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Förord 

”Never give up on a dream just because of the time it will 

 take to accomplish it. The time will pass anyway” 

- Earl Nightingale 

Denna rapport avrundar vår treåriga utbildning inom Industriell Ekonomi & Logistik på 

Högskolan i Skövde. Kursen som rapporten är skriven i är på 15 högskolepoäng och har 

genomförts under vårterminen 2016. Handledare till författarna har varit Tönu Köks, Adjunkt 

i industriell ekonomi vid Högskolan i Skövde. 

Processen att skriva rapporten har varit både lärorik och spännande. Vi har lärt oss mycket om 

materialhantering både på en teoretisk och på en praktisk nivå. Vi har skapat oss en större 

förståelse i hur verkligheten ser ut på företag samt hur olika lagersystem fungerar. Främst har 

vi lärt oss mycket om automatlager samt vilka fördelar och nackdelar som användning av 

detta ger. Att vi på egen hand har drivit projektet har gett oss en ökad självkänsla och säkerhet 

i det vi gör vilket i sig har stärkt oss inför våra framtida roller inom logistikbranschen. 

Vi vill först tacka vår handledare Tönu Köks på Högskolan i Skövde för det stödet han har 

gett oss genom hela arbetet. Vidare vill vi tacka all den personal på fallföretaget som har 

hjälpt oss och gjort arbetet möjligt under våren. Vi vill även tacka vår kontaktperson på 

Element Logic som har försett oss med information om AutoStore samt ordnade med 

studiebesök. Därav vill vi även tacka den hjälpsamma personalen på både Swedol och XXL 

Sport & Vildmark som visade oss runt och svarade på frågor på studiebesöken.  

Skövde Maj 2016 
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Sammanfattning 

I takt med att tillverkande företag ökar sin försäljning ökar också produktionen. En ökad 

produktion kommer så småningom att kräva mer yta för en större maskinpark när de ordinarie 

maskinerna inte längre räcker till. Om produktion sker mot lager kommer kraven på lageryta 

samtidigt att öka. Både maskiner och lager tar plats och är företaget trångbodda redan innan 

expansionen och möjligheterna till utbyggnad inte är stora krävs alternativa lösningar på hur 

lokalerna kan utnyttjas på ett effektivare sätt. En sådan lösning kan vara AutoStore, ett 

tredimensionellt automatlager. Ett sådant lager kan underlätta optimering av lagerytan och är 

anpassningsbart då det kan implementeras i de flesta lokaler.  

Denna studie syftar till att besvara ett antal frågor som berör materialhanteringen vid byte av 

ett manuellt lagersystem till AutoStore. Studien har genomförts på ett fallföretag som planerar 

att implementera detta automatiska lagersystem. Problemfrågorna berör vilka artiklar som är 

lämpliga att lagerföra i AutoStore, i vilka kvantiteter de bör förpackas samt hur flytten från det 

gamla till det nya lagret ska genomföras utan att riskera leveranssäkerheten. Studien har 

genomförts med hjälp av litteratur för att få ett teoretiskt perspektiv samt intervjuer och 

studiebesök på såväl fallföretaget och på andra företag som redan har utfört en 

implementering av AutoStore för att få ett praktiskt perspektiv. 

De arbetsprocesser som berör materialhanteringen har beskrivits genom hur de fungerar både 

innan och efter en implementering för att kunna jämföra skillnader. Studien resulterade i 

beräkningsmodeller och matriser som ska underlätta valet av vart en artikel passar bäst, i 

ställage eller i AutoStore samt i vilka förpackningskvantiteter som är lämpliga för att 

underlätta plock. Vidare presenteras riktlinjer för vad som bör tänkas på vid en flytt till 

AutoStore. 

 

Nyckelord: Automatlager, AutoStore och Materialhantering.  
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Abstract 

As manufacturing companies increase their sales they also increasing their production. An 

increased production will eventually require more space area for a larger machinery as the 

regular machines no longer suffice. If production for stock is used, the demand for warehouse 

space will at the same time increase. Both machinery and storage require space and if the 

company is short on space even before the expansion and the potential for remodelling is low, 

this might require alternative solutions on how the space can be utilized in a better way. Such 

a solution can be AutoStore, a three-dimensional automated warehouse. Such a warehouse can 

facilitate a better use of the bearing surface and is adaptable as it can be implemented in most 

environments. 

This study aims to answer a number of questions relating to materials handling when 

changing from Manuel warehouse-system to AutoStore. The study was conducted on a case 

company planning to implement this kind of warehouse. The problem questions concern what 

items are suitable to store in AutoStore, in what quantities they should be packaged and how 

the switch from the old to the new warehouse could be implemented without jeopardizing 

security of supply. The study was conducted with the help of literature to get a theoretical 

perspective as well as interviews and visits on both the cases company and other companies 

that have already undergone an implementation of AutoStore to get a practical perspective. 

The work processes involving material handling described how they work both before and 

after an implementation of AutoStore to compare the differences. The study resulted in 

models and matrixes that will facilitate the choice of where an article is best suited, at racking 

storage or AutoStore and in what packaging quantities that are appropriate to facilitate 

picking. Furthermore, guidelines are presented for what should be thought of before switching 

to AutoStore. 

 

Keywords: Automated Warehouse, AutoStore and Material handling. 
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1 Inledning 

Inledningskapitlet börjar med en beskrivning över bakgrunden till området för att gå vidare i 

en problemdiskussion kring automatlager. Därefter görs avgränsningar för att leda fram till 

syftet och sedan presenteras frågeställningen. Kapitlet avrundas med att redogöra för en 

disposition över studien. 

1.1 Bakgrund  

Materialhantering avser funktioner för att hantera och förflytta gods in och ut genom lagret 

och det inkluderar lageraktiviteter så som inlagring, plockning och godsavsändning (Jonsson 

& Mattsson, 2011). För att göra dessa aktiviteter snabbare och mer effektiva använder sig 

flera företag av automatlager, så kallade AS/RS (Automated Storage and Retrieval System) 

(Gagliardi, Renaud, & Ruiz, 2011). Det finns flera olika varianter på automatlager som är 

lämpade för olika typer av gods, de två vanligaste systemen är Unit-Load och Mini-Load. I ett 

Unit-Load-system lastas godset på lastpallar medan i ett Mini-Load ligger godset i backar 

(Roodbergen & Vis, 2008). De flesta systemen är baserade på skytteltrafik och med detta 

menas att godset oftast lagras i ställage där skyttlar åker i gångarna mellan ställagen och på 

manuellt eller automatiskt beslut hämtas det gods som ska plockas (Roodbergen & Vis, 2008).  

En annan typ av automatlager är ett som heter paternosterlager. Det går ut på att artiklar 

lagerhålls i fack som är placerade i en karusell som med hjälp av en dator kallas fram till 

plockningsstationen där ett fack åt gången presenteras. Denna lösning på lager passar bra när 

det rör sig om många och små artiklar som ska lagerföras och resulterar i att plockarens 

promenader mellan hyllorna minskas. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

Den senaste trenden är att tredimensionella automatlager har vuxit fram allt mer på grund av 

ny teknik, lägre investeringskostnad, mer tidseffektivt och att de upptar mindre yta (De Koster 

& Yu, 2009). Detta gör att företag kan minska deras behov av lagringsyta då samma volym av 

produkter går att lagerhålla på mindre yta på grund av att inga gångar mellan godset behövs. 

Det minskar även arbetet för lagerpersonalen då de i stället för att hämta godset som står på 

plockordern kommer godset till lagerpersonalen, detta leder till att fler artiklar kan plockas 

per timme (Kuan-Yu & Tian-Sheng , 2010). Ett automatlager kan även hjälpa till med att 

minska antal felskick av gods, genom att automatlagret tar fram det godset som ska plockas 

minskar risken att lagerpersonalen plockar fel artiklar (Roodbergen & Vis, 2008), detta utgår 

då ifrån att inlagringen av artiklar är rätt. En investering i automatlager bjuder på många 

fördelar men det finns också nackdelar. En av de största nackdelarna utöver att det är dyrt att 

implementera är beroendet av systemet, om lagersystemet inte fungerar blir allt stillastående 

då godset i systemet inte går att komma åt. Detta skiljer sig från ett manuellt 

materialhanteringssystem där godset alltid är tillgängligt (Lumsden, 2012). 

Fördelarna med en investering i automatlager kan ses som ökade konkurrensfördelar då 

många resulterar i ökad effektivitet och minskade resurskostnader i lagret, eftersom mer 

lagerarbete kan utföras på mindre tid (Sari, Grasman, & Ghouali, 2008). Detta gör att 

leveranser kan ske snabbare både internt till produktion samt externt ut till kunder vilket 

sänker ledtiden, den tiden det tar att tillverka och skicka ut en produkt till kund. Handfield och 

Nichols (1999) menar att det inte är tillräckligt för företag att producera produkter av enbart 

hög kvalitet, utan ännu viktigare är det att tillfredsställa kundernas behov och önskan. 

Kundernas önskan och behov av allt snabbare leveranser av produkter till lägre priser samt 

ofta i flera varianter har skapat problem för flera företag. Hur företag snabbt ska kunna 

anpassa sig efter marknadsförändringar men ändå kunna tillfredsställa kundernas behov är ett 

problem som många företag står inför (WU, Chiang, Ya-Jung, & Hui-Ju, 2004). Ett 
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automatlager kan vara ett hjälpmedel för att utföra detta genom att det går snabbare att plocka 

fram material till produktion vilket kan göra det enklare att tillverka i mindre kvantiteter samt 

tillverka flera varianter. Utöver detta krävs mindre yta för lagerhållning, vilket gör det möjligt 

att lagerhålla material samt färdiga produkter i flera varianter. Företag har ofta flera olika 

lager men vid en investering av ett automatlager går det att slå samman dessa lager till ett 

gemensamt, det går då att välja att systemet håller koll på vilka artiklar som ligger under de 

olika lagertyperna. Detta gör att ytan som krävs för lager blir markant mindre och bara en yta 

behövs för lagerläggning och all plockning går att göra från ett ställe (Jonsson & Mattsson, 

2011).  

Vilken typ av automatlager som ska användas beror till stor del på företagets situation och vad 

de har för gods samt hur det ska lagerhållas (Roodbergen & Vis, 2008). Fallföretaget som 

studien bygger på är ett medelstort företag som är aktivt på internationell marknad och 

levererar produkter till flera länder i världen. En ökning av försäljning har gjort att företaget 

har blivit trångbodda och därav blivit tvungna att dela upp lagret genom att hyra in sig i andra 

lokaler samt använda tält till att lagerföra artiklar i. Utöver detta lagras mycket artiklar ute i 

produktion. För att enklare kunna sköta materialhanteringen har planering att införa ett 

automatlager inletts. Företaget tillverkar mestadels mindre produkter i metall och har ca 14 

000 olika artiklar i förrådet och färdigvarulagret. Företaget har planer på att slå samman alla 

deras lager till ett gemensamt för att enklare kunna sköta materialhanteringen. De funderar 

även på vilket alternativ som kommer att fungera bäst för produktion, Kittning eller Line 

stocking. Genom att använda Kittning inför produktion plockas det material fram som behövs 

för att producera när det ska användas och vid Line stocking finns materialet alltid framme 

vid produktion (Jonsson & Mattsson, 2011).  

Eftersom de flesta artiklarna i fallföretagets lager är små och går att laggerlägga i backar har 

fallföretaget valt Mini-load-systemet AutoStore. AutoStore är uppbyggt av backar som staplas 

ovanpå varandra med aluminiumramar runt om. Dessa torn med backar bildar en 

tredimensionell kub och har robotar som åker runt ovanpå för att sköta hanteringen av godset 

(Bild 1). Roboten har en typ av hiss som gör att den kan plocka upp backarna och transportera 

dem. Efter att en back har nyttjats placeras den alltid i toppläge, detta för att hålla 

högfrekventa artiklar högt upp och lågfrekventa lägre ned. Varje back är en unik lagerplats, 

och alla lagerplatser är lika stora med en maximal lastvikt på 30 kg/st. AutoStore kan anpassas 

efter befintliga lokaler då det går att skräddarsy sitt egna lager med standardmoduler. 

(Hatteland, 2016) 

 

Bild 1 AutoStore (Robotnyheter, 2012) 
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1.2 Problemdiskussion  

När ett företag har bestämt sig för att byta från ett manuellt materialhanteringssystem till ett 

automatiskt är det mycket att ta hänsyn till angående materialhanteringen. Ett av problemen är 

vilka artiklar som ska lagerföras i automatlager och vilka som ska ligga kvar på ställage för att 

öka nyttjandet av lagret (Gamberini, Grassi, Mora, & Rimini, 2008). Detta kan bli ett problem 

då en del artiklar inte kan ligga i AutoStore beroende på att de är för stora eller väger för 

mycket (Hatteland, 2016). För att ta fram vilka artiklar som lämpar sig att lagras i 

automatlager behöver företag utöver vikt och storlek även se över plockfrekvensen, hur ofta 

en artikel plockas ut och in i lagret. Detta kan göra att en artikel som inte är lämpad att lagras i 

automatlager utifrån storlek och vikt ändå bör lagerföras där, då plockfrekvensen är hög kan 

detta leda till en ökad effektivitet av plockning (Chan & Chan, 2011). Det är oftast inget 

problem med att få fram storlek, vikt och plockfrekvens på artiklar utan det svåra är hur dessa 

ska ställas i relation till varandra för att kunna konstatera om en artikel bör lagerföras i 

automatlager. Problemet blir då att hitta en bra metod till att klassificera vilken typ av artiklar 

som är lämpliga att lagra i automatlagret och vilka som ska fortsätta lagerhållas på ställage 

(Chan & Chan, 2011). Vilka artiklar som ska lagerföras i ett automatlager kan även skilja 

mellan företag då vissa kriterier värderas olika. Till exempel kan ett företag acceptera en 

mindre utnyttjandegrad för att plockningen ska gå snabbare. Först gäller det att analysera de 

kriterier som berör vilka artiklar som ska lagerföras för att sedan analysera hur dessa ska 

värderas. 

Ett annat problem är att oftast skiljer det sig i hur komponenter för produktion och färdiga 

varor är paketerade när de kommer till lagret, vilket gör att de lagras in på olika sätt 

(Lumsden, 2012). Färdiga varor till kund är oftast paketerade utefter hur de säljs. De ligger i 

anpassade kvantiteter för att enkelt kunna levereras till kunderna (Lumsden, 2012). Men 

komponenter och råmaterial som köps in till produktion ligger inte alltid i de mest lämpliga 

förpackningar eller i anpassade kvantiteter. I vissa fall kan de komma opaketerade i en öppen 

back. Detta kan ställa till med problem beroende på hur materialet skickas ut till produktion, 

samt om det ska finnas lager ute i produktion. Om det ska finnas ett specifikt antal av en 

artikel i produktion måste påfyllning ske efter användning (Jonsson & Mattsson, 2011). Men 

om artiklar ska skickas ut efter vad som ska produceras, så kallat Kittning, är det mycket 

viktigt med rätt antal (Hua & Johnson, 2008). Detta ställer krav på planering av produktion 

över vilka batchserier och storlekar som körs. Batchserier syftar till hur många av en 

artikeltyp som produceras i följd (Lumsden, 2012). Om komponenter och råmaterial inte är 

paketerat i lagret utifrån hur det skickas ut till produktion kan det leda till att manuell räkning 

eller vägning av artiklar måste ske vid plockningen innan det kan skickas ut. Detta kommer 

troligtvis att minska antal möjliga plock i timmen mot produktion då mycket av tiden går åt 

till att räkna artiklar (Arnold, Chapman, & Clive, 2012). Genom att paketera komponenter och 

råmaterial i smidiga förpackningar med lämpliga kvantiteter innan de lagerförs kan plockning 

mot produktion utföras mer effektivt (Brynz & Johansson, 1995). Om produktion sker via 

kittning från lagret ställer det krav på rutiner för hur en saknad alternativt skadad artikel ska 

hanteras. Om det inte finns något buffertlager ute i produktion måste då uttag göras från 

lagret. Därav är det viktigt att det går snabbt att göra oplanerade uttag från automatlagret. 

