frågeställningen för att kunna lösa en empirisk utmaning i 

en lagerverksamhet. Utöver detta kompletterades metoderna med dokumentstudier i 

form av försäljningsdata för att undersöka hantering av utmaningar som uppstår när 

lagerverksamheter vill nå ett högre resursutnyttjande. 
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2.2 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen har ett tidsintervall från månaderna januari till och med maj, där fem 

processer ingår. För att förtydliga vilka arbetsmoment och i vilken ordning de har 

genomförts presenteras dessa med hjälp av ett Gantt-schema i Figur 4.  

 

Figur 4. Studiens arbetsprocess 

I den inledande fasen av arbetsprocessen initierades studien genom en problemfor-

mulering. Problemformuleringen innefattar av vilken anledning studien kan uppfylla 

ett behov, där tidigare studier inte behandlar området. I denna process identifierades 

syftet och vilka frågeställningar som behövde besvaras för att kunna uppnå syftet med 

studien. Frågeställningarna formulerades med hänsyn till generalisering för att göra 

det möjligt att utnyttja studien för andra lagerverksamheter. 

För att möjliggöra studien har flertalet metoder använts och dessa valdes för att passa 

syftet och svara på frågeställningarna i problemformuleringen. Av den anledningen 

valdes litteraturstudie eftersom tidigare forskning och teorier gjorde det möjligt att 

bygga upp studiens teoretiska ramverk. Syftet uppfylldes genom att empiri samlades 

in via en fallstudie hos fallföretaget. Data samlades in genom intervjuer, observationer 

samt dokumentstudier. Intervjuobjekten valdes ut efter vilka arbetsuppgifter personen 

hade och observationer användes för att komplettera de svar som intervjuerna gav. 

Dokumentstudier genomfördes under fallstudien som analysverktyg för att få kunskap 

om lagerverksamhetens försäljning och artikelflora. I början av arbetsprocessen utför-

des datainsamlingen för att få en överblick över den lagerverksamhet som skulle ana-

lyseras och få inblick i hur processerna utfördes och fungerade. Allt eftersom studien 

fortlöpte fokuserades intervjuerna och observationerna mot de frågeställningar som 

skulle besvaras.   

När datainsamlingen var genomförd vidtog dataanalys. Den information som kommit 

fram i fallstudien jämfördes med litteraturstudierna vilket bidrog till att resultaten 

utifrån fallföretagets lagerverksamhet kunde formuleras. Resultaten bidrog till att ge-

neraliserbara slutsatser formulerades och studiens frågeställningar kunde därmed bes-

varas.  

2.3 Ansats 
Studiens syfte är att undersöka vilka utmaningar som finns och hur dessa kan hanteras 

för företag som vill nå ett högt resursutnyttjande när de kombinerar manuellt plockar-

bete med automatiserade lagerenheter. Utifrån syftet valdes en kvalitativ metodansats 

för att göra det möjligt att identifiera utmaningar i lagerverksamheten. Enligt David-

son & Patel (2011) är en kvalitativ metodansats lämplig för att skapa en övergripande 

bild och sedan finna nya vinklar och utmaningar allt eftersom intervjuer och obser-

vationer genomförs. Detta underlättar för att förstå problematiken och komplexiteten 

med automatiserade lagerenheter, manuellt plockarbete och en kombination av dessa.  
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För att besvara studiens två frågeställningar, som utformats för att uppnå syftet har en 

abduktiv ansats utnyttjats som angreppsätt. Det innebär att ansatsen har kombinerats 

av ett induktivt och deduktivt förhållningssätt med kopplingar mellan teori och empiri 

(Davidson & Patel, 2011). När frågeställningarna skulle besvaras användes en iterativ 

process där befintlig teori och data från fallstudien kontinuerligt jämfördes och upp-

daterades. Genom att arbeta med denna metod kunde likheter och skillnader mellan 

teori och empiri ständigt upptäckas, vilket gav förståelse för de problem företag kan 

ha när automatiserade lagerenheter och manuellt plockarbete skall kombineras. Det 

gav även studien generaliserbarhet eftersom data som fallstudien gav kunde jämföras 

med befintlig teori.  

2.4 Fallstudie 
När fallstudiestrategi används innebär det att ett avgränsat området beaktas och un-

dersöks djupgående. Det är lämpligt att använda sig av denna strategi i de fall där pro-

cesser och förändringar ska studeras (Davidson & Patel, 2011). För att kunna genom-

föra en fallstudie valdes ett företag ut med hjälp av teoretiskt urval. Denna metod för 

val av fallföretag används när viss typ av företag krävs för att göra studien möjlig och 

passa problemformuleringen (Glaser & Strauss, 1967).  I denna studie valdes Arla 

Foods Jönköping ut eftersom deras kyllager var ett av få lager i närområdet som an-

vänder sig av automatiserade lagerenheter i kombination med manuellt plockarbete. 

Fallföretaget kommer fortsättningsvis att benämnas Arla i studien.  

Studiens analysenhet innefattar plockningsprocessen på Arla där resurserna automa-

tisk lagerenhet och manuellt plockarbete innefattas. Studien är av enfallskaraktär, det 

innebär att ett företag undersökts under hela processen. Vid användning av denna 

strategi är det av stor vikt att upprätthålla generaliserbarheten för att undvika att stu-

dien endast kan användas vid exakta förhållanden (Yin, 2013). Genom att studera 

enskilda delar var för sig och sedan koppla dessa processer till varandra i ett helhets-

perspektiv skapas en djupare förståelse för studieobjektet (Davidson & Patel, 2011). 

På Arla genomfördes detta genom att studera det manuella plockarbetet och en auto-

matiserad lagerenhet var för sig samt plockningsprocessen som helhet.  

2.5 Datainsamling 
För att samla in empirisk data till rapporten har observationer och intervjuer genom-

förts på fallföretaget. Till grund för det teoretiska ramverket ligger teorier från befint-

lig litteratur.   

2.5.1 Litteraturstudier 
Genom att undersöka befintlig litteratur angående automatiserade lagerenheter och 

manuellt plockarbete formades ett teoretiskt ramverk för studien. Litteraturen har be-

stått av böcker och vetenskapliga artiklar. För att kunna ta del av artiklarna har sök-

ningar genomförts i flertalet databaser och på så vis bidragit till åtkomsten av 

material. Främst har dessa sökningar skett genom Jönköpings högskolebiblioteks 

sökmotor PRIMO, vilket har gett tillgång till flertalet databaser inriktade på ämnes-

området. Som komplement till bibliotekets sökmotor har även Google Scholar och 

Google Books utnyttjats för tillgång till E-böcker. Databaser med inriktning på lo-

gistik, företagsekonomi, teknik och forskningsmetodik är de områden som främst be-

rörts vid studier av litteratur. Vanliga sökord som använts: AS/RS, supply chain, sto-

rage, facilities och warehousing.   
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2.5.2 Intervjuer 
För att få fram den information som krävs för att uppfylla studiens syfte är valet av 

intervjuobjekt en viktig process. Vem eller vilka som skulle intervjuas och hur många 

intervjuer som skulle genomföras är några av de beslut som övervägdes. Vid kvalita-

tiv intervjuforskning görs avvägningen eftersom intervjusvaren måste ge tillräckligt 

underlag för studiens trovärdighet, samtidigt som en stor mängd intervjuer gör att 

bearbetningen blir tidskrävande och risk för bortfall av information i bearbetningspro-

cessen (Dalen, 2007).  

Beroende på vad syftet med intervjun är kan olika intervjumetoder användas för att 

uppnå det förväntade resultatet (Davidson & Patel, 2011). De inledande intervjuerna 

har genomförts med en kvalitativ struktur med en öppen dialog snarare än en klassisk 

intervjusituation. Detta kan enligt Yin (2013) tillämpas för att få en övergripande för-

ståelse för analysenheten. I ett senare skede av studien användes semi-strukturerade 

intervjuer för att undersöka och analysera specifika problemområden djupare. Inter-

vjuer som legat till grund för studien presenteras i Tabell 1 och visualiserar bland an-

nat datum, syfte och intervjupersonens roll på företaget.   

Tabell 1. Genomförda intervjuer 
Datum Syfte (Vad) Roll Metod (Hur) Tid 

2015-01-07 Introduktion Driftledare Kvalitativ 1h 

2015-03-20 Automatiserade lagerenhetens funktion Superuser 1 Kvalitativ 0,5h 

2015-03-31 Fördjupning automatiserad lagerenhet Superuser 2 Kvalitativ 2h 

2015-04-28 Fördjupning automatiserad lagerenhet Superuser 2 Kvalitativ 1h 

För att besvara studiens frågeställningar valdes intervjuobjekten ut beroende på vilken 

roll personen innehar på fallföretaget. Data samlades in genom intervjuer av öppen 

karaktär och med en kvalitativ struktur med en driftledare för att få en övergripande 

bild över lagerverksamheten och dess utmaningar. Vidare behandlade intervjun med 

driftledaren hur de anställda arbetar med den automatiserade lagerenheten och det ma-

nuella plockarbetet för att få en fördjupad kunskap över lagerverksamhetens plock-

ningsprocess. För att få kunskap om hur den automatiserade lagerenheten agerar vid 

bruk intervjuades så kallade superusers. Superusers är de med specialkompetens inom 

den automatiserade lagerenheten, de lagrar in artiklar och underhåller maskinen så att 

den kan uppfylla sin funktion. Intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär då mer 

specifika problem och data skulle undersökas och samlas in för att identifiera utma-

ningar och hur utmaningar kan hanteras. Med hjälp av dessa intervjutekniker identifi-

erades den befintliga situationen, problem och utmaningar i den automatiserade lager-

enheten och det manuella plockarbetet. Utöver de genomförda intervjuerna har mail- 

och telefonkontakt skett till och från under framställandet av studien.  

2.5.3 Observationer 
Observation är en lämplig metod i samband med explorativa undersökningar och är 

ett komplement för att samla in information (Davidson & Patel, 2011). Det finns i 

huvudsak två olika metoder för observation, däribland en i förväg bestämd typ av in-

formation som ska beaktas och ett öppet utforskande synsätt som fångar mycket och 

övergripande information (Bryman, 2011). De genomförda observationerna presente-

ras i Tabell 2. 
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Tabell 2. Genomförda observationer 
Datum Syfte (Vad) Metod (Hur) Tid 

2015-01-07 Introduktion av analysenheten Öppen 1h 

2015-03-20 Automatiserade lagerenheten Öppen 2h 

2015-03-31 Manuella plockarbetet Öppen 1h 

2015-04-01 Automatiserade lagerenheten Öppen 1h 

2015-04-28 Plockarbetet Öppen  1h 

Observationer utfördes på den automatiserade lagerenheten och det manuella plockar-

betet. Vidare observerades hur dessa två beståndsdelar tillsammans bidrog till nuläget 

i plockningsprocessen.  

