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Abstract 

The purpose of this report has been to investigate the possibilities of automating the 

inventory process with the help of drones as well as investigating how this can make the 

inventory process more efficient. Furthermore, the report will highlight the specifications 

that a drone would have to meet in order for this to be possible at all, as well as investigate 

how this could lead to a more effective inventory process and minimizing the risk of 

accidents that occurs during the inventory process. The structure of the report consists of 

different specifications that are presented where the authors selected requirement 

specifications which are considered most suitable based on the chosen theory and empirical 

studies. In order to answer the purpose of this assignment, there were a few questions that 

needed some research in order to find relevant answers where four companies were 

interviewed. With these questions, we would be able to get an idea of how the inventory 

process looked at different companies and what difficulties they experienced in the 

processes. All the interviewed companies often experienced common problems in their 

inventory processes and told the authors that an automated solution was something to be 

expected in the near future. Furthermore, they considered that the inventory process was 

time-consuming and a non-value-creating activity where one could put the resources 

elsewhere if there was a drone able to perform the expected work because of, despite the 

fact that the inventory was considered to be non-value-creating, it is still an activity that 

must be performed since it is a legal requirement, but also to maintain a high level of service 

and good delivery ability. Furthermore, a plan for how the drone should work is presented 

and how it possibly would make the inventory process more effective and minimize the risk 

of accidents that can occur on goods and staff. The authors believe that the technology for 

achieving this is available, but it is more about using the technology and designing the 

warehouse to make this as optimal as possible. Furthermore, the authors believe that it will 

take time until it can be fully automated and will initially, have to be supplemented with 

support from the human factor. 

Keywords: Inventory counting, Inventory Record Accuracy, Drone, Automation 
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Sammanfattning 

Syftet med den här rapporten har varit att undersöka möjligheterna att automatisera själva 

inventeringsarbetet med hjälp av drönare. Rapporten ska lyfta fram vilka kravspecifikationer 

en drönare skulle behöva uppfylla för att detta ens skulle kunna vara möjligt överhuvudtaget 

samt undersöka på vilket sätt detta kan medföra effektivisering av inventeringsprocessen 

och minimera risk för olyckor. Rapportens uppbyggnad består utav att olika 

kravspecifikationer presenteras enskilt från drönaren i den teoretiska referensramen som 

sedans knyts samman i analysen där författarna presenterar de utvalda 

kravspecifikationerna som kan anses vara mest lämpliga, baserat på vald teori, empiri och 

avgränsningsområdet. För att kunna besvara vårt syfte så fanns det en del frågeställningar 

som behövde svar, där fyra företag intervjuades. Med dessa frågor kunde det skapas en 

uppfattning kring hur inventeringsprocessen såg ut hos olika företag idag och vilka 

svårigheter man upplevde i samband med processerna.  

Det noterades snabbt att alla involverade företagen upplevde gemensamma problem vid 

sina inventeringsprocesser och ansåg att en automatiserad lösning var något att vänta sig 

inom en snar framtid. De ansåg att inventeringsprocessen var tidskrävande och en icke 

värdeskapande aktivitet där man kunde lägga resurserna på annat. Trots att inventeringen 

ansågs vara icke värdeskapande, så är det fortfarande en aktivitet som måste utföras delvis 

för lagkrav men även för att kunna behålla hög service nivå och leveransförmåga.  

Vidare lyfts det fram i rapporten hur en möjlig körplan med drönare kan se ut, hur denna 

möjligtvis kan effektivisera arbetet och den reducering av risk för olyckor som sker på gods 

och personal i samband med inventeringen. Författarna anser att tekniken för att kunna 

uppnå detta finns tillgänglig, utan det handlar mer om hur man använder tekniken och 

utformar miljön som drönaren ska verka i för att det ska bli så optimalt som möjligt. Vidare 

drogs slutsatsen att det kommer att ta tid tills detta kan helautomatiserats och kommer till 

en början behöva kompletteras med stöd från den mänskliga faktorn.  

Nyckelord: Inventering, Lagersaldo, Drönare, Automatisering 
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Begreppslista 

 

Denna begreppslista ska översätta respondenternas olika begrepp som kan förenkla 

läsandet. Därför presenteras dessa begrepp med översättande definitioner för att öka 

förståelsen för läsaren. 

ABC-klassificering – Gruppera/differentiera artiklar från varandra oftast baserat på dess 

värde ekonomiska värde och värde för företaget  

Behovsstyrd – Styrs utav efterfrågan 

Blå låda – En sorts låda/behållare som oftast innehåller material som försörjer produktion 

ex. vid montering 

BOM – Bill of materials, en strukturlista som innehåller vilka artiklar som ingår i slutprodukt 

Dubbelplats – Två pallplatser som är bredvid varandra för en och samma artikel. Detta finns 

oftast för artiklar som hög omsättningshastighet 

Ekonomisk inventerare – En sorts intern befattning (Fordonkomponentföretag 2) på en 

inventerare som utför den typ av inventering som företaget kallar ekonomisk inventering. 

Ekonomisk inventering – Inventeringen styrs av systemstöd som baserar artiklarna på deras 

värde genom en ABC-klassificering. Ex. A artiklar har högre inventeringsfrekvens än C 

artiklar.  

EU pall – En sorts lastbärare (pall oftast gjord av trä) som har måtten 1200x800 millimeter 

Fel expedition – När en lastbärare har hamnat på fel plats  

Flagga – En etikett med streckkod som innehåller information bl.a. artikel nummer  

Kolli – En detaljistförpackning som finns på en pall 

K-pall – En Eu pall (lastbärare), med mått 1200x1200 millimeter  

Pall ID – Information som finns i streckkoden, den finns främst för att kunna spåra just den 

specifika pallen genom hela försörjningskedjan  

Plast-Pall – En sorts lastbärare (pall av plast) som har måtten 1200x800 millimeter 
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Plockare – Den person som plockar ihop en order 

Saldoavvikelse – En differens av mängd artiklar (saldo) som ska finnas i företaget 

Servare – Den person som kör höglyftaren och ”servar” dvs. försörjer med efterfrågade 

varor 

Service/höglyftare – En skjutstativstruck som kan hantera både sjö pall och EU pall på olika 

höjder  

Sjö-Pall – En sortslastbärare (pall) som har måtten 1200x1000 millimeter  

Torgplats – Fyra pallplatser i rad eller två och två mittemot varandra, används oftast för 

artiklar med hög omsättningshastighet  

Truckinventering – En typ av inventering som görs på datorn som finns på trucken 

Trä-Pall – En sorts lastbärare (pall av trä) som har måtten 1200x800 millimeter 
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 Inledning 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en introduktion till ämnet författarna skriver om samt 

vilket område som ska undersökas. I problembakgrunden diskuteras ämnet för att sedan 

beskriva syftet med rapporten samt ge läsaren förståelse om varför rapporten har gjorts.  

 Bakgrund  

 Lager 
Ett känt fenomen inom logistiken är minimering av lager och att det är en form av slöseri där 

försök mot ett mer JIT (just in time) arbetssätt görs som förknippas med att man arbetar mot 

0 kapitalbindning (Chikán, 2007). JIT är ett arbetssätt som man med hjälp av olika tekniker, 

verktyg och principer ska kunna producera och leverera produkter i små kvantiteter med 

korta ledtider för att möta kundens behov på den tid då behovet uppstår (Pheng & Shang, 

2011).  Själva JIT-filosofin syftar på ett arbetssätt där artiklar/varor ska produceras och 

levereras i den tid de efterfrågas, inte tidigare eller senare vilket bör generera i mindre 

lager/lägre kapitalbindning då de används i samma veva som de mottas (Chikán, 2007).  

JIT filosofin anser att lager är en typ av slöseri (Bonney & Jaber, 2011). För vissa innebär lager 

slöseri, risker och kostnader i form av kapitalbindning som många företag idag försöker att 

undvika. För andra företag däremot, är ett lager en förutsättning för många att kunna 

erbjuda kunder det dem vill ha, som exempelvis kortare ledtider och höga servicenivåer. 

Rent generellt så har lager och kapitalbindning fått ett dåligt rykte och de fördelar som lager 

genererar har hamnat i skuggan av JIT filosofins fördelar (Chikán, 2007).  

Fyllnadsgraden är en av många fördelar som hamnar i skuggan av JIT. Fyllnadsgraden går 

även hand i hand med påfrestning av miljön. Därför är det viktigt att nämna då JIT innebär 

en strävan att uppnå 0 i lager medför detta med minskade lagernivåer. Konsekvensen av 

detta blir lägre fyllnadsgrader och mer frekventa transporter, vilket kan orsaka en stor 

påfrestning på miljön i längden (Bonney & Jaber, 2011). Ett större lager kan generera i lägre 

transportkostnader då det blir mindre frekventa transporter. Ytterligare en fördel som lager 

erbjuder är en större möjlighet till högre fyllnadsgrader i transporterna då godset kan 

placeras i lager (Björklund, 2012:97). Detta medför alltså mindre frekventa transporter och 

på så sätt kan belastningen på miljön bli mindre.  
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Det kan finnas flertal fördelar med lager. Oundvikliga störningar som förekommer längs 

försörjningskedjan så som plötslig brist på material, stopp i produktion eller försenad 

transport kan ”räddas” med hjälp av ett lager (Mattsson, 2007a).  

I sådana avseenden medför lager som en frikopplingsfunktion som gör att dessa plötsliga 

störningar och brister kan undvikas. Detta minimerar beroendeförhållandet av 

synkronisering mellan alla parter längs försörjningskedjan vilket kan vara svårt att 

upprätthålla när många olika leverantörer är involverade. Frikopplingen leder till att 

produktion och konsumtion fortfarande kan ske, så att kapacitetsutnyttjandet kan bli 

jämnare och högre vilket JIT inte kan bidra med i samma utsträckning som när man har ett 

lager (Conway et al., 1988). Saldoavvikelser är dock inget företag lyckas komma undan helt 

med i praktiken men även bl.a. missnöjda kunder, svinn eller inkurans vilket i princip är 

oundvikligt (Mattson, 2003b) . 

Med ett lager kan man i en stor utsträckning oftast fortsätta arbeta trots att dessa störningar 

uppstår och ”hålla liv i arbetet” tills störningen/problemet är åtgärdat (Bonney & Jaber, 

2011).  

Med andra ord kan ett lager säkerställa materialtillgången vilket i sin tur kan genera i en 

högre kontroll och flexibilitet (Chikán, 2007). Lager kan leda till en bättre leveransförmåga, 

kortare ledtider, snabbare svar mot efterfråga men även bättre servicenivå gentemot kund 

(Cannella et al., 2015). Viktigt att nämna är att goda kundrelationer är en minst lika viktig 

faktor att upprätthålla. Genom att inte ha sena leverans till kund pga. brist på material och 

dylikt så kan man se till att man fortsätter tillfredsställa kunden.  

Ännu en fördel som lager kan bidra med är kvantitetsrabatt som oftast kräver en högre 

orderkvantitet än köp i små kvantiteter (Mattson, 2003b). Även antal transaktioner kan 

reduceras, dvs. antal gånger en inköps-order läggs, en order bekräftas, faktureras, betalas 

etc. Även dessa transaktioner är en kostnad för företaget och ökar vid mer frekventa inköp 

(Mattsson, 2007a) 

Skulle någon av dessa transaktioner innebära pappersanvändning är detta ytterligare ännu 

mer belastning på miljön. Lager kan alltså vara en del som bidrar till bättre 

lagertillgänglighet/materialåtgång, leveranstider, flexibilitet, kontroll leveransprecision, 

leveranssäkerhet och reducera miljöpåfrestningen (Bonney & Jaber, 2011). Det kan dock 

kräva att underhålla lager och dess logistik. 
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Nya teknologiska lösningar utvecklas i försök att effektivisera logistiken i lager så som ex. 

bättre tillgång till information i lager och dess saldo (Trappey et al., 2004). Detta kan leda till 

att företag lyckas minimera avvikelser och onödiga lagernivåer. En pådrivande faktor till att 

logistik är under ständig utvecklig är för att samhället och industrin ställer krav på mer nya 

och bättre saker, vilket leder till kontinuerligt arbete att utveckla och ta fram teknologi för 

att uppnå mer effektiva lösningar (Lumsden, 2012:17-18). Exempelvis automatisering, har 

många gånger kunnat bidra med att svara snabbare på efterfrågan på ett kostnadseffektivt 

och snabbare sätt samt med högre kvalitet. Samtidigt slipper människan utföra ett tungt 

arbete som nu istället kan ersättas av en robot. Inventeringsavvikelser har visats sig vara en 

drivande faktor för ineffektiv logistik och försämrad prestation på långsikt (Lee, Cheng, & 

Leung, 2009). Potentiella konsekvenser av saldoavvikelser kan vara antingen att man har för 

mycket i lager än vad man har förväntat sig eller har för lite. Detta kan medföra i högre 

kapitalbindning samt förhöjda lagerkostnader eller i försämrad servicenivå gentemot kund 

men även lägre produktivitet då produktion kan stå still pga. brist på material. En försämrad 

servicenivå resulterar i missnöjda kunder vilket i slutändan kan generera i tappade 

marknadsandelar (Kök & Shang, 2014).  

 Inventering och lagersaldo 
Många stora företag upplever idag ett stort gemensamt problem i samband med 

inventeringen där inventerarna stöter på flertalet utmaningar, främst den tidsmässiga 

aspekten (Xu et al., 2017). Inventering är en tidskrävande arbetsuppgift som i många fall 

utförs med papper och penna, där inventeraren räknar manuellt de kollin som finns och 

skriver ner antalet på inventeringsanmodan. Detta gäller även enhetslaster så som pallar, 

som finns på högre höjder i pallställ. Det nya antalet matas in i lagerredovisningssystemet 

där antalet före och efter inventeringen jämförs av systemet. I samband med detta dyker 

eventuella avvikelser upp. 

Avvikelser på registrerat saldo kan bero på att personal har inventerat fel eller matat in fel 

saldo (Arnold et al., 2001:344). Vidare så utgår de flesta företag från att logistiksystemet 

utger korrekt saldo (Lee et al., 2009).  

Enligt Raman et al., (2001) så kan mer än 65 % av de lagerförda artiklarna ha en inkorrekt 

saldoinformation och ge någon form av avvikelse.  

Bakomliggande orsaker kan exempelvis bero på bristande processer, felhantering vid 

inkommande gods eller fel hos leverantör. Den mänskliga faktorn kan vara en stor 
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bidragande orsak till inkorrekt saldoinformation. Detta då personal exempelvis kan ha räknat 

fel vid inventeringen (Arnold et al., 2001:344-346). Inventeringsarbetet är även i många fall 

tidskrävande och inte positivt till ett optimalt resursutnyttjande och dessutom kan ge 

bristande saldokvalitet samt skadat material.  Avvikelser i lagersaldot är ett vanligt 

förekommande problem där företagen har förlitat sig på att människan har inventerat 

korrekt och gjort en korrekt inmatning av saldot (Lee et al., 2009).  

Studier visar att vid en manuell inmatning av saldo har en felfrekvens på 1 av 300 (Osman & 

Furnes, 2000). 

Genom att försöka minimera de manuella uppgifterna i inventeringsprocessen och ersätta 

detta med ett automatiserat så vill man ha ett mer korrekt saldo med mindre felfrekvens. En 

sådan förändring kan ske exempelvis genom att implementera streckkoder som innehåller 

nödvändig information så som ex. antal artiklar. En avläsning av dessa kan ge ett mer precist 

saldo och minimerar risken av saldofel. Den ovannämnda felfrekvensen som var 1 av 300 kan 

uppfattas som låg. Dock är denna felfrekvens hög i jämförelse med den felfrekvens som 

studien demonstrerar vid scanning. Att utnyttja streckkoderna och scanna dessa så visar 

studien på att felfrekvensen är 1 av 2 000 000 (Osman & Furnes, 2000).   

Ett mer precist och korrekt lagersaldo kan genera i högre effektivitet (man slipper lägga 

resurser på aktiviteter som att ex. korrigera inkorrekt lagersaldo eller leta efter saknade 

varor) gällande lagerhantering. Man kan även skapa bättre prognoser och påfyllningar som 

medför bättre lagernivåer, som i sin tur kan ge ökad servicenivå (Hardgrave et al., 2013). 

Ett högt antal streckkodsscanningar utförs manuellt främst i stora lager med många 

pallplatser, artiklar och en hög omsättningshastighet. Vid högomsättningshastighet (artiklar 

som går ut och in från företaget inom loppet av några timmar eller dag) av artiklar kan det 

även kräva att företagen är tvungna att utföra streckkodsscanningen manuellt flera gånger 

per dag, vilket kan resultera i en oftare inventering där arbetet blir väldigt tidskrävande (Xu 

et al., 2017).  

Genom att hitta ett alternativt sätt att delvis automatisera inventeringen med hjälp av en 

drönare som kan scanna artiklarna och möjligtvis effektivisera inventeringsprocessen. I 

artikeln Drone Ready (Pons, 2014) är det uppskattat att en drönare arbetar snabbare och 

mer effektivt än människan som arbetar med en handscanner och en lift för att kunna 

komma åt pallar och utföra inventeringen.  

Artikeln nämner även att en drönare kan vara 100 ggr snabbare och 100 ggr mer 
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energieffektiv än att använda exempelvis en 100 kg lift eller truck för att en människa som 

väger 80 kg ska komma åt pallar med en hand-scanner som väger cirka 0,8 kg. Även större 

företag som Amazon, Google och Wal-Mart undersöker möjligheterna och utför tester för 

att se om en drönare ska kunna utföra inventeringsarbetet åt dem (Weissbach & Tebbe, 

2016). Användning av drönare vid inventering kan möjligtvis reducera avvikelser, förbättra 

saldokvaliteten, öka effektiviteten, minska utförandet av farligt arbete (anställda befinner sig 

på höga höjder) samt öka resursutnyttjandet av genom att fokusera på mer viktigare och 

behövligare områden inom företaget.  

 Problemformulering  

Ett typiskt lager kan ha tusentals hyllor där artiklar omsätts i olika hög takt. Dessa 

enhetslaster (pallar) innehåller artiklar som måste inventeras. Företaget måste hålla god 

kontroll på vad som kommer in och hur mycket som lämnar byggnaden för att kunna 

upprätthålla ett korrekt lagersaldo. Inventering kan därför vara ett arbete som inte endast 

utförs veckovis men även på daglig basis.  

Vikten av ett korrekt lagersaldo är stor då potentiella konsekvenser av ett bristande sådant 

kan vara stora och kosta företaget mycket. Saldoavvikelser är i praktiken inget företag lyckas 

undvika till 100 procent och olika konsekvenser av detta kan vara: missnöjda kunder, 

förseningar, inkurans, stillastående produktion eller för mycket kapital är bara några få av 

(Cannella et al., 2015). Inventering är ett sätt att försöka upprätthålla ett korrekt lagersaldo 

(Mattson, 2003b). Många företag upplever idag en problematik kring inventeringsarbetet, 

att det är i många fall en tidskrävande arbetsuppgift som utförs manuellt.  

Många företag upplever svårigheter med att upprätthålla ett korrekt lagersaldo där den 

mänskliga faktorn oftast ligger till grund för att dessa felaktiga saldon uppstår exempelvis 

genom att ha matat in fel data. Möjligheten undersöks att ersätta den mänskliga 

faktorn/människan med en automatiserad lösning (drönare) för att kunna få ett mer precist 

saldo och minimera riskerna för att fel begås samt även effektivisera de riskfyllda 

inventeringsarbetet då företag upplever detta ett tidskrävande arbete och ineffektivt 

resursutnyttjande. 

Ett exempel på en väldigt vanlig inventeringsprocess kan vara att slut ta papper och penna 

och manuellt skriva ner antal artiklar på lappen. Detta utsätter lagersaldots säkerhet då 
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inventeraren kan enkelt räkna fel och därmed skriva fel på pappret. Även de pallar som står 

på höga pallställ med flera våningar, måste inventeraren kunna komma åt vilket ofta görs 

med hjälp av en stege, någon form av sax-lift eller truck. Detta för att kunna komma åt 

enhetslasten och beräkna antalet artiklar på pallen eller få tillgång till data som står på 

etiketten (som finns på pallen) och avläsa denna med en scanner. Att arbeta med in och 

uttag av pallar på höga höjder kräver mycket tid (Jonsson & Mattsson, 2011:71-75). Det kan 

också vara en väldigt farlig arbetsuppgift pga. av att personal kan strunta i de regleringar 

som finns och exempelvis åka upp på höga höjder med hjälp av en truck. Vidare så kan detta 

även generera i bl.a. större mängd av förluster, då denna process är väldigt tidskrävande 

samt innebär en ökad risk för skador både på människan och artiklarna. Det kan även 

generera i ett lägre resursutnyttjande speciellt om denna process ska utföras i större lager 

(Xu et al., 2017). När inventeraren väl har kommit åt den önskade streckkoden på en stängd 

pall skriver denna ner antalet som står på streckkoden (etiketten) på en lista eller scannar 

denna manuellt och upprepar samma process vid varje inventeringstillfälle. Denna process 

som möjligtvis hade kunnat effektiviseras genom en delvis automation där en drönare utför 

inventeringsarbetet. Författarna gör alltså en undersökning av möjligheten där drönare kan 

utföra inventeringsarbetet och möjligheten att förbättra/effektivisera denna arbetsuppgift 

samt minimera risk för olyckor.   

Frågan är då vilka kravspecifikationer som krävs för att en drönare ska uppfylla de 

arbetsuppgifter som krävs för att möjligtvis kunna sköta inventeringsarbetet och hur ska 

detta effektivisera inventeringsarbetet än det sätt som inventeringen utförs på idag. 

Författarna vill även undersöka hur denna ändring kan minimera risken för olyckor. 

Ytterligare en aspekt som lyfts fram är även vilka krav som sätts på människans arbetssätt 

för att detta ska kunna fungera (att drönaren utför inventeringen). De frågeställningar som 

denna examensrapport ska besvara på är följande: 

 Vilka kravspecifikationer behöver en drönare uppfylla för att kunna utföra 

inventeringsprocessen? 

 Hur skulle en drönare kunna effektivisera (i jämförelse med dagens inventeringssätt) 

samt minimera risker för olyckor i samband inventeringsprocessen? 

 Hur påverkas människan (vad gäller arbetssätt och arbetsuppgifter) i samband med 

drönaren? 
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 Syfte  

Rapporten belyser den problematik som många större företag idag med stora lager upplever 

vid inventeringsarbetet och de ständigt förekommande avvikelserna som uppkommer i 

samband med en inventering. Dessa avvikelser behöver hanteras genom tidsödande 

inventering och trots detta fortsätter det att uppkomma.  

Syftet med vår rapport är att undersöka möjligheten att kunna inventera med hjälp av 

drönare och vad som krävs för att detta ska fungera. Författarna kommer att se över 

möjligheterna vad gäller en teknisk automatiserad lösning (drönare) som är ett innovativt 

förslag som författarna tror kan medföra att inventeringsarbetet effektiviseras. Vidare är 

syftet att undersöka hur inventeringsprocessen går att effektivisera, minimera i risk för 

olyckor och se över vad människans nya roll blir.  