Utöver att bestämma vilka artiklar samt hur de ska lagerföras i automatlagret bör företaget 

planera inför hur flytten av material ska ske från nuvarande system till automatlagret. Detta 

kan se olika ut beroende på hur lagret ser ut i nuläget. Om möjligheten finns att stänga ner 

hela lagret under en viss tid kan det vara enklast att göra övergången i ett sådant läge men det 

är få företag som har den möjligheten. Komplexiteten bakom flytten kan påverkas av om 

samma lastbärare används i det nuvarande lagret och i automatlagret, lastbärare syftar till det 

som godset lagras på om det så är en pall eller en back (Roodbergen & Vis, 2008). Om det 
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tidigare lagringssystemet bygger på pallsystem kommer godset vara i behov av att packas om, 

vilket kommer att göra att flytten av material tar längre tid. Men när det blir byte från back till 

back kan övergången göras enklare. Om inte allt ska flyttas samtidigt bör företaget se över 

vad som är viktigast med flytten av material, är det att övergången ska gå snabbt eller är det 

att behålla leveranskvalitén. Ska det gå snabbt är målet att få in alla de artiklar som ska ligga i 

lagret på så kort tid som möjligt och är företaget måna om att behålla sin leveranskvalitét får 

de ta det lugnare och flytta över ett par artiklar i taget för att se att allt fungerar och att de kan 

möta kundernas behov. Den sistnämnda metoden tar längre tid och kräver mer planering men 

genom att göra det noggrant går det troligtvis att minska felen som kan uppstå under 

övergången. 

1.3 Avgränsningar  

Avgränsningar har gjorts i och med att författarna bortser från den fysiska installationen av 

anläggningen och börjar i stället vid första gången material lagras in i systemet. Författarna 

har valt att vid övergången till automatlager slås komponentlagret och FVL ihop till ett 

gemensamt automatlager. Fallföretagets råmateriallager behandlas inte då de artiklarna inte 

ska lagras i automatlagret. 

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att analysera och kategorisera vilka kriterier som gör att en artikel 

är lämplig att lagerföra i AutoStore och hur dessa kriterier bör värderas. Detta ska sedan 

presenteras i en modell som ska förenkla arbetet med vilka artiklar som går och bör ligga i 

automatlagret. Utöver detta syftar studien till att analysera i vilka kvantiteter komponenter bör 

lagerföras i samt på vilket sätt de ska lagras för att förenkla plockning från automatlagret till 

produktion. Därefter syftar studien till att analysera hur flytten av material från det tidigare 

lagret till automatlagret bör gå till väga. Detta för att hitta ett sätt där övergången går snabbt 

och smidigt utan att leveranssäkerheten försämras under övergången.  

1.5 Frågeställning  

Utifrån bakgrunden, den givna problematiseringen och syftet har följande frågeställning 

framkommit: 

Vilka kriterier bör beaktas angående materialhantering inför övergång till automatlager? 

För att tydliggöra detta har frågeställningen delats upp i tre delfrågor: 

- Vilka kriterier gör en artikel lämplig att lagerföra i ett automatlager och hur bör dessa 

värderas?  

- Hur bör komponenter lagras, för att effektivt kunna plockas mot produktion?  

- Hur bör flytten av materialet till automatlagret ske för att bevara leveranssäkerheten? 

1.6 Rapportens disposition  

Detta avsnitt beskriver rapportens disposition och skall ge en förståelse för hur de olika 

kapitlen hänger ihop och hur de tillsammans bidrar till studiens resultat.  

Introduktionskapitlet börjar med bakgrunden som beskriver hur materialhantering kan 

effektiviseras genom byte från ett manuellt lagerhanteringssystem till ett automatiskt, samt 

vilka fördelar och nackdelar detta skapar. Sedan följer en enklare beskrivning av fallföretaget 

och hur AutoStore fungerar. Därefter kommer problemdiskussionen som senare leder fram till 

frågeställningen, men innan det presenteras ett fåtal avgränsningar och syftet med studien. 
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Nästa kapitel är den teoretiska referensramen där all relevant teori behandlas. Här skapar 

författarna en djupare kunskap kring området för att senare kunna föra en diskussion om 

problemen. Först görs en utförligare beskrivning av hur automatlagret AutoStore fungerar, 

vilket följs av hur materialhanteringen fungerar. Där tas skillnaderna upp mellan AutoStore, 

manuellt lager och andra typer av automatlager, specifikt genom att analysera hur materialet 

lagras in och plockas ut i de olika lagren. Där behandlas även hur paketering av komponenter 

bör utföras för att förenkla arbetet med plockning. Genom en analys presenteras hur det går 

att kategorisera vilka artiklar som passar i vilket lager. Sedan beskrivs produktionsmiljön och 

hur materialförsörjningen till produktion från lagret påverkar inlagring och plockning 

beroende på vilka val som görs. Därefter tas även spårbarhet upp i den teoretiska 

referensramen då det är en viktig del för fallföretaget att tillverkningen går att spåra.  

Empirikapitlet börjar med en enklare företagsbeskrivning och beskriver sedan hur 

fallföretagets olika arbetsprocesser går till avseende materialhanteringen. Vidare presenteras 

mål och visioner för framtiden för att skapa ytterligare förståelse för varför vissa val görs vid 

analysen. Därefter följer en beskrivning av hur AutoStore fungerar utifrån observationer, 

intervjuer och informationsfilmer. Detta för att skapa en förståelse i hur AutoStore fungerar i 

verkligheten. Kapitlet avslutas med en beskrivning över hur informationen från fallföretaget 

samlats in som ligger till grund för delar av analysen.  

Analys & resultatkapitlet börjar med en beskrivning över hur materialhantering kan komma 

gå till när AutoStore har införts samt hur de olika arbetsprocesserna kopplade till 

materialhanteringen kommer påverkas. Vidare behandlas hur det går att bestämma vilka 

artiklar som ska lagerföras i AutoStore för att sedan gå vidare och presentera vad analysen 

kommer fram till över vilka artiklar som lämpar sig för att lagerföra i AutoStore. Den näst 

sista delen i kapitlet berör hur komponenter ska paketeras beroende på om kittning alternativt 

line stocking används vid materialförsörjning till monteringen. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning över analysen och resultatet. 

Kapitlet diskussion och framtida forskning börjar med en diskussion över resultatet samt 

vilket bidrag rapporten har. Vidare följer förslag på vidare forskning som bör göras innan en 

verklig implementering av AutoStore träder i kraft.   
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs vilken metod som använts. Först genom att beskriva vad för typ av 

studie som genomförts för att sedan beskriva tillvägagångssättet. Dessutom visas en bild på 

preliminär process och kapitlet avslutas med problematisering kring kvalitén på studiens 

källor. 

2.1 Design 

För att genomföra en studie finns det två typer av metoder att använda, kvalitativ och 

kvantitativ. Båda metoderna används vid olika typer av studier och man kan säga att de står 

för olika forskningsstrategier. De skiljer sig åt genom att de är lämpliga vid olika studier 

beroende på vad man har för teori att använda sig av. En kvantitativ studie är deduktiv 

(teoriprövning) medan en kvalitativ studie är induktiv (teorigenerering). En kvantitativ 

forskningsmetod är mer användbar när den information som används är mätbar, så kallad 

numerisk data, och man vill få ett förtydligande av orsaker. En kvalitativ forskningsmetod är 

mer lämplig när det är ett specifikt objekt, en händelse eller en situation som ska studeras för 

att ge en djupare förståelse om till exempel uppfattningar eller tolkningar. (Bryman & Bell, 

2011, s. 49) 

Då denna studie är en fallstudie som går ut på att studera en del förberedande arbete vid byte 

till ett automatlager hos en organisation, som blir studiens fallföretag, blir det naturliga valet 

av en kvalitativ studie. Studien kommer att innehålla både observationer och intervjuer som 

datainsamlingsmetoder och dessa sätt att arbeta med en studie beskriver Eliasson (2006) i sin 

bok "Kvantitativ metod från början" att det talar för en kvalitativ studie. Eliasson (2006) 

skriver dessutom att använda beräkningar för att analysera siffror och uppgifter svarar för en 

kvantitativ studie och sådana inslag kommer fallstudien att innehålla för att besvara en av 

delfrågorna. 

Vi kommer att jämföra teori som samlas in från litteratur och vetenskapliga artiklar med hur 

det går till i praktiken. Med stöd av den informationen kommer vi att få en förståelse och en 

uppfattning om hur verksamheten på fallföretaget ser ut idag och hur den kommer att se ut 

efter införandet av ett automatlager och därav ge förslag på hur materialhanteringen kan 

komma att se ut för att fungera till det bättre.  

För att kunna svara på delfrågorna kommer vi att studera litteratur och vetenskapliga artiklar 

för att få en bra bas med information för att sedan använda oss utav olika metoder och 

informationskällor för att komma fram till förslag på lösningar till varje enskild delfråga. Till 

den första delfrågan ”Vilka kriterier gör en artikel lämplig att lagerföra i ett automatlager och 

hur bör dessa värderas?” ska vi komma fram till en metod för att kunna kategorisera artiklar 

för att avgöra om de passar att ha i ett automatlager eller om de fungerar bättre att lagerhålla i 

ett manuellt lager. Detta ska vi göra genom att studera litteratur och artiklar för att ta reda på 

hur teorin säger att det kan kategoriseras. Enligt Eliasson (2006) är en studie kvalitativ när 

den är teoriprövande och kvantitativ när den är beräkningsbar. Utifrån denna information 

kommer den första delfrågan att besvaras med båda metoderna, kvantitativa inslag då det 

kommer att göras beräkningar på fallföretagets artiklar och kvalitativa för intervjuerna och 

teorin som krävs till förarbetet innan beräkningarna. Detta ska genomföras för att få en 

uppfattning om vilka artiklar som passar att lagerföra i automatlagret och vilka som fungerar 

bättre att lagra på ställage. 

På den andra delfrågan ”Hur bör komponenter lagras för att effektivt kunna plockas mot 

produktion?” ska vi komma fram till ett tillfredställande sätt som komponenterna ska 

paketeras på för att fungera väl vid utplock från lager. När produktionen beställer för kittning 
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ska det vara enkelt för lagerpersonalen att plocka och packa och det ska vara enkelt att hantera 

och räkna artiklar för att undvika fel på grund av den mänskliga faktorn. För att komma fram 

till ett förslag på en lösning på denna fråga ska semistrukturerade intervjuer genomföras med 

nyckelpersoner som arbetar med att planera hur och när batcher och produktioner ska gå till 

väga. En semistrukturerad intervju innebär att den som leder intervjun har ett antal 

huvudfrågor men lämnar utrymme för andra frågor som kan komma att dyka upp under 

samtalets gång (Eliasson, 2006). En intervju kan också vara strukturerad eller ostrukturerad, 

vilket betyder att vid strukturerad följs ett frågeschema mer grundligt och vid en ostrukturerad 

går intervjun till mer som ett samtal kring det aktuella ämnet (Eliasson, 2006). Till denna 

studie valdes semistrukturerad intervju för att det finns ett visst antal frågor som vi behöver 

svar på för att komma framåt i vår studie men vi vill också ge de som blir intervjuade 

utrymme för diskussioner om andra frågor och åsikter gällande ämnet. Det kommer att göras 

beräkningar på vad en bra förpackning ska innehålla i kvantitet och hur den bör se ut för att 

underlätta arbetet för alla inblandade parter i den mån det går. Denna fråga kommer att till 

största del att besvaras kvalitativt med tanke på intervjuerna men kvantitativa inslag kommer 

att finnas i och med beräkningarna (Eliasson, 2006).  

Den tredje delfrågan ”Hur bör flytten av materialet till automatlagret ske för att vidhålla 

leveranssäkerheten?” ska vi komma fram till ett förslag på hur en flytt från ett manuellt lager 

till ett automatlager ska gå till väga för att behålla nivån på leveranssäkerheten. För att svara 

på denna delfråga ska semistrukturerade intervjuer genomföras med personer som har utfört 

en sådan resa tidigare. Nyckelpersoner i företag som har installerat ett automatlager och 

personer som arbetade i lagret under installationen ska intervjuas för att författarna ska få ta 

del av deras tankar under installationen. Återförsäljare till automatlager ska även de intervjuas 

för att få ta del av dennes tankar och åsikter och studiebesök kommer att genomföras för att få 

en uppfattning om hur det faktiskt kan se ut när installationen är klar. På likaså denna delfråga 

väljs semistrukturerade intervjuer för att ge utrymme mellan frågorna för diskussioner. Då 

denna intervju kommer att vara väldigt ingående på specifika delar besvaras den med 

kvalitativa metoder (Eliasson, 2006). 

2.2 Process 

Tabell 1 illustrerar hur vi planerade och lade upp vårt arbete med rapporten och hur mycket 

tid som ägnades åt respektive del i arbetet. 

fas/vecka v.3 v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 v.10 v.11 v.12 v.13 v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 

Inledning                                     

Teori                                     

Empiri                                     

Analys                                     

Diskussion                                     

Slutsatser                                     
Tabell 1 Tidsplan 

När vi startade med vårt examensarbete hade vi ett intresse av att studera ett verkligt problem 

och vi hade önskemål om att det skulle beröra lager och materialhantering. Vi fick kontakt 

med det företag som studien bygger på och anordnade ett möte för att diskutera områden för 

studien. Kontaktpersonen på företaget berättade om deras tankar om att införa ett 

automatlager och vad de hade för funderingar inför det projektet. I samråd mellan oss, 

kontaktpersonen och vår handledare kom vi fram till att problemformuleringen skulle handla 

om materialhanteringen vid övergång till automatlager.  
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Inledningen var den första delen som skrevs. Vi började med att skriva en problemdiskussion 

över de funderingar som diskuterats med vår kontaktperson på fallföretaget för att sedan 

formulera dem till problemfrågor och beskriva studiens syfte. Därefter skrevs bakgrunden 

som rapporten inleder med. 

Nästa steg att skriva var den teoretiska referensramen. Där fick vi börja med att söka relevant 

litteratur bland facklitteratur och artiklar för att lära oss mer om området. Vi valde att 

strukturera vår teoretiska referensram dels utefter problemfrågorna men också efter hur 

processen vid materialhantering går till i kronologisk ordning från början till slut. Detta val 

gjorde vi eftersom denna process är genomgående i hela arbetet. 

Efter en tids arbete med den teoretiska referensramen började vi med att titta på 

empirikapitlet. Vi arbetade parallellt med dessa kapitel ett tag för att se om det var något vi 

ville ta upp i empirin som saknades i den teoretiska referensramen. För att kunna svara på 

våra problemfrågor behövde vi gå igenom hur en del processer går till på företaget idag, en 

nulägesanalys. Med hjälp av möten och besök som har bestått av intervjuer med anställda och 

rundturer på fallföretaget fick vi en bild av hur företagets olika processer går till. I 

empirikapitlet har vi beskrivit dessa ur vår synvinkel i en ordning som har en liknande 

struktur som i teorin. Efter nulägesanalysen kommer en beskrivning av hur automatlagret 

hanterar de processer som tas upp. Den information har vi fått genom studiebesök på företag 

som redan använder sig utav automatlager, säljare och studerande av tillverkarens 

informationsmaterial. Kapitlet avslutas med ett stycke om hur vi samlade in data till våra 

beräkningar som redovisas senare i rapporten. 