2.5.4 Dokumentstudier 

Dokumentstudier som innehållsanalys bygger på systematisk genomgång av de do-

kument som ligger till grund för studien i syfte att kategorisera innehållet och regi-

strera data som är relevant för problemställningen. När texter har studerats, analyse-

rats och tolkats blir problemställningen mer belyst och ger forskare en djupare förstå-

else för området (Grønmo, 2006). 

Syftet med dokumentstudierna var att identifiera områden som kan förbättras hos fall-

företaget och deras plockningsprocess. Områdena identifierades genom studier av 

fallföretagets säljdata och bidrog till att syfte och frågeställningar kunde uppfyllas. 

Studierna skedde genom bearbetning i Excel för att kunna ta del av den information 

som ansågs vara relevant.  

2.6 Dataanalys 
Dataanalysen har varit en ständigt pågående process under studiens gång. Teorin och 

empirin som har samlats in vid litteraturstudier och fallstudie har kontinuerligt fyllts 

på och analyserats för att säkerställa validiteten i studien, detta framgår i Figur 5 ge-

nom att pilarna går åt båda riktningarna mellan det teoretiska ramverket och dataana-

lys. 

 

Figur 5. Studiens dataanalys 

Genom att utveckla ett teoretiskt ramverk ur den insamlade teorin och använda det för 

att testa och förklara den empiri som fallstudien gett, används analysmetoden möns-

terpassning (Yin, 2013). Dessa test har genomförts upprepade gånger för att nå önskat 

resultat, en så kallad iterativ process. För att resultatet skulle få ett generaliserbart 

utfall användes vad Yin (2013) har valt att kalla analytisk generalisering. Det innebär 
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att data som har samlats in via fallstudien analyseras och jämförs med befintlig teori 

inom området. 

För att göra det möjligt att besvara frågeställningarna var det nödvändigt att i ett första 

steg införskaffa sig en bild över lagerverksamhetens problem och analysera dess upp-

komst. De problem som identifierades med en automatiserad lagerenhet, manuellt 

plockarbete eller när kombinationen ska användas analyserades med hjälp av empirisk 

data. Det används för att strukturera orsakerna till ett specifikt problem på ett syste-

matiskt sätt (Sörqvist, 2004). Data som kom ut av den systematiska struktureringen 

skapade förståelse för vilka teorier som var relevanta för det teoretiska ramverkets 

uppbyggnad.  

2.7 Trovärdighet 
För att en studie skall hålla hög kvalitet och ha hög trovärdighet används beprövade 

forskningsmetoder och teorier. Enligt Yin (2013) är de fyra komponenterna för att 

skapa en hög trovärdighet reliabilitet, begreppsvaliditet, intern validitet och extern 

validitet. Dessa fyra komponenter har genomsyrat studiens arbetsprocess i olika faser, 

i vilken del av arbetet och vilka tillvägagångsätt som använts för att uppnå respektive 

komponent visas i Tabell 3. 

Tabell 3. Hur studien uppnår de fyra trovärdighetskomponenterna 

  

För att uppnå en hög grad av validitet måste de undersökningar som sker behandla det 

som faktiskt ska undersökas (Davidson & Patel, 2011). När validiteten i en undersök-

ning ska bedömas är utgångspunkten om de slutsatser som genererats hänger samman 

eller inte i studien (Bryman, 2011). 

Begreppsvaliditet innebär att rätt verktyg och metoder används för att undersöka och 

mäta den data som används i studien och att trovärdiga källor används (Yin, 2013). 

För att uppnå detta i studien har litteraturen som använts undersökts och granskats 

kritiskt och den teori som inhämtats har bekräftas med hjälp av triangulering. Trian-

gulering innebär att flera källor skall styrka den teori som används (Yin, 2013). Inter-

vjuer har också genomförts med flera nyckelpersoner för att bekräfta fallföretagets 

huvudsakliga problem. För att konstruera en beviskedja har strukturen för studiens 

kopplingar mellan kapitlen varit avgörande. Genom att hela rapporten behålla kopp-

lingen mellan studiens frågeställningar och de objekt som studerats och som behand-

lats vid intervjuer skall en beviskedja underbygga studiens slutsatser.  
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Men den interna validiteten i en studie menas att de slutsatser som har dragits anses 

vara trovärdiga och det som var sagt skulle mätas har varit det som också mätts. I 

denna studie har analysmetoden mönsterpassning använts. Mönsterpassning anses 

höja studiens interna validitet när studiens slutsatser har stöd i matchningen mellan 

det teoretiska ramverket och empirin (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Vid mät-

ningar har även faktorer som kunde påverka resultatet men som är utanför studiens 

avgränsningar ignorerats med anledning av att mätningarna därmed skall påvisa pro-

blem som faller inom studiens syfte. Valet av fallföretag genomfördes med hjälp av 

teoretiskt urval, vilket innebär att en lämplig verksamhet identifierades och under-

söktes för att besvara frågeställningarna.  

Extern validitet innebär att studien inte bara ska kunna användas på det specifika fall-

företaget utan även kunna användas av andra företag för att lösa liknande problem 

(Yin, 2013). I studien uppnås detta genom att slutsatser dras på så sätt att andra före-

tag som använder sig av en kombination av manuellt plockarbete och manuella lager-

enheter ska ha möjlighet att använda dessa. Resultatet blir därmed generaliserbart och 

får därmed ett bredare användningsområde. För att reducera fördomar krävs följdfrå-

gor som hur och varför då det skapar en djupare förståelse och på det viset undvika att 

slutsatser dras ur andra fakta än den som gäller hela fallföretagets verksamhet. Befint-

liga teorier har jämförts med studiens empiriska resultat för att uppnå analytisk gene-

ralisering och på så sätt identifiera mönster i insamlad data (Lundahl & Skärvad, 

1999).  

Reliabilitet innefattar om resultatet hade fått samma utfall som om en undersökning 

genomförs vid flertalet tillfällen, eller om det har påverkats av slumpmässiga eller 

tillfälliga grunder. Det rör även pålitlighet och följdriktighet i datainsamlingen 

(Bryman, 2011). För att försäkra sig om att studien håller en hög grad av reliabilitet 

krävs det som observatör eller intervjuare att ha en god förmåga att bedöma situat-

ioner, intryck och information från omgivningen (Davidson & Patel, 2011). Vid 

datainsamlingen har denna information dokumenterats för att upprätthålla en trovärdig 

databas. I studien har detta uppnåtts genom att flera olika metoder har använts vid 

datainsamlingen samt genom att intervjuer har skett med personer med olika befatt-

ningar så situationen på företaget beskrivs och analyseras ur flera vinklar. Vid inter-

vjuer ställdes heller inga ledande frågor som kunde ha inverkan på utgående data. 
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3 Teoretiskt ramverk  
I detta kapitel behandlas de teorier som innefattas i studien. Teorierna har utnyttjats 

för att göra det möjligt att uppnå studiens syfte och därmed besvara frågeställning-

arna. Kapitlet beskriver kopplingar mellan de frågeställningar som har formulerats 

för studien och för respektive teori som behandlats med avseende till frågeställningen. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ligger till grund för att besvara studiens frå-

geställningar. Figur 6 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och an-

vänd teori. 

 
Figur 6. Kopplingar mellan frågeställningar och teori 

När studiens frågeställningar skall besvaras används inledningsvis teorier som be-

handlar automatiserade lagerenheter och det syfte som olika typer av lagerenheter kan 

fylla i en lagerverksamhet. Främst fokuseras på vilken automationsgrad som den 

automatiserade lagerenheten bör ha beroende på hur lagerverksamheten är uppbyggd 

och vilken typ av artiklar som hanteras. Vidare behandlas teori angående de paramet-

rar som företaget bör ta hänsyn till vid systemintegrationen mellan företagets affärssy-

stem, lagerhanteringssystem samt den automatiserade lagerenhetens mjukvara och hur 

denna integration påverkar utnyttjandegraden.  

Vidare behandlas teorier angående de processer som sker i lagerverksamheter. Genom 

att kombinera de båda uttagsmetoderna material till plockare samt plockare till 

material kommer lagerverksamheten behöva anpassa sina processer med syfte att ut-

nyttja resurserna styrkor. Utmaningarna med att utforma ett lager för att nå ett resurs-

snålt och effektivt lagerarbete med ett fungerande och säkert flöde behandlas för att 

det är en betydande del i hanteringen av utmaningarna som uppstår när olika typer av 

plockningsresurser används i samma lagerverksamhet. Anpassningar i arbetsflödet 

samt den påverkan som förändringar i en del kan ha på övriga lagerverksamheten be-

lyses i detta avsnitt innan det teoretiska ramverket avslutas med de olika beslutsun-

derlag som kan användas för att bestämma artiklarnas placering i lagerverksamhetens 

resurser.  
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3.2 Automatiserade lagerenheter 
Vid val av automatiserade lagerenheter finns det ett brett utbud, genom att välja en 

automatiserad lagerenhet som passar lagerverksamhetens behov kan servicenivån öka 

och responstiderna kortas ned. Detta i sin tur leder till en effektivare och mer resurs-

snål lagerverksamhet (van den Berg & Zijm, 1999). När valet av lagerenhet skall gö-

ras måste lagerverksamheter enligt Roodbergen & Vis (2009) ta hänsyn till dess stor-

lek och position på marknaden.    

3.2.1 Automatiseringsgrad 
Det finns olika typer av automationsnivåer för lagerenheter och vilket som ska väljas 

beror på hur lagerverksamheten bedriver sin plockningsprocess. Automatiserade lage-

renheter är ett datorstyrt system som ansvarar för att lagra in produkter i en lagerhylla. 

Automatiserade lagerenheter anses vara effektivt ur utrymmesskäl eftersom antalet 

lagerplatser blir högt när ytan mellan hyllorna inte behöver vara så väl tilltaget som 

när en truck ska köras i gången. Dessutom kan lagring ske betydligt högre än en truck 

kan lyfta och lagringsplatserna kan vara djupare (Frazelle, 2001). 

Den enklaste varianten som heter Karusellager effektiviserar lagerytan genom att 

plockfacken roterar till plockplatsen och operatören får artikeln levererad till den plats 

den befinner sig på (Tompkins et al, 1996). Karusellagrets fack roterar vertikalt eller 

horisontellt för att förse operatören med de artiklar som inkluderas i en order. Detta 

gör att lagerytan kan utnyttjas effektivt när artiklarna kan tätlagras utan att behöva ta 

hänsyn till åtkomst för plockning och denna lagerteknik passar lagerverksamheter 

med många och små artiklar (Lumsden, 2012).   