 Avgränsningar 

Författarna har valt att avgränsa sig inom ett visst område för att inte riskera att rapporten 

dras åt det tekniska hållet istället för det logistiska hållet. Detta innebär att författarna har 

valt att avgränsa genom att inte lägga djupare fokus på vilket sorts gods drönaren ska 

inventera och på utan har avgränsat sig inom att godset ska ligga på pallar. Även drönarens 

tekniska aspekter (ex. vilken temperatur den orkar flyga i) samt affärssystem/datasystem 

som ska få alla komponenter att fungera och kommunicera med varandra har författarna 

gjort en avgränsning på, D.v.s. datasystem som ska sätta ihop navigeringssystem, samt 

koordinera streckkoderna i samband med avläsningen. Författarna har även valt att avgränsa 

sig från de tekniska aspekterna generellt. Detta för att rapporten inte ska bli allt för stor, 

spretig och teknisk. Dock så har vissa tekniska aspekter som anses vara av stor relevans 

berörts som exempelvis navigering och WLAN nätverk. Dessa har dock inte berörts på en 

detaljerad nivå utan har enbart gjorts för att kunna sammanväva det i analysen och kunna 

presentera de delar som författarna tror krävs för kravspecifikationen. En djupare forskning 

av dessa delar har undvikts främst pga. att författarna har valt att studera detta ämne och 

endast fokusera på de logistiska aspekterna snarare än de tekniska. 
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 Metod  

I detta kapitel redovisas det tillvägagångssätt och metodik som ligger till grund för arbetet 

för att uppnå syftet. Kapitlet behandlar informationsinsamlingen samt hur kvaliteten på 

innehållet ska säkerställs. Syftet med detta kapitel är att läsaren ska få djupare förståelse 

hur författarna har gått tillväga för att uppnå syftet med rapporten. För varje delavsnitt 

berättas kort hur författarna har använt just den metoden åt informationsinsamlingen.  

I slutet av detta avsnitt sammanfattas de olika delavsnitten för att presentera det 

tillvägagångssättet som använts på en djupare nivå för att ge läsaren en bättre förståelse 

hur informationsinsamlingen har gått till. 

 Ansats 

Det finns båda kvalitativa och kvantitativa metoder som man kan använda sig av vid 

utformning av en studie som denna. Denna rapport är utav en kvalitativ metod då rapporten 

består centralt av verbal form och inte utav numerisk form som oftast är den centrala delen i 

en kvantitativ studie. Det kan ses som den mest grundläggande distinktionen mellan dessa 

två tillvägagångssätt (Denscombe, 2000:203-205). Den kvalitativa metoden kan uppfattas 

som tidskrävande då den kan kräva att gå igenom mycket material så som observationer, 

rapporter och intervjuer m.m. som sedan ska omvandlas till egen text. Denna metod är dock 

mycket lämplig vid detaljerade beskrivningar som är nödvändiga för att uttrycka olika 

situationer och dess komplexitet som möjligtvis inte går att täcka enbart med siffror 

(Denscombe, 2000:205-207). Då denna rapport består mycket av detaljer och beskrivningar 

av olika tillvägagångsätt, scenario m.m. är den kvalitativa metoden bäst lämpad för denna 

studie utifrån författarnas beslut.  

 

 Datainsamling 

Det finns olika datainsamlingsmetoder som kan bidra till olika typer av information. Två olika 

sorters av data har använts för att söka efter information. Dessa två är primärdata och 

sekundär data (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011:87).  
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 Sekundärdata 

Sekundärdata innebär den data eller information som finns tillgänglig och existerande sedan 

tidigare genom att någon annan har samlat in ex. ett företag och finns tillgänglig för oss att 

ta del av. Det är fakta som kan tas för att bilda mer förståelse för ämnesområdet som 

studeras (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011:88).  

Författarna har gjort litteraturstudier via Högskolan i Skövdes bibliotek, stadsbiblioteket i 

Skövde samt stadsbiblioteket i Helsingborg. Målet har varit att hitta en djupare förståelse för 

ämnesområdet och bilda en klarare bild gällande de olika sorters inventeringsätt som finns 

och de möjliga avvikelserna som tillkommer i samband med dessa. Litteraturen är noggrann 

utvald och granskad genom att välja tidigare kurslitteratur och ha ett helhetstänk vid läsning 

men även vetenskapliga artiklar är noga valda till relevans för ämnet. Författarna har försökt 

att inte ha en lösning eller en sorts inställning utan att vara helt objektiva genom hela 

rapporten för att bibehålla helhetstänket. Ett kritiskt granskande av litteraturstudierna har 

gjorts genom att se över utvalda referenser, granskad av andra forskare (peer reviewd) och 

helst publicerade i vetenskapliga tidskrifter/journaler. Även använda litteratur som har 

relevant årtal i samband med refereringen och att författarna (forskarna) har relevans till 

ämnet de skriver om. 

De sökord som har förkommit är bland annat ”Inventering”, ”lagersaldo”, manuell hantering 

av lagersaldo, avvikelser vid inventering och ”drönare”. 

Viss information gällande drönare, streckkoder och scanner har varit tvungen att stödjas 

med populärvetenskapliga artiklar då det har varit bristfälligt på mer pålitligare källor.  

De fördelar som sekundär data behandlar är främst att informationen är oftast gratis och 

tillgänglig både på internet samt fysiskt i bibliotek. Nackdelen med sekundärdata är att det 

data möjligtvis inte passar i rapporten som det verkade göra från början eller att man inte 

vet hur datainsamlingen har gjorts eller kvaliteten på det som samlats in (Akademin för 

ekonomi, 2016). Författarna ska dock försöka ständigt hålla en röd tråd och ha ett holistiskt 

tänk, genom att ha en helhetssyn på svaren och inte ha en redan fastslagen mening eller ha 

en ”rätt” bild utav hur de vill att samtalet ska gå till och vilka svar som vill höras. Detta för att 

undvika att använda information som inte är relevant till ämnesområdet. Det är även viktigt 

att filtrera bort den information som inte är nödvändig och styra tillbaka samtalet på rätt 

spår igen utefter vad vi kräver. Författarna är dock nya inom området vilket också gör att 

den information som ges av respondenterna kan till en början inte behöva uppfattas som 
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viktig del men sedan i rapporten utvecklas till det, därför ska inspelning ske så att författarna 

kan upprepande gånger lyssna på intervjun för att inte utebliva en viktig del. Bakgrunden till 

att författarna har valt att intervjua företag är för att kunna få olika perspektiv och idéer på 

hur företag inventerar.  

 Primärdata 

Den sekundär data som insamlats kompletteras med en primär data. Denna metod syftar på 

att den information som samlas in inte har funnits tillgänglig tidigare. Det är information 

som författarna på egen hand har samlat in och tolkat. Ett exempel på primär data kan vara 

data som samlats via egen enkätundersökning, direkt observationer och intervjuer (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2011:89). I denna rapport används metoden intervjuer. Denna data 

som samlats via intervjuer kommer från totalt fyra företag. 2 av dessa verkar inom 

fordonsindustrin där de har fått namnet Fordonkomponentföretag 1 och 

Fordonkomponentföretag 2 för att läsarna enklare ska få en uppfattning om vilket företag 

det rör sig, dessa befinner sig i fordonsbranschen. De återstående två företagen har fått 

Lagerföretag 1 och Lagerföretag 2 (livsmedel-bransch respektive detaljhandel) då deras 

verksamhet ska kunna kopplas till stora lager i jämförelse med Fordonkomponentföretag 1 

och Fordonkomponentföretag 2. Ett utav dessa företag har valt att vara anonyma, vilket 

resulterar i att författarna anser att resterande av företagen bör vara anonyma. Detta då 

författarna anser att det ska vara jämlikt mellan de olika deltagarna och det blir enklare att 

utgå utifrån samma principer för alla deltagande.   

Fördelen med primärdata är att den undersökning som görs genom intervjun blir anpassad 

utefter vilka krav författarna ställer. Detta då de styr frågeställningarna och kan anpassa 

frågorna utefter rapportens syfte. Nackdelen kan vara att den som insamlar misstolkar 

informationen eller har ställt frågan på ett missvisande sätt som ger ett missvisande svar. 

 Intervju 

Denna datasamlingsmetod är en form av en kvalitativ studie där kontexten försöker att 

fångas och i författarnas fall är det kontexten kring inventeringsarbetet (Kvale, 2001:122). 

Det är viktigt att intervjun utspelar sig på ett sätt som inte leder till missförstånd med 

vinklade frågor som leder till ofullständiga svar. Den behöver dock inte vara strikt reglerad 

heller. För att få olika perspektiv och idéer på hur företag inventerar så har författarna 

intervjuat fyra företag och genomfört intervjuer där de försökt få en djupare förståelse för 
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hur de arbetar med inventering i praktiken.  

Intervju kan ses som en föreställning mellan två parter som reflekterar över sin erfarenhet, 

försöker beskriva och förmedla den (Kvale, 2001:122). Denna metod kräver ingen större 

teknisk kunskap eller kostnader vilket är en fördel. Det behövs även ett medgivande och 

samtycka av intervjun samt sättet den utförs på. Det finns tre olika metoder av 

intervjutekniker som Denscombe (2000:134) lyfter fram. Strukturerad, semistrukturerad och 

ostrukturerad.  

 Strukturerad 

Informationen nedan är tagen från (Denscombe, 2000:134-135). 

Denna metod syftar på att frågorna är redan bestämda innan intervjun börjar och samma 

frågor ställs till alla deltagare/ respondenter. Nästintill ett frågeformulär som följs vilket 

kontrollerar även utformningen av svaren. Alla parter är medvetna om vilka frågor som ska 

diskuteras som grund samt följdfrågor undviks. De förutbestämda frågorna är 

sammanställda på ett korrekt sätt för att inte några misstolkningar på vad som frågas ska 

ske.  

Fördelen med denna metod är att alla kandidater behandlas lika och har samma möjlighet. 

Nackdelen men denna metod kan vara att det uppfattas mer som ett förhör än en naturlig 

konversation.  

 Semi-strukturerad 

Informationen nedan är tagen från (Denscombe, 2000:135). 

Även denna metod har förutbestämda frågor som önskas att besvaras. Dessa är dock inte i 

så strängt att följa som i den strukturerade metoden, utan mer flexibel intervju och mer 

mottaglig till vad respondenten har för idéer och tillåter denne tala mer fritt. Det är öppet 

för följdfrågor och ses som en naturlig del och är inte förutbestämda men man försöker 

fortfarande få de förutbestämda frågorna besvarade. Fördelen är dess flexibilitet som tillåter 

respondenten att uttrycka sig fritt samt förmedla sina synpunkter. Nackdelen kan vara att 

intervjun blir alldeles för fritt och saknar avgränsning inom det som författarna egentligen 

söker efter.  

 Ostrukturerad 

Informationen nedan är tagen från (Denscombe, 2000:135-136). 
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Denna metod är helt fri från förutbestämda frågor och går främst ut på att parterna ska tala 

fritt emellan varandra. Meningen är att respondentens tankar ska lyftas fram och vara 

kärnan i intervjun genom att bara lyfta fram ämnet och sedan låta respondenten tala fritt. 

 Reliabilitet och Validitet 

Bryman (2011:167) talar om att validitet och reliabilitet är de viktigaste kraven för att kunna 

granska en studies kvalitet. Validiteten innebär att forskarna mäter det som ska mätas. I 

förhållande till det författarna har kommit fram i sitt resultat har det som författarna hade 

tänkt att undersöka från hela första början, undersökts. Vi har inte justerat vårt syfte eller 

problemformulering något vidare vilket i sådana fall hade kunnat bidra till en lägre validitet. 

Då författarna har hållit sig till det som avsetts att mätas från början genom rapportens gång 

har studiens syfte uppnåtts som i sin tur ger rapporten validitet (Bryman, 2011:162).  

Reliabiliteten innebär enligt Bryman (2011:49) tillförlitligheten. Detta avser om studien kan 

göras om vid ett nytt tillfälle och ge utslag av samma resultat i samband med en annan 

forskare som använder samma metod som använts i studien, och att resultatet inte påverkas 

av miljön. 

Då författarna har upprepande gånger förmedlat att studien inte görs på ett specifikt företag 

och att alla deltagande är anonyma, kan detta påverkat och möjligtvis ökat respondenternas 

trygghet och bekvämlighet att dela med sig av information. Inspelning har skett av samtliga 

intervjuer och har återupprepats för att ge så korrekt uppfattning som möjligt för att säkra 

studiens innehåll och försöka stärka reliabiliteten. Ytterligare har det varit minst två 

närvarande respondenter för samtliga företag för att ge så konkreta och relevanta svar som 

möjligt. Vilket kan också bidragit med förstärkt reliabilitet, detta då svaren har många gånger 

kunnat kompletteras av varandra.  

Författarna anser att ifall någon annan skulle utfört intervjuer på nytt bör liknande svar 

framställas då sannolikheten är stor att samma respondenter hade varit medverkande då 

detta är en stor del utav deras yrke/arbetsuppgifter och bör inneha mycket kunskap just 

inom detta område som också kan vara en del av en förstärkt reliabilitet i rapporten.  

Det som möjligtvis kan ge en lägre reliabilitet är att författarna har använt sig utav den 

semistrukturerade metoden vid intervjuerna som innebär en del förutbestämda frågor men 

även spontana följdfrågor, detta innebär att vi inte kan generalisera vårt resultat. Dessa 

följdfrågor kan minska vår reliabilitet pga. att det kan vara svårt att återskapa exakt samma 
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situation och miljö, samt att följdfrågan kan baseras på en tolkning som just författarna har 

fått och denna tolkning kan vara individuell (Bryman, 2011:167).   

 Pilot-intervju 

Pilotintervju innebär att man testar de frågor (på någon som inte är en av respondenterna) 

som planerats på att användas i intervjuerna för att se om de är relevanta till det man söker 

efter (Bryman, 2011:258). Då författarna ville försäkra sig att frågorna som har planerats att 

ställas är relevanta frågor till studiens syfte och problemformulering gjordes en pilotintervju. 

Denna intervju ska främst undersöka ifall frågorna ger de relevanta svar för att sedan kunna 

utföra sin studie (Bryman, 2011:258). Pilotintervjun utfördes på en person som har haft hand 

om inventering på sitt företag. Detta gav oss möjligheten att även kunna känna av hur en 

intervju görs och hur viktigt det är att skapa en trygg stämning.  

Författarna var nöjda med pilot-intervjun och de svar som presenterades var relevanta till 

vad vi sökte efter. Detta gav oss en högre självkänsla vid de riktiga intervjuerna vilket vi 

upplevde var bra då det är viktigt att våga ställa frågor samt följdfrågor för att kunna få ut 

behövlig information.  

 

 Sammanfattning av tillvägagångsätt  

En insamling av information har gjorts hos företag för att få andra perspektiv än bara 

teoretiska om hur inventeringsarbetet ser ut i praktiken. Detta för att få en djupare 

förståelse och en mer bredare syn på hur inventering fungerar i praktiken och även vilka 

avvikelser som förekommer, svårigheter och utmaningar etc. En kvalitativ studie har gjorts 

där författarna har haft många rapporter, artiklar, intervjuer etc. att gå igenom och 

omvandla till egen detaljrik text.  

Det data som hittats från litteraturen har författarna försökt använda så relevant litteratur 

som möjligt. Vetenskapliga artiklar har används mest som en informationskälla då det varit 

svårt att hitta djupare information om ämnet i böcker. Andra populärvetenskapliga artiklar 

har också varit en del av arbetet då vetenskaplig information kring inventering med drönare 

har varit bristfällig utifrån den sökning som författarna har försökt göra.  

Det primärdata som syftar på intervjuer, har författarna utgått efter den semistrukturerade 

metoden.  Författarna har haft en personlig intervju med respondenterna som innebär ett 
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fysiskt möte men även via telefon/mejl (Denscombe, 2000:14-15). Detta erbjöd mer 

flexibilitet i intervjun. Intervjuer på dessa personer har gjorts som är kunniga inom området 

inventering för att författarna ska få en djupare förståelse för de svårigheter som dessa 

företag har. Detta är personer som har varit lagerchefer, logistikutvecklare och gruppchefer 

som har utfört och är involverade i deras inventeringsarbete.  

En djupare förståelse för inventeringssvårigheter är värdefull information för rapportens 

innehåll och utveckling vilket var anledningen till att författarna sökte efter flera 

respondenter från samma företag i den mån som det gick. Detta för att fånga olika nyanser 

av inventeringssvårigheter för att enklare klargöra de kravspecifikationer drönaren behöver. 

För att få upp respondenternas trovärdighet för författarna har det klargjorts från början 

vilket syfte som ligger bakom intervjun. Vi förklarade att inget djupare case/studie skulle 

göras på enbart deras företag. Målet var att fånga deras sätt att inventera dvs. ”dagens” sätt 

att inventera och andra relevanta inventeringsdetaljer samt hur detta ska kunna lösas med 

hjälp av en drönare. I samband med detta förklarades även dess anonymitet, dvs. att inga 

företag eller namn skulle nämnas utan skulle ersättas av helt oberoende titlar. Vi ersatte 

företag 1 och 2, med Fordonkomponentföretag 1 och Fordonkomponentföretag 2 då dessa 

är från fordonsindustrin. Företag 3 och 4 fick namnen Lagerföretag 1 och Lagerföretag 2. 

Vidare lyfte författarna även fram att förstörelse av bevis skulle ske efter godkänd rapport, 

dvs. all mejl kontakt skulle raderas och alla inspelningar skulle raderas vilket alla 

respondenter godkände och gav sitt medgivande för intervju.  

För att undvika misstolkning från respektive sida har intervjun spelats in med 

respondenternas tillåtelse. Detta har verkställts muntligt i intervjun men även via 

mejl/telefonkontakt när respondenterna först informerades. Efter att informationen var 

samlad, återupprepade vi hela intervjun genom att förklara den uppfattning vi fått av deras 

svar på frågorna. Detta för att stämma av att respondenterna och författarna har uppfattat 

allt korrekt och för att validera datainsamlingen av intervjun.  

I vissa fall där värdefull information hade behövts ex. statistik på antal avvikelser önskade 

författarna att de kunde ta del av men hade full förståelse ifall detta inte var möjligt, vilket 

det inte var på alla företag. Detta kunde bero på att det exempelvis inte mättes. Andra 

svårigheter är att vi inte fick undersöka deras inventeringsprocess genom att vara fysiskt 

närvarande under en inventeringsgenomgång. Vilket kanske hade kunnat ge oss en bättre 
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och djupare förståelse för hur arbetet går till, den tid de tar och vad som ligger bakom 

inventeringsarbetsuppgifterna. Även att vara fysiskt delaktiga med själva inventeraren hade 

kanske kunnat ge författarna lite djupare svar då de arbetar närmst processen vilket gör det 

enklare för de att känna igen svårigheter etc. och även varför detta kanske finns och hur det 

hade kunnat förbättras.  

 

För att bättre säkerställa svaren som vi fick via mejl skickade författarna en kopia till alla 

deltagande respondenter från ett och samma företag för att i hopp om att den med bäst 

kunskap svarar samt att kollegorna kunde se svaret och säga till om det skulle råka bli helt fel 

svar. Detta var bra då en respondent hade råkat lägga en siffra för mycket i ett svar, där 

kollegan korrigerade detta och skickade ett nytt mejl på det rätta. 

Författarna valde intervju med respondenterna men även återkommande 

telefon/mejlkontakt. Detta gjordes för att författarna saknade viss information ex. antal 

anställda med även på detaljnivå, ex. hur många artiklar som fanns etc.  Information på 

detaljnivå är viktigt för att kunna få en djupare förståelse ex. för hur inventeringsarbetet 

fungerar och få en djupare förståelse för den praktiska problematiken i kombination men 

den teoretiska. Detta för att sedan försöka åstadkomma en välgrundad analys.  
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 Teoretisk referensram  

 Introduktion av teoretisk referensram 

Detta kapitel syftar på att samla de viktiga delarna inom avgränsningsområdet som kan 

krävas för att få fram en kravspecifikation som belyser de delar som krävs för att drönaren 

ska kunna inventera. I rapporten så har författarna skrivit den teoretiska referensramen helt 

frikopplad ifrån avsnittet som berör drönare längre ner i rapporten. Detta för att senare i 

analysen kunna sammanväva dessa avsnitt i samband med drönare på ett strukturellt och 

metodiskt sätt. De olika delavsnitten är relevanta till ämnet då de senare ska utvärderas i 

analysen för att kunna välja de kravspecifikationer som enligt författarna kan krävas för att 

inventering med drönare ska fungera. Detta innebär att alla avsnitt förutom drönar avsnittet 

är helt frikopplade från drönare då detta utvärderas senare i analysen.  

 Lager och inventering 

För att försöka minimera avvikelser i lagersaldot inför man inventering. Då inventering kan 

ses som en tidskrävande och icke värdeskapande arbete är det viktigt att ha fungerande 

inventeringsprocesser (Xu et al., 2017). Företag har oftast egna metoder hur ofta 

inventeringar utförs på olika artiklar och frekvensen kan baseras på artikelns värde, volym 

och felfrekvens (Kök & Shang, 2014). 

 

Enligt Ballard (1996:11-18) finns ett lager generellt för att uppfylla främst tre syften.  

1. Ha plats för råmaterial och komponenter 

2. Ha en buffert för att kunna möta ojämna efterfrågan 

3. Lagra slut produkt.  

Kvantiteten på dessa och hur de lagras varierar beroende på företagets kapacitet, storlek, 

produktion och arbetssätt. Ytterligare kan lager finnas för att skapa en frikopplingsfunktion 

där plötsliga störningar och brister kan undvikas. 

Lager består av fysiska ting vilket innebär att dessa saker även kan tappas bort, försvinna 

eller till och med bli stulet (Arnold et al., 2001:268-271). Det är därför viktigt att en god 

hantering av lagret och detta innebär att ständigt uppdatera lagrets saldo för att försöka 

reducera de avvikelser som förekommer. För att lyckas med detta krävs det bland annat att 

man gör en eller flera inventeringar för att kunna kontrollera och alltid ha rätt lagersaldo 
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(Cannella et al., 2015). Eftersom lagret oftast är tillgängligt (förutsatt att det är en större 

organisation) för hundratals människor varje dag bör inventering ses som en viktig del av 

organisationen.  

Inventeringar är något som måste göras regelbundet för att bibehålla rätt saldo och kontroll 

över vad som finns och inte finns på lagret (Axsäter, 1991:157).  

Många företag hade velat lägga de resurser som man använder vid inventeringen på annat 

då många anser det vara en tidskonsumerande och kostsam aktivitet. Oftast har företag 

någon form av teknologisk lösning som ska vara ett hjälpmedel och underlätta 

inventeringen, exempelvis att man har ett datorbaserat system för lagersaldon tillsammans 

med en scanner etc. istället för ett manuellt system. Detta datorsystem kan i samband med 

scanner övervaka vad som tas in och tas ut från lagret och vad som ska finnas kvar. En 

scanner avläser varan som sedan ger utslag på att varan har plockats från lagret. 

Lagerredovisningssystemet tillsammans med scanner ska ge en grundlig feedback av 

information vid avläsning av streckkoder på artiklar, detta för att den ansvarige ska kunna 

kontrollera lagersaldot före och efter (Xu et al., 2017).  

Det är en väldigt omfattande aktivitet att ha koll på saldot (Cannella et al., 2015). Detta då 

varor ständigt förflyttas in och ut från lagret i princip nästan hela tiden. Varenda förflyttning 

av godset är en risk för att fel ska uppstå i lagersaldot. Då inventeringsarbetet kan ses som 

ett icke värdeskapande arbete som helst försöks utföras i den mån det krävs och inte mer 

(Xu et al., 2017). Det kan därför vara bra att ha en utarbetad process för att slippa eventuella 

fel räkningar eller fel inmatningar vid arbetet. Det är viktigt att förstå att inventering inte 

enbart syftar till att bara räkna all gods och utgå från att allting är perfekt. Utan det är viktigt 

att man är noggrann och utför arbetet korrekt.  

Vid företagets årsredovisning då lagrets värde är en viktig faktor av detta moment som kan 

påverka den finansiella aspekten. En förutsättning för att produktion ska kunna planeras och 

hållas igång på ett effektivt sätt innebär även att se över att lagersaldot stämmer (Jonsson & 

Mattsson, 2011:330-334). Det gäller att veta exempelvis vilka avvikelser som förekommer i 

lagersaldot och upptäcka orsaken till det. Upptäcks orsakerna kan avvikelserna minska vilket 

är oftast det man strävar efter (Ballard, 1996:11-18).   
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 Lagersaldo 

Företag försöker dra ner på kostnaderna med hjälp av lager genom att exempelvis försöka 

ha låga driftkostnader och hög fyllnadsgrad. Men för att kunna uppnå en hög fyllnadsgrad så 

måste hanteringsarbetet ske på ett sådant sätt där en hög fyllnadsgrad genererar mer nytta 

än vad hanteringsarbetet genererar kostnader. Detta då målet att uppnå hög fyllnadsgrad 

kan göra hanteringen mer besvärlig (Jonsson & Mattsson, 2011:379-380). 