I analys och resultatkapitlet jämför vi den teoretiska referensramen med empirin som vi har 

samlat in. Vi beskriver hur processerna skulle förändras, skillnader samt fördelar och 

nackdelar. Det fortsätter med beräkningar och resonemang. Det sista som tas upp i rapporten 

är slutsats och det är där som problemfrågorna besvaras. Avslutningsvis tas det upp förslag på 

vidare forskning. 

2.3 Kvalitet  

Information och tidigare erfarenheter om AutoStore var svårt att hitta i vetenskapliga artiklar. 

Tredimensionella lager är relativt nytt och det finns väldigt lite skrivet om det över lag. Därav 

togs stor del av teorin bakom AutoStore utifrån informationsmaterial från tillverkare och 

säljare. Detta jämfördes sedan mot studiebesök och intervjuer för att säkerställa att det som tas 

upp i teorin stämmer överens med verkligheten. Resterande referenser som används i teorin 

kommer från 14 stycken facklitteraturer och 19 stycken vetenskapliga artiklar. 

Facklitteraturen används mycket till att förklara enklare teori och kompletteras av de 

vetenskapliga artiklarna för att skapa en djupare förståelse på det som presenteras. Den större 

delen av de vetenskapliga artiklarna är publicerade det senaste decenniet, detta för att hålla 

informationen så aktuell som möjligt. Det visade sig vara svårt att hitta aktuell information 

inom vissa områden då det finns begränsad forskning inom vissa delar som rapporten berör. 
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Figur 1 Antal Referenser per publikations år 

Figuren ovan är ett diagram som visar hur publikationsåren är fördelade på de artiklar som 

använts som referenser i rapporten. Flera av de vetenskapliga artiklarna som användes valdes 

ut är skrivna av författare som är kända inom sitt ämne vilket stärker rapportens validitet. De 

modeller som presenteras i rapporten har författarna själva upprättat efter att noggrant studerat 

litteraturen.  
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med en figur över hur teorin kopplas samman med problemfrågorna. 

Därefter följer en beskrivning av hur AutoStore fungerar för att sedan övergå till 

materialhantering, där en redogörelse för hur material lagras in och plockas ut ur lagret. 

Vidare behandlar kapitlet hur företags produktionsstruktur och materialförsörjning påverkar 

lagerarbetet. I slutet presenteras spårbarhet, och varför det är viktigt. 

 

 

Figur 2 Sammanfattning av teorin 

3.1 AutoStore 

Som beskrevs i inledningen är AutoStore ett automatlager som består av ett tredimensionellt 

nätverk uppbyggt med aluminiumramar vilka kallas för en grid. I griden placeras backarna, 

som är systemets lagerplatser. Det finns två storlekar på backar, en liten och en stor och de har 

samma innermått på längd och bredd, 600 𝑚𝑚 ∙  400 𝑚𝑚, men olika höjd, 210 𝑚𝑚 eller 

310 𝑚𝑚. Ovanpå nätverket finns en räls som batteridrivna robotar förflyttar sig på med hjälp 

av hjul för att transportera backarna till och från arbetsstationer där inlagring och plockning 

sker. Robotarna orienterar sig på griden med hjälp av ett koordinatsystem. Det bygger på X-

,Y- och Z-koordinater. X och Y hjälper roboten att åka framåt, bakåt och i sidled, Z-

koordinaten är den som informerar om hur långt ner backen som ska hämtas är placerad. Om 

en back befinner sig längre ner, flyttar roboten backarna som är ovanpå för att få fram den 

som är efterfrågad. Backarna har inga fasta platser så de backar som befann sig ovanpå 

placeras sedan tillbaka i samma cell men hamnar då en nivå längre ned. Detta gör att de mest 

frekventa backarna alltid befinner sig högst upp. Flera robotar kan hjälpas åt med att gräva 

fram en back för att det ska gå snabbare och när roboten har den back som efterfrågas 

transporteras den till en arbetsstation där en operatör står för att kunna utföra den önskade 

arbetsuppgiften. Vid stationen kan bland annat plockning, mottagning av varor och 

inventeringen uträttas och när operatören har slutfört uppgiften skickas backen tillbaka till 

lagret. Backarna plockas aldrig ur systemet men de tomma backarna placeras antingen på en 
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anvisad plats i lagret eller placeras tillbaka i samma cell som de plockades ifrån. Detta 

bestäms med hjälp av inställningar i systemet. AutoStore är baserat på en avancerad mjukvara 

som ser till att robotarna är noggrant kontrollerade så att de inte kommer i konflikt med 

varandra och att de fungerar så effektivt som möjligt. Samtidigt som systemet har koll på 

detta ska det också se till att robotarna sköter transporterna till och från arbetsstationen på ett 

effektivt sätt. Detta ska ske snabbt, i rätt tid och se till att rätt order kommer till rätt operatör. 

Systemet är ihopkopplat med företagets egna WMS (Warehouse management system) och kan 

därav planera in i vilken ordning ordrarna ska göras. Ett WMS håller koll på all information 

som rör lagret. (Hatteland, 2009) (Hatteland, 2016) (Hatteland, 2015) 

3.2 Materialhantering 

Jonsson och Mattsson (2011) skriver att materialhantering innehåller flera kategorier men att 

det i stora drag avser funktionen att hantera och förflytta gods internt i en anläggning. Bland 

kategorierna belyser författarna inlagring och plockning som är mer relevant för denna studie 

och tas upp mer ingående i stycken längre ned. 

Syftet med ett väl fungerande materialhanteringssystem är att kunna stödja verksamheten i en 

anläggning genom att leverera rätt material i rätt mängd till rätt plats vid rätt tidpunkt 

(Tompkins, White, Yavuz, & Bozer, 2010). Hassan (2006) menar att det görs genom att utföra 

olika hanteringsfunktioner så som att flytta, lyfta, lasta och lossa. Hassan påpekar också att 

utan ett fungerande materialhanteringssystem kan en hel del inträffa som förseningar, ökade 

produktionstider eller skadade produkter. Men att det däremot med ett väl fungerande system 

kan hjälpa till med att förbättra produktiviteten och kvalitén på produkterna. 

3.2.1 Inlagring 

Inlagringen ser olika ut beroende på vad det är för typ av lager. I ett manuellt lager är det 

personal som placerar godset på sin plats, oftast i ställaget medan i ett automatiskt lager 

placeras godset ut med hjälp av en kran till en lagerplats (Lumsden, 2012). Vid AutoStore ber 

man systemet att få göra en inlagring av en artikel och då skickar systemet fram en tom back 

till inlagringsstationen. Godset skannas, placeras i backen och sedan åker backen in på lagret 

igen (Hatteland, 2016). För att veta vad och hur mycket som finns i lagret används ett WMS.  

Det finns två huvudsakliga sätt att placera gods i lagret, flytande och fast lagerplacering 

(Lumsden, 2012). Fast lagerplacering betyder att godset har en fast plats i lagret. Detta kan 

förenkla de administrativa bitarna då artiklarna alltid står på samma ställe och är lätta att hitta 

vid inventering men det tar också upp mycket plats på lagret då varje lagerplats måste ha 

utrymme för varje artikel när det finns som mest av den (Arnold, Chapman, & Clive, 2012). 

Den andra typen är flytande lagerplacering, vilket innebär att godset som kommer in placeras 

där det finns plats. Detta ställer högre krav på WMS som måste hålla koll på vart artiklarna 

finns i lagret samt vilka kvantiteter (Arnold, Chapman, & Clive, 2012). Inom de flesta lager 

kan båda metoder användas för inlagring men i AutoStore fungerar enbart flytande 

lagerplacering. Detta för att det inte går att låsa backarna och på så vis kan hela lagret nyttjas 

(Hatteland, 2016). 

3.2.2 Förpackningar 

En förpackning kan ses som ett hjälpmedel för att underlätta hanteringen. I denna rapport 

behandlas hur förpackningen kan underlätta hanteringen av komponenter. En förpacknings 

uppgift är att skydda innehållet mot olägenheter i omgivningen samtidigt som det i en del fall 

skyddar omgivningen mot innehållet. Det har också till uppgift att informera om innehållet i 

förpackningen. För att en förpackning ska vara effektiv vid materialförsörjning ska den vara 

lätt att hantera, enkel att fylla, enkel att lagerföra och den ska förenkla för plockning mot 
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produktion. För att förenkla hanteringen av komponenter kan förpackningar standardiseras, 

detta kan leda till att färre förpackningssorter behöver lagerhållas. Vid val av material och 

storlek på en förpackning är det viktigt att ta hänsyn till komponenternas storlek, form, vikt, 

samt specifika krav från komponenter som temperatur och fukttålighet. Vilket material som 

en förpackning bör tillverkas i beror på vilka krav som ställs på förpackningen, Lumsden 

(2012) beskriver de olika materialtyperna enligt (Tabell 2). Förpackningens kostnad varierar 

oftast mycket beroende på vilka krav som ställs på förpackningen, samt om engångs eller 

flergångssystem används. Ett engångssystem innebär att en förpackning förbrukas under 

användning och ett flergångssystem har ett returflöde på förpackningarna och de återanvänds 

flera gånger. Engångssystem ger oftast en högre materialkostnad på sikt men ett 

flergångsystem har andra konstanta kostnader i form av returflöde. (Lumsden, 2012) 

Material  Karakteristika 

Sågat trä, plywood, fiberplatta, 

masonit, spånskiva 

Påverkas mycket av fukt, mindre av temperatur 

Papp, Papper Påverkar mycket av fukt, mindre av temperatur 

Plast Ofta sprött vid kyla och visköst vid värme. Ringa påverkan 

av fukt. Känsligt för UV-ljus 

Metall Kan korrodera 

Textil Naturfiber påverkas av fukt, syntetfiber av temperatur. 

Båda känsliga för UV-ljus 

Tabell 2 Material för förpackningar (Lumsden, 2012) 

3.2.3 Orderplock 

Orderplockning kan definieras som ”processen att hämta gods från lager för att svara på 

kunders” önskan och detta har identifierats som den mest kostsamma samt arbetsintensiva 

aktiviteten i ett lager (De Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2006). Det skiljer sig till viss del 

mellan manuellt och automatlager, då automatlagret inte har samma höga personalkostnad 

men har då en mycket högre kapitalkostnad på grund av den dyra investeringen (Roodbergen 

& Vis, 2008). Det finns flera olika metoder för att plocka en order där plock mot artikel och 

plock mot order är vanligast inom manuell plockning (Lumsden, 2012). Med plock mot order 

menas att plockaren åker ut på lagret och antingen plockar färdigt en order eller sin del av 

ordern för att sedan skicka vidare den till paketering (De Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 

2006). Vid plock mot artikel hämtas en förbestämd kvantitet och levereras till en 

konsolideringsstation där flera artiklar plockas samman till en order (Lumsden, 2012). Vid 

automatlager används istället artikel till plock, den största skillnaden är att i automatlagret 

kommer godset till plockpersonalens station (Lumsden, 2012; De Koster, Le-Duc, & 

Roodbergen, 2006). Detta gör att materialhanteringen minskar och flera orderrader går att 

plocka på kortare tid vilket gör att samma antal plock går att göra med mindre personal. 

Något som påverkar både inlagring och plockning i lagret är vilken uttagsprincip som 

används, FIFO (First In, First Out) eller LIFO (Last In, First Out) (Lumsden, 2012). Vid 

användning av FIFO plockas artiklar i den ordning de lagras in, äldst först, medan i LIFO 

plockas den senast inlagda artikeln först (Arnold, Chapman, & Clive, 2012). I AutoStore 

fungerar enbart FIFO, om det finns flera backar av samma artikel skickas den back som 

lagrades in först fram, lagersystemet har kontroll på när varje back lagras in (Hatteland, 

2016).  



13 

En plockorder initieras antingen av en kundorder eller av en tillverkningsorder och består av 

ett visst antal rader där varje rad representerar en specifik artikel i en viss kvantitet (Lumsden, 

2012). När dessa rader ska plockas hämtar en robot den begärda backen och transporterar 

denna till plockstationen där personal plockar ut rätt antal. Sedan transporteras backen in i 

systemet igen (Roodbergen & Vis, 2008). Eftersom det är roboten som hämtar backen och 

håller koll på att rätt material plockas kan leveranskvalitén öka då felplock av artikel kan 

minskas (Roodbergen & Vis, 2008). Effektiviteten på ett plocksystem är delvis beroende av 

hur arbetarna alternativt robotarna rör sig på lagret (De Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 

2006). Inom ett manuellt system beror de på om lagret har hög eller lågplockning. Vid 

lågplockning kan arbetarna plocka allt från markhöjd medan vid högplockning krävs det 

truckar. Vissa lager använder en kombination av båda (Lumsden, 2012). Vid vanliga 

automatlager går det att skilja på tre metoder, single, double och multiple. I single och double 

finns det en skyttel i varje gång som hämtar en alternativt två backar samtidigt medan i 

multiple är det flera skyttlar som hämtar material på en och samma gång (De Koster, Le-Duc, 

& Roodbergen, 2006). AutoStore med sina robotar kan ses som en typ av multiple-system med 

skillnaden att robotarna inte är låsta till en ställagegång utan alla robotar kan komma åt alla 

backar. Dessa robotar kan även hjälpas åt för att plocka fram en order.  

För att effektivt kunna använda AutoStore bör företag bestämma vilka artiklar som ska lagras 

i automatlagret och vilka som ska lagras manuellt. Detta kan göras utifrån att klassbasera 

lagret, vilket syftar till att företaget sätter upp kriterier för vilka artiklar som passar i 

automatlagret och vilka som bör hanteras i manuellt lager (Chan & Chan, 2011). Ofta behöver 

en separering av vilka artiklar som ska lagras vart göras då det finns olika krav på hur de ska 

lagras. AutoStore ställer vissa krav på storlek och vikt på de artiklar som går att lagra i 

automatlagret (Hatteland, 2016). Därför behöver det skiljas på vilka artiklar som går att lagra i 

automatlagret och vilka som ska lagras manuellt. Detta kan göras genom att analysera och 

värdera väsentliga kriterier på artiklar utefter en flerkriterieanalys (De Koster & Yu, 2009), 

En sådan analys presenteras senare. 

3.2.4 Inventering 

För att säkerställa leveranser från lagret krävs att lagersaldon är rättvisande, annars kan det 

leda till bristsituationer (Mattsson & Jonsson, 2003). Lagersaldon kan vara felaktiga av flera 

skäl så som att fel kvantitet lagras in alternativt plockas ut, svinn och rapportering av felaktig 

lagerrörelse (Lumsden, 2012). För att säkerställa lagersaldot sker inventeringar där en 

undersökning görs om det rapporterade saldot stämmer överens med det fysiska (Mattsson & 

Jonsson, 2003). Vanligtvis sker inventering på tre olika sätt, periodisk, rullande eller 

impulsivt. Periodisk inventering inträffar vid bestämda tider och sker antingen på hela 

artikelsortimentet eller uppdelat på artikelgrupper. Rullande inventering syftar till att 

artiklarna delas upp i mindre grupper beroende av hur frekventa de är och inventerar dessa ett 

par gånger under året (Arnold, Chapman, & Clive, 2012). Vid impulsiv inventering sker det 

när det är lämpligt. Detta används oftast som ett komplement till de andra (Mattsson & 

Jonsson, 2003). 

Lumsden (2012) menar att inventering är nödvändigt men det ska helst inte ta någon tid. 