En mer avancerad lösning av automatiserad lagerenhet har allt eftersom utvecklats 

och dessa system innefattas nu även av att produkten hämtas och görs tillgänglig för 

en orderplockare på en plockplats. Ett samlingsnamn för dessa system har blivit 

AS/RS, Automated Storage and Retrieval System (Frazelle, 2001). Inlagring sker ge-

nom att en helpall med produkter ställs vid systemets inlagringsyta varvid förflyttning 

sker med kran eller banor till en yta i änden av ställaget. Där hämtar nästa kran pro-

dukten och lagrar in denna i en ledig plats i ställaget. Kranen rör sig snabbt och kan ta 

med sig artiklar vid varje förflyttning och undviker på så vis att köras tom en längre 

sträcka, dessa två faktorer bidrar till en låg cykeltid (van den Berg & Zijm, 1999). 

En AS/RS funktioner kan variera beroende på företagets behov och val av automatise-

ringsgrad. Ett exempel på detta kan vara att produkterna lagras in i helpall och plockas 

isär så att utplock kan göras styckvis eller konsoliderat med olika artiklar som ingår i 

samma order. Nackdelarna med AS/RS är främst den stora kostnaden för inköp och 

installation. Ett AS/RS-system har en inköpskostnad på ungefär 2,5-3 miljoner kronor 

(Frazelle, 2001).  

3.3 Systemintegration 
Om det finns en fungerande kommunikation mellan affärssystemet, lagerhanterings-

systemet och den automatiska lagerenheten underlättas arbetet för de som arbetar i 

lagret. När förändringar behöver göras skall informationen vara uppdaterad och kor-

rekt för att skapa ett stabilt och pålitligt system. Vid brister i kommunikationen kan 

istället arbetet försvåras och merarbete krävs för att lagerarbetet skall fungera. Om ett 

system integrerar väl med den automatiserade lagerenheten skapas goda förutsätt-

ningar för att få ett högt utnyttjande i plockningsprocessen (van den Berg & Zijm, 

1999). 
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3.3.1 Affärssystem 
För att underlätta och hantera informationsflödet som sedan används för beslutsstöd 

utnyttjar idag nästan samtliga företag någon form av affärssystem (Andersson & 

Wilson, 2011). Ett affärssystem är ett datorprogram som är uppbyggt av ett flertal 

moduler beroende på vilken typ av processer som affärssystemet skall hantera. Exem-

pel på moduler kan vara orderhantering, produktionsplanering, lagerhantering eller 

personalhantering (Muller, 2011). I grunden finns en databas som samlar all inmatad 

information så att dessa olika moduler kan hämta information från varandra och där-

med samla företagets information vilket underlättar informationsutbytet på företaget. 

Ett affärssystem har ofta ett stort utbud av funktioner där undersökningar visar att 

endast 10 % av dessa utnyttjas av användarna (Magnusson & Olsson, 2008). 

3.3.2 Lagerhanteringssystem 
Den modul som hanterar lagrets processer kallas lagerhanteringssystem. I lagerhante-

ringssystemet finns information om vilka artiklar som finns i lager, i vilka kvantiteter 

de finns och på vilken lagringsplats artikeln är placerad. Ur systemet kan plocklistor, 

fysiska eller i digital form, hämtas vilka används när en plockare skall utföra sitt ar-

bete och för att få all information om de artiklar som ingår i en plockrunda (Muller, 

2011). 

3.3.3 Mjukvara 
När ett företag implementerar en automatiserad lagerenhet kan denna integreras med 

affärssystemet på olika sätt. Det ena är att lagerenheten har stöd för att företagets af-

färssystem installeras direkt i lagerenhetens mjukvara och där lagerenheten får använd 

den information som den behöver för att veta vilka artiklar som skall plockas eller 

vilka order som ska behandlas. Det andra, och vanligaste, alternativet är att lageren-

heten levereras med en modul som är kompatibel med det affärssystem som företaget 

använder. I det fallet ger affärssystemet lagerenheten tillgång till den information som 

krävs för att orderplockningen eller inlagringen skall fungera korrekt (Ferreira, 2013).  

3.4 Uttagsmetoder 
Orderplockning är den aktivitet i ett lager som bär största kostnaden och förbättringar 

av effektiviteten är därför högprioriterat (Tompkins et al, 1996). Genom att använda 

olika uttagsmetoder kan en sådan förbättring ske och dessa brukar kategoriseras som 

plockare till material och material till plockare (Frazelle, 2001).  

3.4.1 Plockare till material 
Manuellt plockarbete innefattas av orderplockning, vilket innebär den process där 

material hämtas från lager för att möta ett specifikt kundbehov (Manzini, 2012). Den 

arbetskostnad som arbetet kräver vid orderplockning anses vara en av de mest kost-

samma funktionerna för lagerverksamheter (Petersen II, 1999). Det finns tre olika 

tekniker för hur plockarbete kan utföras, så som lågplockning, högplockning och 

stationsplockning.  

Lågplockning innebär att plockning kan ske från nivåer som nås från golvet utan be-

hov av lyft eller andra åtgärder. Hjälpmedel som används vid denna typ av plocktek-

nik är olika typer av vagnar, åkbara låglyftare eller specialanpassade plocktruckar för 

det gods som plockas på lagret. Specialanpassningar kan även ske för att möta olika 

behov angående lagrets storlek och layout. Det som karakteriserar lågplockningslager 
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är att artiklarna hanteras på pallar från marknivå. Det passar därför när varje order 

innehåller ett stort antal orderrader med många enheter per orderrad (Lumsden, 2012). 

Högplockning sker när plockning även utförs från högre belägna plockplatser i lagret. 

Det medför att godset inte kan nås av plockaren från marknivån utan kräver utrustning 

som höglyftstruckar. Metoden används då antalet artiklar är stort i förhållande till 

buffertbehoven för respektive artikel och när det inte krävs en allt för hög plocknings-

effektivitet. Effektiviteten påverkas genom att plockaren inte kan förflytta sig mellan 

plockplatser lika snabbt som vid till exempel lågplockning (Lumsden, 2012). 

Stationsplockning är när urplockning av efterfrågade detaljer sker vid speciella plock-

ningsstationer. Dessa stationer kan balanseras så att arbetet sker mycket effektivt och 

bidra till att plocktiderna minskar. Transporten av material till plockplatsen sker allt 

som oftast automatiskt men vid själva plockplatsen sker manuell urplockning, vilket 

används främst när stora volymer av få artiklar hanteras (Lumsden, 2012). 

3.4.2 Material till plockare 
Ett automatiserat lagrings- och urplockningssystem (AS/RS) är tydligt sammankopp-

lat med lagerverksamheter där material förflyttas till en plockare eller operatör. För att 

göra förflyttningen möjlig använder systemet maskiner som rör sig på en fast räls eller 

genom kranar som kan förflytta materialet horisontellt från till exempel olika hyllfack 

till plockare. I systemet utgör hyllfacken lagring och maskiner eller kranar utför själva 

urplockningen (Roodbergen & Vis, 2009). 

I högautomatiserade lager används ofta lösningen material till plockare för plockning 

av artiklar som är av mindre karaktär sett till storlek och volym. Dessa artiklar är för 

små för att skickas som en enhetslast och plockas därför oftast var för sig. Vid an-

vändning av denna lösning transporteras godset från lagring till en centraliserad 

plockningsplats. När artiklarna är framtagna för plockaren tar den mänskliga operatö-

ren eller plockaren över processen och färdigställer order för leverans till kund 

(Hamberg & Verriet, 2012). 

Material till plockare används för att effektivisera lagerverksamheten genom att 

minska transportarbetet och belastningen för plockarbetaren. Detta är aspekter som tas 

i beaktning när investeringen genomförs och bidrar till att den på sikt blir lönsam (van 

den Berg & Zijm, 1999). 

3.5 Lagerutformning 
När ett lager skall utformas finns det enligt Lumsden (2012) tre aspekter att ta hänsyn 

till för att lagerverksamheten skall vara resurssnål: 

- Hög fyllnadsgrad 

- Transportarbetet 

- Tillgänglighet 

En hög fyllnadsgrad innebär inte 100 % eftersom det skulle medföra staplade artiklar 

från golv till tak i hela lokalen vilket skulle omöjliggöra hantering. Det som begränsar 

fyllnadsgraden är de andra två aspekterna. Transportarbetet innebär att förflyttning-

arna av artiklarna skall ske på ett resurssnålt sätt vilket betyder att de sker naturligt i 

arbetsflödet och utan onödiga förflyttningar. Tillgängligheten definieras genom att 
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produkterna skall hittas enkelt och plockas enkelt på ett sätt som innebär att även 

hanteringsarbetet blir resurssnålt och kostnadseffektivt.  

Ett sätt att utnyttja lagrets yta på ett bra sätt kan vara att använda automatiska lageren-

heter vilket kräver betydligt mindre golvyta än trucklager. Detta sker på grund av att 

bredden på transportgången inte behöver vara lika stor när plockningsutrustningen rör 

sig på räls istället för att som i fallet med truckar som behöver större yta vid riktnings-

förändringar eller lyft (Hassan, 2002).  

Artiklar kan även placeras enligt vilket flöde som eftersöks i lagret. Flödestyperna kan 

delas upp i linjärt flöde, u-format flöde, cirkulärt flöde och s-format flöde. Vilket 

flöde som används styrs av hur lagerbyggnaden är konstruerad, främst med hänsyn till 

placering av portar, och vilken typ av flöde företaget vill ha till artiklarna och runt 

ställagen (Hassan, 2002).  

3.6 Artikelplacering 
Artiklar kan placeras i ett lager enligt ett flertal principer. Vilken princip som passar 

bäst för ett företag beror till stor del på vilken typ av utrustning som används, hur la-

gerlokalen är utformad och vilken typ av produkter som lagerförs (Manzini, 2012).  

3.6.1 ABC-klassificering 
En vanligt förekommande princip utgår från att produkterna indelas enligt ABC-klas-

sificering. Denna metod baseras på produkternas volymvärde vilket räknas fram ge-

nom att multiplicera antal artiklar av ett visst artikelnummer under en tidsperiod med 

artikelns värde. Nästkommande steg är att bestämma var gränserna mellan de olika 

klasserna skall dras. En vanlig gränsdragning sker enligt 80-20 regeln, vilket innebär 

att 80 % av volymvärdet är kopplat till 20 % av artiklarna men gränserna bör anpassas 

efter företagets situation för att nå bästa resultat (Lumsden, 2012).  Inom logistiken 

har det i takt med att ERP-systemen har utvecklats blivit allt vanligare att en ABC-

klassificering tas fram med en annan indelning än efter volymvärde. Användbara pa-

rametrar kan istället vara artikelvärdet, inventeringsfrekvensen eller plockfrekvens 

(Mattsson, 2003). 