Företag använder sig utav ABC-klassificering för att kunna minska på hanteringskostnaderna. 

Detta innebär att man fördelar sina artiklar där de mest frekventa och viktiga artiklarna 

hamnar under klassificeringen A och de minst frekventa eller viktiga artiklar hamnar under C. 

Dessa viktiga artiklar blir då mer lättåtkomliga och tillgängliga i lagret för att minimera 

hanteringskostnaderna. 

Styrningen av ett lager kan vara automatiserad eller ske manuellt. På senare tid har IT växt 

sig allt större och blivit viktigare för företagen för att kunna uppnå effektivitet och ökad 

konkurrenskraft (Lumsden, 2012:17-18). Det har alltså på senare tid blivit mer intressant att 

använda sig av datorbaserad (automatiserad) lagerstyrning men i vissa sammanhang kan det 

fortfarande vara bättre med manuell hantering. Exempel i ett företag med ett litet lager och 

väldigt få produkter. För att kunna uppnå ett effektivt lager som är datorbaserat så är det 

ytterst viktigt att det finns åtkomst till information som lagersaldo, restorder och 

beställningar och att dessa data är korrekta. Detta då felaktig data kan leda till störningar i 

processen. Om det fysiska saldot inte överensstämmer med det registrerade kan det leda till 

stillastående produktion, självbeställande system kan beställa in för mycket eller missa att 

beställa in (Cannella et al., 2015). Detta i sin tur kan medföra att man antingen får in för 

mycket i sitt lager och binder kapital eller att man har för lite i sitt lager och inte kan svara 

mot kundens behov (Axsäter, 1991:157).  

För att förhindra att sådana situationer uppstår så är det viktigt att man har rutiner för hur 

man uppdaterar sitt lagersaldo och/eller metoder för hur man snabbt kan ändra ett 

lagersaldo som angett fel saldo (Cannella et al., 2015).  
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 Inventeringsprocessen  

Inventeringsprocessen går ut på att räkna den kvantitet som finns i lagret av en viss specifik 

artikel. Detta görs för att sedan kunna korrigera lagersaldot om behövligt så att det 

redovisade lagersaldot motsvarar den verkliga fysiska kvantiteten. Dessa processer kan 

variera från företag till företag där olika faktorer spelar roll så som storlek på företaget, 

mängden av artiklar och hur hög respektive lågfrekventa artiklarna är. Enligt Mattsson & 

Jonsson (2003:294-296) kan en inventeringsprocess innehålla följande steg. 

 

1. Utskrift av inventeringsanmodan (Se figur 1) 

En inventeringsanmodan är en lista från lagerredovisningssystemet som tar med alla de 

artiklar som ska inventeras vid det tillfället.  

 

Figur 1: Inventeringsanmodan 

 

2. Beräkning 

En beräkning görs av den verkliga kvantiteten som finns i lager. Denna beräkning skrivs 

sedan ner på inventeringsanmodan (listutskrift från ett lagerredovisningssystem) 

 

3. Rapportering av beräkningen  

Detta innebär att man räknar av saldot som man beräknat från det saldo som står i 

redovisningssystemet. Detta kan göras på två sätt: antingen rapporteras den nya beräknade 

kvantiteten för att sedan låta systemet göra beräkningen eller så rapporterar man in den 

beräknade differensen mellan den inventerade kvantiteten och den kvantitet som finns 

enligt lagerredovisningssystemet.  
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4. Beräkningen av den totala inventeringsdifferensen  

Dvs. Systemet beräknar den skillnad på kvantitet som det ska vara (enligt 

lagerredovisningssystemet) och som det verkligen är. 

 

5. Utskrift av en lista med de olika inventeringsdifferenserna 

Denna lista visar de avvikelser som har förekommit vid inventeringstillfället. 

 

6. Godkännande av inventeringsdifferenser 

De avvikelser/differenser som har upptäckts måste godkännas av någon överordnad ansvarig 

inom området. Det är viktigt att den som godkänner är behörig då dessa differenser kan 

påverka ex. resultatet i årsredovisningen. Beroende på hur stora differenserna är kräver det 

ibland olika nivåer av auktoritet för godkännande. Stor differens kan kräva högre 

positionerad personals godkännande medan exempelvis differenser på gods av lågt värde 

kan godkännas av inventeringspersonalen direkt. Det är viktigt att konsultera med någon 

behörig som kan avgöra om det behövs göras en om-inventering ifall differensen är alldeles 

för avvikande.  

 

7. Uppdatering av lagersaldo 

Det sista steget görs när alla differenser har godkänts. Då uppdateras lagersaldot för att ha 

ett korrekt saldo (saldo enligt inventeringen) i lagerredovisningssystemet. Vid uppdateringen 

av lagersaldot, lagras även det aktuella datumet för inventeringstillfället. Samtidigt 

uppdateras även andra konton exempelvis som kostnadskonton för lager.  

 Inventeringsmetoder 

Det finns olika inventeringsmetoder men dessa tre förekommer främst i teorin och är 

återkommande i företag. Dessa tre metoder av inventering är periodisk inventering, rullande 

inventering och impulsiv inventering.  

 Periodisk inventering 

Den periodiska inventeringen finns primärt för redovisningsskäl. Denna sorts inventering 

sker oftast en gång om året och utförs oftast tillsammans med en revisor. Den utförs genom 

att inventera hela artikelsortiment åt gången eller hela enstaka artikelgrupper åt gången 
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som sker i samband med lagervärderingen för årsredovisningen (Mattsson & Jonsson, 2003: 

296-297). Denna inventering ska göras av alla företag för att revisorer ska kunna ha underlag 

att bokföra de olika värden som behövs för att sammanställa årsredovisningen. 

Denna sorts inventering uppfyller för materialplanerarna ett tillfälle var de kan korrigera de 

avvikelser som förekommer, medan de finansiella revisorerna är mer intresserade utav dess 

lagervärde (Arnold et al., 2001:342-347). Den periodiska inventeringen kan även ske mer än 

en gång per år vid företag som ofta arbetar med att korrigera saldon pga. 

Materialplaneringen. Denna typ innebär oftast att all produktion avbryts där lagerpersonalen 

är involverade och utför inventeringsarbetet (Mattsson & Jonsson, 2003:297) 

Fördelen för den periodiska inventeringsmetoden är att den ger lägre 

lagerstyrningskostnader framförallt på de artiklar som har hög omsättningshastighet då de 

inte räknas så ofta som de omsätts.  

Nackdelen med denna metod är att det kräver ett större säkerhetslager om man enbart 

skulle utföra denna sorts inventering eftersom att precisionen av lagersaldot är oftast sämre. 

Det kan även vara svårare att upptäcka fel, så som om fel varor levererats, skadade varor 

eller inte rätt antal. Denna metod görs så sällan att det inte är optimal för att upprätthålla 

god saldokvalitet (Axsäter, 1991:157).   

 Rullande/Löpande/cyklisk inventering 

Denna metod syftar på en kontinuerlig inventering löpande under året. Det innebär att 

istället för att inventera allt på en och samma gång eller en större del så inventerar man 

istället mindre grupper av artiklar. Hur ofta artiklarna inventeras avgörs av företaget men 

oftast inventeras de artiklar som företaget anser har högt värde mer frekvent än de som 

anses vara av mindre värde. Inom denna metod strävar man efter att uppnå daglig 

inventering. När avvikelser har uppstått bör det även undersökas varför denna avvikelse har 

förekommit ur ett förebyggande syfte. Denna metod utförs oftast av någon som har 

inventering som sitt arbete (Mattsson & Jonsson, 2003:297).  

Fördelen med denna metod är att fel upptäckts tidigt och kan korrigeras. Eftersom avvikelser 

har upptäckts i tidigt skede kan det även vara enklare att upptäcka orsaken som ligger 

bakom det för att sedan kunna undvika samma fel i framtiden. Denna metod leder även till 

reducering av förlorat gods vilket ökar saldokvaliteten. Nackdelen kan vara att den är svår att 

utföra under produktion då personal ständigt behöver ex. plocka.  
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Ett sätt att ta fram hur frekvent artiklar ska inventeras kan företag använda sig utav ABC-

klassificering. A är oftast de högvärderade godset medan C är motsatsen (Mattsson & 

Jonsson, 2003:297-298). 

 Impulsinventering  

Denna typ av metod innebär att det sker inventering på enstaka artiklar när en särskild 

händelse inträffar som framkallar en inventering och inte vid fasta planerade 

investeringstillfällen. Eftersom dessa oförutsägbara händelser kan inträffa slumpmässigt 

leder detta till att inventeringen sker impulsivt. Exempelvis på sådana händelser kan vara om 

det redovisade saldot har blivit noll eller i minus pga. en lagertransaktion eller vid inleverans 

av en ny order. Vid negativa lagersaldon är detta oftast en form av indikation på att det har 

varit fel på saldot i redovisningssystemet vilket också är en indikation på att det behövs 

inventeras och korrigeras. 

Fördelen med denna metod är att genom att inventera direkt vid inleverans vid ett noll 

saldo, blir det väldigt lite att räkna vilket gör inventeringsarbetet mindre krävande samt 

mindre risk för felräkning. Nackdelen är att det kan vara svårt att utföra medan 

verksamheten är igång och svårare att resurssätta.  

Denna metod är oftast ett komplement till de ovannämnda metoderna (Mattsson & Jonsson, 

2003:298).   

 Stickprovsinventering  

Ytterligare finns det stickprovsinventering. Denna metod innebär att man gör regelbundna 

slumpmässiga inventeringar för att mäta saldokvaliteten. Det jämförs med tidigare 

saldoresultat pga. att kunna mäta saldokvaliteten och kan vara enklare att resurssätta 

(Mattsson, 2018d).  

 

 ABC - klassificering 

En utav de äldsta verktygen för att enkelt differentiera ex. de olika artiklar man har är ABC 

klassificering. Denna sorts metodik syftar på att gruppera artiklar utifrån dess betydelse för 

företaget (Mattson, 2003b). Exempelvis produkter som är värda mycket pengar omsätts ofta 

och har stor betydelse för företaget kan få A. Medan produkter som är betydligt billigare 

med mindre betydelse kan få C, exempelvis skruvar. Vad som är dyrt och billigt eller 
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betydelsefullt får varje företag utgå efter enskild verksamhet. ABC-klassificering är ett sätt 

att kunna besluta hur ofta artiklar ska inventeras vid cykliska/rullande inventeringar. 

Verksamheten utgår utifrån artiklarnas uttagningsfrekvens och artikelvärde för att 

bestämma vilka artiklar som är A, B eller C (Mattsson, 2008c).   

Då A-artiklar oftast är av större betydelse för företaget kan det innebära att dessa inventeras 

betydligt oftare än C-artiklar.  

Enligt Mattson (2003b) kan en ABC klassificering för att fastställa inventeringsfrekvensen för 

A, B och C artiklar se ut som så här:  

 

 

 

 

 

Figur 2: ABC klassificering 

Denna tabell utgår ifrån hur högfrekvent en artikel är och ju mer högfrekvent desto oftare 

bör inventering ske då det finns ett rimligt samband mellan lagerrörelser och 

inventeringsavvikelser. D.v.s. ju oftare man tar in och tar ut varor desto större risk kan det 

vara för saldoavvikelser då artiklar kan ex. försvinna, tappas bort etc. 

Fördelar  

Enligt Storhagen (2001:179-182) är fördelarna och nackdelarna med ABC klassificering: 

 Bra för att kunna balansera lagernivåer med efterfrågan. 

 Bra som beslutsunderlag. dvs. ett bra hjälpmedel för företaget. 

 

Nackdelar 

 Tar inte hänsyn till täckningsbidraget för produkterna – D.v.s. en produkt som är 

lönsam och som genererar mycket pengar kan bli klassad som en C produkt. 

 Tar inte hänsyn till produktens livscykel. D.v.s. En C produkt kan över tid växa till en A 

produkt och här kan den alltså ”hamna i skuggan”. 
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 Den ger bara utfall för företagets perspektiv. Detta kan vara en nackdel då det idag 

finns mycket samarbete mellan företag och andra parter. 

 Inventeringsavvikelser 

Det finns olika orsaker till varför fel kan uppstå i samband med en inventering. Det kan bland 

annat bero på att systemen inte är tillräckliga och/eller att personalen inte är tillräckligt 

kunniga. Några faktorer som påverkar inventeringen negativt och ger fel saldon enligt Arnold 

et al., (2001:344-347) kan vara:  

 Att det sker obefogade plockningar av material – Exempelvis att någon ur personalen 

plockar material för eget bruk (stöld). 

 Obevakade lager – Vilket gör det möjligt för obehöriga personer att ta sig in och 

plocka på sig material utan tillstånd. 

 Bristande kompetens på personal – Vilket kan innebära att personalen inte vet vad 

de ska inventera och räknar fel (otränade). 

 Felaktig registrering av saldo - Detta kan bero på att personal räknat fel, att 

plockningar inte registrerats och att materialet inte vart på rätt plats. 

 De flesta systemen idag är datorbaserade och kan bidra med information om 

exempelvis lagersaldon, uppdatering av lagersaldo osv. Dessa är oftast väldigt precisa 

och noggranna. När systemen avger fel saldo beror det oftast på fel ”input” från den 

mänskliga faktorn. 

 Kassationer – Personalen kan exempelvis tappa material vilket gör materialet 

oanvändbart. Det tappade materialet som inte längre kan användas måste då räknas 

bort från saldot, dvs. registreras. Det gör man dock inte alltid.  

Avvikelser i saldot upptäcks genom att se över vad som redovisas i företagets 

informationssystem att det finns i lager i jämförelse med vad som finns fysiskt. Avvikelser i 

lagersaldot kan leda till att man kan hamna i en situation där man har för lite material i lager 

eller att man har för mycket vilket kan resultera i sämre servicenivåer, generar i en missnöjd 

kund, högre lagerkostnader samt kapitalbindning (Kök & Shang, 2014). Inventering ligger 

därför till yttersta vikt för att inte riskera att påverka företaget i större omfattning. I värsta 

fall kan det leda till totalstopp i produktion då man inte har tillräckligt med material att förse 

produktionen med vilket innebär låg produktivitet. Sedan beroende på vad det är för typ av 
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produkter så kan det även leda till kassationer då vissa produkter kan vara känsliga för 

lagring (Arnold et al.,  2001:268-271). Ytterligare faktorer som kan ligga bakom att 

avvikelser/fel uppstår är stress. Stressade miljöer kan ha en negativ påverkan på 

medarbetarens prestationsförmåga. Känsla av tidspress och stressad miljö kan därför 

förvärra prestationsförmågan (Manfredi et al., 2014). 

 Olika hjälpmedel 

För att kunna utföra en inventering kan det behövs olika hjälpmedel. I detta sammanhang 

krävs det olika hjälpmedel för att kunna få en tämligen komplett kravspecifikation. De 

hjälpmedel som kan komma att krävas är bl.a. ett visst lagringssätt, streckkod, 

streckkodskvalitet, scanner och WLAN nätverk. En kort sammanfattning kring dessa olika 

hjälpmedel presenteras nedan, en mer separat detaljrik beskrivning av de olika hjälpmedlen 

finns i Bilaga 1.  

 Lagringssätt – Pallställ 

Lagerinredning kan vara avgörande för effektiviteten och erbjuder ett förvarings-system av 

artiklar och dessa kan variera och utformas på olika sätt. Miljön och förutsättningar kan vara 

parametrar som kan styra utformningen av lagerinredningen men även logistiken (Jonsson & 

Mattsson, 2011:71). Det finns olika pallställsystem som erbjuder olika för och nackdelar. De 

som belyses i denna studie är standard, smalgångslager och shuttle (FIFO) system. Standard 

pallställsystem och smalgångslager pallställ erbjuder individuell pallåtkomst dock kräver 

smalgångslager pallställsystem speciella truckar som oftast är dyrare än vanliga. 

Shuttle pallställ erbjuder inte individuell pallåtkomst utan ger möjligheten för mindre 

transporter av truck och pallförflyttningar samt FIFO och FILO på pallarna.  

 

 Streckkod 

Streckkoden kan ses som ett hjälpmedel av identifiering, där olika saker får sitt nummer 

precis som människan får sitt personnummer (Identsys, 2018). En streckkod på en pall med 

artiklar kan ses som siffror som identifierar olika detaljer kring denna typ av artikel men även 

möjligtvis om företaget som har skickat pallen. Det finns olika typer av streckkoder, två utav 

dessa är 1D och 2D. Beroende på streckkod kan den bidra med olika mycket information. En 
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streckkod erbjuder möjligheten att kontrollera saldot kring artikeln, vad det är för sorts 

artikel, pris, antal etc. Streckkoden kan vara ett effektivt sätt att sända och lagrar data eller 

information som kan visualiseras med hjälp av en scanner (Youssef & Salem, 2007). 

 Streckkodskvalitet 

För att försöka bibehålla en effektiv funktion av streckkoden kan det vara viktigt att ha en 

god streckkodskvalitet. Detta kan i många fall effektivisera arbetet genom att ha streckkoder 

som ger en tydlig avläsningsförmåga. Detta kan bland annat göras med hjälp av att placera 

etiketten så rakt som möjligt utan vek eller att välja etikettmaterial som inte bleks av ex. 

solljus (Gs1, 2018e).  

 Scanner 

För att streckkoden ska kunna användas och sända samt lagra information krävs det en 

scanner/streckkodsavläsare som kan avläsa streckkoden. Denna scanner omvandlar 

informationen lagrad i streckkoden till digital data (Donnerman, 2010). Det finns olika typer 

av scanner men de mest relevanta i detta sammanhang blir små fasta och obemannade 

scanner. Här finns det även olika typer av scanner ex. 1D scanner och 2D scanner. 1D 

scanner är ex. av mindre vikt och är har en begränsad avläsningsförmåga för bara 1D 

streckkod (Serialio, 2018). Medan 2D scanner kan avläsa både 1D och 2D streckkod men är 

dock dyrare (Streckkod system AB, 2018).  

 

 WLAN nätverk 

”WLAN” är en förkortning på ”Wireless Local Area Network vilket innebär trådlöst nätverk. 

Med hjälp av WLAN kan man uppnå trådlös informations överföring där de olika systemen 

kommunicerar och sänder information mellan varandra. Detta är även känt som Wi-Fi. Detta 

görs utan massa kablar som erbjuder betydligt mer flexibilitet. Kommunikationen mellan 

dessa system är möjlig så länge man håller sig inom nätverkets räckvidd (Olsson, 2002:1-14).  
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 Drönare  

Denna information som kommer nedan är tagen från (Drönarcentralen, 2018) om inte någon 

annan källa har refererats. 

Man kommer i olika sammanhang ofta i kontakt med ordet ”drönare” i samband med olika 

event. Det kan vara i en nyhetssändning där något land/myndighet eller person har ”skickat 

upp” en drönare. En drönare kan enkelt beskrivas som en obemannad flygfarkost. Ordet 

drönare har sitt ursprung ur det Engelska språket vilket betyder en obemannad farkost, 

precis som den är. 

 Användning 

En drönare kan ha många olika användningsområden. Det allra vanligaste är att använda en 

drönare vid fotografering. Tidigare har det varit hårda restriktioner vid drönaranvändning ex. 

för säkerhetsskäl pga. dess förmåga att filma, men har släppt på senare tid vilket kan vara en 

anledning till att de syns mer (Appelbaum & Nehmer, 2017). 

Vidare så kan en drönare även användas i mer viktiga sammanhang och uppfylla ett större 

syfte. De kan användas i områden som anses vara svåråtkomliga eller som kan innebära fara 

att fysiskt undersöka. På senare tid har en ny introducering även skett i den industriella 

branschen som ett komplement till inventeringen. (Appelbaum & Nehmer, 2017). 

 Batteri och kapacitet 

Batteritiden är en del av drönaren som kan variera väldigt mycket beroende på typen av 

drönare. Det finns drönare som endast kan flyga i några enstaka minuter medan det finns 

andra drönare som kan flyga i mer än en timme. Rent generellt så ökar batteritiden med 

storleken på drönaren. Desto större drönare du har, ger oftast en längre batteritid. Detta 

behöver dock inte betyda att den största drönaren är den som är den mest optimala. Det 

beror helt och hållet på i vilka miljöer drönaren är tänkt att verka i och batterikapaciteten 

den är utrustad med. En professionell drönare har en maximum tid på cirka 28 minuter 

(Perazzo et al., 2017). 

 Många drönare har även en ”Home Return” funktion som innebär när drönare känner av att 

batteriet håller på att ta slut tar den sig tillbaka till utgångsläget så att det inte bara trillar ner 

från luften. En större drönare kan exempelvis vara långsammare och mer svårhanterlig på 

mindre ytor. 
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Kapaciteten för en drönare att orka lyfta kan också variera väldigt mycket, dock prövas det 

fram att skapa en drönare som orkar lyfta över 100 000 kilo (Hsu, 2018).  

 Räckvidd 

Många som köper en drönare undrar huruvida långt drönaren kan flyga. Det finns ingen 

förutbestämd räckvidd på hur långt en drönare kan flyga utan det beror helt och hållet på 

vilka komponenter man väljer att ha till sin drönare. D.v.s. hur bra sändare är respektive 

mottagare. Enligt Drönarcentralen (2018) finns det ingen fast räckvidd för drönaren utan det 

som kan avgöra är vad du har för komponenter. Alltså kan det bero på hur stark radiosignal 

din radiokontroll kan skicka iväg men även hur bra mottagare drönaren har. Det vanligaste är 

att kunna flyga mellan 100-300 meter utan att tappa signalen.  

 Kamera 

Informationen nedan är hämtad från (Hobbex, 2018).  

En quadcopter eller hexacopter klarar av att ha en inbyggd kamera. Det är fullt möjligt för en 

drönare att bära med sig en kamera eller att ha en inbyggd kamera på framsidan av 

drönaren. Exempelvis kan en drönare vara utrustad med komponenter som dramatisk ska 

reducera skakningar. Vidare så har den inbyggda system (visual positioning system och 3D 

sensing system) vilket gör att drönaren kan känna föremål som dyker upp framför sig på 5 

meters avstånd. 

 Navigering 

En drönares navigering kan och förmåga att hitta rätt med hjälp av GPS (Spectrafence, 2018). 

Men detta kan bli svårt för GPS signaler att komma fram då täckning kan vara mycket sämre 

i exempelvis i lager liknande byggnader pga. dess tjocka stenväggar (Telenor, 2018). 

 

Det finns nya metoder och sätt att försöka styra drönaren på andra sätt utöver ex. ett GPS 

system. En video refererar till hur en förprogrammering på koordinationer har gjorts där tre 

drönare håller i ett nät där de spänner till genom att åka ut så bollen skjuts upp och sedan 

åker de tillbaka så att nätet bli som en påse och fångar bollen på vägen ner. Detta gör 

drönarna på ett koordinerat sätt utan att kollidera med varandra och bibehåller nästan 

samma start och slut position hela tiden.  

Denna video visar möjligheten att förprogrammera koordinationer och ha detta trådlöst på 
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en drönare utan att den ska ha ett GPS system för att klara av att navigera sig fram helt själv.  

Videon är skapad på Dynamic Systems and Control institut i Zurich, Switzerland där en av 

ledarna i projektet heter Raffaello D’Andrea. (Ritz, 2012).  

 Typer av drönare 

I början av texten nämndes ”quadcopter” som är en typ av drönare med fyra stycken 

propeller. Men det finns andra olika typer av drönare där alla lämpar sig bäst i olika miljöer. 