Inventeringen i AutoStore går till lite annorlunda gentemot vanlig inventering. Det sker 

kontinuerligt under plockningen. Varje gång en back plockas och blir tom sker en så kallad 

nollinventering. Med det menas att plockaren godkänner att backen är tom när han begär en 

ny back och på så vis har inventering gjorts på den lagerplatsen (Hatteland, 2016). Detta gör 

att inga stora inventeringsprocesser krävs, vilket kan spara mycket tid för företaget. Utöver att 

inventering är viktigt för att säkerställa lagersaldon för leveranser måste det även göras i 

bokföringssyfte, inför varje årsbokslut för att lagret ska kunna värderas (FAR Akademi AB, 
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2015). Men eftersom AutoStore är ett slutet automatlager där inventering sker kontinuerligt 

godkänner de flesta revisorer att ingen årlig inventering över hela lagret behöver utföras, utan 

bara på de artiklar som inte har nollpunktsinventerats under året vilket spara väldigt mycket 

tid för företag (Bilaga 2).  

3.3 Artikelanalys 

Utnyttjandegrad 

För att utnyttja automatlagret så effektivt som möjligt bör företag analysera vilka kriterier som 

är viktiga vid valet av lager en artikel ska ligga i. Enligt Gamberini, Grassi, Mora & Rimini 

(2008) är optimalt utnyttjande av lagerutrymmet en av de viktigaste delarna för tillverkande 

företag, detta gäller speciellt om de har begränsat med utrymme. Lagerutnyttjandet går att 

mäta på olika sätt men att mäta i utnyttjad volym (m3) ger ett mer verklighetsbaserat resultat 

än utnyttjad golvyta (m2) (Bowersox, Closs, & Cooper, 2010). Arnold, Chapman & Clive 

(2012) menar att både volymutnyttjande och tillgänglighet spelar stor roll för hur effektivt ett 

lager utnyttjas. I de flesta lagerhanteringssystem lagras gods på ställage men då krävs oftast 

gångar mellan ställagen för att komma åt godset. Ett annat sätt är att fristapla godset. Det går 

då att lagra mer gods på lika stor yta men det blir svårare att komma åt alla pallar (Arnold, 

Chapman, & Clive, 2012). AutoStore bygger på fristapling av godset för att maximera 

volymutnyttjandet men med hjälp av robotarna uppnås hög tillgänglighet på godset 

(Hatteland, 2016). I AutoStore kan volymutnyttjandet beräknas genom hur stor volym det 

lagrade materialet tar dividerat med hur stor volym lagerplatsen tar i lagret. Det går att göra 

likadant med lagerplatser i ställage men då bör hänsyn tas till utrymme för truckgångarna. 

Beräkningsmodellen på detta kan ses i Bilaga 1. Utifrån detta kan beräkningar göras på vart 

gods ska lagras för att så hög utnyttjandegrad som möjligt ska uppnås. Men det är inte enbart 

utnyttjandegraden som bör beaktas vid val av placering av gods. 

Antal lagerplatser för ett plock 

För att kunna plocka effektivt från automatlagret bör hänsyn tas till hur många plock som går 

att göra från en lagerplats i AutoStore. Detta för att i de fall en artikel måste plockas från flera 

backar kommer antalet orderrader att öka och plockningen kommer att ske långsammare 

(Lumsden, 2012). Genom att beräkna hur många artiklar som plockas i snitt åt gången 

dividerat med hur många som maximalt ligger på varje lagerplats går det att beräkna möjliga 

plock från en lagerplats (Chan & Chan, 2011). Om kvoten blir under ett kan flera plock göras 

från en lagerplats och vid ett resultat över ett krävs flera lagerplatser för att fylla den 

genomsnittliga orderkvantiteten. Om ett högt tal erhålls kan det därav vara idé att lagerhålla 

dessa artiklar på ställage. Eftersom det plockas via FIFO i AutoStore kommer ibland flera 

backpresentationer krävas för att fylla en order då det finns för lite kvar i den första backen.  

Antal backar vid inlagring 

Utöver utnyttjandegrad och antal möjliga plock från en lagerplats behövs hänsyn tas till hur 

många backar som behövs vid inlagring. Eftersom storleken på ett lager oftast är begränsat 

kan inte ett obegränsat antal lagras in i lagret, då det minskar inlagringsmöjligheten av andra 

artiklar (Lumsden, 2012). Genom att beräkna hur mycket som ska lagras in dividerat med hur 

mycket som går att lagra på lastbäraren går det att få fram hur många lastbärare som behövs 

vid inlagring. 

Transaktionsandel  

Vidare spelar även transaktionsandelen stor roll. Transaktionsandelen syftar till hur ofta en 

artikel plockas in alternativt ut ur lagret och desto oftare en artikel plockas bör den placeras 

med hög tillgänglighet (Jonsson & Mattsson, 2011). Eftersom automatlagret möjliggör fler 
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plockrader per timme bör artiklar med hög transaktionsandel lagras i automatlagret (De 

Koster & Yu, 2009). Genom att placera rätt artiklar i automatlagret och i det manuella lagret 

kan den totala tiden för plockning av en order minskas och lagret kan utnyttjas till högre grad. 

För att ta reda på vilka artiklar som är högfrekventa och lågfrekventa behövs en analys utföras 

över transaktionsandelen. Genom att analysera hur många plock som görs av varje artikel, 

antingen under en viss period eller på helårsbasis, och dividera det med hur många plock som 

görs totalt under samma period kan transaktionsandelen av en artikel beräknas (Lumsden, 

2012). Dessa måste sedan kategoriseras för att bestämma vad som ska kategoriseras som 

högfrekvent och lågfrekvent. Detta kan skilja sig en del mellan vad olika företag anser vara 

högfrekvent. 

Det finns olika metoder för att analysera transaktionsandelen men det vanligaste sättet är att 

göra en volymanalys i form av en ABC-analys. Denna analys har sin utgångspunkt i Paretos 

princip, den så kallade 80/20- regeln som bygger på att 80% av volymen, i detta fall plock, 

sker på 20% av artiklarna (Storhagen, 2011). Metoden bygger på en form av uppdelning av 

artiklarna, där varje kategori står för en viss del av plockningen. I teorin ser man en tydlig 

skillnad då vissa förespråkar att A-artiklar står för 80% av volymen och 20% av artiklarna 

medan andra menar att det är 60/10 men de är alla överens om att större delen av plocken sker 

på liten del av artiklarna (Storhagen, 2011) (Lumsden, 2012). För att göra en ordentlig 

klassificering över vilka artiklar som är A, B respektive C bör en analys göras på utfallet av 

företagets artiklar. ABC-analysen är ofta väldigt användbar men den har vissa begränsningar 

då den inte tar hänsyn till vissa aspekter så som täckningsbidrag. Detta kan göra att vissa 

artiklar som företaget tjänar mycket på kan hamna som C-artiklar, och nya artiklar kanske inte 

får den hjälp de behöver för att bli A-artiklar (Storhagen, 2011). 

3.4 Produktionsmiljö 

Det finns olika metoder för att producera och i denna studie behandlas två olika metoder, 

MTO (Make-To-order) där tillverkning sker mot order och MTS (Make-To-Stock) tillverkning 

mot lager (Mattsson & Jonsson, 2003). För att kunna producera effektivt behöver företag ha 

en effektiv materialförsörjning. Detta går att få till på olika sätt, var av studien belyser två. 

Kittning och line stocking. Skillnaden mellan dessa metoder är att kittning plockas materialet 

som ska användas i produktion fram när det behövs och i line stocking står det framme hela 

tiden (Hua & Johnson, 2008). En annan del som också har betydelse för hur effektiv 

tillverkningen kan vara är storleken på tillverkningsserier. Beroende på hur stor den är ställer 

de olika krav på hur ofta materialet ska levereras till produktion (Mattsson & Jonsson, 2003). 

Genom att materialförsörjningen planeras utefter hur produktion sker kan det ge olika effekter 

på hur lagerarbetet genomförs.  

3.4.1 Kittning vs Line stocking  

Kittning har tidigare beskrivits i förenklad form genom att material plockas fram utefter vad 

som ska produceras, men det kan beskrivas mer detaljerat. Kittning kräver att alla 

komponenter samlas in innan det skickas till tillverkning och placeras då på en vagn eller 

liknande som är designad för att tillfälligt lagra materialet. Vid kittning förbereds materialet 

och det inkluderar alla de aktiviteter som går att göra innan montering. Kittning går ut på att 

så mycket som möjligt förbereds innan själva monteringen och detta kan resultera i en 

snabbare produktion och minskade ledtider, men det kräver oftast mer arbetskraft då kittning 

ofta sker manuellt. Det gör även att förarbetsprocessen med att leverera material till 

produktion blir längre. (Hua & Johnson, 2008) 
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Figur 3 Materialflöde vid kittning 

Line stocking skiljer sig mycket från kittning då det i stället för att materialet plockas fram när 

det ska användas finns det hela tiden ute vid produktionsplatsen. Komponenter till produktion 

paketeras i anpassade backar som är ämnade att hålla material under en specifik tid (Hua & 

Johnson, 2008). Eftersom artiklarna skickas ut back vis till produktion behöver inte 

komponenterna räknas på samma sätt som vid kittning vilket kan göra det enklare och 

snabbare vid utplockning mot produktion. Detta förutsätter att komponenter paketeras och 

lagerförs i backarna som används vid produktion (Limère, 2013). Line stocking bygger ofta 

på tvåbinge-system, med detta menas att det alltid finns två backar av varje ingående artikel 

vid produktion och så fort en är slut beställs en ny back. Eftersom att material lagras ute vid 

produktion kan det krävas större produktionsyta (Sali, Sahin, & Patchong, 2014).  

 

Figur 4 Materialflöde vid line stocking 

Valet mellan kittning och line stocking beror oftast på vad som anses viktigast, kittning (Figur 

3) har en längre förarbetsprocess medan vid line stocking (Figur 4) är materialet längre tid i 

produktion. Line stocking kräver mer produktionsyta än kittning, men vid kittning krävs ändå 

yta för förberedande arbete (Hua & Johnson, 2008). Kittning anses oftast vara mer kostsamt 

än line stocking då det kräver mer personal, men det kan leda till effektivare produktion då 

montören får ett helt kitt med vad som ska monteras och inte behöver plocka fram materialet 

från hyllor (Sali, Sahin, & Patchong, 2014). Vilken metod som är bäst är svårt att säga, det är 

väldigt beroende av hur företaget ser ut och hur de vill arbeta (Hua & Johnson, 2008). Om 

produktion sker med hög volym och låg variation kommer troligtvis line stocking användas 

men om volymen är låg och variationen hög kan kittning rekommenderas så att mindre 

artikeltyper behöver lagras i produktion (Hua & Johnson, 2008). 

3.4.2 Batchstorlek  

Batchstorlek är den kvantitet som antingen en produkt produceras eller köps in i (Chopra & 

Meindl, 2010). Batchstorleken har en tendens att variera beroende på vilken typ av 

produktionsmiljö som används. Vid MTO är batcherna oftast lika stora som orderkvantiteten, 

medan i MTS är de anpassade efter förväntad försäljning. Genom att tillverka i mindre 

batcher kan företag öka flexibiliteten och där igenom producera flera olika sorters produkter 

(Hill & Hill, 2009). Men för att detta ska vara möjligt krävs det korta omställningstider mellan 

byte av tillverkningsprodukt, så kallade ställtider (Mattsson & Jonsson, 2003). Det ställer 

även krav på att lagret klarar av byte mellan olika produktionsserier, då både inlagring och 

plockning kommer ske mer frekvent.  

Beroende på vilken av de tidigare materialförsörjningsmetoderna som används påverkas 

plockningen från lagret. Om kittning används vid mindre orderstorlekar kommer flera uttag 

från lagret behöva göras för att täcka upp det varierande behovet (Hua & Johnson, 2008). 
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Mindre batcher påverkar även lagret, då flera inlagringar måste göras. När FIFO används 

lagerförs ofta olika orderbatcher på olika platser för att säkerställa att äldst plockas först (De 

Koster, Van der Poort, & Wolters, 2010). I AutoStore kan detta resultera i att flera backar inte 

används till fullo då batcherna är för små för att fylla backen. 

3.4.3 Lagernivåer 

Lagernivåer är baserat på hur mycket som produceras alternativt hur mycket som köps in 

(Lumsden, 2012). Låg lagernivå är viktigt att försöka hålla av flera anledningar. För det första 

binds mycket kapital upp om lagernivån är hög (Jonsson & Mattsson, 2011). Men en annan 

viktig aspekt är att mycket mer yta behövs för att lagerhålla artiklarna, det är därav viktigt att 

hålla så låga nivåer som möjligt. Men låga lagernivåer får inte skapa bristsituationer i 

produktion eller vid leverans till kunder (Jonsson & Mattsson, 2011). Om materialförsörjning 

sker via line stocking kommer delar av materialet finnas ute i produktion och mindre på 

lagret. Men vid kittning finns allt i lagret vilket ställer krav på tillgänglighet och möjlighet att 

plocka. Beroende på vilken produktionsmiljö som används påverkar även det lagernivån. Vid 

MTO blir det mycket material i förrådet och mindre i FVL då färdiga varor inte tillverkas 

innan en order inkommit (Lumsden, 2012). Vid MTS blir det tvärt om, färdiga varor bunkras 

upp och det blir färre komponenter i lagret.  

3.5 Spårbarhet 

Spårbarhet innebär att det finns dokumentation om produkter som kan visa dess historia 

genom hela eller delar av värdekedjan. Det används för att få vetskap om vart produkten 

kommer ifrån och/eller hur den har hanterats. (Turban, 2013) 

Vid användandet av spårbarhet finns det flera aspekter. Salaün och Flores (2001) tar upp en 

som är relaterad till kostnader och en som är relaterad till fördelar. Dessa två går hand i hand 

då den som rör kostnader handlar om att i nuläget är det leverantören som står för kostnaderna 

för dess information och den andra aspekten som handlar om fördelar handlar om att tack vare 

informationen om produkterna som leverantören säljer kan denne skilja sina egna från andras 

liknande produkter. All denna information är viktig och kompenserar kostnaderna genom att 

leverantören kan hävda sin kvalitét på sin produkt. (Salaün & Flores, 2001) 

Spårbarhet används inom flera branscher men den bransch som de flesta tänker på i första 

hand när det pratas om spårbarhet är livsmedelsindustrin. Dock är spårbarheten inom den 

tillverkande industrin även den en viktig del. Vid tillfällen då det märks att något inte fungerar 

som det ska vill man snabbt kunna återkalla det som har skickats ut till kunderna. Tack vare 

att man har en god spårbarhet vet man precis vart just den felaktiga batchen har skickats och 

kan då lätt ta kontakt med de drabbade kunderna för att kunna ställa saker och ting till rätta 

igen. (Cleland-Huang, Gotel , & Zisman, 2012) 
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3.6 Sammanfattning av teoretisk referensram  

 

Figur 5 Sammanfattning av teorin 

Teorikapitlet är utformat efter syftet och hur problemformuleringen ska besvaras, Figur 5 

visar vilken teori som ska användas för att besvara de olika delfrågorna. Det ena syftet med 

studien är att analysera och kategorisera vilka kriterier som gör att en artikel är lämplig att 

lagerföra i AutoStore och hur dessa kriterier bör värderas. För att ge svar på detta beskrivs det 

först hur AutoStore fungerar för att kunna skapa en förståelse över hur automatlagret kommer 

att fungera. Det tas även upp begränsningar med AutoStore så som storlek och vikt på artiklar 

som kan lagras. För att förstå vilka artiklar som är lämpliga att lagerföras i AutoStore beskrivs 

det hur inlagringen och plockning går till. Dessa två delar är menade att ge en förståelse i hur 

materialet hanteras och på så vis kunna se vilka typer av artiklar som är lämpade för att 

lagerföra i AutoStore. Vilken metod som används till försörjningen av material mot 

produktion har även en stor betydelse över vilka artiklar som är lämpliga, därav beskrivs 

skillnaderna mellan kittning och line stocking. Eftersom spårbarhet är en viktig del för 

fallföretaget tas detta upp som en genomgående del i hela materialhanteringen. 