3.6.2 FIFO-LIFO 
Beroende på vilken typ av artiklar som lagerverksamheten distribuerar används de 

olika strategierna FIFO och LIFO. För att underlätta för personalen som plockar ar-

tiklarna ur lagret kan artiklar även grupperas för att minska förflyttningarna eller få ett 

mer naturligt flöde i lagret. I de fall artiklarna måste säljas eller förbrukas inom en 

viss tid bör de placeras enligt produktroteringsprincipen (Lumsden, 2012). Då an-

vänds en FIFO-strategi, First In First Out, vilket leder till att de artiklar som kom in 

först i lagret är tillgängliga på plockplats medan de som har anlänt vid senare tillfällen 

görs tillgängliga allt eftersom de äldre artiklarna har levererats. I de fall då en artikel 

inte har någon begränsad livslängd sker ofta fristapling, vilket medför att den artikel 

som senast kom in plockas först. Denna strategi benämns som LIFO, Last In First 

Out, vilken strategi som används påverkar inte medelliggetiden (Lumsden, 2012). Det 

som däremot påverkas är inkuransen som ökar när LIFO används på grund av att ar-

tiklar som står länge i lager tenderar att slitas av förflyttningar eller påfrestningar 

(Manzini, 2012).  
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3.6.3 Fast och flytande placering 
Artiklarnas placering i lagret kan variera eller skiljas mellan fast placering och fly-

tande placering. Fast placering innebär att varje artikel har sin plats medan artikeln 

vid flytande placering kan placeras där det finns en ledig plats när inleveransen sker. 

Flytande placering kan även baseras på att parametrar som plockningsfrekvens eller 

om sortimentet har säsongsvariationer så kan det användas som underlag. Fördelen 

med fast placering är att artikeln är enkel att hitta för plockaren men varje artikel 

måste ha en egen plats i lagret vilket kräver många lagringsplatser. Det omvända gäl-

ler vid flytande placering där artikeln blir svårare att hitta men antalet platser blir färre 

eftersom de artiklar som är slut inte tar upp en lagringsplats (Lumsden, 2012). 
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4 Empiri 
I detta kapitel behandlas en översiktlig beskrivning av fallstudieobjektet Arla Foods i 

Jönköping. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att besvara studiens fråge-

ställningar. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Arla Foods är en koncern utformad som ett kooperativ med 13 500 mjölkbönder och 

är aktiva runt om i Europa. Innan Arla, dåvarande Mjölkcentralen, blev aktiva utanför 

Sveriges gränser genomfördes fusioner med flertalet mejerier. De fusioner som inne-

fattades inom Sverige ledde tillslut till att konkurrensverket satte stopp för fler sam-

manslagningar för att undvika monopol inom branschen. Arla letade sig nu utomlands 

för att växa sig stora inom Norden och gick år 2000 samman med det danska mejeri-

företaget MD Foods och ändrade därefter namn till Arla Foods. År 2013 hade koncer-

nen 19 000 anställda fördelat över 20 länder och producerade 12,7 miljoner ton mjölk. 

I Jönköping har Arla Foods en av Europas modernaste mejerianläggningar med avse-

ende på att det har en effektiv produktion och ett högautomatiserat kyllager. verksam-

heten består av produktion, paketering, kyllagerhållning och distribution. Produkt-

ionen består främst av framställning av mjölk, filmjölk och grädde som till största del 

distribueras till kunder i Småland, Östergötland, Västergötland och Halland. 

I kyllagret lagerhålls och hanteras ungefär 530 färdiga produkter för leverans ut till 

kund. För att styra det dagliga arbetet i kyllagret innefattas organisationen av mejeri-

chef, kyllagerchef, driftledare och operativ personal. Den operativa personalen utför 

inlagring, orderplockning och utlastning. Orderplockningen sker genom utnyttjande 

av automatiserade lagerenheter i kombination med manuellt plockarbete. Arbetet ut-

förs genom att operativ personal genomför de plock som innefattas i ordern, där den 

sista plockplatsen utgörs av den automatiserade lagerenheten.    

4.2 Plockprocessen på kyllagret 
Här redovisas Arlas arbetsmetoder för plockningsprocessen, vilka kriterier som avgör 

vart artiklar kan placeras i lagret och hur plockrundans struktur är uppbyggd. 

4.2.1 Automatiserad lagerenhet 
För att effektivisera plockningsprocessen på Arla har de valt att investera i en auto-

matiserad lagerenhet som de kallar för Commissioner och förkortas till CMS. Den är 

uppdelad i tre sektioner med möjlighet för att genomföra plock på båda sidor av en-

heten. Sektionerna samverkar mellan varandra för att sprida ut plock på längden och 

på de olika sidorna för att ge ett högre genomflöde vid plockningen. Den automatise-

rade lagerenheten har 16 hyllfacksvåningar, där de två lägsta utgör plockplatser på 

den manuella plockrundan och resterande våningar utgör plockplatser för CMS.  

En CMS plockar ihop delar av en plockorder och utför därför en aktivitet, inte bara 

lagring av artiklar. När order frisläpps börjar maskinen att färdigställa delar av plock-

order för de artiklar som är placerade i lagerenheten. Det som gör CMS till en effekti-

visering av plockningsprocessen är att den kan blanda olika sorters artiklar till en ut-

bana där plockaren enbart behöver ett stopp för att plocka upp till nio olika artiklar. 

Det medför att CMS bidrar till färre stopp för den manuella plockaren i resterande 

delar som ingår i plockrundan. För att få ner antalet stopp krävs noggrann planering 

angående val av artiklar som skall placeras i den automatiserade lagerenheten. Hur en 
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CMS fungerar visualiseras med de olika momenten i Figur 7 och kan i ord beskrivas 

som nivåseparation, styckesseparation, inlagring till buffertplats och utlagring till 

plockplats. 

 
Figur 7. Användning och funktion av CMS 

När inlagring till CMS ska ske görs det genom att en helpall matas in i systemet via en 

hissanordning där artiklarna i nästa skede delas upp i lager för lager från pallen till det 

löpande bandet. Senare separeras artiklarna på en rullbana där rörelsen sker med olika 

hastigheter och riktningar för att kunna åstadkomma att förpackningarna förs in i sy-

stemet styckvis. När artiklarna är separerade genomför CMS förflyttningen av dessa 

till den position där de antingen lagras eller kan plockas. 

I dagsläget finns det utmaningar kring vilka artiklar som skall lagras in i CMS då den 

i huvudsak begränsas av måtten på de artiklar som lagras in, form, förpackningskva-

litet och vilka plockningsvolymer på olika artiklar som är mest lämpade för placering 

i enheten. När det skall tas hänsyn till mått, form och förpackningskvalitet anser Arla 

att de artiklar som uppfyller kraven och kan lagras in uppgår ungefär till 60 % av det 

totala sortimentet. För att hitta ett läge som är effektivt för plockningen har de valt att 

testa sig fram med val av olika plockningsvolymer för att sedan utreda hur väl dessa 

artiklar verkade i CMS. Utifrån att Arla har tagit hänsyn till vilka artiklar som har en 

plockningsvolym som är anpassad för CMS fanns det 70 olika artiklar representerade 

i lagringssystem vid observationstillfället. Volymen som anses vara lämplig för 

plockning från CMS är artiklar som plockas med en kvantitet om 1,2-3 pallar per dag. 

4.2.2 Kriterier för artiklar i CMS 
De artiklar som kan placeras i Arlas CMS begränsas av ett antal parametrar. För att 

överhuvudtaget kunna övervägas måste förpackningen först och främst få plats i ba-
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norna och i lagringsplatserna. På grund av att Twistern använder laser för att veta om 

det står något på den plats den ska lämna eller hämta artiklar krävs även att förpack-

ningarna är rektangulära vilket gör att butiksförpackningar, så kallade sexpack, är den 

form av förpackning som Arla anser mest lämplig. Det sista kravet som finns är att 

förpackningens kvalitet är tillräckligt bra för att stå emot de belastningar den får utstå 

när helpallen lagras av och förflyttningar sker. 

Förpackningarna delas in i tre breddklasser och två höjdklasser vilket visas i Tabell 4. 

Det största och minsta måttet begränsas av de mått som banorna, lagringsfacken eller 

Twistern är byggda för eller kan hantera.  Arla försöker att undvika förpackningar 

som finns i breddklass 3 eftersom denna upptar mer plats i det automatiserade lagret 

än vad det effektiviserar plockarbetet. Lagras de nödvändiga kvantiteterna av artiklar 

med dessa mått in i CMS sker detta på bekostnad av andra artiklar som helt enkelt inte 

får plats i lagringsfacken. De större breddklasserna utnyttjar därmed CMS bättre ge-

nom högre lagringsutnyttjande vilket bidrar till ett effektivare plockarbete. Indel-

ningen av artiklar i höjdklasser sker med anledning av att vissa artiklar kan hanteras 

av CMS men endast ryms i det översta hyllplanet där plockfacken är högre än i övriga 

hyllplan på grund av att CMS saknar tak. Begränsningen 290 mm kommer istället från 

höjden på de våningar där plockarbetaren hämtar artiklarna.  

Tabell 4. Storleksklasser i CMS 

Klass Funktion Min-mått Max-mått 

Breddklass 5 5 st får plats i facket 150 mm 204 mm 

Breddklass 4 4 st får plats i facket 205 mm 290 mm 

Breddklass 3 3 st får plats i facket 291 mm 333 mm 

Höjdklass 1 Ryms i alla hyllplan 80 mm 250 mm 

Höjdklass 2 Ryms endast i översta hyllplanet 251 mm 290 mm 

Formen på förpackningarna är en begränsning eftersom Twistern använder laser som 

sensorer för att veta om det finns artiklar i det fack där Twistern vill lagra in eller 

plocka ut artiklar. Är inte förpackningarna lika stora i över- och underkant missar la-

sern kartongen, vilket visas i Figur 8, och komplikationer kan uppstå då facket anses 

vara tomt. De armar som fälls ut och drar med sig förpackningen får problem att få 

grepp om artikeln i de fall förpackningens form inte är i det närmaste rektangulär. 

 
Figur 8. Avläsning för olika typer av förpackningar 

När CMS hanterar förpackningarna som skall in i systemet utsätts dessa för vissa på-

frestningar. Därmed måste förpackningarna hålla en viss kvalitet i limningar och 

stadga för att inte gå sönder och ställa till problem vid banor eller hantering. Arla har 

exempelvis märkt att vissa förpackningar är för svaga och viker sig eller går sönder 

vid den process då helpallen plockas av lager för lager. Andra problem som har note-



Empiri  

21 

rats är att vissa förpackningar har en högre benägenhet att vara defekta vilket gör att 

utstickande delar kan fastna i transportbanor eller göra att sensorer mäter eller läser av 

fel på grund av att förpackningen blir bredare. Dessa förpackningar är olämpliga att 

lagra in i CMS då det merarbete som krävs är betydande när fel uppstår och placeras 

därför på en plats för manuellt plockarbete där sortering blir mindre resurskrävande.  