Nedan beskrivs de olika typerna av drönare och vart de lämpar sig bäst: 

 Tricopter 

Informationen nedan är hämtad från (MidHobby, 2018a) 

Denna typ av drönare består av tre propeller. Det är en drönare som oftast används av 

personer som har detta som intresse eller ”hobby”. Denna typ av drönare är mest lämpad 

och används vanligast för egna intressen och inte filmning. 

  

 

 

 

 

 

 

 

För och nackdel 

Fördelarna med denna typ av drönare är att materialet är väldigt billigt och kan hittas under 

1000 kronor. Samtidigt väger det inte mycket men har oftast låg batteritid på cirka 10 

minuter. 

Nackdelen kan vara att den är väldig ömtålig (därmed dess billiga material) samt att den inte 

har kapacitet till att lyfta vikt.  

Tricopter är även en äldre modell och har funnit på marknaden i många år. Idag kan man 

dock få en quadcopter (se nedan) för motsvarande pris som är redan färdigmonterad.  

Figur 3: Tricopter 
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 Quadcopter:  

Informationen nedan är hämtad från (MidHobby, 2018b) 

Är den vanligaste typen av drönare med fyra propeller och kan användas för flera olika saker. 

Det allra vanligaste är filmskapande. Till skillnad från en tricopter så är en quadcopters 

flygande tämligen stabil/mindre skakig vilket gör flygandet mer jämnt samtidigt som den är 

svårare att ha sönder än en tricopter. 

Denna typ av drönare uppfyller det som tricopter har och mer, därför rekommenderas den 

att redan börja med denna då den är mer mångsidig än tricopter.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Quadcopter drönare 

 

För och Nackdel 

Fördelen med denna typ av drönare är att den orkar lyfta komponenter vilket gör det möjligt 

att ha en filmkamera exempelvis. Den är även mer stabil, enkel att flyga, flexibel, mångsidig 

billig (mellan 1000-3000 kronor) och kan ha mer än 10-15 minuters flygtid samt att 

laddningstiden är på 40 minuter vilket är betydligt mindre än tricopter som har en 

laddningstid på 120 minuter.  

 Hexacopter: 

Informationen nedan är hämtad från (Conrad, 2018). 

Denna typ av drönare har sex propeller. Den används nästan endast vid filminspelning eller 

uppgifter med vetenskaplig grund där vanliga krav är att den måste kunna bära på tung 

utrustning.  Denna drönare är inte konstruerad för att kunna flyga snabbt. Den är istället mer 



41 
  

kraftig (större till storleken) och klarar av att lyfta tyngre komponenter som t.ex. en kamera 

samt att den kan klara av en höjd på 100 meter. 

Antalet propeller är inte till för hastigheten utan är till för stabiliteten och hanteringen av 

tyngre vikter vilket gör det möjligt att erbjuda en stadig flygning samtidigt som den ska 

kunna bära tung utrustning som exempelvis kameror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Hexacopter drönare 

 

För och nackdel 

Fördelen med denna typ är att den klarar av mer vikt, den är mer stabil och tar bra film samt 

foto samtidigt som den har betydligt längre batteritid vilket innebär att den har en längre 

flygtid på cirka 40 minuter och har en laddningstid på 120 minuter (dock med bytbart 

batteri). Nackdelen med denna typ av drönare kan vara att de är stora och svårmanövrerade 

vilket hade varit svårare att hantera i miljöer med små ytor. Priset på en sådan (hexacopter) 

kan vara ex. 10000 – 40000 kronor (Conrad, 2018).  
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 Arbetsmiljö i samband med automatisering/robotisering  

I ett utvecklande samhälle med ständigt högre krav kan det vara viktigt att försöka se den 

positiva bidragande faktorn som tekniken förser oss med då den i många fall kan underlätta 

för människan i olika sammanhang. Exempelvis där människan slipper att lyfta tunga saker 

eller göra tidskrävande arbetsuppgifter. Dock kan samspelet mellan människan och tekniken 

vara väldigt viktig för att lyckas uppnå önskad effekt. Tekniken/automatisering underlättar 

inom många olika aspekter framförallt vad gäller effektivitet, förenkling och den ekonomiska 

aspekten. (Preteorius & Wet, 2000). Denna människa - robot interaktion syftar främst på den 

relation människan, roboten och miljön kräver mellan varandra för att samspela och utföra 

en uppgift (Ajoudani et al., 2018). För att skapa någon form av robotisering/digitalisering 

krävs det ett mänskligt arbete bakom projektet. Vidare, krävs människan vid eventuell 

service, inställningsbyte, batteribyte etc. I många fall där människan har en daglig kontakt 

med robotar/maskiner krävs det ett djupare samarbete mellan både parterna. Ibland krävs 

det att människan måste utföra vissa uppgifter för att roboten så effektivt som möjligt ska 

utföra de uppgifter som den är framtagen för. För ett samarbete, behöver båda parternas 

rörelser och handlingar kunna förstås för att uppnå en högre prestationsförmåga (Ajoudani 

et al., 2018).  

 

I miljöer där människan och roboten kan vara beroende av varandra kan det i vissa fall 

krävas en synkronisering mellan dessa två. Samarbetet mellan dessa två kan vara avgörande 

för effektiviteten av arbetsutförandet. Svårigheten kan ligga i att lära ut denna här sortens 

interaktion. Detta då varje robot/maskin, miljö, arbetsplats och arbetsuppgift kan kräva olika 

sorters interaktion vilket gör att utbildningsmaterialet kan vara bristande samt att 

information kan vara svårt att få tag på (Murphy et al., 2010). Processen som krävs för att 

integrera ett fungerande samarbete mellan dessa parter bör studeras, analyseras och 

utvärderas för varje enskild miljö.  

Robotar/maskiner skapas i vissa fall för att ersätta arbetskraften inom olika arbetsområden. 

Detta kan leda till att människan kan ta förgivet att en robot ska kunna efterlikna 

människans rörelser samt sätt att utföra arbetsuppgiften på (Scheutz et al., 2006) 

Det är dock viktigt att poängtera att människan fortfarande har sina fördelar som denne 

bidrar med, förutom att ”assistera” en robot med dess batteribyte och service. Ytterligare 
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finns det situationer där beslut måste fattas som ska vara rationella men fortfarande 

optimala och ge värde för sitt sammanhang på längre sikt eller för en viss specifik situation, 

där människan ser bättre resultatet av ett visst beslut än roboten. Detta då vissa procedurer 

eller regler som robotar i normala fall hade följt, kan människan se över (Bajer, 2017). 

Människan har egenskaper som är svåra att ersätta med robotar, men kräver dock ett 

samarbete mellan parterna. I vissa fall krävs det mer arbete för att utveckla samspelet 

mellan människan och roboten. Ett bättre samspel mellan dessa två parter kan leda till högre 

grad av flexibilitet och bättre anpassningsförmåga (Dimeas et al., 2018). 

Då människan kan ta förgivet att roboten ska utföra vissa arbetsuppgifter är det viktigt att 

tänka på att robotar är förprogrammerade med en viss kunskap, en viss kapacitet och 

funktioner som ska få roboten att utföra en specifik uppgift. Robotens prestationsförmåga 

kan variera beroende på hur människan integrerar och samspelar i den utspelade miljön. 

Exempelvis kan robotar som är utrustade med sensorer stanna och stå still ifall en etikett är 

på golvet vilket hindrar den från att utföra sitt arbete. Etiketten är troligtvis något människan 

har tappat på golvet och inte brytt sig att ta undan efter sig. Här är människan en avgörande 

faktor i samspelet mellan de två olika parterna då den hindrar roboten att effektivt utföra 

sitt arbete i ett sådant scenario. Interaktionen kan därför vara avgörande för prestationen 

och effektiviteten. För att undvika att stagnera robotens möjligheter att utföra arbetet så 

effektivt som möjligt och vice versa är det viktigt att försöka ha en optimal planering och 

utvecklad process för båda parterna (Bortot et al., 2012). 

 Sammanfattning av Teoretisk referensram 

Precis så som lager erbjuder olika möjligheter som att t.ex. bibehålla god servicenivå eller 

enkelt kunna svara på efterfrågan krävs det även att man underhåller detta lager. 

Inventering är ett sätt att underhålla detta lager i försök om att bibehålla så korrekt 

information kring lagersaldot som möjligt. Det finns olika sätt att försöka upprätthålla 

inventering i den frekvens som man önskar ex. genom ABC klassificering. Där ex. viktiga 

artiklar inventeras oftare. Avvikelser överlag är förekommande bland annat där mänskliga 

faktorn ofta är involverad. Vid inventering uppdateras lagersaldot samt ger indikationer på 

dessa avvikelser. Upptäcks dessa i god tid kan man undvika risken att inte kunna svara mot 

efterfrågan eller få en lägre servicenivå pga. att man trott att man har något som inte finns. 

Vidare finns det olika hjälpmedel som kan förenkla inventeringsarbetet, ex ett visst 
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pallställsystem, streckkod, scanner och WLAN nätverk. Beroende på hur ofta man inventerar 

och på vilket sätt kan pallställ vara avgörande för åtkomsten av pallen vid inventering. Vidare 

erbjuder streckkoden och scanner en effektivitet som är svår att uppnå vid manuell räkning 

av allt. Genom att scanna streckkoden, sänds och lagras denna information i systemet med 

hjälp av WLAN nätverket. Detta erbjuder möjligheten att snabbt kunna få tillgång på hur 

mycket av en viss artikel som finns genom en enkel avläsning. I försök att automatisera 

inventeringsarbetet krävs det en drönare som ska utföra inventeringen. De olika hjälpmedel 

är del komponenter till drönaren som behövs för att den ska kunna verka. Samtidigt ställs 

det krav på drönarens kapacitet vad gäller batteri och viktförmåga men även stabilitet, 

navigering och home return egenskapen. I samband med detta kan det komma att ställa 

ytterligare krav på människan där dess inblandning och anpassning är av stor vikt för att 

drönaren ska kunna uppnå önskad effektivitet.  
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 Empiri 

  Företag 1 - Fordonkomponentföretag 1   

 Bakgrund 

Respondenterna från det första företaget (som i rapporten beskrivs som 

Fordonkomponentföretag 1) har befattningar som ekonomisk inventerare och intern 

materialstyrare. Respondenterna arbetar för ett stort globalt företag inom fordonsindustrin. 

Företaget verkar i en rad olika länder över hela världen. Totalt har företaget ca 3000 

anställda och de har en lageryta på totalt 3216 kvm. De har runt 11 000 pallplatser och 6000 

olika artiklar i sitt lager. Antal personer som kör service/fyller på med material är cirka 170 

personer totalt.  

 Inventering   

Dessa beskriver att de har sitt material i så kallade blå lådor, även kallade K-pallar. De bryter 

ner sina kollin styckvis och gör en fysisk (cyklisk/löpande) inventering. Personal går ut i 

produktionen på slutet av dagen och räknar hur mycket det finns i pallarna. Detta görs med 

en utskriven lista på de artiklar som ska inventeras och går och räknas manuellt, denna lista 

var behovsstyrd i relation till dess ABC matris. När det väl har räknats så skriver man ner 

allting på papper för att senare korrigera och mata in det nya saldot i systemet.  

Varje dag gjordes någon form av inventering på utvalda artiklar. Hur lång tid detta tog var 

inget som mättes men betonades vara väldigt tidskrävande. Vidare så litade alltid företaget 

på att det som stod på etiketten var den mängd produkter som fanns i pallarna förutsatt att 

de var oöppnade. 

Om det fanns öppnade pallar så var kravet att man manuellt fick gå och räkna antalet 

produkter i pallen. De som utförde inventeringen kunde ha olika befattningen ex. intern 

materialstyrare och materialplanerare samt en ekonomisk inventerare (intern benämning, se 

begreppslista för vidare beskrivning). Företaget gör även en periodisk inventering en gång 

per år. Deras ABC klassificering fungerar som så där produkter som är A artiklar måste 

inventeras (utöver den periodiska inventeringen som är lagkrav) en gång per år, B artiklar 

vartannat år och C artiklar var tredje år. Klassificeringen var uppställd genom produkternas 

ekonomiska värde till företaget. Den cykliska inventeringen var behovsstyrd och utgjordes 

inte av någon ABC klassificering.  
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Vid den periodiska inventeringen gick man igenom alla artiklar i lagret fysiskt och räknade. 

Med papper och penna utfördes inventeringen och matas sedan in i systemet. 

Hur mycket tid som lades på inventering var inget som mättes eller kunde uppskattas. 

För Fordonkomponentföretag 1 är den största svårigheten att man är tvungen att lita på att 

leverantörerna har gjort rätt till 100 procent. Det innebär att man alltid utgår ifrån att 

leverantören hade packat in rätt antal produkter. Man nämnde även att man egentligen 

aldrig visste vad som fanns i pallarna förrän de faktiskt var öppnade. Det har hänt att 

leverantören har skickat en pall med fel antal produkter men det är ytterst sällan att det sker 

och inget som mättes.  

 Avvikelser 

Företaget ansåg att den mänskliga faktorn är en bidragande faktor till de avvikelserna som 

man har när det kommer till saldoavvikelser. Detta beror oftast på att personen räknat fel 

vid inventering, fel inmatning av saldo manuellt. Andra orsaker kunde vara att man inte 

ändrar saldot när man plockar något från en pall, tappat gods vid inventering eller uppstått 

fel vid montering där man varit tvungen att kasta material eller tappat något som måste 

kastas. Dock var felräkning och felinmatning mindre förekommande. Företaget hade statistik 

på detta men inget som författarna kunde ta del utav. Hur lång tid dessa avvikelser tog att 

rätta var inget som mättes.  

Om en artikel har mer frekventa saldofel så förklarar de att man då måste börja lägga 

resurser på att undersöka detta närmare genom att personer oftare får göra olika stickprovs 

inventeringar i försök om att hitta orsakerna samt eliminera dessa (med resurser menas tid 

och personal som måste utföra arbetet). Ex. om en viss artikel ofta avviker kan de gå vidare 

med att försöka se om det är hos leverantören eller internt hos företaget, ex. stöld.  

Det hade varit bättre att lägga resurserna på annat ”värdeskapande” D.v.s. något som 

kunden är villig att betala för, anser de. ”I det stora hela bidrar inventeringen till massor, 

bl.a. medvetandet om kapitalbindning och hur länge vi kan försörja produktion för att kunna 

leverera till kund”.  
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 Övrigt 

Material är i så kallade ”blå lådor” (se bild nedan). De bryter ner kollin styckvis och gör fysisk 

inventering. De utgår från det som står på etiketten på lådor som är oöppnade och om det 

finns lådor som är öppnade så får personal räkna antalet produkter i lådan manuellt. 

 

Figur 6: Fordon1 Blå-låda 

En positiv inställning finns till en framtida automatisering av inventeringsarbetet (så länge 

det inte överstiger dagens kostnad för att utföra det, inget vi fick ta del av) då de anser att 

arbetet är en säkerhetsrisk (med pallar på höga höjder) men även resurs och tidskrävande. 

Även att man gärna hade velat utnyttja de anställda på annat sätt vilken en automatisering 

hade bidragit till. Samtidigt anser de att automatiseringen tar över mer och mer inom 

industrin så de ser ingen anledningen till varför inventeringsarbetet inte skulle kunna bli det. 

Dock skulle det vara svårt att se hur en drönare skulle fungera i den miljön som just de 

inventerar i pga. De inte har så mycket som står i lager.  

De använder sig av vanliga 1D streckkod och 1D scanner.  

 

 Företag 2 – Fordonkomponentföretag 2 

Författarna har här träffat en lageransvarig med erfarenhet från inventeringsarbetet då 

denne utfört inventeringsarbete många gånger. 

 Bakgrund  

Företaget som personen i fråga arbetar för befinner sig inom fordonsindustrin och sysslar 

främst med montering av fordonsdelar. De har över 1500 olika artiklar som lagerhålls, samt 

4000 artiklar av indirekt material (ex. verktyg). 1400 pallplatser och en lageryta på 1200 kvm. 

Företaget finns globalt och har cirka totalt 2000 anställda men lokalt som intervjun har 

fokuserats på är det cirka 300 anställda.  Det är totalt två personer som är anställda för 
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inventering fast den ena personen är anställd för andra uppgifter också vilket leder till ”en 

och en halv ” person för inventering och lägger cirka 6h per dag, vilket uppfattades som 

väldigt tidskrävande enligt Fordonkomponentföretag 2.  

 Inventering 

Detta företag har två typer av inventeringar, cykliska och Stickprovsinventeringar. En 

stickprovsinventering (företaget kallar det manuell) inventering innebär att företaget 

inventerade när de ville försäkra sig att saldot stämmer enligt lagerredovisningssystemet 

speciellt vid uppkomst av lite material eller när leverantören är försenad. Cirka en gång i 

veckan kan detta förekomma.  

Den cykliska varianten av inventering gjordes varje dag, när väl systemet bad om det 

(behovsstyrd i relation till ABC). Detta utfördes på cirka fem till tio olika artiklar per dag.  

System ger förslag på artiklar som ska inventeras och dessa är indelade i tre grupper. Där 

grupp A står för 70 % av lagervärde inventeras 3 gånger per år, grupp B står för 20 % 

lagervärde inventeras 2 gånger per år och grupp C står för 10 % lagervärde inventeras 1 gång 

per år. 

Fordonkomponentföretag 2 räknar enbart öppnade pallar manuellt, resterande av de 

stängda pallarna förlitar de sig på vad etiketten säger och att leverantören har gjort rätt. 

Detta kan dubbelkollas med scanner genom att avläsa 1D streckkoden för att jämföra vad 

som sägs ska finnas på en viss plats enligt lagerredovisningssystemet. Skulle streckkoden 

vara skadad får de manuellt söka i systemet efter just den pallen för att sedan se vilket antal 

som ska finnas.  

Även en periodisk inventering gjordes på FVL (färdig varulagret) då detta inte inventeras 

under årets gång om inte någon krävt en manuell inventering. Detta beror på att företaget 

tillverkar mot kundorder och inventerar enbart för att se om saldo stämmer överens pga. 

Redovisningsskäl (lagkrav).  

Vid en slutförd inventering bokförs de siffror som stämmer överens med det befintliga 

redovisade saldot. De artiklar som visar fel saldo är man tvungen att titta på en gång till för 

att vara säker att man räknat rätt. Därefter korrigerar man saldot för att få rätt saldo i 

systemet. Den största svårigheten var att hitta orsaken till saldofelet samt att det är svårt att 

få det helt rätt pga. Det finns mycket material i produktion (PIA) vilket gör det svårt att veta 

vilka har dragits bort från saldot och vilka inte, samt hur långt de har kommit i 
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förädlingsprocessen.  

Inventeringsprocessen såg ut som så att de öppnade pallarna räknades och skrevs ner med 

papper och penna på den lista som har gett utfall på de artiklar som ska inventeras. 

Resterande av de stängda pallarna scannades streckkoden med en 1D scanner då man 

förlitade sig på det antal som stod på etiketten/flaggan. Därefter korrigerades saldot i 

lagerredovisningssystemet enligt de nya antalet, detta var ingen komplicerad process.  

 Avvikelser 

Det förekom cirka 20 styck avvikelser per vecka men inga stora (stora avvikelser klassas när 

den handlar om över 2000 sek). Vid större avvikelser går de tillbaka och undersöker 

differensen och har då en lista med punkter de ska följa upp innan de bokför denna 

avvikelse. Dessa punkter innebar bl.a. se över produktionsorder och om det är något fel i 

materiallistor, se över BOM (bill of materials) om rätt kvantitet är inställd per 

produktionsorder, se över inleveranser, se över om pallkvantitet stämmer från leverantör 

(vilket nästan alltid stämmer) och om material skrotats enligt instruktioner.  

Några orsaker som de ofta upptäcker som ligger tillgrund för avvikelser pga. den mänskliga 

faktorn, är att det var lätt att räkna fel eller skriva ner fel siffra, samt ta sönder något/tappa 

något vid inventering, mänsklig faktor vid materialhantering (förflyttning av något gods på 

fel plats eller mottag av gods) eller skrot/tappade artiklar som inte rapporterats. Detta kan 

exempelvis bero på att miljön är stressande. Uppskattade avvikelser per vecka var cirka 20 

stycken av ovannämnda orsaker men ingen statistik vid just inventering fanns tillgänglig. 

Vilken statistik som fanns tillgänglig var inget författarna fick ta del av. Dock ansåg företaget 

att det sker att människan räknat fel/gjort fel inmatning men inte i någon större upprepande 

utsträckning. Ytterligare orsaker kunde vara fel i BOM (bill of material), fel från leverantör 

vid antal styck eller märkning (vilket händer väldigt sällan). De nämnde att den mänskliga 

faktorn är oftare problemet vid dessa avvikelser vid inventering än att leverantör har gjort 

fel med antal eller märkning.   

 Övrigt 

Fordonkomponentföretag 2 var positivt inställda till att kunna tänka sig automatisera 

inventeringen och använda personalen till något mer värdeskapande som innebär bättre 

resursutnyttjande av personal än inventering, vad som är värdeskapande för kund varierar 

utefter deras krav. Dock endast kostandera för automatisering inte överstiger den 
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kostnad/tid det krävs för att ha personal för inventeringen, detta pga. att de inte har så stort 

lager. Även att automatisering av sådant arbete som i dagsläget ställer stort krav på 

människan kan ställa krav på samspel mellan människan och automatiseringen av 

inventering, som de upplevt när de tidigare automatiserat andra delar av företaget. Dock tar 

inventeringen väldigt lång tid och är en säkerhetsrisk för medarbetare som utför arbetet 

pga. Hanteringen av materialet exempelvis pallar som är lagrade på höga höjder. Tiden för 

att ta ner en pall och ta upp den igen efter räkning/avläsning (bortsett från att hämta truck 

och ta sig till pallplats) tog cirka 2-4 minuter.   

Företaget lyfte fram vikten av att ha en bra relation och tillit med sina leverantörer då det är 

viktigt att de bär ansvar när det gäller rätt märkning av pallarna, detta då man förlitar sig på 

den pall-ID som finns när man inventerar. De använder sig av vanliga 1D streckkod och 1D 

scanner. 

 Företag 3 - Lagerföretag 1 

Detta företag hade författarna en telefonintervju med de som är ansvariga för lagret, 

(lagerchef).  

 Bakgrund 

Lagerföretag 1 är en distributionsenhet och lager som verkar inom livsmedelsbranschen och 

är en livsmedelskoncern. De försörjer förtillfället cirka 700 butiker med sina varor. De har 

både blommor, färskvaror, frukt och grönt, frysvaror och kolonial. De har plockare som 

plockar order som ska ut till kund men samtidigt hanterar färdigplockade order från andra 

enheter i landet som ska samlastas eller distribueras vidare genom företaget ut till kund. 

Lagrets golvyta består av 150 000 kvadratmeter. De har även ett hög-lager med en höjd på 

30 meter samt planer på att expandera ännu mer. Lagret har ca 1000-1500 anställda i hela 

huset via företaget men även några 100-tals via bemanning. Vid högsäsong (sommar) krävs 

ytterligare en bemanning på ca 200-400 extra sommararbetare.  

I genomsnitt är det cirka 800 plockare och servare (de som kör höglyftstruck/service och 

bl.a. försörjer plockare med varor etc.). Det är svårt att avgöra hur många servare det finns 

då dessa även kan plocka vid behov och antal servare/plockare per dag varierar beroende på 

efterfrågan.  