I kapitlet artikelanalys beskrevs olika kriterier som gör att en artikel är lämplig att lagerföra i 

AutoStore, samt hur dessa kan värderas. Utifrån dessa kriterier samt antal backar som används 

vid inlagring har en modell bearbetats fram (Figur 6). Denna modell bygger på ett 

fyrpunktssystem och det första som görs är att beräkna utnyttjandegraden av backen. Nästa 

steg blir att beräkna hur många backar som behövs för att göra ett genomsnittligt plock av en 

artikel, därefter dras en linje mellan dessa två punkter. Nästa steg blir att göra en ABC-analys 

över transaktionsandel, och beräkna hur många backar som krävs i AutoStore för att lagra in 

artikeln. Därefter dras ytterligare en linje mellan ABC-analysen och antal backar vid 

inlagring. Nu finns det två linjer som korsar varandra i modellen och där dessa linjer har sin 

skärningspunkt i modellen blir den rekommendation som ges. Detta är en förenklad modell 

och tar inte hänsyn till lika många aspekter som beräkningsmallen gör. 
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Figur 6 Flerkriterieanalys 

Den andra frågan som studien ämnar besvara är inom vilka kvantiteter komponenter bör 

lagerföras i samt på vilket sätt de ska lagras för att förenkla plockning från automatlagret till 

produktion. För att svara på denna fråga behövs även här en förståelse i hur AutoStore 

fungerar samt hur inlagrings- och plockningsprocessen utförs. En annan viktig del är om det 

är kittning eller line stocking som ska användas för att försörja produktion med material. 

Dessa två metoder ställer olika krav på hur artiklarna ska förpackas innan de lagras. Därav 

finns det ett kapitel som behandlar olika sätt om hur artiklar kan paketeras. Om kittning 

används måste det vara enkelt att plocka ut specifika antal ur lagret medan om line stockning 

används ställer det inte samma höga krav på att specifika kvantiteter plockas utan det plockas 

oftast fram i backar som är tänkta att kunna försörja produktion under en viss tid. För att 

skapa ytterligare förståelse i vilka kvantiteter som komponenter bör lagras i tas batchstorlekar 

upp. Detta för att oavsett försörjningsmetod måste de anpassas efter hur mycket som 

produceras. 

Eftersom huvudfrågan berör kriterier som bör beaktas inför övergången till automatlager tas 

inventering och lagernivåer  upp i teorin för att båda står för stora kostnader och kan ses som 

stora fördelar. Inventeringen i AutoStore görs kontinuerligt under användning och detta gör att 

oftast behövs ingen årlig inventering, vilket sparar tid för fallföretaget. Lagernivåer är något 
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som är av betydelse för fallföretaget då de försöker att arbeta mer med att tillverka mot order 

och mindre mot lager. 

Sista delfrågan berör flytten av material till AutoStore från det tidigare lagret och hur de bör 

ske för att bevara leveranssäkerheten. Genom att svara på de två tidigare frågorna om vilka 

artiklar som ska lagras i AutoStore och hur de ska paketeras har företaget redan gjort stor del 

av det förberedande arbetet inför flytten av godset. Nästa steg blir vilken ordning material ska 

flyttas över och hur detta ska gå till och det svaras på med hjälp av studiebesök och intervjuer 

under empirin.   
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4 Empiri 

Detta kapitel inleder med en beskrivning av företaget och går vidare in på en nulägesanalys 

över hur olika arbetsprocesser utförs. Därefter kommer en beskrivning på de observationer 

som gjorts över hur AutoStore fungerar och går vidare in på hur data har samlats in för att 

utföra analysen. Empirin bygger på intervjuer, studiebesök och observationer som har 

genomförts under studien. 

4.1 Företagsbeskrivning  

Fallföretaget som studien bygger på är som det tidigare beskrivits ett medelstort företag som 

är aktivt på internationell marknad och levererar produkter till flera länder i världen. De har 

flertalet säljbolag utspritt över sin marknad och ett par produktionsanläggningar. Företaget har 

ca 550 anställda varav 280 arbetar i den anläggningen som studien är baserad på. Hädanefter 

när författarna nämner ”företaget” syftar de till denna anläggning. Företagets tillverkning 

består till stor del av mindre produkter i metall, som inte är större än att de ryms i en hand, 

och väger bara något/några hektogram styck. Företaget tillverkar även ett fåtal olika produkter 

som väger några kilon och är lite större än en skokartong. Inom företaget finns det ca 14 000 

unika artiklar var av ca 4000 är färdiga produkter. Försäljningen sker till stor del via export av 

varor till flera länder världen över.  

Företaget har fyra godsmottagningar med tillhörande lager varav en är för inkommande 

råmaterial, två är för inkommande komponenter för montering och den fjärde är för färdiga 

varor (Figur 7). Utöver dessa finns även ett buffertlager för de artiklar som inte får plats. En 

stor del av materialet som används för att producera lagerförs ute vid produktionen. 

Produktionen består av förädling av råvarumaterial och montering av komponenter. 

Förädlingen av råmaterial bearbetas till mindre metallprodukter som sedan skickas vidare på 

legoarbete och kommer tillbaka som komponenter för montering. 

 

Figur 7 Fallföretagets flöden 
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4.1.1 Inlagring av komponenter 

Artiklar ankommer på två olika sätt till de två olika godsmottagningarna för komponenter. 

Antingen som inköpta komponenter eller komponenter som varit på legoarbete (Figur 7) 

dessa komponenter kan även komma från buffertlagret. En viss del av de inkommande 

komponenterna kommer redan paketerade i företagets egna standardiserade plastbackar. Det 

gods som inte gör detta måste paketeras om i godsmottagningen innan de kan lagerföras i 

monteringen. Innan godset lagerförs måste det godkännas, detta görs genom att personalen 

kontrollerar att det ankomna godset stämmer gentemot inköpsordern alternativt följesedeln. 

Det som kontrolleras är att det är rätt artikel, rätt kvantitet och att det inte finns några 

uppenbara skador. Kontrollen går till på olika sätt beroende på vad det är för typ av gods och 

vilken leverantör det kommer ifrån. Det gods som kommer från leverantörer som företaget har 

ett närmare samarbete med behöver inte kontrolleras lika noga då de litar på att leveransen 

stämmer i kvantitet och kvalitét. I dessa backar ligger det ett detaljkort med all information 

som behövs för inrapportering av godset. Från övriga leverantörer, där samarbete inte sker 

lika kontinuerligt, krävs det att kontroll av artiklar utförs i kvantitet och kvalitét. 

Kvantitetskontrollen sker antingen för hand om det är större artiklar eller om det rör sig om 

mindre artiklar kontrolleras antalet med hjälp av en våg. Vid de mindre vägs först ett litet 

antal för att kunna räkna ut styckvikten per artikel och sedan vägs alla för att kunna räkna ut 

ungefärligt hur många det är i en back. När personalen har bestämt kvantiteten i en back 

lägger de sedan in det i ERP-systemet manuellt. Alla backar som kommer in i 

godsmottagningen kontrolleras att de inte är transportskadade eller råkat ut för andra 

incidenter som kan ha skadat innehållet. När allt gods är kontrollerat skickas det ut och 

lagerförs i monteringen. Ute i monteringen finns det två sätt att lagra godset, antingen i 

rullfack eller i ställage. Alla rullfack har fasta lagerplatser och ställagen fungerar som 

buffertlager till rullfacken samt lagringsplats åt det material som inte har någon fast 

lagerplats. Vissa artiklar är så stora att de måste stå på pall och dessa körs ut med truck av 

personalen i godsmottagningen och placeras på sin lagerplats som är någorlunda nära den 

station där de ska användas. Montören som sedan ska använda den pallen får köra fram den 

själv sista biten med hjälp av en handtruck. Det som står i ställagen har inga fasta lagerplatser, 

vilket gör att samma artikel fast från olika batcher kan stå på flera olika lagerplatser. De som 

har ansvar för godsmottagningen har också ansvar för påfyllning av material i rullfacken. Det 

finns inget system som säger till när påfyllning behöver göras utan personalen på 

godsmottagningen tar rundor då och då och ser om det behöver fyllas på. Om de missar att 

fylla på får montören kalla på godsmottagningen för att begära påfyllning när något saknas 

som denne behöver. Personalen på godsmottagningen får också ha koll på att ibland när det 

finns en lucka i ett rullfack eller ställage kan det vara en montör som har den backen eller 

pallen på sin station. Då bör inte personalen på godsmottagningen fylla det facket så att det 

inte är fullt när montören vill ställa tillbaka sin lastbärare ifall innehållet i den inte tog slut. på 

sin station. Då bör inte personalen på godsmottagningen fylla det facket så att det inte är fullt 

när montören vill ställa tillbaka sin lastbärare ifall innehållet i den inte tog slut. 

4.1.2 Plockning av gods inom produktionen 

Det första som sker är att en montör får ett utskrivet dokument med en MO (monteringsorder) 

tilldelat som sedan följer med under hela monteringsprocessen. Denna MO bygger antingen 

på en kundorder eller på en prognos. I en MO finns det en lista över vilka komponenter som 

ingår i monteringen, detta kallas BOM (Bill Of Material), och den kan också vara uppdelad i 

delmontage. Denna lista med komponenter plockas antingen ihop av montören själv strax 

innan monteringsprocessen startar eller så blir den kittad. Personalen som arbetar på 

godsmottagningen har som uppgift under nattpasset att kitta inför morgondagen. Därefter 

placera det kittade materialet i rullfack som är avsett som lagerplats åt just kittat material. När 
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montören har fått sin MO kan denne utläsa i listan vilka komponenter som behövs för 

montaget samt var de finns placerade på lagret. Montören får själv hämta komponenterna och 

placera dem på sin arbetsbänk. De flesta artiklarna är lagrade i företagets egna plastbackar och 

har fasta lagerplatser i ställage med rullfack som står i produktionen. Buffert till de artiklar 

som det finns mycket av står på pall i ställagen ovanför eller i närheten av deras fasta 

lagerplats i rullfacken. Pallplatserna är inte fasta men personalen på godsmottagningen 

försöker placera dem så nära som möjligt för att det ska gå fortare att fylla på. En del får inte 

plats i närheten av där de ska användas och då får de stå i godsmottagningens ställage. 

Personalen på godsmottagningen använder sig utav truck som hjälpmedel när de ska hantera 

pallar. När montören hämtar ingående komponenter jämförs artikelnumret som står på MO 

mot ett detaljkort med artikelnumret och kvantitet som ligger i backen. När en back med 

ingående komponenter plockas av en montör sker ingen registrering över uttaget. Enligt 

lagersaldot finns då alla komponenter kvar i lagret under monteringen. När de ingående 

komponenterna har plockats fram sker monteringen och i flera fall blir inte produkten färdig 

på en gång utan den skickas vidare i flödet för mer montage. Väldigt få av dessa delmontage 

lagerförs i lagret igen. De flesta ställs på buffertplatser som består av vagnar och brickställ 

som är placerade i produktionen i väntan på att nästa montering ska ske. När montören är klar 

med sin MO fyller denne i hur många montage som gjorts samt om några komponenter har 

kasserats, sedan lägger montören tillbaka backarna med komponenter i lagret igen. Det sista 

som montören gör är att lämna över MO med de komponenter som använts och kasserats till 

teamledaren. MO används sedan av teamledaren för att göra saldokorrigering i ERP-systemet. 

När en artikel är färdigtillverkad paketeras de i kundförpackningar och ställs undan i en 

kontrollzon för att invänta ett godkännande. Godkännandet innebär att personal som har den 

befogenheten kontrollerar att rätt artikel och kvantitet ligger i förpackningarna och därefter 

sker transport till FVL. 

4.1.3 Inlagring av färdigvaror 

Gods kommer på tre olika sätt till FVL, via antingen montering i produktion, legoarbete eller 

en inköpsorder. Artiklar som ska lagras in i FVL från produktionen blir hämtat av personal på 

godsmottagningen på bestämda platser i fabriken, så kallade kontrollzoner. Produktionen är 

uppdelad i två byggnader. Godsmottagningens personal färdas med en elbil mellan 

byggnaderna för att hämta de färdiga artiklarna och transportera dem till FVL. Elbilen 

används också till att hämta material i det externa buffertlagret. När godset är hämtat placeras 

det i ett område för inkommande gods som är till för allt hanterat material som ska lagras in i 

FVL. I kontrollzoonen placeras även material som kommer från legoarbete och via inköp. 

Innan artiklar lagras in i FVL måste de godkännas. Artiklar som kommer från produktionen är 

redan godkända när de hämtas men legoarbetade och inköpta artiklar måste godsmottagningen 

se över och godkänna innan de lagras in. När godset ska godkännas sker en kvalitetskontroll 

genom att kontrollera att den verkliga kvantiteten stämmer överens med orderkvantiteten och 

att inga uppenbara transportskador finns. 

Inlagringen går till på olika sätt beroende på hur mycket av en artikel som ska lagras in. Ett 

fåtal artiklar har fasta platser i lagret men de flesta bygger på flytande lagerplacering. Om 

artiklarna får plats i fem eller färre plocklådor och inte väger speciellt mycket placeras det i 

paternosterlagret. Om artikeln är av mindre kvantitet kan det även lagras i ett utdragbart 

lådsystem som står på pall lägst ned i ställagen. Vid större kvantiteter och vikter lagerförs det 

på pall i ställagen. 

Det första som sker vid inlagring är att lagerpersonalen ser över hur stor kvantitet som 

levererats av artikeln som ska lagras in. Därefter tas ett beslut om godset ska ligga på pall, i 

låda eller i paternosterlager. Om godset ska lagras på pall i ställagen åker personalen in i FVL 
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med materialet på en truck och ser visuellt efter en ledig lagerplats att ställa artiklarna på. När 

en plats har hittats placeras godset där och artikelns streckkod scannas av samt lagerplatsens 

streckkod för att koppla ihop lagerplatsen och artikeln. Därefter godkänns inlagringen genom 

att skriva in hur mycket av artikeln som lagerförts. Anledningen till att val av lagerplats vid 

pall sker visuellt är att det mesta godset lagras på halvpall. Står det redan en halvpall på 

lagerplatsen syns inga lediga pallplatser i WMS trots att en halv lagerplats är ledig. Ska 

artikeln lagerföras i lådsystemet undersöker först lagerpersonalen i WMS efter en ledig plats 

och sedan placeras artikeln i lådan. För att godkänna inlagringen scannas både artikel och 

lagerplats av och sedan fylls inlagrat antal i. Om artikeln ska placeras i paternosterlagret 

plockar godsmottagningen i ordning och levererar de artiklarna till en inlagringsplats vid 

paternosterlagret. Inlagringen sker sedan genom att artikelnumret scannas in i datorn och då 

föreslår systemet vilken av de sex storlekarna på lådorna som användes vid senaste 

inlagringen. Lagerpersonalen kan sedan välja vilken låda som passar bäst. Efter valet av låda 

skrivs det in hur många som ska lagerföras samt hur många som ska ligga i varje låda om det 

behövs flera. När storlek på låda och kvantitet har valts kommer den hyllan som artikeln ska 

lagras på fram och artiklarna kan läggas in i lagret. För att slutföra inlagringen scannas sedan 

artikeln av och därmed är godset inlagrat. Om artikeln ska lagras på flera platser plockas nästa 

hylla fram automatiskt efter att första inlagringen har genomförts.  