Volymen hos artikeln är även det en aspekt som Arla tar hänsyn till. I nuläget placeras 

artiklar som plockas i kvantiteter kring 1,2 pallar/dag in i CMS vilket har visat sig 

vara en bra nivå då det underlättar det totala plockarbetet samtidigt som CMS hinner 

plocka artiklarna innan plockarbetaren befinner sig på slutet av sin runda. Förslag 

ligger dock på att öka detta till kvantiteten två pallar/dag vilket visats fungera vid tidi-

gare försök. Gränsen nåddes vid närmare tre pallar/dag då det krävdes för mycket 

inlagringsarbete sett till effektivitetsökningen och CMS hann heller inte med att lagra 

in och leverera artiklar tillräckligt snabbt. Även fyllnadsgraden i lagringsplatserna 

blev för hög vilket innebar att de artiklar som behövde lagras in för att undvika restor-

der inte fick plats då ett fåtal artiklar tog upp en majoritet av lagringsplatserna. För 

närvarande anser Arla att en fyllnadsgrad mellan 80 och 85 % ger den marginal som 

krävs för att det alltid skall finnas ett ledigt fack till de artiklar som skall lagras in.     

4.2.3 Manuellt plockarbete 
Plockarbetet på Arla startar när de order som ska plockas för dagen frisläpps och görs 

tillgängliga på truckarnas skärmar. När plockaren väljer en order på sin skärm visas 

information om den första artikeln som skall plockas på rundan. Skärmen visar i vil-

ken gång som plockaren skall börja sin plockrunda och vilken plockplats den första 

artikeln är placerad på. När en artikel är plockad bekräftar plockaren och får fram 

nästa artikel och så vidare tills ordern är färdig. På skärmen finns även en färgkodning 

som visar om det är det utskrivna antalet butiksförpackningar eller styckförpackningar 

som skall plockas.  

Artiklarna på ordern är placerade i den ordning som de skall plockas med första ma-

nuella plockplatsen närmast startplatsen och sedan följer plockarbetet ett slingrande 

flöde bort till den gång där de sista manuella plockplatserna är placerade, vilket visas i 

Figur 9. De gångar som inte finns representerade på en plockorder kan plockarbetaren 

köra förbi genom att avvika från det tänkta flödet vid vändpunkterna och istället köra 

till den gång som innehåller nästa plockplats. Efter det att de manuella plockplatsernas 

14 gångar är passerade vänder flödet och i de fall där ordern innehåller lågfrekventa 

artiklar plockas dessa på vägen tillbaka till den automatiserade lagerenheten, hos Arla 

kallad CMS. Det automatiserade lagret har plockat ihop de återstående orderraderna 

och placerat dessa artiklar på en eller flera plockplatser vilka blir de sista stoppen för 

plockaren innan rundan är avslutad.  
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Figur 9. Plockrundans struktur 

När rundan är avslutad lastas kundpostvagnarna av på en avlastningsyta där plockaren 

märker vagnarna med ruttnummer och antalet vagnar som tillhör samma rutt. När 

detta har genomförts är plockarbetarens aktiviteter för färdigställande av ordern avkla-

rade och processen upprepas därefter.     

4.3 Försäljningsdata 
För att kunna undersöka vilka artiklar som är lämpliga för placering i CMS var det 

nödvändigt att analysera försäljningsdata, i detta fall under en månad. Försäljnings-

data presenterades i en Excel-fil innehållande artikelnummer, benämning och antal 

sålda enheter och utifrån den påbörjades bearbetning av data. Bearbetningen genom-

fördes för att kunna urskilja vad som är av intresse för studien och hur informationen 

kan uppfylla rapportens syfte angående resursutnyttjande i lagerverksamheten.
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5 Analys 
I detta kapitel presenteras de analyser som kan fastställas med avseende på insamlad 

teori och empiri. I de tre förstkommande kapitlen presenteras analyser för studiens 

frågeställningar, där det fjärde och sista kapitlet kopplar samman utmaningar och 

hantering.  

5.1 Frågeställning 1 
Studiens första frågeställning ”Vilka utmaningar finns för företag som vill nå ett 

högre resursutnyttjande när de kombinerar manuellt plockarbete med inslag av auto-

matiserat lager?” har besvarats genom empirisk data i form av intervjuer med driftle-

dare med kunskaper om verksamheten som helhet. Insamlad empiri har jämförts med 

befintliga teorier för att sedan analyseras. 

5.1.1 Utmaningar med automatiserat lager 
När valet av automatiserad lagerenhet skall genomförs skapas förutsättningarna för en 

hög utnyttjandegrad i lagerenheten genom att ett antal parametrar överensstämmer 

med företagets lagerverksamhet.  De parametrarna kan presenteras som företagets 

position på marknaden, lagerverksamhetens storlek och systemintegration (Roodber-

gen & Vis, 2009; van den Berg & Zijm, 1999). Utöver dessa parametrar måste lager-

verksamheten utnyttja den automatiserade lagerenheten effektivt och nå en hög ut-

nyttjandegrad genom att syftet, användningsområdet och artikelfloran stämmer med 

de krav som ställs på resursen (Roodbergen & Vis, 2009).  

Arla har en ledande position inom mejeribranschen och anläggningen i Jönköping är 

sedan en tid tillbaka en av Europas mest moderna och högautomatiserade. Med avsikt 

att effektivisera plockningsprocessen och fortsätta att ligga i framkant i utvecklingen 

valde Arla att investera i en automatiserad lagerenhet. För företag i en ledande posit-

ion skapas goda förutsättningar för att genomföra investeringar i liknande storhetsgrad 

genom att det finns tillgång till kapital och kan ha ett mer långsiktigt perspektiv. 

Tack vare sin storlek hanterar och distribuerar kyllagret i Jönköping dagligen artiklar 

till en stor mängd slutkunder inom ett större geografiskt område. Detta skapar stora 

volymer som hanteras dagligen och för att kunna genomföra de dagliga leveranserna 

krävs därmed en omfattande storlek på lagerverksamheten och ett högt utnyttjande av 

resurser. Till skillnad från industrier där lagring av artiklar kan ske under en längre tid 

måste Arlas kunder ta hänsyn till mejeriprodukternas korta livslängd när det läggs en 

order. Varje kund skall ha regelbundna leveranser och skapar därmed korta intervall 

mellan föregående och nästkommande order, vilket medför goda förutsättningar för 

den automatiserade lagerenhetens egenskaper till en effektivisering av plockningspro-

cessen. Genom att verksamheten hanterar stora volymer skapas möjligheten att nå ett 

högt resursutnyttjande i den automatiserade lagerenheten på grund av ett ständigt ge-

nomflöde i lagret. När dessutom produkterna skall levereras i varierande kvantiter kan 

en automatiserad lagerenhet tillämpas med avseende att skapa en effektiv plocknings-

process med hjälp av lagerenhetens konsoliderande aktivitet. 

För att skapa förutsättningar för att utnyttja den automatiserade lagerenheten väl be-

höver lagerverksamhetens system integrerar med varandra på ett tillfredsställande sätt. 

Detta kräver att lagerenhetens mjukvara stöds av företagets befintliga affärssystem 

genom en applikation eller genom att företagets affärssystem installeras i lageren-

heten. Den vanligaste lösningen är att leverantören av lagerenheten tillhandahåller en 
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modul som ansluts till företagets affärssystem vilket även är den lösning som Arla 

använder sig av. När plockorder frisläpps får den automatiserade lagerenheten i 

samma stund tillgång till den information som talar om vilka artiklar som enheten 

skall plocka på respektive order. Modulen inventerar även lagersaldot i den automati-

serade lagerenheten vilket undviker att påfyllning sker som akutinsatser när artikeln 

skulle plockats. När ett artikelsaldo närmar sig noll visualiseras detta på en skärm vid 

inlagringsplatsen och de ansvariga för påfyllning kan lagra in nya artiklar i god tid 

innan brist uppstår. Hade inte lagerenheten varit systemintegrerad finns risk att den 

skapar köer eller restorder som i sin tur påverkar om det är möjligt att nå ett högre 

resursutnyttjande.   

Vid val av lösning ansåg Arla att en automatiserad lagerenhet som hanterar låg- till 

mellanfrekventa artiklar var det alternativ som passade deras lagerverksamhet när det 

gäller position, storlek och systemintegration. Den automatiserade lagerenheten 

plockar ihop delar av order och är anpassad efter flertalet av de artiklar som säljs och 

de datasystem som används, vilket ger förutsättning för att nå ett högt resursutnytt-

jande i den automatiserade lagerenheten.             

En automatiserad lagerenhets syfte i lagerverksamheten kan vara varierande, till ex-

empel att spara lageryta eller att effektivisera plockarbetet (Tompkins et al., 1996). 

Oavsett syfte kan den automatiserade lagerenheten nå en hög utnyttjandegrad om an-

vändningsområdet stämmer väl överens med företagets behov. Arlas behov är att ef-

fektivisera plockarbetet och de använder därför en lagerenhet med korta cykeltider, 

vilket är en fördel för att undvika att den inte hinner plocka de order som förväntas. 

Genom att det är låga cykeltider skapas sällan köer i den automatiserade lagerenheten 

och bidrar därför till att resursen kan utnyttjas väl. 

För att skapa flexibilitet i enhetens lagersystem bör lagerverksamheten ha rätt kapa-

citet sett till dess behov (Gamberi et al., 2006). Det betyder att det skall finnas en ba-

lans som gör att enheten utnyttjas väl samtidigt som det finns viss kapacitet som är 

tillgänglig för variationer i efterfrågan. Arla har valt att fylla lagringsenheten till 80-

85 % i lagringsenheten för att skapa denna balans. Vid en lägre procentsats än vad 

Arla har valt att använda sig av i enheten minskar möjligheten till att utnyttja resursen 

gynnsamt på grund av att för få artiklar hanteras i lagerenheten. Den höga plockhas-

tigheten innebär i detta fall att enheten till stor del av den tillgängliga tiden inte utför 

någon arbetsuppgift.  Om Arla skulle överstiga 85 % sjunker utnyttjandegraden på 

grund av restorder. Dessa skapas när lagringsplatser är upptagna av artiklar som inte 

ingår i en order, medan bristartiklar inte kan lagras in eftersom det inte finns några 

lediga lagringsplatser. Flexibiliteten påverkas av att samtliga automatiserade lageren-

heter har olika former av tekniska begränsningar vid materialhantering. Transportba-

nor, lyftanordningar och lagringsfack kan endast anta vissa storlekar och klara vissa 

påfrestningar vilket innebär begränsningar som mått, tyngd och mängd. För Arla på-

verkar detta resursutnyttjandet genom att vissa artiklar inte kan placeras i den auto-

matiserade lagerenheten som skulle kunna bidra till ett högre resursutnyttjande. 