Totalt finns det cirka 93,000 pallplatser i lagret, 5100 olika artiklar och totalt 3700 

expeditionsplatser (utlastningsplatser). Totalt lagerförda artiklar kunde inte uppskattas. 
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 Inventering 

Lagerföretag 1 har två typer av inventering. En löpande inventering (cyklisk) och ”total 

inventering”. Vid löpande inventering så inventerar de varje dag, dvs. det sker fortlöpande i 

verksamheten. Detta innebär att inventeringen görs manuellt genom att personen som 

inventerar går igenom pallarna i lagret och räknar det som finns på pallarna. Hur personen 

vet vilket som ska räknas gjordes genom en lista som skrivs ut på de artiklar som skulle 

räknas för dagen. Systemet visar vilka artiklar som ska inventeras för dagen och därefter går 

man ut i lagret och räknar manuellt. Det fanns ingen större funktion för hur detta system 

fungerar, ex. ingen ABC klassificering. Utan systemet baserade listan på artiklarna genom att 

visa de artiklar som inte inventerats på senaste tiden, dessa skulle alltså inventeras. Ex. De 

hade inga pallar som stod längre än 3-4 dagar utan att inventeras. De finns inga viktiga eller 

mer värdefulla artiklar som prioriteras framför andra utan allt inventeras löpande. Det 

systemet vet är vilka artiklar som inte inventerats på X antal dagar och ger då utslag på att 

det är tid för dessa att inventeras. Denna löpande inventering gjordes oftast när det inte 

fanns plockare på golvet då det blir svårt att räkna medan ordinarie verksamhet pågår då 

medarbetare plockar utifrån den öppnade pallen hela tiden. Vid större plötsliga avvikelser 

kunde man inventera direkt under pågående produktion. De gjorde även 

stickprovsinventering i höglagret då det var omöjligt att räkna allting pga. Storleken av lagret 

och antalet artiklar.  

Ytterligare gjordes en inleverans inventering där vid varje inleverans scannas pallen med en 

1D scanner. Även en så kallad ”truckinventering” görs av de som kör service/höglyftare. 

Detta innebär att när servare svarar på påfyllning som gjorts av plockare, fyller de i på sin 

dator som finns på trucken, det antal kolli som finns på plockplatsen redan tillgängligt innan 

påfyllning, summerat med det antalet kollin som den nya påfyllnadspallen innehåller. Detta 

ger en ny uppdatering av saldo på vad som finns tillgängligt vid varje påfyllningstillfälle.  

Det fanns ingen personal som var anställd för just inventering och antalet personen som gör 

detta var svårt att uppskatta då detta görs utav gruppchefer på plats (dessa kan variera i 

antal), samt utav de servare som utför påfyllning av artiklar till lager-platsen. 

Det var svårt att bedöma exakt spenderad tid på inventering men en tämligen grov 

uppskattning var det cirka 6 timmars arbete på inventering varje dag på den största 

avdelningen. Denna avdelning är den största avdelningen som har cirka 2000-2500 olika 
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artiklar. Det var även svårt att bedöma ytterligare tid som läggs på inventering som görs av 

servare, den så kallade truckinventeringen. Detta då det berodde på antal påfyllningar per 

dag vilket inte var något Lagerföretag 1 kunder dela med sig av.  

 Avvikelser 

Hos Lagerföretag 1 var det svårt att avgöra hur ofta det förekom avvikelser pga. Fel räkning 

eller fel inmatning. Författarna fick enbart veta antal avvikelser på en avdelning men inte 

totalt i hela lagret. Just den största avdelningen var det cirka 20 avvikelser per dag pga. Fel 

räkning eller fel inmatning i systemet och inte ex. pga. Felexpedition m.m. Fel räkning kunde 

bero på att man missat dubbla pallplatser (mycket artiklar) eller torgplatser eller varit 

stressad vid inventeringen. 

För att undersöka och återställa avvikelser tog det en uppskattad tid på 2 timmar/dag i hela 

lagret. Någon ytterligare förklaring hur denna uppskattade tid var beräknad var inget 

författarna fick vidare tillgång till.  

 Övrigt 

Lagerföretag 1 största svårighet vid deras inventering är att det är väldigt tidskrävande då de 

har ett stort lager. För att ta sig till pallplatsen kan detta ta flera minuter, det är även stora 

risker vid inventering då arbetare sänker pallar från höga höjder ner på marken. Varje uttag 

av en pall kan innebära en risk för skada och tog cirka 2-4 minuter för att hissa ner och upp 

en pall om inga störningar sker, ex att pallen är ostabil och skakig eller att någon annan är i 

vägen för stunden (bortsett från att hämta truck och ta sig till pallplats). Att hämta trucken 

och ta sig dit du ska kunde ta ytterligare en 10-15 minuter beroende på om batteribyte krävs 

på trucken. 

En automatisering av detta arbete är något företag strävar mer än gärna efter (dock inget de 

har lagt tid på att påbörja) och var positivt inställda till detta då det hade sparat mycket tid 

och resurser förutsatt att det är en väl fungerande automation och investering. Om man 

kunde utnyttja de resurser som man använder vid inventeringen till något annat (exempelvis 

med hjälp av drönare) inom företaget ansåg företaget detta vara något positivt. Vidare 

betonade man att den mänskliga faktorn är oftast den största orsaken till de avvikelser som 

uppstår, vilket uppfattningen var att det berodde på allmänt stress på arbetsplatsen och att 

utföra arbetsuppgiften. Det händer mycket ofta att personalen plockar fel, glömmer att 

registrera sina plock, samt att inventeraren räknar oftast fel, glömmer torg (fyra pall platser 
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antingen i längd eller två på ena sidan och två pallplatser mittemot) eller dubbel platser etc. 

Ytterligare ett tillfälle där avvikelser uppkom var när korrigeringen ska ske av lagersaldot. Där 

var det ännu en risk för att människan trycker fel siffra. Även Lagerföretag 1 använder sig av 

vanliga 1D streckkod och 1D scanner. 

Lagerföretag 1 nämner att de tror att en automatisering av inventering är framtiden men 

kan ställa krav på stort samspel med människan speciellt om man skulle utföra inventeringen 

under öppen verksamhet. Detta har de insett efter att de har haft automatiserade truckar 

som kör och att människan inte riktigt accepterat dessa som en del av företaget. 

 Företag 4 – Lagerföretag 2 

 Bakgrund 

Lagerföretag 2 verkar inom detaljhandeln och är ett varuhus med ett centrallager som 

distribuerar ut i till sitt varuhus. Intervjun baserades på dess centrallager. De har cirka 60 

anställda som arbetar i centrallagret men ökar oftast vid säsong. Hur stor ökning var ingen 

information författarna fick tillgång till. Lagret är cirka 50 000 kvm och har totalt 35 000 

artiklar och har en kapacitet på cirka 50 000 pallplatser.   

 Inventering  

Företaget gör löpande inventering varje dag där systemet ger ut vilka artiklar som ska 

inventeras. De artiklar som inte har inventerats på x-antal dagar ger systemet utslag på att 

de behöver inventeras. Företaget nämnde att de inte använder någon form av klassificering 

som påverkar inventeringsfrekvensen på olika artiklar utan man strävar efter en jämn 

inventeringsfrekvens på alla artiklar. Systemet fungerar som så att när den har gett utslag på 

vilka artiklar som behöver inventeras så skapas en lista som kan skrivas ut ur systemet 

(inventeringsanmodan). Detta kunde göras genom att man fick en lista på det som ska 

inventeras och fyller sedan i med papper och penna de antal man fick, stängda pallar 

scannades med en 1D scanner och dessa hissades ner med hjälp av truck. Därefter matar 

personen in detta i lagerredovisningssystemet, korrigerades om det behövdes och fick sedan 

ut ett nytt korrekt lagersaldo. Detta gjordes även vid plock genom att plockarna skulle utföra 

en saldo kontroll vid plock. Hur ofta denna kontroll skulle ske var ingen information 

författarna fick tillgång till. 

Det gjordes även en periodisk inventering 2 ggr per år. Detta innebär att man räknar alla 
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pallplatser fysiskt med papper och penna vilket var en tidskrävande process. Den periodiska 

inventeringen kunde ta en hel arbetsdag att göra, från morgon till kväll. Konkreta arbetstider 

var inget författarna fick ta del av.  

Ytterligare inventering kunde göras genom en truckinventering. Exempelvis skulle det vara 

en avvikelse i saldot skulle en plockare undersöka, kontrollera och justera antalet i sin 

truckdator. Detta innebär att inventeringen utförs enbart av plockare dvs. detta ingår i deras 

arbetsuppgift och ingen annan är anställd för just inventering. 

 Avvikelser 

Ingen vidare uppskattning på hur ofta avvikelser förekom gjordes eller mättes, men det 

förekom fel oftast där mänskliga faktorn var involverad. Leverantör var ytterst sällan 

problemet. Avvikelserna som uppkom skulle direkt korrigeras i truckdatorn av plockarna. 

Dock hur mycket tid som lades på att återställa dessa avvikelser kunde företag 4 inte göra 

någon uppskattning på. Leverantören var dock nästan aldrig orsak för avvikelser.  

 Övrigt 

Största svårigheten Lagerföretag 2 ansåg med inventering var att det var tidskrävande och 

att det tog lång tid att ta sig mellan samtliga pallplatser, samtidigt tog de lång tid vid ner och 

upphissning av pallar vid inventering. Bara att hissa ner, räkna, hissa tillbaka upp kunde ta 

över 3 minuter per pall (bortsett från att hämta truck och ta sig till pallplats). Vid fel i 

lagersaldo betonades det att det är den mänskliga faktorn (personalen som korrigerat/matat 

in saldot samt felräknat) som ligger till grund, detta kunde bero på ex. en fel räkning. Att 

automatisera denna arbetsuppgift var för Lagerföretag 2 väldigt intressant då de kände att 

den tid som lades på inventering kunde läggas på något annat eller ersätta personal för att 

minimera ex. personal kostnaderna. Inga siffror hur lång tid det tog för inventering delades. 

Lagerföretag 2 använder sig av vanliga 1D streckkod och 1D scanner. 

 

 

 



55 
  

 Analys 

Detta avsnitt behandlar de olika delar som ingår i inventeringsarbetet där praktiken ställs i 

relation till teorin. Vidare behandlas andra möjliga orsaker som ligger till grund för att 

avvikelser uppstått. Detta kapitel är även ett huvudmoment som binder alla de delar från 

teorin och empirin för att kunna presentera ett nu-läge som sedan ska bli ett ny-läge. I 

samband med detta presenteras de olika kravspecifikationerna som omnämns av teorin för 

att detta ska fungera, vilken effektivisering som kan uppstå samt människans position i det 

hela.  

 Inventering 

Vad gäller inventeringsarbetet/inventeringsprocessen så finns det liknande arbetssätt mellan 

de inblandade företagen, detta då alla företag gör en löpande/cyklisk inventering på daglig 

basis samt en periodisk inventering minst en gång per år. Enligt Mattsson & Jonsson (2003) 

så kan den löpande inventeringen göras mer frekvent på de artiklar som anses vara av högt 

värde vilket överensstämmer med Fordonkomponentföretag 1 och 

Fordonkomponentföretag 2 arbetssätt. Detta då de använder sig av ABC-klassificering vilket 

innebär att de klassificerar utifrån dess värde där de artiklarna med högst värde inventeras 

mest frekvent. Detta kan bero på exempelvis att A-artiklar kan bli dåliga fortare ex vid kort 

datum eller att de bidrar till en stor del av företagets omsättning.  Lagerföretag 1 och 

Lagerföretag 2 arbetar inte på samma vis utan inventerar löpande alla artiklar där systemet 

ger ut de artiklar som ska inventeras (som inte har inventerats på x-antal dagar). Alla 

artiklarna har samma inventeringsfrekvens oavsett vilket värde det är på artiklarna till 

skillnad från företagen med ABC-klassificering (fordonkomponentföretag 1 och 

fordonkomponentföretag 2). De artiklar som inte inventerats på ett tag är de som kommer 

ut på inventeringsanmodan. Med denna löpande inventering strävar företagen efter att 

upprätthålla korrekt saldo för att förhindra konsekvenser i form av stopp i produktion och 

sena leveranser till kund som även omnämns av (Kök & Shang, 2014). 

Det finns ett starkt samband mellan inventeringsprocessen som beskrivs av företagen och 

deras tillvägagångssätt vid inventeringen och den inventeringsprocess som beskrivs i 

praktiken i relation till Mattsson & Jonsson (2003) teori. Alla företag använder sig av en 

inventeringsanmodan/lista och går fysiskt ut i lagret och räknar, antecknar och korrigerar 
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saldona för att sedan mata in dessa i systemet. Vilka artiklar som kommer ut på 

inventeringsanmodan skiljdes åt. Företagen i Fordonsindustrin arbetare i enlighet med 

behovsstyrd inventering och även ABC och dras mer mot ett JIT arbetssätt där strävan är att 

få de material som behövs tillgänglig vid den tid då de behövs. 

Samtliga respondenter använder sig utav en truck för att komma åt pallar på höga höjder i 

pallstallaget vilket leder till högre energiåtgång och påfrestning på truckarna samt att det 

krävs resurser för detta i form av tid och personal. Vilket även nämns av Xu et al., (2017). 

I enlighet med Mattsson & Jonsson (2003) gällande hur en inventeringsprocess går till med 

hjälp av en inventeringsanmodan är det ett tydligt samband mellan praktiken och teorin. Det 

utförs än idag med en papper och penna, i vissa fall scanner. Detta innebär extra 

pappersarbete vilket kan ses som ett slöseri ur ett hållbarhetsperspektiv samt att det är 

tidskrävande att ha koll på/sortera alla papper. 

 Tid 

Genom intervjuer som författarna genomfört med olika företag inom olika branscher kring 

deras lager och inventeringsarbete samt med information från olika teoretiska källor, så är 

en gemensam nämnare (vad gäller svårigheter) tiden som krävs för att utföra arbetet. Detta 

då man vill kunna utnyttja sina resurser på annat som man anser är viktigare och mer 

värdeskapande från kundens perspektiv. Fordonkomponentföretag 2 uppskattade att sex 

timmar per dag lades på inventeringsarbete samtidigt som Lagerföretag 1 uppskattade att 

de la sex timmar per dag på den största avdelningen. Detta kan innebära betydligt mer 

timmar totalt i hela lagret. Hur mycket totalen (antal timmar för lagerföretag 1) var dock 

ingen information som författarna fick tillgång till. Lagerföretag 2 hade två periodiska 

inventeringar där de räknade allt fysiskt med papper och penna. Detta kunde ta en hel 

arbetsdag från morgon till kväll innan det blev gjort.  Ur en helhetssyn anser författarna att 

inventeringen har en större betydelse än vad respondenterna har angett då en förutsättning 

för att kunna ”säkra produktion” och kunna leverera till kund är att veta hur mycket man har 

i lager.  

Synen som de studerade företagen har på inventeringsarbetet vad gäller den tidsmässiga 

aspekten och önskan om att kunna utnyttja resurserna på det som anses vara 

värdeskapande för kund ligger i linje med det som Mattson (2003b) och Xu et al., (2017) 
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uppfattning vad gäller inventeringsarbetet. Annan anledning till att företagen upplever 

inventeringsarbetet tidskrävande är för att de har så pass stora lager och många 

artiklar/pallplatser. Att ta sig från en pallplats till en annan kunde ta flera minuter. Främst 

gäller detta Lagerföretag 1 och Lagerföretag 2 med en yta på 150 000 m^2 respektive 50 000 

m^2. Även Fordonkomponentföretag 1 och Fordonkomponentföretag 2 upplever att främsta 

svårigheten med inventeringsarbetet är tiden. Fordonkomponentföretag 2, Lagerföretag 1 

och Lagerföretag 2 nämnde att det kunde ta cirka 3 minuter att hissa ner en pall, räkna 

artiklarna och hissa upp (förutsatt att du redan var på plats med trucken). Lagerföretag 1 

nämnde att om man inkluderade tiden för att hämta truck och ta sig till önskad plats kunde 

det ta upp till 20 minuter som de ansåg var mycket tid. Samtliga företag delar en gemensam 

åsikt att inventeringen är ett tidskrävande arbete vilket ligger i enlighet med vad Xu et al., 

(2017) nämner. I lager där lagerytan är stor som hos Lagerföretag 1 och Lagerföretag 2 

kräver transporterna mellan platser tid. I dagsläget kan inventeringsarbetet ses som en icke 

värdeskapande process för kund. Dock har inga kunder intervjuats, utan det är utifrån 

respondenternas åsikt och teorin enligt Xu et al., (2017). Tid som läggs på en aktivitet som 

kund inte anser vara värdeskapande, är tid som kan läggas på något annat. Det ses dock som 

något nödvändigt. Ur ett helhetsperspektiv bör det också anses vara värdeskapande, då 

inventering kan hjälpa till att upptäcka avvikelser. Ifall det skulle saknas en viss artikel som 

kan medföra stopp i produktion kan i sin tur leda till försämrade leveranser och missnöjda 

kunder. 

 Avvikelser 

Samtliga företag upplevde förekomsten av avvikelser där främst mänskliga faktorn varit till 

grund. De avvikelser som uppkommer i samband med inventeringen och kontroll av 

lagersaldo uppkommer oftast av olika anledningar (fel av leverantör dock väldigt sällan) men 

främst att den mänskliga faktorn på något sätt varit inblandad. Faktorer som har nämnts av 

samtliga företag är felräkning, felkorrigering och felinmatning vilket utgör att mänskliga 

faktorn ligger till grund. Exempelvis var fel inventering det förstnämnda av alla företag och i 

enlighet med Arnold et al., (2001) teorin nämns den mänskliga faktorn upprepande gånger 

som orsak för felaktigt saldo. Detta kan bero på stressade miljöer eller möjligtvis mycket 

artiklar att räkna. Det som kan vara en faktor för en stressad miljö gällande 

Fordonkomponentföretag 1 och Fordonkomponentföretag 2 (JIT-miljö) kan vara att det 
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ställer krav på människan att ex. montera snabbt. JIT miljön kan vara väldigt stressig 

avseende att få material vid en specifik tid som ska monteras under en viss tid. Störningar 

som kan uppkomma vid ett sådant arbetssätt är försenad leverans eller brist på material och 

dessa ovannämnda faktorer kan vara bidragande orsaker till att avvikelser sker. Dessa 

avvikelser som uppstår och oftast läggs på den mänskliga faktorn kan i själva faller bero på 

stressade miljöer.   

Lagerföretag 1 och Lagerföretag 2 arbetar med att hålla ett visst prestationsmål som 

påverkar lönen (lagerföretag 1). Lagerföretag 1 nämner även att vissa order ska ut samma 

dag vilket kan vara en stressfaktor som sedan resulterar i felplock (avvikelse).  

Andra faktorer som också kan orsaka avvikelser kan vara felexpedition vilket dock inte 

orsakades av inventeraren eller plockaren. Hur mycket felexpedition sker var ingen 

information författarna fick tillgång till vilket gör det svårt att analysera kring detta.  

Specifikt hur ofta avvikelser pga. mänsklig faktor var dock svårt för samtliga företag att 

konstatera då det var inget de följde upp noggrant statistiskt eller ville möjligtvis inte ge ut 

allt för känslig information. Dock gjorde Lagerföretag 1 och Fordonkomponentföretag 2 en 

uppskattning på avvikelser där Fordonkomponentföretag 2 hade cirka 20 stycken avvikelser 

per vecka och Lagerföretag 1 hade 20 avvikelser per dag på den största avdelningen (2000-

2500 artiklar). Fordonkomponentföretag 2 hade totalt 1500 artiklar (exklusive indirekt 

material så som verktyg). Varken lagerföretag 1 eller fordonkomponentföretag 2 samlade 

statistik på de olika avvikelserna. Alltså fanns inte tillräcklig med information tillgänglig för 

att författarna skulle kunna göra en analys/bedömning kring orsakerna för avvikelser. 

Mängden artiklar ex. mellan Komponentföretag 2 och Lagerföretag 1 skiljer sig åt men även 

lagerytan vilket kan vara större risk för att ex. räkna fel eller tappa bort artiklar i lager. Dock 

är det viktigt att poängtera att det inte behöver vara att större yta och större mängd artiklar 

innebär alltid fler avvikelser eller sämre inventeringsprocesser. Skulle man räkna 

avvikelserna procentuellt kan det ge ett mindre utfall trots att man har fler avvikelser per 

dag, detta då företaget har fler artiklar att dividera med.  

Trots att samtliga respondenter trycker på att det främst är den mänskliga faktorn som ligger 

till grund för de avvikelserna som uppstår, så anser författarna att det är viktigt att ha en 

helhetssyn. Detta då företagen samlar in för lite underlag kring avvikelserna där inga större 

mätningar görs vilket gör att rotorsaken kan vara svåra att komma åt. Med detta sagt så 
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behöver det nödvändigtvis inte vara personalen vid inventeringen som ligger till grund för 

avvikelserna utan problemet kan även ligga hos ledningen i form av dåliga processer, 

metoder, instruktioner och uppföljning m.m.   

Medarbetarna från samtliga företag arbetade under stressiga förhållanden. Det är enkelt att 

skylla på att människan är felet utan att veta varför fel faktiskt uppstår. Stressade miljöer där 

kan vara en orsak till varför dessa avvikelser uppstår som ligger i enlighet med Manfredi et 

al., (2014) påståenden om hur stress kan påverka prestationen negativt och leda till 

avvikelser.  

Anledningen till att respondenterna inte lägger tid på att mäta och samla in data kan bero på 

bristande kunskap om processerna, få resurser och tidsbrist.  

Det gäller att se över inventeringsprocessen och andra interna processer som kan komma att 

påverka lagersaldo. Detta för att enklare kunna identifiera den faktiska orsaken till 

saldofelet. Det kan även vara fullt möjligt att inte sträva efter JIT-miljö, utan hellre ha ett 

större lager men fortfarande ha få avvikelser. Det gäller att ha funktionerande processer, 

stabil kvalitet, söka sig till roten av olika problem och ständigt följa upp. Dessa 

funktionerande processer varierar från företag till företag och det är inget som går att 

generalisera. I enlighet med teorin och praktiken ser vi tydligt att avvikelser är inget företag 

kan undvika helt. Det är lätt hänt att vara utsatt i en stressig miljö, mycket att kontrollera 

eller även ha bristande interna materialhanteringsprocesser som kan vara en faktor. 

Författarna får en uppfattning av att samtliga respondenter skyller på mänskliga faktorn 

utan att ha sökt efter roten till problemet. Det kan kännas att fokus har legat på att försöka 

arbeta snabbat och effektivt snarare än att bibehålla stabiliteten och kvaliteten.  

 Nuläge analys  

Detta delavsnitt behandlar utifrån den undersökta teorin i relation till empirin, ett sätt att 

inventera idag.  Med hjälp av en figur visualiseras hur inventeringsprocessen kan se ut i 

praktiken, detta presenteras som ett nuläge. 

Vid analyser och utvärderingar kring hur dagens inventeringsarbete (inventeringsprocessen) 

ser ut i praktiken så skiljer det sig inte mycket mot den inventeringsprocess som beskrivs i 

Mattsson & Jonsson (2003) teori (Se figur 7). Alla företag som nämns i rapporten utför sitt 

inventeringsarbete stegvis i enlighet med ovannämnda teorins beskrivning av 

inventeringsprocessen. Där har man personal som har fått en utskriven lista, enligt teorin en 
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inventeringsanmodan, innehållande artiklar och befintligt registrerat antal. Personalen beger 

sig sedan fysiskt ut i lagret och räknar (manuellt) antal artiklar som finns i de öppna pallarna 

och scannar resterande stängda pallar eller förlitar sig på att det leverantören har skickat ska 

finnas. Sedan rapporteras det nya saldot i lagerredovisningssystemet som ger utslag på de 

artiklar som har differenser. En ny lista skapas med differenserna som sedan kan innebära 

att en om-inventering måste göras och även i vissa organisationer kan det krävas att det nya 

saldot godkännas av en överordnad ansvarig.  