4.1.4 Plockning av färdiga varor  

Det första som sker är frisläppning av ordrar från ERP-systemet till lagerhanteringssystemet. I 

ERP-systemet finns det oftast ordrar för flera dagar. Vid frisläppning släpps ordrar som ska 

paketeras och skickas på dagens datum och för två dagar framåt. Detta för att visst material 

ligger i ett externt lager på grund av platsbrist i FVL och det hinner inte plockas fram om de 

släpps samma dag. Frisläppning av ordrar sker kontinuerligt under hela arbetsdagen då kunder 

kan ändra i sina ordrar tills de ska skickas. Har de redan hunnit skickas iväg läggs en ny.  

Plockningen i företaget bygger på plock mot order och det nuvarande lagerhanteringssystem 

tillåter att flera ordrar plockas samtidigt. Plockarbete sker med hjälp av handscanners och 

börjar med att en eller flera ordrar väljs ut i handscannern. Vid valet av en order skrivs en 

identifieringsetikett ut med leveransnummer. Etiketten används för att identifiera de plockade 

artiklarna vid paketering. Inom FVL kan plockning ske både via lågplock och via högplock 

Detta gör att en del artiklar kan plockas stående från golvet och en del kräver att en plocktruck 

används för att komma åt dem. De flesta artiklar är lagerförda med flytande placering men ett 

fåtal artiklar har fasta lagerplaceringar. Plockningen utförs med hjälp av en vagn som 

personalen har med sig när de går runt och plockar artiklarna som ska skickas. När en artikel 

plockas scannas lagerplatsens och artikelns streckkod med hjälp av handscannern för att 

säkerställa att rätt artikel plockas från rätt plats. För att godkänna plocket i handscannern 

skrivs antal plockade in och på så vis har ett plock utförts. När godset är plockat ställs det 

undan på en avsedd plats för gods som ska paketeras och levereras. Beroende på hur mycket 

som har plockats ställs det undan på olika sätt, antingen i hyllställage eller på pallplatser. 

Gods som ställs i hyllorna är i mindre kvantiteter och paketeras oftast i kartonger medan gods 

som ställs på vagnar är oftast för stora i storlek eller kvantitet för att få plats i hyllor men ska 

ändå paketeras i kartonger. Om det är mycket gods läggs det oftast i en halvpallskartong och 

är det stora artiklar ställs de på en hel pall. När en order är färdigplockad och placerats vid 

vald paketeringsplats scannas en streckkod av för den plats som godset ställs på. 

Även plockning i paternosterlagret sker mot order, och det går även här att plocka flera ordrar 

samtidigt. Plockningen startar genom att en eller flera ordrar väljs i datorn och en 

identifieringsetikett skrivs ut för att identifiera godset vid paketering. När en artikel ska 

plockas tar paternosterlagret fram det hyllplan som artikeln ligger på. Det markeras på en 
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skärm vart i hyllplanet som artikeln ligger, hur många som ska plocka och om det är ett 

delplock. När rätt antal har plockats scannas artikeln av och då har ett plock utförts, och nästa 

hyllplan som en artikel ska plockas från kommer fram. När en order är färdigplockad placeras 

den vid en paketeringsstation enligt tidigare beskrivning och en packplats scannas av för att 

systemet ska ha koll på vart godset befinner sig. 

När godset har plockats färdigt syns det i datorn som finns vid paketeringsstationen. 

Personalen väljer då vilken order som ska paketeras och hämtar det plockade godset. En order 

som ska paketeras kan stå på flera packplatser eftersom kunder kan ändra och lägga till 

artiklar i deras order fram till att den är paketerad samt att en order kan ha plockats från både 

FVL och paternosterlagret. Det kan även bero på att vissa artiklar har hämtats från det externa 

lagret samt att ordern innehåller kundmonterade artiklar. När godset är hämtat emballeras, 

paketeras och försluts det. Efter detta bokas transport till godset och följesedel samt 

fraktetikett skrivs ut och placeras på emballaget. När godset är färdigt för leverans skickas det 

vidare till en zon för utlastning och får där invänta upphämtning.  

4.1.5 Inventeringsprocessen i företaget  

Företagets inventeringsprocess genomförs på ett liknande sätt i deras olika lagerlokaler men 

skiljer sig åt bitvis. Med krav från revisorer inventeras varje artikel en gång per år inför 

årsbokslutet. Fallföretaget uppfyller kravet med att utföra rullande inventering när det finns 

tid över.  

Som tidigare nämnts har företaget två lager som ligger i anknytning till var sin 

monteringsavdelning och ett till FVL. Vid varje lager finns det en godsmottagning och på 

lagren som ligger intill monteringsavdelningarna är det personalen på godsmottagningen som 

har ansvaret för inventeringen. På de avdelningarna har de som plan att inventera när det finns 

tid över. Till exempel om det är mindre produktion en viss dag eller om det väljs att 

genomföras på en helg då det inte är någon produktion alls. Personalen på godsmottagningen 

har mycket att göra så de får snarare ta sig tid att inventera när det börjar närma sig slutet på 

året. När någon ur personalstyrkan på godsmottagningen har tid över för inventering går den 

in i företagets datorsystem där det finns en lista över vilka artiklar som redan har inventerats 

och vilka som är kvar att inventera. På godsmottagningens lager väljer de att inventera artikel 

för artikel i stället för per lagerplats eftersom de har missvisande lagerinformation. Med det 

menas att de har ett samlat saldo för flera lagerplatser, osäkerheten ligger i att de inte vet hur 

mycket som ligger på varje plats. De använder sig utav fasta lagerplatser till artiklarna i 

rullfacken medan de har ett buffertlager ovanför eller i närheten i ställage. På den lagerplats 

som är i rullfacket är totalsumman på det inlagrade antalet registrerat medan på de 

lagerplatserna där bufferten till artikeln står är de är registrerade som 1 styck. Detta för att 

förenkla när det tar slut i rullfacken eftersom personalen på godsmottagningen då bara kan 

fylla på den back som står i rullfacket utan att ändra något i systemet. I datorsystemet syns 

också lagersaldon och då försöker den som ska inventera att välja artiklar som det är få av, till 

exempel sådana som de väntar leverans på inom kort, för att det ska gå fortare att räkna. Men 

personalen får också vara uppmärksam på att de artiklar som de ska räkna inte används i 

produktionen eftersom när en montör har hämtat en back som denne ska använda dras inte de 

i lagret för än artikeln är färdigmonterad. När det börjar närma sig årsbokslut och 

inventeringen inte är klar finns det möjlighet för personalen på godsmottagningen att jobba 

extra en helg för inventeringens skull och då kan de utföra den ställagevis. När de har valt ut 

vad de ska inventera skriver de ut en lista med artikelnummer, kvantitet och lagerplats. Sedan 

får den som ska inventera räkna och bocka av på listan för att sedan föra in i systemet igen. 

I FVL är det teamledaren som bestämmer när det ska inventeras, när han eller hon tycker att 

det finns utrymme i schemat för att inventera skrivs det ut listor från datorsystemet och 
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eftersom de har rättvisande lagerinformation i detta lager inventerar de per lagerplats. Det går 

då att se vilka och hur många av varje artikel som är lagrade på varje lagerplats och på en 

lagerplats kan det stå två halvpallar med olika artiklar på. När det finns möjlighet för 

inventering skriver teamledaren ut en lista med artikelnummer, antal och lagerplats och 

lämnar över den till någon av personalen som arbetar ute på lagret. Denne får räkna, 

kontrollera och skriva för hand på den utskrivna listan för att sedan lämna tillbaka till 

teamledaren som rapporterar in i systemet igen.  

Företaget har som mål att ha en rullande inventering i alla deras lager men då det oftast saknas 

tid för detta blir det en stor årlig inventering inför det årliga bokslutet. 

4.1.6 Planer för framtiden 

I dagsläget sker monteringen till stor del mot prognos av planerad försäljning och till en viss 

del mot order. Företaget vill arbeta mer med montering mot order och de vill de göra för att 

minska lagret och på så vis minska kapitalbindningen samt säkerställa att artiklar som behövs 

för tillverkning inte blir låsta i färdiga varor som ligger på lager. Ett av deras mål med 

AutoStore är att frilägga yta i produktionen genom att ta bort så mycket material som går från 

produktionsytan utan att det påverkar ledtiden inom produktionen negativt. 

4.2 Insamling av data för artikelanalys 

För att kunna analysera vilka av fallföretagets artiklar som är lämpliga att lagerföra i 

AutoStore samlades information in utifrån modellen som presenterades i den teoretiska 

referensramen. Mycket av den information som behövdes för att räkna fanns i företagets ERP-

system. Utifrån ERP-systemet togs data fram över alla lagertransaktioner som skett under ett 

år. För varje lagertransaktion fanns artikelnummer, kvantitet, datum och vart det 

lagrats/plockats ifrån. Informationen var även uppdelad efter tre olika inlagringar, IO 

(Inköpsorder), TO (Tillverkningsorder) och DO (Distributionsorder) vilket är en order från 

ett av företagets säljbolag. Plockningen var uppdelad i två delar, MO (Monteringsorder) och 

KO (Kundorder). Tabell 3 presenterar data över hur många lagertransaktioner som gjorts 

under ett år. 

Inlagring 

IO 12563 

59633 TO 38990 

DO 8080 

Plock 
MO 208616 

344368 
FVL 135752 

Tabell 3 Lagertransaktioner 

Utöver lagertransaktioner behövs information om storlek, vikt och vilken lastbärare som 

används idag, helpall, halvpall eller en grå-back. Tyvärr fanns det begränsad data på vikt och 

ingen data över storlek eller vilken lastbärare som används. Detta gjorde att artiklar var 

tvungna att vägas och mätas manuellt för att kunna beräkna utnyttjandegraden av backar. 

Därav skapades en tabell för att enklare kunna göra beräkningarna, Tabell 4 är ett utdrag av 

fem av de artiklar som undersöktes. Ett urval gjordes över de artiklar som skulle mätas och 

vägas som fick representera företagets sortiment. Dessa artiklar valdes slumpmässigt ut. 

Artikel Antal i 
förpackning 

Längd Bred Höjd vikt Pallstorlek/ 
grå-back 

XXXXXXXXX 10 25,5 13 14 1,35 Helpall 
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XXXXXXXXX 10 13 5,5 7 1,12 Halvpall 

XXXXXXXXX 10 16,5 6,5 7,5 1,89 Grå-back 

XXXXXXXXX 500 28 20 6 0,86 Halvpall 

XXXXXXXXX 20 14 8,5 8,5 1,22 Halvpall 

Tabell 4 Insamlingsdata  

För att kunna beräkna hur stor volym som en pallplats tar att lagerföra behövdes ytan som 

krävs för att lagerhålla beräknas. Måtten för detta togs från företaget. En pall som lagrades i 

ställage använde i genomsnitt en yta motsvarande: bredd 97,5 cm, djup 120 cm och en höjd på 

96 cm. Sedan tillkommer yta för truckgångar som krävs för att lagerföra på ställage, vilket var 

300 cm i bredd mellan ställagen. För att beräkna hur stor del av truckgången som kan kopplas 

till varje pallplats bestämdes att halva truckgången kunde kopplas till en helpall och en 

fjärdedel vid halvpall. Måtten används för beräkning av yta som krävs för lagring och 

sammanställs tillsammans med den möjliga lagringsytan i Tabell 5. Det är även en 

sammanställning av lilla och stora backen i AutoStore. 

  Lagringsvolym i cm volym som krävs för lagring i cm 

L B H L B H 

Lilla backen 60 40 21 67 47 21 

Stora backen 60 40 31 67 47 31 

Halv pall 60 80 96 135 97,5 96 

Hel pall 120 80 96 270 97,5 96 

Grå-back 36,5 26 21,5 45 35 25 
Tabell 5 Lagringsvolym 

4.3 AutoStore  

I detta avsnitt följer en redogörelse över hur AutoStore fungerar utifrån observationer under 

studiebesök på XXL Sport & Vildmark och Swedol samt intervjuer med personal på företagen 

samt en säljare av AutoStore (Bilaga 2) och informationsmaterial. 

Swedols AutoStore byggdes först för 18660 stora backar som staplades 16 på höjden. De hade 

17 robotar som skötte hanteringen av backarna och 5 arbetsstationer. Sedan dess har en 

utbyggnad av AutoStore gjorts och nu består det av ca 27000 stora backar med 27 robotar och 

10 arbetsstationer där plockning och inlagring sker.  

XXL Sport & Vildmarks AutoStore byggdes först för 60 000 stora backar som staplats 16 på 

höjden. Kort efter den första installationen byggde de ut med ytterligare 60 000 stora backar. 

När studiebesöket ägde rum hade de plats för 120 000 stora backar men hade endast 80 000 i 

drift. Vid det tillfället hade de 64 robotar som hanterade backarna. Strax efter besöket ökade 

antalet backar som var i drift till 90 000 och antalet robotar ökade till 85 Deras arbetsstationer 

är placerade i bägge ändar av AutoStore samt i en tunnel i mitten. 

4.3.1 Godsmottagning  

Godsmottagningen skiljde sig en del mellan XXL Sport & Vildmark och Swedol på grund av 

att deras godsflöden såg lite annorlunda ut. Swedol har ett korsande flöde (Figur 8), när 

godset kommer till godsmottagningen fördelas det på tre sätt, det som ska vara på pallställage, 

det som ska vara i AutoStore och det som räknas som buffertlager till AutoStore som lagras i 

ställage tills det finns plats ledig.  
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Figur 8 Swedol's flödeskarta 

XXL Sport & Vildmarks godsflöde är relativt rakt i jämförelse med Swedol, godsmottagning 

är på ena sidan och godsavsändning på andra sidan av lokalen (Figur 9). Deras filosofi är att 

allt gods som går att lagra i AutoStore ska ligga där, så vid godsmottagningen delas godset 

upp på vad som ska transporteras bort till ställage och vad som ska transporteras till inlagring 

för AutoStore. 

 

Figur 9 XXL Sport & Vildmarks flödeskarta 

4.3.2 Inlagring i AutoStore 

Inlagringsprocessen i AutoStore startar med att en back begärs fram ur lagret, oftast är det en 

tom back men det kan även vara ett tomt fack om backen är uppdelad. Därefter plockas de 

artiklar som ska lagras ner i backen. För att säkerställa att inte det inlagrade materialet väger 

över 30kg finns det en våg under backen som varnar om det läggs i för mycket, om artiklarna 

i backen är för tunga kan inte backen åka tillbaka in i lagret. En annan sak som är viktig vid 

inlagringen är att ingenting får sticka ut över kanten på backen då detta kan resultera i att 

robotarna inte kan plocka upp backen, då det stör sensorerna i robotens hissfunktion. När 

artiklarna väl ligger i backen scannas artikelnumret av och antalet som ligger i backen skrivs 

in i datorn, därefter godkänns inlagringen och backen hämtas av en robot och placeras högst 

upp i lagret. Om artiklar som plockats ut kommer tillbaka till lagret av någon anledning kan 

dessa lagras in på två olika sätt. Antingen lagras det in som nyinkommet gods enligt tidigare 

given metod eller så kan en modul köpas till för att hantera returer. Lagring av returer går till 

på samma sätt som vanlig inlagring med ett undantag, det går att välja att lägga artikeln i en 

back där det redan finns artiklar med samma artikelnummer eller i en ny back. Om en 

returartikel lagras in som nyinkommet gods kommer artikeln hamna sist i plockordningen, 

medan om returmodulen används kommer den inlagrade artikeln att plockas först nästa gång 

det artikelnumret ska plockas. 