5.1.2 Utmaningar med manuellt plockarbete 
Manuellt plockarbete är en kostsam resurs för lagerverksamheter och kräver därför att 

plockningsprocessen sker effektivt (Tompkins et al., 1996). Därför är det av stor vikt 

att utnyttja resursens styrkor och minimera svagheternas påverkan för plockarbetet. 

Det manuella plockarbetets styrkor är parametrarna flexibilitet och förmåga att lösa 
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problem innan de får allt för stor påverkan. Svagheterna för resursen är hastigheten 

och fel som kan uppstå på grund av mänskliga faktorn. 

Det manuella plockarbetet anses som en flexibel resurs i plockprocessen för att det går 

att plocka på flertalet olika sätt, med de tekniska hjälpmedel som finns i lagerverk-

samheten. På Arla används så kallat lågplockning, vilket enligt Lumsden (2012) är 

lämpligt när varje order innehåller många orderrader och passar väl in på beskriv-

ningen för Arlas plockningsarbete. Artiklarna finns tillgängliga för plockaren på mar-

knivå och det medför att truckar i kyllagret används som transporthjälpmedel snarare 

än för att utföra lyft. I och med att plockningsarbete sker på marknivå skapas ett flexi-

belt arbetssätt där plockaren kan anpassa orderplockning efter situationen för att und-

vika köer och trafikstockning i kyllagret. Detta skapar förutsättningar för plockaren att 

lösa eventuella problem som uppstår utan att det påverkar de övriga medarbetarnas 

plockarbete. 

Plockhastigheten i det manuella plockarbetet är låg beroende på transportsträckor och 

mängden moment som behöver genomföras för att färdigställa order. Transportsträck-

orna inom lagret är långa och utgör därför en stor del av tidsåtgången för färdigstäl-

landet av order samt att köer bildas vid kritiska områden och bidrar till en lägre 

plockhastighet. För att genomföra ett plock på en order krävs flertalet moment ef-

tersom plockaren måste gå av trucken, plocka artiklarna till rätt kund, gå tillbaka till 

ursprungspositionen och bekräfta plock för att sedan köra till nästkommande plock-

plats. När dessa mindre moment utförs flertalet gånger per plockrunda går mycket tid 

åt som inte tillför värde gentemot slutkunden. Trots att plocket måste bekräftas med 

ett tryck på plockdatorn ger det inga garantier för att rätt kvantitet eller artikel har 

plockats eftersom att inget kontrollhjälpmedel används. Detta medför att vissa 

felplock kommer att passera på grund av den mänskliga faktorn.    

5.1.3 Utmaningar vid kombination av resurser 
När manuellt plockarbete kombineras med en automatiserad lagerenhet är det av stor 

vikt att styrkorna hos respektive resurs utnyttjas samtidigt som dessa styrkor balanse-

ras på rätt sätt. Det innebär att den totala effektiviteten är central snarare än att ut-

nyttja respektive resurs maximalt på bekostnad av hela plockningsprocessen 

(Manzini, 2012). Den automatiserade lagerenhetens främsta styrkor är den höga 

plockhastigheten tillsammans med en låg procent felplock och att lagerytan utnyttjas 

väl tack vare att gångarna mellan hyllorna inte behöver rymma en truck (Frazelle, 

2001). Utmaningar för att nå ett högt resursutnyttjande i lagerverksamheter som 

kombinerar manuellt plockarbete med automatiserade lagereneheter presenteras i Ta-

bell 5. 
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Tabell 5. Utmaningar vid kombination av resurser 

 

Det manuella plockarbetet har sin främsta styrka i flexibiliteten, både i form av den 

stora mängd hjälpmedel som finns att tillgå och i form av plockarbetarens förmåga att 

lösa de problem som uppkommer utan att arbetet helt behöver stanna av (Tompkins et 

al., 1996). För Arla innebär detta att högfrekventa artiklar och artiklar med olika för-

packningsform och varierande förpackningskvalitet placeras på de manuella plock-

platserna. På så vis kan Arla undvika problem som uppkommer på grund av avläs-

ningsproblem eller att artiklar behöver kasseras. 

Den automatiserade lagerenhetens styrkor är framförallt att den färdigställer delar av 

order snabbt och utan felplock (Frazelle, 2001). För att Arla skall kunna utnyttja dessa 

styrkor krävs det att artiklar som säljs i låg- och mellanstora kvantiter placeras i den 

automatiserade lagerenheten. För att få en hög utnyttjandegrad måste Arla finna en 

lämplig plockfrekvens och rätt mängd artiklar för placering i den automatiserade lage-

renheten. I ett optimalt läge skulle samtliga artiklar som finns i kvantiteter av en eller 

två på en plockorder konsolideras av den automatiserade lagerenheten vilket skulle 

innebära att antalet stopp på en plockrunda skulle minskas drastiskt. Det skapar dock 

problem eftersom enhetens lagringsplatser skulle fyllas och antalet olika artiklar 

skulle bli för många. Därför krävs beslutfattning angående vilka kvantiteter och anta-

let artiklar som är mest lämpade för placering i den automatiserade lagerenheten. 

En utmaning när lagerverksamheter skall kombinera manuellt plockarbete med en 

automatiserad lagerenhet är att fatta besluta om vilka artiklar som skall placeras i vil-

ken resurs. Till skillnad från när enbart en automatiserad lagerenhet används så är 

syftet när plockningsresurser kombineras att underlätta den totala plockningsproces-

sen, snarare än att skapa ett högt utnyttjande i enheten (Tompkins et al., 1996). 

Utnyttjandegraden i den automatiserade lagerenheten kan uppnå 100 % genom att 

använda den för de artiklar som plockas mest. 

I Arlas fall levereras högfrekventa artiklarna på fulla lastbärare i form av helpallar, 

vilket gör dessa artiklar otänkbara i den automatiserade lagerenheten trots den ökade 

utnyttjandegraden. Om dessa artiklar skulle vara placerade i lagerenheten skapas onö-

digt arbete i form av att en helpall delas upp för att senare konsolideras igen. Arbetet 

skulle bli tidskrävande, ta upp all kapacitet i den automatiserade lagerenheten vilket 

skulle bidra till restorder och köer för plockningsarbetet. 

En utmaning för Arla är att placera artiklarna i den mest lämpliga resursen, vilket bi-

drar till att antalet plockplatser som besöks per plockrunda minskas och plockarbeta-
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ren behöver inte göra lika många stopp som tidigare. Arlas utmaning ligger även i att 

artiklar skall placeras så att FIFO kan tillämpas, vilket är viktigt när produkterna har 

ett bästföre-datum och därmed kort livslängd. Ungefär 60 % av Arlas sortiment är 

möjligt att placera i CMS med avseende på de begränsningar som finns. För de artik-

lar som är möjliga att lagra in i CMS krävs beslutsfattning angående vilken typ av 

frekvens enheten skall föredra. Det har efter testkörningar observerats att artiklar med 

låg- och mellanfrekventa volymer är lämpade för CMS då det är den volym som mi-

nimerar antalet stopp i lagret som helhet. 

När plockarbete i en lagerverksamhet genomförs är en utmaning att skapa ett flöde 

som bidrar till att underlätta processen. För att flödet skall fungera på ett effektivt och 

säkert sätt bör köer minimeras och korsande färdvägar undvikas (Tompkins et al., 

1996). För att undvika köer och minska väntetider vid plockplatser bör hög- och låg-

frekventa artiklar placeras växelvis i ställagen för det manuella plockarbetet. För Arla 

är detta en särskilt viktig aspekt eftersom ordervågen släpps vid olika tidspunkter och 

samtliga plockarbetare utgår från samma plats. En utmaning är därför att i ett tidigt 

skede sprida ut plockarbetarna genom att plockrundan kan anta olika färdvägar.   

För att skapa en säker arbetsplats för plockarbetarna bör korsande färdvägar undvikas 

och onödigt transportarbete reduceras (Lumsden, 2012). Korsande färdvägar på Arlas 

plockrunda sker främst runt den automatiserade lagerenheten eftersom den är fysiskt 

placerad först i rundan men plockarbetet från enheten sker som avslutning av rundan. 

Detta skapar även onödigt transportarbete eftersom att den automatiserade lagerenhet-

ens båda långsidor måste passeras även om plockrundan inte innehåller något eller 

enbart plock på en av sidorna. Utmaningen för Arla är därför att förändra flödet runt 

den automatiserade lagerenheten och på så vis underlätta arbetet i plockningsproces-

sen. 

5.2 Frågeställning 2 
Studiens andra frågeställning ”Hur kan företag hantera dessa utmaningar för att nå 

ett högre resursutnyttjande?” har besvarats genom att studera empirisk data från fall-

företaget i form av intervjuer och säljdata. För att tydliggöra och sammanfatta vilka 

utmaningar som kan hanteras på vilket sätt presenteras möjliga tillvägagångssätt i 

Tabell 6. 

Tabell 6. Hantering av Arlas utmaningar 

 

Utmaningarna som visualiseras i tabellen förklaras mer ingående i studiens andra frå-

geställning som presenteras i föregående kapitel 5.2.  

5.2.1 Balansera styrkor och svagheter 
För lagerverksamheter som kombinerar plockningsresurser kan hantering ske genom 

att balansera resursernas styrkor och svagheter. De styrkor som skall balanseras är det 

manuella plockarbetets flexibla arbetssätt och förmåga att snabbt lösa uppkomna pro-
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blem utan betydande påföljder, samt den automatiserade lagerenhetens höga plock-

hastighet och plockprecision (Frazelle, 2001). Svagheterna skall tas i beaktning och 

sedan isolera dess följder för att undvika att resterande delar av plockningsprocessen 

påverkas. För det manuella plockarbetet finns svagheter i att det lätt skapas köer när 

det är många plockare, risk för felplock på grund av mänskliga faktorn och kräver 

stora resurser i form av personal och plockningshjälpmedel. Den automatiserade lage-

renhetens svagheter kan ses som att den är relativt oflexibel när fel uppstår och finner 

inga snabba lösningar utan genomför det som den har programmerats till. En ytterli-

gare svaghet kan vara att kontinuerligt underhåll krävs för att behålla enhetens funkt-

ionsduglighet (Frazelle, 2001). 

För att hantera de utmaningar som Arla behöver handskas med när de kombinerar 

manuellt plockarbete med en automatiserad lagerenhet krävs ett holistiskt perspektiv 

vid beslutsfattande. Detta innebär att varje förändring skall ha som syfte att förbättra 

den totala plockningsprocessen och på så vis undvika att en förbättring i någon resurs 

påverkar den andra negativt.   

Det finns flera möjligheter att öka utnyttjandegraden i enbart en av resurserna, men 

det behöver inte gynna det totala plockarbetet som helhet. Om inte helheten tas i be-

aktning kan suboptimeringar ske. Ett exempel på detta är om Arla väljer att öka ut-

nyttjandegraden i CMS med allt för högfrekventa artiklar som bidrar till köer och 

merarbete i form av restorder för det manuella plockarbetet.        