 

Figur 7: Nulägesanalys av inventeringsarbete 

 

Samtliga företag har en process som ovanstående figuren visar (Figur 7). Det som skiljer 

företagen är bland annat hur ofta man gör inventeringen och hur systemet fungerar. Båda 

företagen som arbetare i fordonsindustrin arbetade med en ABC klassificering som gav olika 

inventeringsfrekvenser på olika artiklar. Lagerföretag 1 och Lagerföretag 2 hade ingen 

specifik klassificering utan artiklar som inte inventeras på ett visst antal dagar gav systemet 

utslag på. I enlighet med Mattsson & Jonsson (2003) är det olika metoder och hur hög 

frekvent inventering man har beror på från företag till företag. Det kan möjligtvis bero på 

Lagerföretag 1 och Lagerföretag 2 har väldigt många olika A artiklar (mycket värdefulla) och 

skulle vara alldeles för tidskrävande att ha en daglig/högfrekvent inventering på dessa pga. 

Lagrets yta och mängd av olika artiklar i jämförelse med Fordonkomponentföretag 1 och 

Fordonkomponentföretag 2.  

Samtliga företag som tidigare nämnts arbetar med papper och penna där 

inventeringsanmodan innehåller de artiklar som ska inventeras. Detta kan kännas väldigt 
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gammalmodigt och ineffektivt då allt fler företag strävar efter hållbarhet. Ett nytt sätt för att 

sköta inventeringsarbetet kan möjligtvis effektivisera inventeringsarbetet. Detta presenteras 

i nylägesanalysen i samband med de kritiska och mindre kritiska kravspecifikationerna.  

 Ny-läge analys 
 

För att skapa ett ny-läge krävs det att olika specifikationer ska uppfyllas för att detta ska 

fungera. Ur författarnas synvinkel och den forskning som de har hittat är den mest lämpliga 

drönaren någon variant av ”Hexacopter” som är en typ av drönare som består av sex 

propeller. Den kan ha olika specifikationer och priser kan variera beroende på vilken variant 

av Hexacoptern man väljer att köpa. Valet baseras på att batteritiden är oftast längre samt 

att dess stabilitet och kapacitet gällande vikt är ur populärvetenskaplig information oftast 

bättre. Exakt hur mycket vikt den klarar av att lyfta hittade författarna ingen tillräcklig 

information på då det finns en stor variation mellan olika drönare. Det finns drönare som 

konstrueras för att lyfta 100 000 kg vilket vi anser är en tillräcklig indikation på att en 

drönare ska orka lyfta några enstaka gram. Ytterligare, beskrivs det att hexacoptern klarar av 

mer vikt än de andra drönarna på grund av dess storlek och antal propeller, vilket gör den 

”starkare”.  

Dess förmåga att ta sig tillbaka till utgångsläge (Home Return) innan batteriet är slut är en 

utmärkt egenskap som minimerar risken att den lägger av mitt i luften.  

En utav de viktigaste aspekterna är navigeringen. I den teoretiska referensramen 

presenteras en video som demonstrerar hur tre drönare är förprogrammerade på 

koordinater och förflyttar sig enligt dessa på med en hög precision. Alltså är det fullt möjligt 

att skapa koordinater som drönaren automatiskt ska röra sig inom för att kunna nå och söka 

sig efter streckkoden samt hitta rätt position för att precisera denna. Detta ställer dock 

väldigt högt krav på arbetsmiljön och människans interaktion. Människan måste ha en rutin 

kring hur dessa pallar ska ställas samtidigt hur streckkoderna ska placeras. I enlighet med 

teorin Ajoudani et al., (2018) är människan många gånger en viktig faktor för att roboten ska 

uppnå en högre prestationsförmåga och effektivitet. Därmed kan författarna konstatera att 

det krävs att människan samspelar och utför arbetet runt omkring på rätt sätt.  

”Standard P-90” pallsystem är enligt författarnas mening det pallställ som ger lagom med 

utrymme men samtidigt en individuell pallåtkomst vilket är viktigt för att drönaren ska kunna 
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verka.  

Ytterligare en viktig faktor är WLAN nätverket. Detta nätverk är trådlöst och ger möjligheten 

att sända information mellan drönaren, scanner och systemet. Utan ett nätverk blir det 

svårare att hantera information och kommunikation mellan de olika systemen. Hur 

kommunikationen vidare ska fungera är något författarna inte beaktat inom sitt 

avgränsningsområde. 

Mindre kritiska specifikationerna är vilken typ av scanner och streckkod. Detta anser 

författarna är en individuell fråga för varje företag, därför blir det svårare att generalisera 

vilken streckkod eller typ av scanner som bör väljas. Så länge företag fokuserar på att ha hög 

streckkodskvalitet samt en scanner som har tämligen tillräcklig batteritid, låg vikt, hög 

kapacitet och förmåga att avläsa utan manuell avtryckning, så ska det inte spela någon större 

roll vilken typ företag väljer att ha. Dock visar studier på ett tydligt mönster där 1D är väldigt 

populär och uppfyller de behov av information som företag har. 1D-streckkoden är en 

välkänd streckkod som även omnämns av Xu et al., (2017). Detta kan främst bero på att den 

förser företagen med tillräcklig information och är billigare än andra komplexa 

streckkodsystem ex. 2D streckkod. 

Enligt författarna finns det en möjlighet att få detta att fungera vid inventeringen. Detta 

ställer dock stora krav på att människan inte får vistas under drönaren, exempelvis i 

verksamheter som jobbar dygnet runt. Detta då människan av säkerhetsskäl, inte ska vistas 

under drönaren. Vidare är det viktigt att människan plockar på rätt sätt om drönaren ska 

kunna fotografera öppna pallar. En faktor som kan vara svår att överkomma är den 

komplexa navigeringen. Skulle drönaren vara tvungen att flyga in och fotografera pallen 

uppifrån ställer de höga krav på koordinationen. Det kan bli alldeles för komplext att få detta 

att fungera. En kan argumentera att de då kan fotografera framifrån. Problematiken som kan 

uppstå med detta är att bilden inte skulle få med ifall något kolli har trillat från pallens 

baksida, vilket i sin tur kan leda till saldofel. Därför anser författarna att drönarens uppgift 

ska vara att scanna streckkoden på de stängda pallar och enbart inventera dessa.  

Detta ställer stora krav på att leverantören levererar rätt, men det är sällan som 

leverantören avviker om vi utgår från de företagen som intervjuats genom arbetet och den 

litteratur författarna har undersökt. Då företag förlitar sig på leverantören och där samtliga 

respondenter under den cykliska inventeringen oftast bara scannar streckkoden på pallen, är 

det inte en större skillnad på att göra de manuellt eller att låta drönaren göra det. Den 
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effektivitet man möjligtvis kan uppnå (förutsatt att allting fungerar som det ska) är tiden det 

tar att göra och antal pallar (Se Figur 10).  

Vi har kunnat konstatera att det är en tidskrävande arbetsuppgift som tar flera timmar att 

utföra enligt Fordonkomponentföretag 2, Lagerföretag 1 och Lagerföretag 2 samt att teorin 

instämmer även på detta. Transporterna mellan de olika platserna kan ta några minuter och 

arbetet med att hissa ner och upp pallen kunde ta ytterligare cirka 3 minuter per pall. Med 

en drönare som kan ha enligt teorin en hastighet på 10m/s hade tiden kunnat reduceras då 

den kan verka utan pauser och på olika höjder. Drönaren skulle då kunna sköta 

inventeringen och så småningom möjligtvis kunna utföra denna inventering på daglig basis. 

Författarna är dock medvetna om att drönaren förmodligen inte hade kunnat uppnå max 

hastighet då scanner påverkar vikt, tiden det tar att scanna men även positioneringen vid 

varje avläsningstillfälle.   

Att ha en uppdatering av lager på en daglig basis förmodar författarna skulle uppskattas och 

värdesättas av företag. När tiden för inventering reduceras innebär detta att 

resursutnyttjandet kan ändras genom att t.ex. avveckla några inventeringspositioner om 

företag skulle ha det eller att förflytta dessa personer på andra behövliga områden.  

Figur 8 och 9 presenterar hur en delvis automatisering möjligtvis kan se ut i samband med en 

förklaring.  

 

 

Figur 8: Nylägesanalys av inventeringsarbete med drönare på stängda pallar 



64 
  

 

 

 

Figur 9: Nylägesanalys på inventeringsarbete utan drönare på öppna pallar 

Tanken bakom ny-läget är att innan en drönare skickas på ett inventeringsuppdrag så har 

den på förhand ett bestämt utgångsläge att utgå ifrån innan den startar processen. 

Utgångsläget är densamma som drönaren skulle flyga tillbaka till ifall batteriet börjar ta slut, 

en så kallad ”Home Return” funktion. Drönaren ska främsta verka inom lager miljöer. Detta 

då författarna anser att det bör vara många artiklar att inventera för detta ska vara lönsamt. 

Har man väldigt få artiklar är det något företag kan klara av att göra på egen hand på kort 

tid.  

Vidare ska drönaren på förhand ha inprogrammerade koordinater för vilket område som den 

ska flyga inom. Författarna anser att drönaren endast ska inventera pallar som är oöppnade 

medan öppnade pallar får inventeras fysiskt av den människor. Detta innebär att drönaren 

inte har någon sammankoppling med de öppnade pallarna som oftast finns på bottenplan i 

stallaget. Därför anser författarna att det är mest lämpligt för drönaren att utgå ifrån våning 

ett (dvs. våningen över där öppna pallar står) på stallaget och uppåt. Förutsatt att detta 

fungerar som det ska lär människan slippa inventera på höga höjder vilket minimerar även 

risken för skador och olyckor som personalen utsätts för när de arbetar inom detta. Nedan 

presenteras en möjlig drönarbaserad inventering. 
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 Drönarbaserad inventering 

Nedan presenteras Figur 10 som beskriver detaljerat hur denna tänkbara lösning kan se ut. 

Under figuren medför en detaljerad förklaring kring den drönarbaserade inventeringen. 

 

 

 

Figur 10 Drönarbaserad körplan 

 

När drönaren har flugit till sina koordinater så är dennes uppgift att scanna pallnummer som 

står på pallstället med hjälp av en scanner som är monterad på drönaren. Detta för att 

identifiera att den är på rätt plats. Efter att den scannat pallstället (detta blir då scanner 1) 

avlöser denna med hjälp av någon form av kommunikation mellan scanner 1 så att den 

andra scannern (detta blir då scanner 2 som ska ha en bredare laser/avläsningsförmåga) ska 

avläsa streckkoden som är på pallen. Genom att den första avläsningen har identifierat 

platsen ska nästa avläsning kunna avgöra om rätt pall (artiklar) står på rätt plats. Skulle det 

mot förmodan vara fel pall på platsen, lär scanner 2 försöka avläsa en gång till den hittade 

streckkoden. Skulle detta fortfarande inte bli rätt sänder denna ut någon form av indikator 

på att avläsningen gjordes men misslyckades registrera. Denna indikator sänds vidare så att 

en manuell inventering/korrigering av någon med behörighet kan utföras som sedan 

korrigerar avvikelsen. Skulle det inte finnas någon pall på pallplatsen som drönaren ska 
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inventera kommer scannern försöka avläsa en andra gång, hittar den inte en streckkod 

registreras saldot som ”0” för den artikel. Detta kräver då en manuell inventering och 

kontroll för att se över om det är streckkoden som inte har varit på rätt sida eller om de 

faktiskt är så att pallplatsen ska vara tom. När en manuell inventering sätts igång kräver 

detta en behörig person för att kunna godkänna det i systemet. Människan som är tvungen 

att vara på plats för batteribyte och ev. korrigeringar utför även den manuella inventeringen 

som ska ske på öppna pallar. Denna får dock inte vistas under drönaren men kan vara på en 

annan avdelning medan drönaren verkar någon annanstans.  

Avståndsmätning och systemets kommunikation är något författarna har valt att avgränsa 

sig inom vilket inte betraktas i denna analys.  

Drönaren som är uppkopplad till ett trådlöst nätverk kommunicerar/sänder ut den 

information som den samlat till systemet via WLAN. Vidare hur detta system ska fungera är 

även ett avgränsningsområde som författarna inte kommer att beakta i sin analys.   

Vid korrekt överförs information (lagersaldo) så godkänns inventeringen automatiskt i 

samband med att körplanen/rutten avslutas och drönaren återgår till sitt utgångsläge. Om 

det däremot skulle visa upp ett fel saldo mot vad som står i systemet så måste en 

behörig/ansvarig ur personalen manuellt korrigera detta i systemet. Med andra ord så 

behövs det personal som hanterar den information som drönaren lagrar och levererar. 

Viktigt att notera att tanken är att inventeringen som drönaren utför kontra inventeringen 

som människan utför sker separat och registreras separat. Med andra ord summerar man 

inte båda inventeringarna till ett ”totalt saldo” utan det blir separata saldon. Detta för att 

enklare kunna se vart det uppkommer mest saldofel och på så sätt kunna samla in statistik 

och hitta orsaker till avvikelser.  

Då samtliga respondenter uttryckt dess säkerhet vid leverans av leverantör att det nästan 

aldrig är leverantörens fel och enligt författarnas studier de lyckats göra uppkom det sällan 

att leverantören var en större faktor vid avvikelser, därmed anses det vara väldigt säkert av 

drönaren att scanna och förlita sig på den informationen streckkoden förser för att 

förhoppningsvis kunna generera i daglig uppdatering av lagersaldot.  

Då drönaren ska verka bara på stängda pallar och de öppna pallars fysiska inventering sker 

sidan av drönarens inventering innebär detta att ny-läget inte resulterar i en hel-

automatisering av inventeringen utan en kombination av människan och drönaren, dvs. en 

delvis automatisering. Nedan har en uträkning gjorts baserat på de siffror som författarna 
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har haft tillgängligt, från empirin och teorin. Denna uträkning demonstrerar manuell vs 

drönar inventering i tid och effektivitet förutsatt att allt fungerar som det ska. 

 Uträkning av ny-lägets effektivisering 

Precis som det står i Figur 11 under ”viktig information kring uträkningen” (Se nedan) finns 

det aspekter som man måste ta hänsyn till. Denna uträkning är baserad utifrån de 

tillgängliga siffror, det är antaganden med goda marginaler och inget som är testat med 

själva drönaren. Vidare är den baserad på ett skift som består av 8h och beräkningen är 

gjord på att ta sig upp till högsta pallplats som är i detta fall 8 meters höjd.  

Det fakta vi har är att drönaren har cirka 40 minuters batteritid. Ett avdrag på 10 minuter är 

gjord pga. ev. störningar där författarna har utgått ifrån en 30 minuters tid där drönaren 

inventerar. Vidare kan en drönares maxhastighet vara cirka 10m/s, författarna har 

minimerat tiden med 10 ggr och baserat uträkningen på att drönarens maxhastighet är 

1m/s. Detta för att ha goda marginaler till eventuella hinder, vikt av scanner etc. Det blir 

alltså 8*1=8 sekunder för att ta sig 8 meter (högst upp i pallställ). 

Vi har gjort ett antagande att drönarens positionering när den intar rätt plats är 2 sekunder, 

scanning1 tar 2 sekunder scanning2 tar 2 sekunder, samt ytterligare vid om-scanning 2 

sekunder. Detta blir totalt 16 sekunder, vid uträkning har vi lagt på ytterligare 4 sekunder för 

ev. störningar. Uträkningen är gjort på att det tar 20 sekunder per pall. 

Den manuella tiden i sekunder per pall är tagen från empirin vilket var cirka 180 sek (3 

minuter) detta var bortsett från den tid det tar att ta sig till pallplats). Så själva uträkningen 

är baserad på när du väl är framme på plats.  
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Figur 11 Uträkning manuell Vs Drönar inventering 

 

Per timme bör en manuell inventering uppnå cirka 20 pallar utifrån den tid det tar enligt 

Fordonkomponentföretag 2, Lagerföretag 1 och Lagerföretag 2. Per 8h är detta 160 pallar.  

I jämförelse med drönaren, gör drönaren 180 pallar per timme vid uträkning. Dock har 

drönaren en batterikapacitet på 30 minuters inventering vilket gör att vi måste halvera 180 

som resulterar i 90 pallar/h. 90 pallar görs de första 30 minuterna, de återstående 30 

minuter är till för drönaren att ta sig till utgångsläget, få batteriet bytt och ta sig ut på plats 

för fortsätta inventering. Per 8h inventerar drönaren 720 pallar enligt ovanstående 

antaganden. Detta innebär en effektivisering på 4,5 ggr. Alltså klarar drönaren göra på 8h 

det som 4,5 personer hade gjort på 8h. Det är viktigt att ha i åtanke att detta är enbart 

antaganden som enligt författarna antas vara rimliga, där goda tidsavdrag är bortdragna för 

att skapa goda marginaler till ev. störningar. Trots att maxhastigheten har minskats med hela 

10 ggr samt vidare avrundning i uträkningen, klarar drönaren fortare av att inventera än en 

människa med truck.  

 Kritiska kravspecifikationer 

Detta avsnitt avser att författarna har plockat ur teorin de olika komponenterna som krävs 

och anses vara mest lämpliga för att detta ny-läge ska fungera. En analys görs kring varför 

en viss komponent är vald och varför den anses vara bättre än de andra presenterade som 

kan återfinnas i den teoretiska referensramen.  
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 Drönare 

För att själva automatiseringen av drönare i lager som denna rapport handlar om, 

överhuvudtaget skall kunna fungera så finns det vissa krav som författarna anser måste vara 

uppfyllda för att det ska kunna gå i hamn. Författarna anser att vissa drönare (som nämnts 

tidigare i rapporten) har bättre möjligheter att uppfylla de uppgifter som den här rapporten 

syftar till att undersöka. Med andra ord så finns det vissa drönare som är bättre lämpade i 

den arbetsmiljö som författarna utgår från att drönarna ska verka i vid inventeringsarbete. 

Enligt författarna anses modellen Tricopter (drönare med 3 propeller) inte vara lämplig att 

utföra det som söks i denna studie. Den har låg batteritid på cirka 10 minuter och utifrån den 

undersökning författarna har lyckats göra har denna typ inte kapacitet till att ens bära på en 

kamera vilket gör att denna typ inte är kvalificerande för att verka som en inventerare vilket 

innebar att det återstod quadcopter och hexacopter. Hexacopter är enligt författarnas 

mening mest kvalificerad utifrån den information vi har haft tillgång till. Den är försedd med 

sex propeller vilket ger den stabilisering och kapacitet och olika modeller kan ha sensorer 

som gör att de inte riskerar att åka in i hinder.  

 Kapacitet 

En aspekt som man anser vara kritisk i det här sammanhanget är batterikapaciteten hos 

drönaren som ska verka inom lagret. Det finns stora variationer i hur länge en drönare kan 

vara aktiv (beroende på modell och typ) innan den behöver laddas om. Det kan skilja sig allt 

från 15 minuters aktivitet till 40 minuter. Generellt så är det att ju större drönaren är, desto 

större batteri har den vilket medför i mer kapacitet. Problematiken som kan uppstå i detta är 

att man gärna skulle föredra en mindre drönare i lager framför en stora för att minimera 

riskerna för olyckor (stöta till i kanter etc.) ta vara på yta då större drönare kan vara mer 

svårmanövrerade och osmidiga än mindre drönare. En quadcopter är en typ som har fyra 

propeller samt oftast liten och smidig. Dess kapacitet är cirka 10-15 minuters flygtid utifrån 

den undersökning som författarna har lyckats göra. Denna typ kan anses vara ett ineffektivt 

alternativ då den kräver en laddningstid på 40 minuter. Detta innebär även att laddningen 

kommer behöva ske mer frekvent än hos en hexacopter på grund av att quadcopter har kort 

flygtid. Denna typ har sex propeller och är oftast större och betraktas ibland som osmidig 

pga. Dess storlek. Den har däremot en betydligt längre flygtid, cirka 40 minuter och kan 

därför anses som ett mer effektivt alternativ då den kan flyga längre samtidigt som den har 



70 
  

ett bytbart batteri vilket innebär att den kan flyga med ett batteri medan ett annat batteri är 

på laddning som sedan går och byta direkt. Detta medför att hexacoptern aldrig behöver stå 

stilla och laddas förutsatt att man har minst 3 laddare. Det finns även modeller av 

hexacopter som är i mindre format som kan flyga på ett smidigt sätt och dess antal propeller 

gör drönaren stadig och minimerar skakningen vid flygning. I enlighet med Perazzo et al., 

(2017) är en professionell drönares flygtid cirka 28 minuter.  

Hexacoptern’s sex propeller erbjuder också bättre möjligheter för att lyfta vikt till skillnad 

från en quadcopter. Hur mycket mer vikt hexacoptern klarar av att lyfta kan vara mycket 

varierande och är svårt att generalisera på grund av bristfällig tillgång på information (vad 

gäller last osv kring drönare) genom undersökningen som författarna har gjort. Dock nämns 

det i teorin möjligheten om en drönare som ska kunna lyfta 100 000 kg, vilket är en stor 

skillnad i jämförelse med vikten för en liten scanner och kamera (som bara väger några 

hundra gram). Därför drar författarna slutsatsen att det är fullt möjligt att hitta drönare som 

klarar att lyfta den vikt som krävs för att kunna utföra dessa arbetsuppgifter som beskrivs 

genom rapporten. Hastigheten på de olika drönarna är också väldigt svårt att generalisera, 

det beror på från modell till modell och kan variera en hel del. Utifrån den forskning 

författarna gjort kan vi se återkommande att quadcopter har oftast högre hastighet än 

hexacopter.  

Hastigheten ligger i quadcopterns fördel, det finns med ex. en hastighet på 18m/s. 

Hexacopter har oftast lite lägre och hamnar på 10m/s. Varför hexacopter fortfarande är mer 

kvalificerande trots att den är segare är pga. att författarna anser att 10m/s är tillräcklig 

hastighet för att utföra de arbetet som drönaren ska utföra, detta då det inte behövs en 

höghastighet då energiåtgången kan bli högre vilket vi inte strävar efter.  

 Home Return 

Vidare är ännu en förutsättning för att det här ska fungera att drönaren har tillgång till en 

kamera respektive scanner för att kunna utföra de arbetsuppgifter som den är till för i det 

här sammanhanget (scanna streckkoder och positionera sig rätt). Detta ställer dock krav på 

drönarens energikapacitet då mer utrustning (mer vikt) medför en högre energiåtgång när 

drönaren är aktiv. Det är alltså viktigt att ha i åtanke om man förser sin drönare med olika 

komponenter. Om det mot förmodan skulle ske att batteriet skulle ta slut tidigare än man 

förväntat sig så finns det en funktion som heter ”home return”. Denna egenskap avser att 
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drönaren på egen hand (om batteriet börjar ta slut) flyger tillbaka till utgångsläget innan 

batteriet är helt slut. D.v.s. den slutar bara inte och flyga mitt i lagret utan den hittar tillbaka 

till utgångsläget om den märker att batteriet börjar att ta slut. När den har återgått till sitt 

utgångsläge kan den sända ut en signal att den är tillbaka. På så sätt kan människan göra 

andra saker utan att vara färst vid utgångsläget. 

 Navigering 

Vidare är en annan viktig aspekt som måste uppfyllas navigeringen/koordinationen av 

drönaren/drönarna. I rapporten står det beskrivet om drönare som tillsammans i 

koordinerade positioner håller i ett nät och ”samarbetar” med varandra där man flyttar ut 

sina positioner och spänner nätet för att skjuta upp bollen i luften och sedan jobbar in igen 

för att ta emot bollen. Detta är en övertygande indikation på att man kan få drönare att 

koordinera med varandra och samarbeta där de håller sina koordinater med hög precision. 

Detta anser författarna vara lovande i samband med inventeringsarbetet då det kräver att 

drönarna exempelvis vid scanning av artiklar ställer sig rätt framför streckkoden och vid rätt 

pall vid avläsning av streckkod. Därför kan författarna med hög säkerhet konstatera att 

möjligheten att förprogrammera drönare på koordinationer som de ska ta sig inom är fullt 

möjligt, vilket gör att drönaren på egenhand ska kunna flyga och ”hitta” de platser den är 

programmerad att hitta med hög precision, precis som videon som tidigare refererat till 

demonstrerar.  