Inlagringen skiljde sig en del mellan XXL Sport & Vildmark och Swedol, men det beror på 

att de har ganska olika metoder på hur de tycker att AutoStore ska nyttjas. Säljarens 

rekommendation är att försöka hålla en 10%-ig buffert på tomma backar för att kunna hantera 

svängningar i ankommande gods. Swedol låg lite under detta men för det mesta försökte de ha 

en buffert för att alltid kunna lagra in i AutoStore. XXL Sport & Vildmark arbetade lite 

annorlunda, de hade i princip ingen buffert utan de fyllde hela lagret.  
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Swedol hade tio arbetsstationer för inlagring och plockning men de använde för det mesta en 

station för kontinuerlig inlagring under arbetsdagen. Gods som skulle lagras in placerades vid 

arbetsstationen och lagrades sedan in enligt redan angivet sätt.  

Eftersom XXL Sport & Vildmarks lager oftast är fullt har de valt att inte ha kontinuerlig 

påfyllning under dagen. I stället har de valt att köra färdigt stora delar av plockningen för 

dagen och sedan går några ur personalen över och börjar fylla på lagret igen med nyinkommet 

gods. De har valt att göra på detta sätt eftersom de tömmer ca 2000 backar om dagen och på 

så vis kan fylla upp lagret utan att vänta på grund av att tomma backar saknas. 

4.3.3 Plockning från AutoStore  

För att plockningen i AutoStore ska ske så effektivt som möjligt bör ordrar frisläppas minst 30 

minuter innan de ska plockas. När ordrarna frisläpps börjar AutoStore’s robotar plocka om på 

lagret för att de backar som ingår i ordern ska vara lättillgängliga. Genom att detta sker 

behöver inte plockpersonalen vänta lika länge på att backarna ska plockas fram. Hur snabbt 

det går att plocka iordning på backar och hur snabbt backar kommer och byts i plockstationen 

är väldigt beroende av hur många robotar som finns på lagret. En robot brukar i snitt kunna 

presentera 25-30 backar i timmen. Utöver hur många robotar som finns på lagret berörs 

antalet backar som kan presenteras i timmen av vilken arbetsstation som installeras. Antingen 

har företaget en station där endast en back får plats åt gången, eller så används en station som 

har en karusell som gör att tre backar finns under plockbordet samtidigt. Användning av 

karusell under plockbordet utökar antal möjliga plock då flera presentationer av backar går att 

göra på kortare tid. Oavsett vilken arbetsstation som används kan personalen enbart plocka ur 

en back åt gången. 

Plockningen startas genom att en order väljs på skärmen och en klisteridentifieringsetikett 

med leveransnummer skrivs ut, kort därefter kommer första backen. Här plockas sedan det 

antalet som står på skärmen ut ur backen, om det är ett delplock och samma artikel ska 

plockas i flera backar indiktas det på skärmen. När artikeln väl är plockad måste plocket 

godkännas för att nästa back ska komma fram. Själva godkännandet går att göra på olika sätt 

beroende på hur företaget vill ha det. Antingen scannas artikelnumret en gång och på så vis 

godkänns det att plocket utförts eller så går det att ställa in att varje artikel måste scannas för 

att bli godkänd. Det går också att ställa in att antalet som plockats måste skrivas in, samt det 

går att ha en kombination av båda. Om en back blir tom vid plockning måste det godkännas 

på skärmen att den är tom och på så vis görs nollinventering under arbetsgången. 

AutoStore stödjer även batchplockning, det vill säga plockning av flera ordrar samtidigt. Detta 

kan effektivisera plockningen om samma artikel ingår i flera ordrar. För att säkerställa att rätt 

artikel hamnar till rätt kund kan orderidentifieringsetiketten scannas av innan artikeln plockas 

och läggs till kunden. När en artikel har plockats ur en back till den första ordern och ska 

plockas till en order till så i stället för att byta back drar sig backen tillbaka snabbt och sedan 

tillbaka för att indikera att samma artikel ska plockas en gång till. Expressplock är också 

något som AutoStore kan klara av men viktigt är att definiera vad som är express och vad som 

bara är bråttom. Om inte plocket måste ske inom en timme är det inte klassat som 

expressplock enligt AutoStore utan då kan det läggas in i kön enligt vanlig standard. Men om 

det behöver plockas snabbare går det att begära ut dessa backar men då riskerar man att 

minska prestandan på backpresentationer då man tvingar robotarna att gå ifrån deras 

planerade uppgifter och hantera expressordern. Det tar då längre tid från start av ordern att få 

fram backarna då AutoStore inte har förberett plockning av dessa backar. 

Swedol hade valt att kategorisera sina ordrar som plockades från AutoStore i kundbeställt i 

butik, butikspåfyllnad och webborder. Dessa ordrar plockades i plastbackar som var av olika 
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färger. När en order hade plockats skickades det vidare antingen till konsolidering eller till 

paketering beroende på om mer gods skulle samlevereras. Varje gång en artikel plockades 

scannade de av artikeln för att säkerställa att rätt vara plockades. 

XXL Sport & Vildmark hade delat upp sina plockstationer på två olika delar av AutoStore, 

webborderplock, som låg i en gång under mittdelen av deras AutoStore, och butiksplock, som 

låg på motsatt sida från inlagringsdelen. När en webborder plockades togs det antalet av en 

artikel som stod på ordern ut och för att godkänna plocket scannade de av 

identifieringsetiketten. När alla artiklar hade plockats paketerades artiklarna, sedan sattes 

identifieringsetiketten fast och paketet placerades på ett rullband. Detta rullband förde sedan 

paketet till en maskin som scannade av identifieringsetiketten och satte fast en leveransetikett, 

sedan åkte paketet vidare och ställdes undan manuellt för transport. Vid plockning till butiker 

användes batchplockning, detta för att många butiker beställde samma saker. För att godkänna 

ett plock när batchplockning användes hade XXL Sport & Vildmark valt att scanna butikens 

identifieringsetikett, på så vis ansåg de att rätt artikel kom till rätt kund. 

4.3.4 Godsavsändning 

XXL Sport & Vildmark och Swedol’s godsavsändning såg ganska lika ut bortsett från att 

Swedol hade en konsolideringsstation innan godset skickades iväg. XXL Sport & Vildmark 

ansåg det acceptabelt att en kund kunde få två paket på en order, ett paket från AutoStore och 

ett från ställagen, men det gjorde inte Swedol. Hos swedol placerades godset ut på en 

utlastningsplats när hela ordrarna var färdiga. Hos XXL Sport & Vildmark ställdes godset ut 

allt eftersom det var plockat i väntan på transport. 

4.3.5 Uppstarten av Autostore 

Både i XXL Sport & Vildmark och Swedol’s fall byggdes det helt nya lokaler när de 

införskaffade AutoStore. I XXL Sport & Vildmarks fall behövde de inte tänka på flytten av 

gods från ett gammalt lager då detta var deras första i Sverige, deras påfyllning av lagret kom 

i stället från inköp. Men i Swedol’s fall hade de ett tidigare lager i Örebro innan de det nya 

byggdes, så de var tvungna att planera inför flytten av lager. Swedol valde att stänga ner 

lagret under två veckor för att genomföra flytten, innan detta gjordes var det redan bestämt 

vilka artiklar som skulle till AutoStore och vilka som skulle ställas på ställage. 

XXL Sport & Vildmark har sedan starten haft filosofin går det lagra i AutoStore ska det lagras 

där, medan hos Swedol så byts artiklar ut kontinuerligt. Detta sker till stor del efter vilka 

artiklar som plockas mest frekvent. Men det kan även bero på om det ska plockas i stora 

volymer, som vid kampanjer. Då plockas artikeln ut ur AutoStore för att enklare gå att plocka 

i stora volymer och förs sedan tillbaka till AutoStore. 
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5 Analys och resultat 

Kapitlet börjar med en analys över hur företagets materialhantering kan komma se ut när 

AutoStore har inskaffats. Därefter följer beräkningar över vilka artiklar som bör lagerföras i 

AutoStore och vidare på vilka artiklar som lämpar sig efter de olika försörjningsmetoderna. 

Till sist beskrivs det vad företag behöver tänka på vid flytten av material från det tidigare 

lagret till AutoStore och i slutet presenteras en sammanfattning av analysen 

5.1 Hur blir arbetsprocesserna 

Fallföretagets mål med implementering av AutoStore är som tidigare nämnts att frilägga yta 

för montering genom att slå samman lagren för komponenter med FVL till ett lager samt 

minska lagerhållning av komponenter ute vid monteringen. Detta lager kommer då bestå av 

två delar: en del med ställage och en med AutoStore, som hanteras av en gemensam 

godsmottagning. Utifrån att göra en lämplig utbyggnation planerar företaget att ha det nya 

lagret centrerat och monteringsytan runt om. Vid införande av detta upplägg skulle en ny 

flödeskarta kunna se ut enligt Figur 10 

 

Figur 10 Företagets nya flödeskarta 
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5.1.1 Inlagring 

Allt gods måste passera godsmottagningen innan det kan lagras in oavsett om det ska lagras i 

ställage eller i AutoStore. Gods kommer till godsmottagningen både externt via inköp, 

legoarbete och internt från monteringen. I nuläget görs det olika kontroller innan gods kan 

lagras in på rätt kvantitet och kvalité. Dessa kontroller kommer fortsätta göras på samma sätt 

vid implementering av AutoStore.  

I nuläget efter att kontroll av komponenterna utförts vid godsmottagningen ligger nästan alla 

komponenter i företagets egna grå-backar, som sedan lagras in i rullfack eller på pall i 

ställagen. När AutoStore tas i bruk kommer dessa backar inte att kunna användas på samma 

sätt som tidigare då de är för höga för att kunna lagras i AutoStore. Detta kommer leda till att 

en ny storlek på backar måste bestämmas om försörjning ska fortsätta via line stocking. Om 

artiklarna ska kittas ska de förpackas i kvantiteter som förenklar plockningen. Mer om vilka 

artiklar och kvantiteter som bör försörjas via line stocking respektive kittas tas upp senare i 

analyskapitlet.  

Om komponenter fortsätter ankomma till godsmottagningen som i nuläget kommer det krävas 

att de flesta komponenter paketeras om i nya kvantiteter och förpackningar för att underlätta 

vid plockning mot monteringen. Detta kommer förlänga ledtiden från att komponenter 

ankommer till dess de är tillgängliga för monteringen. Den extra tid som kommer läggas på 

paketering av komponenter kommer resultera i ökad effektivitet av plockning mot montering. 

Den ökade effektiviteten möjliggör även en mer flexibel produktion då komponenter enklare 

och snabbare går att plocka mot monteringen. När komponenter är paketerade och färdiga att 

lagras in i AutoStore placeras de vid en av AutoStore’s arbetsstation där inlagring och 

plockning sker. Komponenter som inte ska lagras i AutoStore lagerförs i ställaget. 

I nulägets FVL ankommer det mesta godset antingen på pall eller i grå-backar och ofta står de 

kvar på dem när de lagerförs i ställagen. Produkter som ska lagerföras i paternosterlager eller i 

lådor paketeras om. De produkter som ankommer till godsmottagningen är oftast redan 

förpackade utifrån försäljningskvantiteter och kommer inte behöva paketeras om innan de 

lagerförs. De produkter som inte ska lagerföras i AutoStore kommer fortsätta att lagras på 

samma sätt som i nuläget och resterande produkter kommer att behöva plockas över och 

läggas i AutoStore’s backar. De produkter som ska lagerföras i AutoStore placeras vid en 

arbetsstation och inväntar inlagring. 

Inlagringen av artiklar i AutoStore börjar med att personal startar inlagringsprocessen med 

hjälp av datorn på arbetsstationen och då kommer en tom back fram. Vid inlagringen av ett 

artikelnummer går det som tidigare beskrivits att göra på olika sätt. Utifrån det föreslås att 

bara den första artikelns streckkod skannas av vid inlagring och resterande bara läggs i 

backen. Detta för att skapa en tidseffektiv inlagring då det är väldigt tidskrävande att scanna 

in alla av samma artikelnummer som ska läggas i samma back. Både XXL Sport och 

Vildmark samt Swedol arbetade på detta sätt och det var ytterst sällan som fel artikelnummer 

hamnade i fel back och vi tror inte det kommer ske i vidare omfattning på fallföretaget heller, 

eftersom godsmottagningen har som en del i sitt arbete att plocka i ordning artiklar innan 

inlagringen. Efter att artikeln ligger i backen måste inlagringen signeras och detta ska göras 

genom att skriva in och godkänna antalet av artikeln som lagrades i backen. Därefter kommer 

en ny tom back fram och processen upprepas. 

I nuläget behöver bara en liten del av allt gods som ankommer till godsmottagningarna 

paketeras om, en stor del får stå kvar på den lastbärare det ankom på när det lagras in. När 

AutoStore har implementerats kommer hanteringen av gods att öka då det ofta kommer 

behöva förpackas om och plockas över från lastbäraren det ankommer på till AutoStore’s 

backar. Dock kan den nackdelen vägas upp genom den effektiviseringen av plockningsarbetet 
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och färre samt kortare transporter ut till ställagelagret. Kortare transporter leder till sänkta 

ledtider samt en säkrare arbetsmiljö då truckgångar blir mindre trafikerade (Lumsden, 2012).  

I nuläget har företaget svårt att arbeta med spårbarhet. Ett av problemen är att företaget 

försöker använda FIFO på komponenter men det nuvarande lagersystemet gör detta 

komplicerat och det leder till att komponenter inte alltid kommer fram till monteringen enligt 

FIFO principen. Eftersom AutoStore alltid arbetar efter FIFO och det bara finns en batch av 

en artikel per back går det enklare hålla koll på vilka batcher som används i monteringen och 

vilken batch som levereras till kund. Lagersystemet i AutoStore har koll på informationen om 

varje artikel tack vare streckkoder, batchnummer och artikelnummer. 

5.1.2 Orderplock 

För att kunna plocka artiklar ur lagret behöver ordrarna frisläppas och för att upprätthålla 

effektivitet med backpresentationerna i AutoStore behöver det ske ca 30 min innan 

plockarbetet ska påbörjas. I dagsläget när ordrarna släpps inom FVL finns de direkt 

tillgängliga i handskannrarna som personalen på lagret använder som ett hjälpverktyg vid 

plockning. När de släpps ute i monteringen skrivs det ut en monteringsorder på papper som 

lämnas över till personalen som ska montera. I AutoStore ligger de frisläppta ordrarna i dess 

datorsystem och för att backarna ska presenteras så snabbt som möjligt är ordningen på 

ordrarna förbestämd. Ordningen på ordrarna kan ändras om det finns önskemål att någon ska 

till exempel plockas tidigare på dagen men det kan ta längre tid att få fram backarna då 

eftersom AutoStore inte hinner förbereda inför plockning av ordern. 

När plockarbetet ska påbörjas väljs den första ordern i listan på skärmen och strax därefter 

presenteras den första backen samtidigt skrivs en orderetikett ut med leveransinformation och 

en streckkod. Orderetiketten klistras fast på det emballage alternativt lastbärare som det 

plockade godset ska placeras i. Som tidigare beskrivits finns det olika sätt att utföra ett plock i 

AutoStore. För att vidhålla en hög effektivitet vid plockning och möjliggöra att flera orderar 

kan plockas samtidigt så rekommenderas att inte scanna av artikelns streckkod vid plockning 

utan i stället bara scanna av orderetiketten. Om detta skulle leda till en ökning av att fel artikel 

skickas till fel kund går det lägga till att även artikeln scannas av men detta kommer minska 

antal plock i timmen. För att vidhålla effektivitet när plocket ska godkännas går det välja att 

bara trycka nästa, men eftersom de flesta felskick som uppstår hos företaget beror på fel 

kvantitet behövs det göras säkrare. Detta uppnås genom att plockaren måste skriva in antalet 

som plockats för att godkänna plocket. Detta kommer ta längre tid men det kan minska antal 

fel på kvantiteter vid leveranser. Ytterligare föreslår vi att det står på skärmen hur många 

artiklar det är i en förpackning då dessa kan variera. 