5.2.2 Val av artiklar i respektive resurs 
För att hantera utmaningarna med att placera rätt artiklar i CMS och på så sätt nå ett 

utnyttjande som inte påverkar resterande delar av plockningsprocessen negativt måste 

säljdata analyseras. För att göra det möjligt att hitta dessa artiklar på Arla har de kate-

goriserats med avseende på försäljningsvolym, artiklar som redan är placerade i CMS 

och artiklar som är möjliga att placera i CMS. Artiklar som plockas ofta men med låg 

eller mellanstora kvantiter per plockrunda är lämpliga för en placering i CMS. När 

dessa artiklar har identifierats ställs det krav på hur förpackningarna och måtten är 

anpassade efter vad som begränsar enheten. Vid tidigare observationer har superusers 

på Arla uppskattat att den volym som är övre gräns för artiklar i CMS är tre pal-

lar/dag. Genom att studera försäljningsvolymen över en månad kunde en uppskattning 

göras över vilka artiklar som fanns inom intervallet 1,2 -3 pallar/dag och allt eftersom 

utvärdera om de var applicerbara i CMS. Detta resulterade i att elva ytterligare artiklar 

uppfyllde kraven för att kunna vara en bidragande faktor till en förhöjd utnyttjande-

grad, vilket visas i Tabell 7. 
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Tabell 7. Förslag till nya artiklar i CMS 

 

Intervallet är konstruerat för att utesluta för hög- eller lågfrekventa artiklar, som inte 

är av intresse för CMS. Högfrekventa artiklar skickas på fulla lastbärare och är därför 

inte lämpliga att ha i CMS då det skulle skapa köer och merarbete. Att placera lågfre-

kventa artiklar i CMS bidrar inte till ett högre utnyttjande och tar upp onödig kapacitet 

i enheten. Den kapaciteten skall istället användas för artiklar som oftare innebär stopp 

under en plockrunda. 

För att öka utnyttjandegraden i CMS kan Arla överväga att öka flexibiliteten på vilka 

artiklar som lagras och plockas av lagerenheten. Ett första steg i detta vore att för-

bättra kvaliteten och formen på förpackningarna så att fler artiklar kan hanteras av 

CMS. Om förändringar i förpackningar, i typ av form och kvalitet genomförs medför 

det att CMS kan anta artiklar som varierar stort under olika perioder exempelvis den 

aktuella dagen, veckan, månaden eller i samband med en högtid. Bättre anpassade 

förpackningar kan även göra det möjligt att placera samma artikel för plockning i 

båda resurserna och möjliggöra plock från den resurs som är mest lämpad med avse-

ende på artikelkvantiteten på plockorder. En sådan förändring skulle innebära att an-

talet stopp per runda kan minskas och innebära att CMS och det manuella plockarbe-

tet får ett högre resursutnyttjande. En sådan åtgärd skulle dock uppta fler lagringsplat-

ser än i nuläget eftersom vissa artiklar lagras på två platser. Det kräver därför genom-

tänkta beslut för de artiklar som får lagringsplatser i båda resurserna. 

5.2.3 Förändringar i plockrundan 
För att hantera de utmaningar som finns när en automatiserad lagerenhet skall ingå i 

en plockrunda bör flödet designas för att underlätta plockarbetet och skapa ett natur-

ligt rörelsemönster i lagerverksamheten. Målet bör vara att varje plockplats kan besö-

kas utan onödiga transportsträckor eller korsande vägar för att skapa en resurssnål och 

säker arbetsplats. Ytterligare aspekter som skall tas i beaktning är möjligheten att al-

ternera flödet så att köer kan undvikas och på så vis skapa ett effektivare flöde 

(Tompkins et al., 1996; Hassan, 2002).  

Plockrundan på Arla följer ett s-format flöde genom de fasta ställagen och sedan går 

plockrundan via lagringsplatserna med lågfrekventa artiklar på tillbakavägen till start- 

och slutpunkten. Som sista plockplats finns CMS och där korsar trafiken stundtals 

med utgående och inkommande plockare. Anledningen till att Arla har placerat CMS 

sist i plockrundan är att den ännu inte är uppe i full kapacitet och därför inte hinner 

färdigställa ordern innan första plockaren står vid plockningsfacket. Främst är detta ett 

problem när en ny ordervåg startar eftersom CMS får tillgång till plockningsinform-

Art.nr Benämning Sålda enheter/månad Pall/dag
1824 GOD MORGON FLORIDA 1,0L 4 964                             1,6
7434 YOGGI NY SMAK HÄLSAR PÅ 6x1000G 5 034                             1,6
8000 YOGGI HALL/TRANB 6X1000G 4 945                             1,6
8549 GM TROPISK 1L 3 889                             1,3
8563 GOD MORGON STRAWBERRY 1L 4 055                             1,3
9332 YOGGI LÄTT CIT/VAN 1000G 4 095                             1,3
9333 YOGGI LÄTT HAL/VAN 1000G 3 928                             1,3
9334 YOGGI LÄTT JGB   6X1000G 6 651                             2,1
9335 YOGGI LÄTT KUNGSB  1000G 5 628                             1,8
9337 YOGGI MINI SAMOA   1000G 6 983                             2,3
9341 YOGGI MINI HALLON  1000G 4 839                             1,6
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ationen samtidigt som de manuella plockarbetarna. Detta leder till att CMS inte kan 

ha de konsoliderade artiklarna tillgängliga på plockplats i inledningen av plockrundan 

och köer bildas eftersom samtliga plockare startar samtidigt och följer samma flöde. 

För att undvika köer i början av plockrundan och korsande trafik kan en framtida lös-

ning vara att alternera plock från CMS så att de kan läggas både först eller sist i plock-

rundan. Ett framtida förslag till plockningsflöde för Arla när CMS placeras först i 

rundan och korsande trafik undviks presenteras i Figur 10. 

 
Figur 10. Förslag med CMS först i plockrunda 

Som figuren visualiserar hade denna förändring i plockrundan minskat de korsande 

transporterna i jämförelse med hur nuläget beskrivs i kapitel 4.2. Detta flöde förutsät-

ter att inkommande order blir tillgängliga för CMS tidigare än för det manuella plock-

arbetets ordersläpp. Detta beror på att CMS behöver ett försprång för att den konsoli-

derade ordern skall vara tillgänglig i tid för manuellt plock. En lösning för att hantera 

problemet som uppstår vid ordersläpp när CMS inte har hunnit färdigställa order är att 

med hjälp av lagerhanteringssystemet kunna skjuta upp plock tills den konsoliderade 

ordern är färdigställd. Det skulle medföra att problemet kan isoleras för den första 

rundan vid ordersläppet, vilket är den kritiska tidpunkten för förslaget med CMS som 

startpunkt. 

Ett ytterligare alternativ till plockrunda skulle kunna innefattas av att plock från CMS 

sker sist i flödet som i dagsläget, förslag till plockrunda presenteras i Figur 11. Däre-

mot sker färdvägen från startpunkten direkt till kran 1 utan att runda CMS och skulle 

på så vis minska transportarbetet och den korsande trafiken i lagerverksamheten. 
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Figur 11. Förslag med CMS sist i plockrunda 

 

Risken med detta flöde är att det kan bli ont om plats i ovankant av CMS när trans-

porterna möts med nuvarande lagerlayout. I nuläget kan detta förslag påverkas av 

placeringen för inlagring i CMS och pålastningen av kundpostvagn för det manuella 

plockarbetet, vilket sker i området där mötande trafik sker. Det kritiska området visas 

i form av den röda cirkeln i ovankant av CMS i Figur 11.



Diskussion och slutsatser 

32 

6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av studiens resultat. Vidare beskrivs 

hur studien kunde gjorts annorlunda och vilka begränsningar som infunnit sig. Ka-

pitlet avslutas med slutsatser och rekommendationer, samt förslag på vidare forskning 

inom studiens område. 

6.1 Resultat 
1. Vilka utmaningar finns för företag som vill nå ett högre resursutnyttjande när de 

kombinerar manuellt plockarbete med inslag av automatiserat lager? 

Det första beslutet som måste fattas är vilken typ av automatiserad lagerenhet som är 

lämplig för verksamhetens ändamål. Genom att investera i den enhet som är anpassad 

efter verksamhetens storlek, position och artiklar ges det möjlighet till att nå ett högt 

resursutnyttjande. Det är viktigt att klargöra vilka aktiviteter som den automatiserade 

lagerenheten förväntas utföra och hur hög grad av avancerade tekniker som krävs för 

att den ska kunna uppfylla detta.  

Ur Arlas perspektiv genomfördes implementeringen av deras automatiserade lageren-

het CMS för att den är lämplig för att effektivisera plockningsprocessen och genom 

att den är anpassad för lagerverksamhetens behov av konsoliderade artiklar. En CMS 

var det alternativ som ansågs mest lämpligt på grund av att Arla har artiklar som kon-

sumeras kontinuerligt året om och ger därför möjlighet till att nå en hög utnyttjande-

grad. 

För att kunna nå ett högt utnyttjande i en automatiserad lagerenhet krävs att den inte-

greras väl med företagets affärssystem. På Arla används en modul som är integrerad 

med affärssystemet som är anpassad för CMS och bidrar till att när plockorder fri-

släpps startar plockningsarbetet för enheten. Modulen ser även till att inventera lagret 

och ger signal när artiklar skall matas in för att undvika brister. Detta skapar förutsätt-

ningar för att kunna ha ett högt utnyttjande genom att färre problem och komplikat-

ioner uppstår på vägen. 

För att framgångsrikt kunna kombinera olika typer av resurser i en lagerverksamhet 

måste företaget identifiera vilka styrkor respektive svagheter som resurserna har samt 

hur dessa skall utnyttjas i företagets dagliga arbete. Svårigheten ligger i att kombinera 

fördelarna hos manuellt plockarbete respektive automatiserade lagerenheten utan att 

de beslut som fattas motarbetar varandra och på så vis nå en hög utnyttjandegrad i det 

totala plockarbetet. 

Arlas utmaning ligger i att hitta artiklar med lämpliga kvantiteter för att utnyttja CMS 

väl och som även håller en tillräckligt hög kvalitet på förpackningarna för att klara 

den högre påfrestningen som sker vid automatisk hantering. Placeras rätt artiklar i 

CMS underlättas plockarbetet och antalet stopp på en plockrunda minskar samtidigt 

som CMS hinner färdigställa plockningen innan den manuella plockaren skall hämta 

order på plockplats. Därmed utnyttjas det manuella plockarbetets förmåga att vara 

flexibel i form av att kontrollera kvaliteten på, och hantera ömtåliga förpackningar 

mer varsamt samt att den manuella plockaren kan isolera uppkomna problem utan att 

plockarbetet helt stannar upp. Samtidigt höjs utnyttjandegraden på CMS och dess 

styrka att konsolidera artiklar snabbt och utan felplock skapar ett effektivare totalt 
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plockarbete. På grund av de begränsningar sett till mått, kvalitet och lagringsfack som 

finns vid hantering i CMS tvingas Arla ta hänsyn till andra parametrar än det faktiska 

plockarbetet när artiklar skall väljas ut för plockning i CMS. Lagras artiklar med fel 

form eller dålig förpackningskvalitet in kommer CMS att stöta på problem och stanna, 

vilket utöver att det sänker utnyttjandegraden även kräver resurser för att åtgärda 

felen.  