 Lagringssätt 

Ytterligare faktorer som påverkar funktionen av en drönare i lager är lagringssätt, dvs. rätt 

pallställ. Eftersom att detta är ett så pass nytt arbetssätt så är det viktigt att lagret är 

utformat på ett sådant sätt som gör det fullt möjligt för drönaren att verka i den miljön. Olika 

pallställ erbjuder olika funktioner och Lumsden (2012) lyfter vikten utav att utnyttja 

kapaciteten så mycket som möjligt. Det som är viktigast i detta sammanhang är åtkomsten 

av pallarna och dess streckkoder vilket inte alla pallställssystem erbjuder. Pallarna med 

streckkoder bör vara positionerade mot drönaren och inte från drönaren för att den ska 

kunna komma åt streckkoden och läsa av. Samt så ska det finnas utrymme för drönaren att 

flyga på så att det inte står olika saker i vägen för dessa. Det finns olika pallställssystem som 

nämnts i teorin, där författarna anser att pallställssystemet vid namnet ” standard P -90” är 

det mest lämpliga. Den ger ett gott utrymme mellan de olika stallage, gör det möjligt för 
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standard truckar att komma åt, kan göra de möjligt för drönaren att röra sig utan större 

begränsningar, så som möjligtvis ”smalgångslager pallställ” ger. Det ska dock inte vara 

omöjligt att drönaren ska flyga i ett smalgångslager men författarna kan tänka sig att det 

fortfarande kan ge en viss begränsning pga. Den smala ytan. Vidare finns ”Shuttle pallställ” 

som uppfyller FIFO krav, dvs. att fler pallställ kan staplas i rad på varandra. Detta anses inte 

vara lämpligt i en sådan miljö där drönaren ska verka inom pga. att detta system inte 

erbjuder någon individuell pallåtkomst. Pallar som är i rad på varandra gör det omöjligt för 

drönaren att komma åt de som är bakom den första och sista pallen och de som är sidan om. 

”Standard P-90 pallsystem” erbjuder den individuella pallåtkomsten samtidigt som det är en 

rymlig miljö att verka inom vilket argumenterar starkt för att detta pallsystem är bäst 

kvalificerad utav de tre nämnda system. 

 WLAN - nätverk 

På samma sätt som de flesta maskiner behöver någon typ av kommunikationsmedel så anser 

författarna att WLAN (trådlösa nätverket) spelar en viktig roll när det kommer till drönare. 

Med hjälp av WLAN så ska en drönare kunna kommunicera med systemet. WLAN gör att 

man slipper ha en massa kablar, utan sänder information trådlöst vilket är mer praktiskt och 

på detta sätt kan olika nätverk kommunicera med varandra. Precis så som en avläsning med 

scanner ska kommunicera med systemet att en viss artikel har kommit in i lager eller skickats 

ut till kund, på samma sätt krävs det att drönaren kommunicerar med alla system. Vidare har 

författarna valt att avgränsa sig inom dessa olika datorsystem som krävs för att alla dessa 

olika komponenter ska samverka.  

 Arbetsmiljö i samband med automatisering 

Enligt Ajoudani et al., (2018) är människa – robot interaktion ett viktigt samspel som kräver 

kontakt mellan människan, roboten och miljön för att forma det samspel som krävs för att 

kunna utföra arbetsuppgiften de är arrangerade för. Lagerföretag 1 och 

Fordonkomponentföretag 2 utryckte även vikten utav detta, att många gånger stället det 

krav på människan. I detta fall kan det ställa krav på ex. batteribyte av drönaren, service, att 

fortfarande göra en viss manuell inventering samt att lägga etiketter synligt på rätt sätt på 

pallarna. I vissa fall kan det även kräva att människan måste utföra en viss del av 

arbetsuppgiften för att uppnå högre effektivitet och bättre utfall. En del argumenterar att 

robotar fortfarande inte har möjligheten att vara kreativa eller tänka utöver den 
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programmeringen de är programmerade för. Drönaren behöver dock inte vara kreativ men 

den kommer inte kunna sträcka sig längre än den förprogrammering den har på dess 

koordinationer. Detta kan ställa krav på människan där begränsningen uppstår för drönarens 

navigering detta kan vara att ställa pallarna på ett visst sätt, i rätt pallställssystem som 

erbjuder individuell åtkomst för varje pall samt att streckkoden ska vara synlig för drönaren 

inom dess koordination. Ytterligare skulle drönaren vara förprogrammerad på 

koordinationer var den ska ta flyga, kräver detta även en människa som förprogrammerar 

detta till att börja med. När drönaren skulle ha slut på batteri, krävs det att människan byter 

batteri. Detta ställer krav på människan att hjälpa till roboten för att undvika att den ska 

stagnera i sitt arbetsutförande. Det kan då diskuteras hur effektivt är det om människan 

måste varje halvtimme byta batteri. Dock måste även truckar byta batteri efter några 

timmar, dessa batterier kräver betydligt mer energiåtgång för att laddas än vad drönarens 

batteri gör då dessa är små batterier.  

Människan är viktig del av drönarens funktion, exempelvis. Utan batteri klarar inte utföra 

arbetsuppgiften och utan en koordinering vet det inte var den ska. Då denna automatisering 

fortfarande kan ställa krav på människans samspel och utförande av vissa delar kan det bli 

svårare för människan att känna sig ersatt. I enlighet med Dimeas et al., (2018) teori kan 

människan känna att det finns situationer där behovet av en mänsklig inbladning är 

nödvändig för att uppnå ett bättre resultat. Detta kan leda till ett bättre samspel mellan 

robotiseringen och människan, ex. bättre anpassning. Fördelarna är stora vilket är viktigt att 

människan inser och strävar mot en god människa – robot interaktion.  

Vidare de krav som sätts på arbetsmiljön är att inga människor ska befinna sig under 

drönaren, alltså är detta enbart lämpligt i miljöer i företag som inte har något 

plock/produktion dygnet runt. Detta då om drönaren skulle plötsligt sluta fungera kan detta 

falla från luften på någon vilket är en risk för olycka som vi även försöker eliminera. En 

lämplig miljö kan då vara att drönaren gör inventeringen under nattid. Vidare är det även 

mer lämpligt i miljöer med lager än JIT inspirerade verksamheter. Detta då oftast i JIT finns 

inte mycket artiklar i lager och det kan vara enklare och snabbare att inventera dessa själv.  
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  Mindre kritiska kravspecifikationer 

 Scanner 

Det finns mängder av olika scanner som erbjuder olika förmågor. Oftast är det 

batterikapaciteten, möjligheten att avläsa utan ljus samt vilken avståndsförmåga de har. Det 

är fullt möjligt för en scanner att läsa av i mörker då den kan ha en lampa själv som är 

tillräckligt för att en avläsning ska ske. De har även möjlighet att kommunicera med system 

via WLAN nätverk. Det som även skiljer åt är möjligheten att verka inom olika temperaturer. 

Det finns de som klarar av minus grader tom. 50 Celsius.  

Vidare är vikten olika beroende på vilken scanner man väljer, finns väldigt små scanner där 

en 1D scanner kan väga runt 30 gram men även en 2D scanner som väger runt 111 gram. 

Största skillnad mellan dessa är att 1D scanner inte har kapacitet att läsa av 2D streckkod, 

dock har 2D streckkod kapaciteten att läsa av både och. Detta beror dock på vad företaget 

har redan för streckkoder i sin verksamhet som avgör vilken scanner de ska använda sig utav. 

Det skulle inte vara nödvändigt att köpa in en 2D scanner om man absolut inte har någon 

kontakt med 2D streckkoder. Det är även viktigt att se över vilken sorts temperatur de ska 

verka inom.  

 Streckkod 

Streckkoden är viktig och förser med nödvändig information och spårbarhet längs hela 

försörjningskedjan. Hela inventeringsarbetet kan förenklas om företag använder sig utav att 

scanna streckkoder då den ger information som vilken artikel och antal artiklar direkt till 

lagerredovisningssystemet som registrerar det nya saldot.  

Streckkoden kan vara viktigt bl.a. för att hanteringen av varor ska fungera (Gs1, Märka 

konsumentförpackning, 2018b). Streckkoden har hamnat under mindre kritisk 

kravspecifikation, inte för att streckkoden i sig är en mindre kritisk aspekt. Den är en väldigt 

stor del utav att hela inventeringsarbetet ska fungera detta då streckkod minskar 

felfrekvensen enligt Osman & Furnes (2000). Det som författarna syftar på mindre kritiskt är 

vilket typ av streckkod.  

I enlighet med Xu et al., (2017) ser vi ett samband av teorin och praktiken där streckkod 1D 

är den mest vanligaste och igenkända streckkod. Författarna ser ett mönster att 1D 

streckkod används av samtliga deltagande respondenter samt 1D scanner. Detta kan bero på 
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att 1D streckkods kapacitet är tillräcklig att innehålla den information som behövs samt att 

kan vara enklare att arbeta och kommunicera på samma sätt som sina leverantörer/kunder 

gör. Skulle en viss kund eller leverantör ändra streckkod efter år av samarbete ställer detta 

även krav på förändringar på de berörda parterna.  

Sammanfattningsvis är det viktigt att notera att det finns en viss svårighet i denna studie att 

bedöma vilken streckkod som är den bästa då de bidrar med olika fördelar och nackdelar 

som kan variera beroende på från verksamhet till verksamhet. De har olika fördelar men 

samtidigt vissa liknande nackdelar. Styrkorna hos 2D är att den passar i miljöer som är 

påfrestade då den tål mer slitage än 1D streckkoder, samt att den bör användas där man vill 

märka mindre ytor exempelvis vid mindre artiklar/varor vilket kan göra 2D betydligt 

lämpligare att använda än 1D streckkoden om denna (streckkoden) är större än artikeln som 

skall märkas. Fördelarna med 1D streckkoden är att det är en vanlig och igenkänd streckkod 

globalt vilket även omnämns av Xu et al., (2017). Genom att ha en streckkod som är 

internationellt igenkänd så kan det underlätta arbetsrelationer mellan olika parter. Då 1D 

ger tillräckligt med information som vi även har sett i verkligheten av samtliga respondenter 

så kan det anses vara onödigt att investera i 2D streckkoder om det inte absolut är 

nödvändigt då 2D oftast är dyrare än 1D. En liknande nackdel mellan de två olika 

streckkoderna är ex. avståndet vid avläsning kan variera på både 1D och 2D vid laserscanning 

då detta beror på laserscannerns kapacitet och förmåga, avläsningsavståndet är dock ett 

område som författarna har avgränsat sig inom. Det företag kan gärna sträva efter är att ha 

så bra streckkodskvalitet som möjligt. Detta innebär bl.a. att rengöra etikettutskrivaren samt 

välja en med bra kvalitet. Ännu en gemensam nackdel är att streckkod 1D och 2D är lika 

mycket utsatta för risk för att gå i sönder helt, dock har 2D bättre förmåga att avläsa en 

skadad kod. Detta innebär att val av streckkod och scanner är en individuell fråga för varje 

verksamhet att avgöra. De parametrar som är viktiga att ta hänsyn till kan vara produktens 

storlek, önskad information som streckkoden behöver lagra men även hur det kommer att 

kunna påverka relationer med andra aktörer i försörjningskedjan samt hur slitsam miljö som 

streckkoderna är tänkta att verka i.   

Nedan presenteras en tabell med ovannämnda kravspecifikationer och dess fördelar. 
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Figur 12: Tabell kravspecifikation 
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 Resultat och slutsats  

I detta avsnitt upprepas och besvaras problemfrågorna som studien är baserad på. 

Slutsatsen blir att presentera om detta är möjligt att åstadkomma eller inte, samt i vilken 

miljö det skulle vara lämpligast att använda i.  

Baserat på litteraturgenomgången drar författarna slutsatsen att det bör vara fullt möjligt att 

använda sig av drönare i samband med inventeringsarbetet. diskussioner med olika företag, 

tillgänglig teori har man bildat sig uppfattningen om att tekniken i dagsläget finns tillgänglig. 

Det gäller dock att man har en inventeringsmiljö som är lämplig för en drönare att verka i. 

Fordonkomponentföretag 1 och Fordonkomponentföretag 2 hade exempelvis löpande 

inventering på vissa ytor (ute i produktion) och ett JIT-arbetssätt vilket i dagsläget kan vara 

opassande miljö för en drönare då det ställer höga krav på den tekniska aspekten och där 

drönaren ska kunna operera under öppen verksamhet (pågående produktion eller plock). JIT 

påverkar mängdartiklar och det kan i vissa fall vara onödigt att ha en drönare om mängden 

artiklar är låg. Istället anses en drönare vara bäst lämpad i miljöer med lager som har orörda 

pallar, många artiklar och inget plock/produktion under nattid då drönaren inte får flyga 

ovanför människan. Kravet på drönaren bör vara att kunna läsa av streckkoden på pallställ 

och pall samt förse lagerredovisningssystemet med denna information.  

Den drönare som författarna helst hade sett i ett lager är hexacoptern. Hexacoptern har 

enligt författarnas sökning haft längst batteritid på cirka 40 minuter. Hexacoptern har 

möjlighet för batteribyte vilket innebär att batteri kan laddas klart medan den utför arbetet.  

Home Return egenskapen är viktig då drönaren ska ta sig tillbaka till utgångsläge när den har 

lågt batteri för att undvika att lägga av mitt i luften.  Hexacopterns sex är också menade för 

att bidra till en bättre stabilitet samt för att minska vibrationen vilket är en viktig aspekt för 

att scannern ska klara av att avläsa streckkoden. De är också menade för att klara av att lyfta 

vikt, där cirka 30-50 gram kan läggas på beroende på vilken typ av modell man har på 

scannern. Denna extra vikt kan påverka batterilängden men hur mycket det påverkar har 

författarna inte lyckats hitta utifrån dess sökning och information som fanns tillgänglig.  

 Hexacopterns hastighet är 10m/s vilket enligt författarna är tillräckligt för att den ska klara 

sina arbetsuppgifter och förflytta sig mellan olika koordinater på ett tidseffektivt sätt. 

Ytterligare ett krav på drönaren var navigeringen, där drönare förprogrammeras på 

koordinater vilket visade sig vara fullt möjligt. Vidare var ”rätt” pallställsystem viktigt då man 
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strävar efter att ha individuell pallåtkomst där ”Standard P90” pallställsystem var mest 

lämplig för att drönaren ska kunna utföra avläsningen.  

För att drönaren ska kunna sända avläst information på något vis krävs det ett trådlöst 

nätverk/en uppkoppling som erbjuder möjligheten att drönaren kan kommunicera och sända 

information till systemen. Vidare hur dessa system är uppbyggda är utanför 

avgränsningsområdet. För att dessa ovanstående delar ska samspela korrekt krävs att 

människan arbetar tillsammans med drönaren. Vid batteribyte krävs det en människa som 

ska utföra detta. Det krävs även att streckkoden ska vara placerade på ett sådant sätt som är 

lättillgängligt för drönaren och inom drönarens koordinater.  

Vidare, vilken streckkod och scanner som krävs är en individuell fråga för varje verksamhet, 

men 1D har enligt teorin och praktiken haft tillräcklig kapacitet att bära den information som 

önskats. Scanner har krav på att kunna ha en bra avläsningsförmåga och fungera utan stark 

belysning vilket är viktigt vid val av scanner. Det är viktigt att ha i åtanke i vilken temperatur 

de ska verka inom.   

Vidare ställs det krav på att människan fortfarande arbetar med inventering dock enbart på 

öppna pallar. Författarna anser att vi inte är där ännu att drönaren ska inventera öppna 

pallar då det ställer stora krav på navigeringen och synligheten på pallar. Drönaren kan ha 

svårare att upptäcka hur varor ser ut baktill, om något har trillat eller förstörts vilket gör att 

författarna anser att människan bör utföra inventering på öppnade pallar då det är mest 

optimalt i dagsläget.  

Huruvida avvikelser skulle minimeras kan ställa krav på andra faktorer som drönaren inte 

kan påverka, exempelvis stressfaktorn i företaget. En stressad miljö är något som 

verksamheten måste arbeta med för att minimera då detta kan vara uppkomsten till 

avvikelser som ofta göms i kategorin ”mänskliga faktorn”.   

Slutsatsen vad gäller kravspecifikationerna som en drönare behöver kunna uppfylla för att 

detta ska vara möjligt är en hexacopter med en batterikapacitet på minst 40 minuter och 

tämligen bra viktkapacitet och stabilitet samt någon form av förprogrammering på 

koordinater så en navigering kan utföras och en home return funktion. Även ett WLAN 

nätverk som styr allt detta, samt människans inblandning vid ex. batteribyte, två 

obemannade scanners, där scanner 2 har en bred avläsningsförmåga samt en 1D streckkod 
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som den kan avläsa (streckkoden kan dock variera beroende på vad enskild verksamhet 

använder).  

Vidare är slutsatsen kring hur denna delvis automatiserade lösning kan komma att 

effektivisera inventeringsarbetet att det är möjligt baserat på uträkningen som gjorts, 

förutsatt att allting fungerar som det ska, både i tid och antal inventerade pallar per dag. 

Antal pallar kan dubbleras om företag skulle lägga till en extra drönare exempelvis. 

 

Vad gäller reducering av risk för olyckor där medarbetaren i detta fall slipper att (om drönare 

istället utför arbetet) hissa sig upp på höga höjder med lift för att få tillgång till streckkoden 

som finns på pallen eller att hissa ner denna (pallen) med en truck. Varje sådan hantering 

innebär utgör en risk för olycka för människan som drönaren istället kan minimera. 

De krav som ställs på människan är främst batteribyten som behöver göras för att drönaren 

ska kunna utföra sitt arbete samt att pallarna och streckkoden är på sådan plats som gör det 

lättillgängligt för drönaren att kunna utföra avläsningen. Detta behövs en inblandning av 

människan för att göra batteribyte.  

En summering av det hela innebär enligt författarna att det är möjligt med en delvis 

automatisering där drönaren utför en del av inventeringen. Detta blir en kombination av 

människa-drönare som bör kunna fungera med rätt komponenter, som bör effektivisera 

inventeringsarbetet, möjligtvis minimera avvikelser och även minimera risk för olyckor.  
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 Diskussion och framtida forskning 

I detta kapitel diskuteras det kring studiens gång, vad som kunde gjorts annorlunda samt 

kortfattad diskussion kring resultatet. Författarna diskuterar även kring framtida forskning. 

Författarna anser att syftet har uppfyllts med rapporten, då de lyckats belysa 

kravspecifikationer inom det valda avgränsningsområdet. De har belyst en idé med dess 

kravspecifikationer, effektiviteten och minimering av risken för olyckor. Samtidigt har 

faktorer gällande en människa-robot interaktion belysts och människans roll i det hela.  

Vidare önskade författarna att de fick möjligheten och vara närvarande under 

respondenternas inventeringsarbete. Detta tror författarna gett en mer verklig bild utav 

arbetet samt de risker som människan utsätts. Dock har författarna utfört inventering 

tidigare och har fortfarande en bild av hur det kan se ut, tidsaspekten, riskerna osv. vilket 

kan kännas som en bra egenskap.  

Författarna är väl medvetna om att den här förändringen inte kommer att ske över en natt. 

Det kommer att ta tid att implementera dock inget som är omöjligt då drönare har börjat 

implementeras i industrier och även har börjat utföra inventeringsarbetet. I framtiden tror 

författarna att det kommer att synas allt mer drönare som utför dessa typer av arbeten.  

Vidare så har denna studie ett flertal begräsningar vilket författarna är väl medvetna om. 

Informationen kring inventering med drönare och vissa kravspecifikationer, var utefter 

författarnas forskning väldigt begränsad. Där har populärvetenskapliga artiklar fyllt med 

information. Detta kan anses som en brist i studien, att validiteten inte är lika stark. Dock är 

vissa kravspecifikationer svåra att generalisera och är en individuell fråga för varje 

verksamhet att besvara. Ytterligare kan även ex. tid för korrigering av saldoavvikelser vara 

svårt att generalisera vilket författarna heller inte lyckats få tag på varken i teorin eller från 

de deltagande företagen. Det kan bero på att företagen inte mäter det eller vill dela med sig 

av den informationen. Dessa olika parametrar som kan mätas hade bidragit med en stor del i 

rapporten samt kunnat enklare ge en grund för att hitta orsakerna till varför dessa avvikelser 

uppstår eller varför det tar lång tid. Det kan dock vara kostsamt och tidskrävande arbete. 

Även brist på kunskap kring avvikelserna eller förbättringsarbeten allmänt och förståelse för 

processer som gör att man inte mäter. Det kan därför inte tyckas vara konstigt att de är så 

positivt inställda till automatisering då de vill lägga över arbetet på ”någon annan” i hopp om 
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att lösa problemen som de upplever finns. 

Det är viktigt att poängtera har man inte förstått varför avvikelser uppstår kan det vara svårt 

att få det önskade utfallet vid automatisering. Om författarna skulle kunna ge någon 

rekommendation skulle det vara att införa mätningar på ex. tiden det tar att korrigera 

avvikelser eller hur ofta avvikelser sker för att sedan söka efter varför det sker.  

Gällande uträkningen så är den baserad enbart på empiri, antaganden och tillgänglig 

information, vilket är anledningen till att den innehöll stora tidsavdrag för att skapa dessa 

goda marginaler. Det är alltså inget som är testat och kan därför inte påstå att det är just så 

här. De rimliga antaganden som är gjorda är för att få så ”verklig” uträkning som möjligt.  

Vidare för framtida forskning upplever författarna precis som tidigare nämnt att inom vissa 

områden varit bristande utifrån vår sökning. Drönare som utför inventeringsarbetet, 

streckkoder, scanner, inventeringsmetoder och pallställ är de begränsade områden.  

Författarna har dock haft förståelse och visste att det skulle vara begränsat med information 

om drönare som utför inventeringsarbetet då det fortfarande är relativt ny-testat område.  
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 Etiska och samhällsmässiga frågor 

Det finns många samhällsmässiga frågor som berörs i vår uppsats, en utav dessa är 

fyllnadsgraden i samband med frekventa transporter. I dagsläget strävar en del företag efter 

ett JIT arbetssätt vilket oftast innebär låg fyllnadsgrad och mer frekventa transporter. Detta 

innebär i sin tur ännu större påfrestning på miljön då transporterna sker oftare vilket innebär 

mer utsläpp. Detta ökar hanteringen av materialet hos både parterna. Oftast krävs det en 

truck för att hantera ex. inkommande gods. Ju oftare denna måste användas desto större 

energiåtgång krävs det, vilket i sin tur också är en påfrestning. Truckar har oftast stora tunga 

batteri som kräver mycket energi för att ladda.  

Med mer i lager (vilket är en lämplig miljö för drönaren att verka i) och en mindre strävan 

efter JIT kan man ha högre fyllnadsgrad, mindre frekventa transporter och mindre 

hanteringsarbete som påfrestar miljön mindre.  

Vidare gällande energiåtgång av batteri, då drönaren är enklare att ladda och är en mindre 

batterikälla krävs det inte lika mycket energiåtgång som på en truck eller lift för att hissa upp 

sig själv eller hissa ner pallar för att kunna utföra inventeringen. Samtidigt leder detta till att 

man utsätter sin personal för mindre risk för olyckor. Då drönaren sköter inventeringen på 

högre höjder minimerar risken att någon pall skulle välta eller någon skulle skada sig vid 

inventeringsarbetet. Samtidigt lär företagen använda mindre truckar vilket också kan 

förlänga livslängden på dessa men även minska nytt inköp av truckar. Skulle företaget inte 

behöva lika många truckar kan dessa säljas vidare för att trucken ska utnyttjas fullt ut.  

Även vid beställning av större orderkvantiteter behöver kanske inte leverantör ha en lika 

frekvent omställning i sin produktion vilket också kan leda till ett mer jämna stabilare flöde. 

Samtidigt kan det leda till att leverantören inte känner sig lika stressad att hinna med 

leverera etc. Överlag ser vi främst miljömässiga fördelar med drönaren samt att människan 

inte utsätts för lika stor risk av olycka på arbetsplats vilket kan skapa en tryggare arbetsmiljö. 
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Bilaga 1: Olika hjälpmedel 

1. Lagringssätt – Pallställ system 

Företag konstruerar egna pallställ-system eller en viss form av lagerinredning tillsammans 

med pallställsleverantören. Olika lagerinredningar krävs och ser olika ut baserat på miljö, 

plats, logistik och förutsättningar. Olika pallsystem erbjuder olika för och nackdelar inom 

volym, kapacitet, hantering etc. Att utnyttja kapaciteten men även ha tillräcklig kapacitet är 

viktigt. Företag bör ha kapacitet för den allra största belastning som förekommer men inte 

alldeles för stor i relation till vad som utnyttjas för annars medför det höga kostnader, så 

som driftkostnader eller mark (Lumsden, 2012:597-598). Pallställ erbjuder ett förvarings-

system av artiklar i ett lager (Jonsson & Mattsson, 2011:71-72). 

Målet är att uppnå en så rationell logistik och lagerhantering som möjligt utifrån de olika 

behoven och kunna utnyttja golv och volym yta på ett smart och effektivt sätt. Det är viktigt 

att dessa är säkra, stabila och robusta. Pallställsystemet ska inte försvåra åtkomsten av varor 

utan förenkla hanteringen och erbjuda en högre kapacitet av lagring av varor.   

Det finns olika sorters av pallställsystem som man kan välja mellan utifrån egna behov och 

specifika krav. Nedan nämns tre olika pallställsystem.   

Standard P-90 pallställ 

Denna typ av pallställ är ett 2 komponents-stallage och är det man oftast tänker på när man 

diskuterar pallställ då den är bland de vanligaste stallaget för lagring av pallar (Lumsden, 

2012:495-496).  

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Standard P90 pallställ 

Informationen nedan är hämtad från (Constructor , 2018a). 

Standard system är vanliga i lager där plock är huvuduppgiften och för helpallshantering. 
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Denna typ av pallställ har en lägre investeringskostnad i jämförelse med andra pallsystem. 

Den är passande vid många olika artikel nummer och erbjuder en individuell pallåtkomst. 

Detta ställ ger en utnyttjande av teoretiskt antal pallplatser på cirka 95 % och dess 

maxbelastning per sektion är 30 ton. Ett set av sådant system ger cirka 1515 pallplatser med 

ex. 5 våningar, högsta höjd är oftast 8 meter.  

 

Fördelar och nackdelar 

Fördelar med detta system är att det är billigare i jämförelse med andra pallsystem och 

enkelt att montera. Den är lämplig för alla typer av pallar och gör det enkelt att upptäcka ifall 

någon pall inte är placerad som den ska men även lättillgängligt för pallåtkomst vid 

inventering (Lumsden, 201:495-496).  

Nackdelen är om man har många pallar av en och samma artikel ger detta system inte lika 

smart lagringssätt gällande lagerytans kapacitet eller möjligheten till användning av FIFO i 

jämförelse med andra pallsystem. Samt att den inte ger samma möjlighet för FIFO och FILO 

som andra pallsystem kan erbjuda (Constructor , 2018a). 

Smalgångslager pallställ 

Informationen nedan är hämtad från (Constructor, 2018b). 

Denna typ är lämplig i tillfällen var golvutrymmet är begränsat och är utrymmesbesparande. 

Höjden är flexibel men även djupet på hyllorna. Denna konstruktion ger även en höjd på 30 

meter och klarar också av 30 ton precis som standard pallsystem.  

 

 

 

 

 

 

 

Smalgångspallsystem ger i jämförelse med standardsystemet en högre grad av volym och 

golvutnyttjande och erbjuder cirka 1905 pallplatser med 5 våningar/nivåer och tar upp 

Figur 14: Smallgångslager-pallställ 
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samma yta som standardpallsystemet. Den erbjuder även möjlighet att tillämpa FIFO.  

 

Fördelar och nackdelar 

Fördelen är att detta system är anpassat för företag där ytan är begränsat och kanske inte 

har möjligheten att expandera. 

Nackdelen är att det krävs specifika smalgångstruckar och kranar vilket kan vara dyrare än 

vanliga truckar för att kunna utföra hantering av gods i gångarna. Det kräver alltså andra 

oftast dyrare sorts truckar för att utföra inventeringsarbete. Smalare utrymme kan också 

vara svårare att röra sig i och arbeta på vilket kan öka risk för skador vid inventering.  

Shuttle pallställ 

Informationen nedan är hämtad från (Constructor , 2018c). 

Detta pallsystem består av hyllor som enkelt kan förflytta (rulla) pallen framåt i hyllan, och 

ger ett djupare pallsystem än ex. standardsystemet. Denna typ är lämplig i anslutning till 

utlastningen där pallen placeras i stallaget och sedan rullas den fram till inlastningen. Detta 

resulterar i minimering av transporter med truck och pallförflyttningar vilket kan generera 

kostnads och tidsbesparingar. Är lämplig i miljöer med få artiklar med stort volymantal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördelar och nackdelar 

Detta pallsystem erbjuder FIFO och FILO, dvs. att den ger tillgång till det gods som kom först 

in men även det som kom sist in. Den kan också generera i mindre pallförflyttning som i sin 

Figur 15: Shuttle pallställ 
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tur genererar kostnadsbesparing, tidsbesparing men även mindre risk för skador på truck 

och personal (Lumsden, 2012:499-500).  

Nackdelen är att den ger sämre individuell pallåtkomst och är inte lika enkel att förändra 

som ovannämnda system (Lumsden, 2012:500). Den individuella pallåtkomsten kan vara 

viktig vid inventering vilket gör att detta pallsystem försvårar inventeringsarbetet. Samt att 

den inte är lämplig i miljöer var det finns många olika artikelnummer.  

2. Streckkod  

Informationen nedan är hämtad från (Identsys, 2018). 

Streckkod är någon sort av information som är formad i en serie av vita och svarta streck av 

olika tjocklek eller ett svart vitt mönster. Idag kan vi exempelvis om man glömt sitt 

medlemskapskort för någon affär kan man enkelt använda ett körkort. Genom att scanna 

streckkoden på körkortet registreras ditt köp på ditt personnummer istället för att 

kassörskan ska behöva knappa in ett långt personnummer. Detta gäller även vid köp av 

varor, skulle kassörskan knappa in en sifferkod för varje artikel som köps skulle detta vara 

väldigt kostsamt och ineffektivt.  

Precis samma sak förekommer i industrier. Genom att ex. märka pallar, förpackningar, 

artiklar etc. Exempelvis i lager vid plock scannar man oftast platsens/artikelns streckkod för 

att packa eller använda rätt artikel/vara, en så kallad identifikation. Streckkoden är som 

tidigare nämnt en sorts lagrad data, visuell data som kan genom scanner och dator sända 

denna (Youssef & Salem, 2007). Streckkoden kan förse företag med information om vad det 

är för sorts vara/artikel, pris, namn etc. Streckkoden kan även skapa ett mer effektivt sätt att 

kontrollera hur mycket som har gått ut och gått in ur ett företag (lager) och hur mycket det 

bör finnas kvar. Samtidigt kan kvaliteten öka då det är enkelt att knappa in fel siffra vid 

manuell inknappning vilket i sin tur leder till mindre om-arbete för att rätta till dessa fel. Det 

har visat sig vara i vissa fall minst 100 gånger så mer effektivt att använda sig utav 

streckkoder än manuell inmatning (Youssef & Salem, 2007). I vissa fall tillåts det inte en 

manuell inmatning av streckkoden av säkerhetsskäl. 

 

Det finns även en streckkodsstandard som gör de enklare för olika parter att samspela och 

utföra affärer inte bara lokalt utan globalt (Gs1, Identifiera, 2018a). Olika streckkoder 

används beroende på vad som ska märkas och ger olika mängd information.  
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1D Streckkod 

En av de vanligaste streckkoden är 1D kod och har olika typer. EAN typen är en av de 

vanligaste och igenkännande streckkoderna (Scandit, 2015) 

Denna streckkod består av svart och vita linjer. Dessa linjer representerar data och försörjer 

nödvändig information. Dessa kan scannas med en enkel laserscanner som med hjälp av ett 

system och nätverk tar fram den nödvändiga informationen. Nedan lyfts tre vanliga 

streckkoder fram.  

 EAN 13 konsumentförpackning. Det finns streckkoder för konsumentförpackning som 

är märkte med en streckkod som ska snabbt kunna läsas av men även kunna inmatas 

manuellt med hjälp av siffror under streckkoden, denna innehåller information om 

vad det är för pris och artikel (kan även innehålla vikt) för att kunna sedan följa upp 

försäljningsstatistik och kunna enklare ta inköpsbeslut (Gs1, Märka 

konsumentförpackning, 2018b) 

 

 EAN13 Ytterförpackning. Det finns även streckkoder som märker ytterförpackningen 

som då innehåller ett antal konsumentförpackningar. Denna innehåller information 

om pris, artikel och mängd (Gs1, Märka ytterförpackningen, 2018c). 

 

 

Figur 16: 1D streckkod (EAN13) 

 

 

 EAN128. Streckkod som används för märka enhetslaster, ex pallar.  

Palletiketten är en standardiserad etikett med information som gör det möjligt att 

spåra ex då pallen genom hela leveranskedjan vilket underlättar hanteringen i lager, 

varumottagning, lagersaldo etc. Den kan innehålla lite mer information än EAN 13 om 



93 
  

vilken tillverkare/leverantör, mängd, vikt, volym, artikelnummer, batch-nummer etc. 

En snabb scanning som ska ge rätt data i realtid (Gs1, Märka pallen, 2018d). 

 

Figur 17: 1D streckkod (EAN128) 

Fördelar och nackdelar 1D streckkod  

En stor fördel är att majoriteten använder just en sådan streckkod och att den är global 

vilket underlättar vid handel och affärer mellan olika parter. Det har blivit så pass vanlig och 

är en igenkänd streckkod speciellt i olika handelstransaktioner (Xu, Kamat, & Menassa, 

2017). Samtidigt är den väldigt bra i flexibla miljöer där information ständigt ändras och 

passar bra i situationer där lite information krävs.   

Ännu en fördel är att scanner för 1D streckkod är inte lika kostsamt och kan ha längre 

livslängd än en scanner för 2D streckkod. 1D streckkoden kräver ingen kraftig belysning för 

att klara av en avläsning (Services, 2014).  

Nackdel är att 1D koden är störningskänslig vid avläsning, dvs. skulle den vara lite skrynklig 

eller riven kan det vara svårare och i vissa fall omöjligt att laserscanna 1D streckkoden.  

Streckkoden kan inte bära på hur mycket data/information som helst vilket kan i vissa fall ses 

som en nackdel. Dock innehåller den tillräckligt med grundläggande information och är 

oftast robusta och klarar industriella miljöer (Xu et al., 2017). Ännu en nackdel är att det är 

svårare att applicera 1D streckkod på mindre varor då en mindre streckkod kan vara svårare 

att avläsa vid laserscanning. Ytterligare en nackdel är att avläsning av 1D streckkoden måste 

ske horisontellt tillskillnad från 2D (Gs1, 2018e). 

 

2D Streckkod 

2D är en sorts streckkod som också är svart och vit fast den består istället utav en figur. Den 

är formad som en rektangel och kan innehålla flera tusentals tecken både vertikalt och 

horisontellt vilket gör det möjligt att lagra ännu mer information än 1D streckkod 
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(Sudheendra et al., 2013). 

Den är även bra i situationer var det är mindre yta för märkning exempelvis vid mindre 

artiklar/varor och det finns cirka 20 stycken olika 2D figurer (Osman & Furnes, 2000). 

Två exempel på 2D streckkoder är Datamatrix och QR-kod och dessa kan inte läsas av 

med en laserbaserad scanner (som 1D streckkod) utan kräver en kamerabaserad 

scanner (Gs1, 2018f).  

 Datamatrix 

Datamatrix är en streckkod som består av väldigt små kvadrater som är ihopsatta till en figur 

oftast i en större kvadrat. Kännetecken för datamatrix är att det övre högra hörnet av figuren 

består av en vit/ljus kvadrat.  

  

Figur 18: 2D streckkod (Data Matrix) 

Denna typ av 2D streckkod används främst för märka artiklar med liten yta då den är av 

mindre typ. Trots dess mindre storlek klarar den av att hålla en stor mängd information, mer 

än 1D streckkoden och ger även möjlighet till spårning och äkthetsbevisning (Kato & Tan, 

2007). Samtidigt kan streckkoden försörja information om datum, vikt, serienummer, batch-

nummer etc. Den är även väldigt tålig och kan också stämplas in i exempelvis brädor (Gs1, 

2018f). Datamatrix är en av de 2D streckkoder som kan vara mer passande i lagermiljöer 

(Garg, 2014). 

 QR-kod 

 

Figur 19:2D streckkod (QR) 
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Denna typ av 2D streckkod uppfanns primärt för lagerstyrning när behovet av större 

kapacitet på streckkoder efterfrågades. Den kan klara av 30 % av skada på koden vilket 

oftast resulterar i att den kan klara av en avläsning trots en mindre skada på koden (figuren) 

(Walsh, 2009). Den har också en större kapacitet av informationslagring och kan avläsas från 

vilken vinkel som helst (Tolliver-Nigro, 2009) .  

QR- koden kan även scannas med smartphone för att ta fram saldo och ytterligare 

information vilket kan kännas mer effektivare i vissa fall då man slipper en scanner som 

måste vara kopplad till en databas. En smartphone är mindre och enklare att hantera och ger 

möjligheten för alla medarbetare att avläsa QR koden (Kato & Tan, 2007). QR koden ger även 

möjligheter för att spåra transaktioner och följa artiklar, även information om alla delar som 

ingått i produkten, utgångsdatum, mått, serienummer och batch-nummer, den kan även ha 

en URL (hemsida) i streckkoden för att ge kund ytterligare information vid avläsning. Genom 

att kunna följa transaktioner av olika produkter kan detta minimera arbetet av den manuella 

räkningen vid inventeringen (Limpag, 2011). 

För och nackdelar med 2D 

En fördel som lyfts fram är mängden information som 2D streckkoden kan lagra. 

Informationen lagras både horisontellt och vertikalt vilket gör det möjligt att lagra mycket 

mer information än 1D (Finch & Marsh, 1997). Information som produkt namn, adress, 

telefonnummer, lokalisering, status, mängd, vikt, volym, leverantör som är väldigt relevant 

information i lager.  

Ytterligare en fördel är att den kan avläsas även om 2D streckkoden är i ett mindre format, 

vilket gör den praktisk på mindre varor och artiklar. 2D streckkoden kan även stämplas med 

hjälp av en laser för att minimera risken av skada på själva etiketten (Osman & Furnes, 

2000).  

2D streckkod kan avläsas både vertikalt samt horisontellt, tillskillnad från streckkod som 

måste läsas horisontellt. Den tåler även mer skada än en 1D på streckkoden och trots detta 

kan klara av en avläsning, vilket kan vara en viktig faktor framförallt i lagermiljöer (Osman & 

Furnes, 2000) 

Nackdelen med 2D streckkoden i jämförelse med 1D är att den är dyrare och har svårare att 

avläsa om flera streckkoder är klistrade nära varandra på en produkt (Services, 2014). 
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3. Streckkodskvalitet 

Informationen nedan är hämtad från (Gs1, 2018e). 

Då dessa svart och vita linjer med lagrad information kan underlätta en hel del är det viktigt 

att belysa dess fördel. Användning av streckkoder kan i många fall effektivisera arbetet och 

kostnadsbespara verksamheten en hel del, samt säkerställa att det är korrekt 

vara/artikel/person etc. Det är mindre risk för manuellt fel då människan kan påverkas av 

olika faktorer så som stress vid inmatning av siffror. Streckkoden kan mindre på en sekund 

scannas och förenkla arbetet.  

GS1 är ett företag som levererar streckkoder och nämner en del punkter som tips för att få 

så ökad streckkodskvalitet som möjligt. Några av dessa som kan vara viktigt att nämna är: 

 Rengöra etikettutskrivaren. 

 Kontrolläsa streckkoderna för att säkra kvaliteten. 

 Välja etikettmaterial med högkvalitet, detta då solljus kan göra så läsbarheten blir 

sämre. 

 Anpassa bredden samt höjden på streckkoden utefter var den än ska placeras. 

Exempelvis en för liten streckkodshöjd kan ge sämre läsbarhet. 

 Placera etiketten så rakt som möjligt, detta då scanner brukar oftast kunna läsa 

av horisontellt.  

 Placera etiketten så bra som möjligt för att undvika vek som försämrar 

läsbarheten.  

4. Scanner 

En scanner är en bildläsare som används för inmatning av information till en dator eller ett 

informationssystem genom att omvandla analoga data till digitala data (Donnerman, 2010).  

 

Figur 20: Scanner 
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Det finns olika typer av scanner (bildinläsare) som används i olika syften. Exempel på scanner 

som är relevanta för arbetet är: 

 Små fasta eller obemannade streckkodsläsare 

Dessa olika typer av scanner är försedda med, och arbetar med optiska sensorer. Optiska 

sensorer är sensorer som är avsedda för att omvandla ljusstrålar till digitala signaler för att 

göra informationen lämplig att bearbeta (Donnerman, 2010). De används främst i industri 

relaterade sammanhang som exempelvis produktion, lagerhantering m.m. där man har 

streckkoder på fasta positioner. Exempelvis att man har pallar med sina respektive 

streckkoder på fasta platser. Scanner kan även kommunicera genom större affärssystem 

med andra komponenter. Om man köper in denna typ av scanner är det viktigt att man tar 

med vissa faktorer i sina beräkningar. T.ex. om det är 1D eller 2D, vilken miljö den ska verka i 

och om streckkodsetiketten alltid kommer att ligga på samma plats på pallen för att nämna 

några (Identsys, 2018).  

 

 

 

Figur 21: fasta obemannade scanner 

Dessa typer av scanners används främst i sammanhang där det råder låg korta läsavstånd 

och långsamma rörelsehastigheter. Dessa scanners är väldigt flexibla och kan användas i 

många olika sammanhang och miljöer. Att de är små och kompakta medför ofta att man 

bygger in dessa scanners i olika maskiner. 

Exempel 1D-scanner 

Scanfob scannern läser av 1D-streckkoder där information sedan skickas via trådlöst (oftast 

wlan-nätverk) in i redovisningssystemet som företaget har. Den används främst vid fast 

montering och är tämligen effektiv. Denna scanner är 30x62x16 mm och väger 28.35 gram. 

Vidare så kan denna scanner arbeta i miljöer med en temperatur från 0 till 50 grader Celsius 

(Serialio, 2018). 
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Exempel 2D-scanner 

Zebra DS457 är en scanner som kan läsa av både 1D och 2D-streckkoder. Den används 

främst vid fast montering men man kan även ”handscanna” manuellt med knappen som 

ligger ovanpå scannern. Det spelar ingen roll om streckkoden finns på papper eller i en 

produkt, denna scanner klarar oavsett vilket ändå av att scanna koden. Denna scanner är 

62x59x29 mm och väger 111 gram. Denna scanner klarar av att arbeta i en miljö med 

temperaturer från -20 grader Celsius till 50 grader Celsius (Streckkod system AB, 2018). 

 

Figur 23: 2D scanner obemannad 

 

Största skillnaderna mellan 1D och 2D scanning är främst den mängd data som de kan 

hantera och bearbeta. Vidare så kan de flesta 2D-scanners även läsa av 1D koder medan 1D 

scanners inte kan läsa av 2D-koder. 

5. WLAN Nätverk  

Informationen nedan är enligt (Olsson, 2002:1-14). 

”WLAN” är en förkortning på ”Wireless Local Area Network” vilket översatt på svenska är 

”trådlöst nätverk”. Syftet med det trådlösa nätverket är att man inte ska behöva alla kablar 

överallt och vara mer flexibel (kunna ha åtkomst till nätverket på längre avstånd, hur långt 

kan variera). Trådlösa nätverk handlar i princip om samma sak som det ”traditionella” 

nätverket. D.v.s. att koppla upp olika nätverk och enheter och få dessa att kommunicera 

Figur 22: 1D scanner obmennad 



99 
  

med varandra samt kunna hämta information. Med WLAN nätverk slipper man en massa 

kablar som trasslar och ligger överallt.  

Inom WLAN finns en teknik som kallas för ”Wireless Fidelity” även känt som Wi-Fi. Wi-Fi 

används i samband med massa olika produkter, som exempelvis mobiltelefoner, 

spelkonsoler, kameror osv.  Kommunikationen mellan olika nätverk sker via Wi-Fi. 

För att skapa ett WLAN-nätverk så behöver man först och främst produkter som kan 

kommunicera med varandra via Wi-Fi. Det är även möjligt för produkter att kommunicera 

direkt med varandra ”peer to peer” eller att man exempelvis använder sig av en ”basstation” 

vilken är det vanligaste. En basstation fungerar som ”spindeln i nätet” där den koordinerar 

och samordnar den trådlösa kommunikationen. 

Det finns många fördelar i samband med att ha ett WLAN-nätverk. Främst handlar det om 

det fysiska där man slipper ha kablar överallt för att få tillgång till nätverket utan med WLAN 

är allt detta trådlöst. Det spelar ingen roll vart man befinner sig, inomhus eller utomhus så 

länge man är inom nätverkets räckvidd. Vidare, så finns det tyvärr även nackdelar som följer 

med det trådlösa nätverket. Ett exempel kan vara att i vissa byggnader eller hem med tjocka 

väggar så kan signalerna bli svaga. Ett annat är att många kan uppleva problem vad gäller 

säkerheten kring sina nätverk och leverantörer har svårt för att kunna förklara för 

konsumenterna hur de ska kunna göra sitt nätverk säkert. En tredje nackdel är att det går 

långsammare med ett trådlöst nätverk än om det hade varit uppkopplat (traditionellt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
  

Bilaga 2 – Intervjufrågor 

Kort info om företaget och dess arbetsmiljö? 

Hur många anställda? 

Hur många anställda för plock/produktion? 

Hur många försörjer produktion? 

Hur stort är ert lager/företag? 

Hur många inventerare? 

Vilken position har inventeraren? 

Hur många totalt lagerförda artiklar? 

Antal olika artiklar? 

Hur många pallplatser? 

Hur lång tid tar det att ta ner en pall, inventera denna och sedan hissa upp igen? 

Hur är er inventeringsprocess? 

Om avvikelser uppstår vad gör ni då och hur korrigeras detta? 

Hur vet ni vilka artiklar som ska inventeras, någon form av klassificering eller liknande? 

Vilka typer av inventering gör ni? 

Hur ofta inventerar ni? 

Hur inventeras pallar som ligger över marknivå? 

Vilken typ av streckkod/scanner använder ni er utav? 

Förekommer papper och penna vid inventering? 

Hur mycket tid lägger ni på inventering? 

Vilka svårigheter förekommer vid inventering? 

Hur ofta förekommer dessa svårigheter? 

Hur ofta har ni avvikelser och vad beror dessa på? 

Hur ofta förekommer avvikelser pga. fel inmatning eller fel räkning vid inventering? 

Hur ofta är leverantören skyldig till avvikelser? 

Är det bara mänsklig faktor som är orsak till avvikelser? 

Hur mycket tid lägger ni på att återställa avvikelser? 
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Samlar ni någon statistik/gör mätning på vad den orsakande faktorn är till en avvikelse i 

saldot? 

Anser ni att vi har missat något som kan vara viktigt att ta med? 

Hur ser ni på automatisering av inventeringsarbetet och varför? 

 

 

 

 

 

 

 