Med hänsyn till styrkorna och svagheterna hos resurserna i lagerverksamheten och 

begränsningar i CMS har Arla en utmaning i att placera rätt artikel i rätt del av lagret 

för att den skall plockas med hjälp av den mest lämpade resursen. Eftersom Arla har 

begränsad livslängd på sina produkter finns även en utmaning i att kunna placera ar-

tiklarna på ett sätt som gör att hantering enligt FIFO är möjlig. Dessutom skall plock-

ningsflödet designas så att köer undviks vid de högfrekventa artiklarna och på ett sätt 

som gör att komplicerade situationer undviks när en ny ordervåg startar och samtliga 

plockarbetare påbörjar sina rundor. Arlas utmaning är även att planera plockrundorna 

så att de i största möjliga mån genomförs på ett sätt som gör att truckar inte tvingas 

korsa varandras färdvägar. För Arla finns dessa utmaningar främst i början och i slutet 

av plockrundan där CMS är placerad. De manuella ställagen är placerade så att ett s-

flöde kan utnyttjas men eftersom de har plockplatser på båda sidor och placerar ut 

artiklar för orderplock enligt croupiermetoden tvingas flödet att bli cirkulärt runt 

CMS. 

2. Hur kan företag hantera dessa utmaningar för att nå ett högre resursutnyttjande? 

Genom att hitta en balans där respektive resurs styrkor och svagheter utnyttjas på ett 

effektivt sätt kan ett högre resursutnyttjande uppnås. För att skapa en balans måste 

varje beslut fattas så att inte enbart en resurs förbättras utan att helheten bidrar till en 

förbättring. På Arla skulle det krävas relativt lite arbete för att ha en hög utnyttjande-

grad på CMS genom att placera högfrekventa artiklar i enheten, men det skulle inte se 

till att hela plockningsprocessen skapar ett högt resursutnyttjande. Därför måste varje 

beslut fattas med hänsyn till hur det påverkar andra delar av processen.  

Utmaningarna hanteras genom att placera rätt typ av artiklar i respektive resurs i 

plockningsprocessen. Artiklar som plockas ofta men i mindre kvantiteter per plock-

runda placeras i den automatiserade lagerenheten och bidrar till att minska det totala 

antalet stopp i varje plockrunda. De artiklar som plockas i större kvantiteter bör place-

ras i kranlagret där manuella plockare lättare kan hantera plockningen på ett effektivt 

sätt. Om artiklar med högre volymer skulle placeras i CMS skapar det köer och en-

heten skulle allt mer fungera som en vanlig lagerenhet som inte utför någon aktivitet i 

form av plockning. Utöver de volymer som är lämpliga för placering i respektive re-

surs måste det tas hänsyn till att CMS har begränsningar för vilka artiklar som är möj-

liga att placera i enheten. För att hantera utmaningen med CMS begränsningar kan 

förpackningsform och förpackningskvalitet ses över och på så vis göra fler artiklar 

möjliga att placera i CMS. 

En utmaning för att skapa ett högt resursutnyttjande är att ha ett upplägg för plock-

rundan som bidrar till minskade transporter inom lagret. För att hantera denna utma-

ning krävs att Arla antingen ser till att plockning från CMS sker i början av rundan 

eller att förändra färdvägen för att minska transportarbetet. För att kunna genomföra 

denna förändring när plockning från CMS sker i början av plockrundan måste juste-

ringar i lagerhanteringssystemet ske för att göra det möjligt att skjuta upp plock från 
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CMS. Om inte det ändras skapas risker för köbildning och restorder på grund av att 

CMS inte hinner färdigställa alla order vid frisläppning. 

Det är även möjligt att placera artiklar både i CMS och i kranlagret för manuellt 

plockarbete och på så vis öka flexibiliteten vid varierande volymer, vilket också skulle 

kunna bidra till en bättre användning av CMS funktioner. Med hänsyn till hur stora 

kvantiteter av artikeln som ingår i order skulle det vara möjligt att avgöra om den ska 

plockas i CMS eller i kranlagret för det manuella plockarbetet. När artiklar placeras i 

båda resurserna skulle det dock innebära att de tar upp dubbelt så mycket plats och 

kräver därför mer lagringsutrymme. Det behöver därför fattas beslut kring vilka ar-

tiklar som är lämpliga att lagra i båda resurserna med hänsyn för tillgänglig kapacitet.   

6.2 Implikationer 
Studien behandlar teorier angående automatiserade lagerenheter och hur dessa kan 

kombineras med manuellt plockarbete, vilka sedan jämförts med data som har fram-

kommit genom en fallstudie. Detta har utförts för att påvisa hur lagerverksamheter 

kan hantera de utmaningar som uppkommer vid en kombination av automatiserade 

lagerenheter och manuellt plockarbete och därmed nå en hög utnyttjandegrad.  

Den främsta praktiska implikationen är att företagen måste ha ett holistiskt perspektiv 

på verksamheten när beslut fattas angående hur respektive resurs skall användas för 

att utnyttjandegraden i det totala plockarbetet skall öka. Resursernas respektive styr-

kor skall balanseras och användas för att tillsammans effektivisera och underlätta la-

gerverksamhetens processer. En annan praktisk implikation är hur företag kan tänka 

när de skall besluta vilka artiklar som skall plockas med respektive resurs och hur 

plockrundan bör designas för att underlätta plockarbetarnas arbete genom ett funge-

rande arbetsflöde.  

Studiens teoretiska implikationer består av att resultatet behandlar de luckor som finns 

i teorin angående lagerverksamheter som kombinerar automatiserade lagerenheter 

med manuellt plockarbete. Dessa båda resurser hanteras i nuläget ofta var för sig i 

befintlig teori.   

6.3 Begränsningar 
Studien har genomförts genom att en teoretisk kunskap har byggts upp med hjälp av 

litteraturstudier vilka följdes av att teorin jämförts med en fallstudie bestående av in-

tervjuer, observationer samt dokumentstudier.  För att komplettera samt bekräfta in-

formationen som samlats in i fallstudien har telefon- och mailkontakt använts för att 

verifiera empirin. Genom kommunikationen har även avstämningar skett, för att be-

kräfta att resultat och slutsatser som tagits fram är realistiska att genomföra.  

Trovärdigheten i studien har säkrats genom att de fyra trovärdighetskomponenterna 

som behandlas i kapitel 2.7 har använts. Reliabiliteten har uppnåtts genom att de me-

toder som skulle användas har följts samt genom att erkänd teori har stått för studiens 

teoretiska grund. Den externa reliabiliteten uppnås genom generaliserbara slutsatser 

som skapar förutsättningar för andra lagerverksamheter än fallföretaget att utnyttja 

studien. Den interna validiteten har styrkts genom att dataanalys har skett genom 

mönsterpassning mellan teori och empiri samt att de slutsatser som dragit faller inom 

ramen för studiens formulerade syfte.  Begreppsvaliditeten har skapats genom att frå-
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geställningarna har kopplats till studieobjekten och triangulering har använts vid in-

samling av teori och även för att bekräfta fallföretagets problemområde.    

Studiens slutsatser kunde underbyggts om fallstudie hade genomförts på mer än en 

lagerverksamhet och att insamlad data hade varit baserad på fler månaders försäljning 

för att skapa underlag för en djupare analys.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Studien visar att ett högre resursutnyttjande i en automatiserad lagerenhet kan nås 

genom att hela lagerverksamhetens arbetsprocesser analyseras och anpassas för att 

skapa goda förutsättningar för lagerenhetens funktion i lagerflödet. Vid investering i 

ett automatiserat lager skall produktens egenskaper vara centrala för vilken typ av 

enhet som köps in och implementeras i lagerverksamheten. För att underlätta en för-

bättrad utnyttjandegrad utan suboptimeringar är lagerenhetens mjukvara och främst 

dess förmåga att interagera med företagets affärssystem och lagerhanteringssystem av 

stor vikt. Detta för att informationsflödet ska fungera och för att se till att de funkt-

ioner som krävs för att gynna det totala lagerarbetet finns tillgängliga i systemet.  

För att det operativa plockarbetet skall fungera behöver företaget hantera de utma-

ningar som kommer med att identifiera och balansera respektive resurs styrkor och 

svagheter, de begränsningar som finns i den automatiska lagerenheten och kring ar-

tiklarnas placering i lagret. Styrkorna och svagheterna för en automatisk lagerenhet 

kan vara olika beroende på vilken typ av lagerenhet som väljs. I studien används en 

typ som konsoliderar orderrader med hög arbetshastighet vilket innebär att syftet med 

den är att antalet stopp på plockrundan skall minskas och på det sättet underlätta det 

manuella plockarbetet. I det fallet är det valet av artiklar, främst med hänsyn till 

plockningskvantitet, i den automatiska lagerenheten som påverkar utnyttjandegraden i 

enheten och genom avvägningar mot det manuella plockarbetet skapar förbättringar 

även för plockaren. Vid andra typer av automatiska lagerenheter kan exempelvis er-

gonomi eller att förenkla artiklarnas tillgänglighet vara lämpligare parametrar att ta 

hänsyn till vid artikelplacering.  

Genom att ha identifierat de utmaningar som påverkar resursutnyttjandet i ett auto-

matiserat lager, för manuellt plockarbete, för företag som kombinerar automatiserat 

lager med manuella plockarbete samt hur dessa kan hanteras uppfylls studiens syfte: 

Att undersöka vilka utmaningar som finns för företag som kombinerar inslag 

av automatiserat lager med manuellt plockarbete och hur dessa kan hanteras 

för att nå ett högt resursutnyttjande. 

6.5 Vidare forskning 
Problemområdet i form av manuellt plockarbete i kombination av automatiserade 

lagerenheter är ett relativt outforskat område. Därmed skulle vidare forskning inom 

området kunna behandla andra varianter av automatiserade lagerenheter än den vari-

ant som har undersökts i studien. Det kan vara betydande skillnader mellan olika vari-

anter i avseende på begränsningar och hur väl artiklar är applicerbara för respektive 

verksamhet. Om en flerfallsstudie tillämpas kan det vara möjligt att identifiera fler 

utmaningar och andra sätt att hantera dessa på. Det kan även vara lämpligt att jämföra 

dessa tillvägagångssätt mellan olika verksamheter för att undersöka likheter och skill-

nader.
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