Företaget kan inte lagra alla artiklar i AutoStore. En del är för stort, tungt eller inte lämpligt av 

andra anledningar så företaget måste, utöver AutoStore, även använda sig utav ställage. 

Eftersom en order kan innehålla artiklar från både AutoStore och ställaget krävs någon form 

av konsolidering för att sammanställa godset innan transport då flera av företagets kunder inte 

godkänner två leveranser av en order. I monteringen sker en del delmontage som i nuläget 

placeras på brickställ i produktionen. Dessa är väldigt känsliga för rörelse och bör därför inte 

lagras in varken i AutoStore eller ställage utan ska fortsätta vara lagrade på brickställen 

En implementering av AutoStore kommer leda till flera olika förändringar. I nuläget går 

mycket tid åt för transporter och påfyllnad av material, vilket istället kan ägnas åt montering, 

paketering och leveranser till kund. Ytterligare en förbättring som skulle uppnås är att antal 

felplock till kunder kommer att minska. De flesta färdiga artiklarna är paketerade antingen 

styckvis eller i 10-tal, men det finns vissa artiklar som paketeras i storlekar om 5, 8 och 12 i 

en förpackning. Detta gör att personalen ibland räknar fel vilket leder till felplock gällande 
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kvantiteter. samt att det kommer minskas om orderplock sker enligt tidigare givna 

anvisningar. 

Idag när en montör hämtar det ingående materialet till en MO syns inte uttaget någonstans 

förrän det hanteras av teamledaren när monteringen är klar. Detta skapa problem om 

inventering skulle förekomma eller om personalen på godsmottagningen utför en 

påfyllningsrunda. Personalen på godsmottagningen har påfyllnad av komponenter som en del 

av sina arbetsuppgifter, om en back är borta kan de tro att en påfyllnad ska göras och fyller då 

på med en ny back komponenter. När montören sedan ska ställa tillbaka sin back är det fullt 

och backen får placeras på golvet i gången tills vidare. Då alla uttag registreras i AutoStore 

har lagersystemet koll på vad som finns där och vad som är utplockat. Detta skapar en 

rättvisande lagerinformation som inte finns över komponenter i dagsläget.  

5.1.3 Inventering 

I nuläget är inventeringsprocessen ganska besvärligt för företaget, både i FVL och i 

komponentlagret. Eftersom företaget använder sig utav rullande inventering och då det nästan 

alltid pågår aktiviteter på lagret under de vanliga arbetstiderna är det svårt att avsätta någon 

tid för inventeringen. För företaget blir inventeringsprocessen i AutoStore inte speciellt 

krävande för personalen då systemet använder sig utav nollpunktsinventering. Systemet 

uppdaterar saldo kontinuerligt vid inlagring och plock och när systemet uppfattar, utifrån sina 

beräkningar, att en back är tom ställer den en fråga till den som plockar om den verkligen är 

tom och då kan personalen ge svaret ja eller nej. Blir svaret nej får personalen räkna det antal 

som är kvar i backen och göra en saldokorrigering, om svaret blir ja gör systemet en 

nollpunktsinventering och inventeringsprocessen för den backen är då klar. Detta sätt att 

inventera kräver ingen avsatt tid för personal utan det sker löpande under arbetsdagarna när 

backarna töms. Detta gör att väldigt lite tid behövs läggas på inventering vilket frigör arbetstid 

till mer värdeskapande aktiviteter för företaget. Systemet håller koll på senaste datum en back 

eller ett SKU (Stock keeping unit) inventerats vilket baseras på händelser som 

saldouppdatering och inventering. För fallföretaget som har en del artiklar som inte hanteras 

varje år och behöver inventeras för redovisningens skull kan en lista sammanställas på de 

artiklar som inte rört sig under en viss period med hjälp av information från AutoStore. Denna 

lista kan läggas in som ett uppdrag för AutoStore så att robotarna hinner förbereda sig på att 

plocka fram backarna eftersom de antagligen ligger i botten och därav blir det en strukturerad 

och tidseffektiv inventeringsprocess. En operatör loggar in på inventeringsprocessen vid en 

arbetsstation och AutoStore presenterar alla de backar som ska inventeras. 

5.2 Hur går det att bestämma vilka artiklar som ska lagerföras i 
AutoStore 

För att bestämma vilka artiklar som är lämpliga att lagerföra i AutoStore utgår vi ifrån 

modellen (Figur 6) som beskrivits i sammanfattningen av teorin. Denna modell består av fyra 

olika delar, en ABC-analys över lagertransaktionsandelar, en beräkning över utnyttjandegrad, 

en över antal backar artikeln i genomsnitt kräver vid inlagring och en sista beräkning över hur 

mycket av en back eller hur många backar som måste presenteras för att fylla en 

genomsnittlig orderrad. Eftersom dessa beräkningar blir stora och komplexa då det rör sig om 

ca 14 000 artiklar och över 400 000 lagertransaktioner valdes vi att göra alla beräkningar i 

Excel då det markant förenklar arbetet. Nedan beskrivs hur delarna i modellen kan beräknas 

och en mer detaljerad beskrivning på uträkningar går att se i Bilaga 1. 
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5.2.1 ABC-Analys 

Det första steget i beräkningarna blir att göra en ABC-analys över lagertransaktionsandelen 

för varje artikelnummer. För att göra ABC-analysen var vi först tvungna att sammanställa en 

lista över alla unika artikelnummer från listorna över inlagringar och plockning som togs fram 

ur företagets ERP-system. Dessa listor står för alla lagertransaktioner som skett under ett år. 

Därefter användes dessa listor för att beräkna hur många lagertransaktioner som skett under 

ett år för varje unikt artikelnummer, samt för att sammanställa hur många lagertransaktioner 

som skett totalt under ett år. Utifrån Formel 1 kunde vi då beräkna vilken transaktionsandel 

varje artikel fick. Nästa steg blev att göra en ABC-analys. 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑎𝑣 𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
= 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙  

Formel 1 Transaktionsandel 

80/20 regeln  60/10 regeln 

ABC Antal artiklar Antal artiklar i %  ABC Antal artiklar Antal artiklar i % 

A 2550 26,90%  A 1079 11,38% 

B 1511 15,94%  B 2982 31,46% 

C 5419 57,16%  C 5419 57,16% 
Tabell 6 ABC-analys utifrån reglerna 

För att bestämma om 80/20- eller 60/10-regeln ska användas valde vi att testa vilken som 

stämde bäst överens med teorin, utfallet av detta kan ses i Tabell 6. Utfallet visar på att 60/10-

regeln stämde bättre överens på företagets artiklar utifrån teorin än vad 80/20-regeln gör 

(Storhagen, 2011) (Lumsden, 2012). 

5.2.2 Utnyttjandegradsberäkningar  

Under empirikapitlet Insamling av data för artikelanalys presenteras två tabeller med 

information. Den ena är över lagringsytan (Tabell 5) och den andra över insamlingsdata 

(Tabell 4). Den information som dessa två tabeller innehåller kan tillsammans användas för 

att beräkna utnyttjandegraden. Det går att beräkna utnyttjandegraden antingen enbart baserat 

på hur väl lastbäraren fylls eller med hänsyn till hur stor yta lastbäraren tar att lagra. Båda går 

att använda men det viktiga är att samma beräkning används hela tiden då det skilja en del 

mellan de olika utnyttjandegraderna. Ett av företagets syften med övergången till AutoStore är 

att utnyttja anläggningen bättre, därav ger beräkning av volymen nyttjandegraden ett mer 

konkret resultat (Bowersox, Closs, & Cooper, 2010). 

Utnyttjandegradsberäkningen görs enligt Formel 2 och det första steget blir att beräkna 

möjligt antal på lastbäraren, detta syftar till hur många som maximalt går att lagra av en 

artikel på en lastbärare. För att beräkna möjligt antal har vi valt att beräkna utifrån att artikeln 

kan placeras på lastbäraren på sex olika sätt för att därav kunna se vilket sätt som resulterar i 

max antal på lastbäraren. Därefter måste det beräknas om maxantalet blir för tungt utifrån vad 

lastbäraren får väga, om så är fallet blir möjligt antal lastbärarens toleransvikt/artikelns 

styckvikt. När möjligt antal är beräknat går utnyttjandegraden att beräkna enligt Formel 2, 

men beroende på om det ska beräknas hur väl lastbäraren utnyttjas eller hur väl ytan som 

krävs att lagerföra lastbäraren används ett av de två måtten som finns över lastbärare i tabellen 

för lagringsyta (Tabell 5).  

(𝐴𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑛𝑠 𝐿∗𝐵∗𝐻) ∗ 𝑀ö𝑗𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝å 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑒𝑛

𝐿𝑎𝑠𝑡𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 𝐿∗𝐵∗𝐻
= 𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑  

Formel 2 Utnyttjandegrad 
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5.2.3 Antal backar som behövs 

De två sista beräkningarna berör hur många backar som krävs vid inlagring av en artikel samt 

för att fylla ett genomsnittligt plock. För att beräkna detta krävs det att möjligt antal har 

beräknats enligt tidigare beskrivning. Utöver detta måste även en sammanställning göras på 

varje artikelnummer över hur många gånger den lagras in samt plockas ut ur lagret, samt 

beräkna den genomsnittliga kvantiteten för varje artikel både vid inlagring och vid plockning. 

Det är viktigt att särskilja dessa då beräkning av antal backar vid inlagring bara ska beräknas 

på den genomsnittliga kvantiteten för inlagring och vid plockning den genomsnittliga 

plockkvantiteten. Formel 3 beskriver hur det genomsnittliga backbehovet kan beräknas. 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑑 𝑖𝑛𝑙𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑝𝑙𝑜𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙

𝑀ö𝑗𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑣 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑛 𝑝å 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑒𝑛
=

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑣𝑖𝑑 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  

Formel 3 Genomsnittligt backbehov vid lagertransaktioner 

5.3 Vilka artiklar ska lagerföras i AutoStore 

I det förra kapitlet gick vi igenom hur de olika delarna i modellen som presenterats under 

sammanfattningen av teorin kan beräknas, men för att modellen ska gå att använda måste 

gränsvärden sättas och dessa värden kommer att skiljas åt mellan olika företag. Dessa värden 

kan möjligtvis uppskattas av en medarbetare som besitter den rätta kompetensen annars går 

det att analysera resultatet av de beräkningar som tidigare beskrivits för att sätta värden. 

Beräkningarna nedan är gjorda på ett representativt urval av företagets artiklar.  

5.3.1 Utnyttjandegraden 

För att analysera vilka värden modellen ska ha över utnyttjandegrad i fallföretaget skapades 

en tabell som kan ses i bilaga 1, en del av tabellen får att avläsa i Figur 11. Där presenteras 

hur stor andel av de beräknade artiklarna som hamnar inom en viss procentuellt 

utnyttjandegrad. Detta gjordes på både utnyttjandegraden av en back och ytan för att se 

skillnaden mellan de båda och det går att se en markant skillnad mellan utnyttjandet av en 

back och ytan. Men som tidigare beskrivits går beräkningen av utnyttjandegraden att göra på 

båda men det viktiga är att vara konsekvent. Då det är hur väl lagerytan används som är bland 

det viktigaste i fallföretaget valdes det att beräkna vidare med utnyttjandegrad av ytan. 

Utifrån att bara analysera utnyttjandegraden av ytan går det att sätta ut värden på modellen för 

utnyttjandegraden. För att säkerställa att värdena är relevanta gjordes en likadan analys över 

hur väl ytan utnyttjades på den tidigare lastbäraren. Där gick det se att ca 56% av artiklarna 

hade mindre än 20% utnyttjandegrad av ytan och 19% hade över 50%. Utifrån att jämföra och 

analysera dessa värden bestämdes två riktvärden på utnyttjandegraden, över 50% som väldigt 

bra och över 20% som bra. 
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Figur 11 Andel av olika utnyttjandegrader 

5.3.2 Antal backar som behövs 

För att analysera vilka värden modellen ska ha på Antal backar vid inlagring sammanställdes 

ett diagram i Figur 12 över Antal backar vid inlagring som sker av det antalet. Vid en analys 

av dessa siffror går det se att de flesta artiklar kan lagras på fem eller färre backar, därav sätts 

gränsvärdet på axeln för backar vid inlagring till 1-5 stycken. För att bestämma detta värde 

mer exakt behövs en större analys göras på alla artiklar. Max antal backar vid inlagring ska 

även ta hänsyn till om det är en A, B eller C-artikel. Då en C-artikel inte plockas lika ofta ska 

den ej ta upp samma antal backar som en A-artikel gör. Om analysen görs på alla artiklar kan 

den även ligga till grund för att beräkna hur många backar AutoStore behöver. Om antal 

backar i AutoStore fastställs utifrån tillgänglig yta kan antalet användas för att beräkna hur 

många backar som varje artikel maximalt får lagras i.  

 

Figur 12 Antal backar vid inlagring 

Det sista gränsvärdet som ska analyseras är hur många backar som krävs för att utföra ett 

genomsnittligt plock. För att enkelt analysera detta sammanställdes Figur 13 likt det diagram 

för antal backar vid inlagring. Figur 13 visar antal backar för ett genomsnittligt plock och 

andelen plock som utförs på antalet backar. Det framgår att 79% av de genomsnittliga plocken 

sker på mindre än en back. Vid granskning av Figur 13 bestämdes gränsvärdena för antal 

backar vid plock till under ett som väldigt bra och mellan ett till två som acceptabelt. Mindre 

än ett är även ett bra gränsvärde för att det då räcker med en backpresentation per 

genomsnittligt plock för att fylla en orderrad. 
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Figur 13 Antal backar vid plockning 

5.3.3 Åtgärdsrekommendation  

Efter beräkningar för värderingar av kriterier har gjorts sätts dessa ut på modellen som 

presenterades i sammanfattningen av teorin enligt Figur 14. Denna modell ger en bild över 

hur lämplig en artikel är att lagerföra i AutoStore.  

 

 

Figur 14 Flerkriterieanalys med värden 
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Om beräkningar görs i Excel eller liknande program går det att göra en grundligare analys 

över artiklarna där flera kriterier kan vägas in. En sådan modell presenteras i Tabell 7 där 

kriterier delas upp i nio olika segment, beroende på vilken utnyttjandegrad som uppfylls 

kontra hur många backar som behövs för att göra ett genomsnittligt plock. Den tar även 

hänsyn till vilken ABC-kategori artikeln har, detta för att möjliggöra en större uppdelning av 

ABC-artiklarna. Företaget kan kräva en högre utnyttjandegrad på C-artiklar för att de ska 

lagras i AutoStore. Uppdelningen görs även för att kunna bestämma att inlagring av artiklar 

får göras på olika max antal backar beroende på vilken ABC-kategori artikeln har. Det valdes 

även att använda fyra olika åtgärdsrekommendationer som färgkodades, Grön; mycket bra, 

Gul; bra, Orange; krävs mer undersökning och Röd för artiklar som inte är lämpliga. Från de 

värden som räknats fram samt kolla på frekvensen av de olika segmenten valdes 

åtgärdsrekommendationer enligt Tabell 7 

Utnyttjandegrad  Antal backar 
per plock 

Rekommenderad 
åtgärd vid A-artikel 

Rekommenderad 
åtgärd vid B-artikel 

Rekommenderad 
åtgärd vid C-artikel 

ID 
Siffra 

>50% ≤ 1 Grön Grön Grön 1 

>50% >1 men ≤ 2 Grön Grön Gul 2 

>50% >2 Orange Orange Röd 3 

<50% men >20% ≤ 1 Grön Grön Grön 4 

<50% men >20% >1 men ≤ 2 Gul Orange Orange 5 

<50% men >20% >2 Orange Orange Röd 6 

<20% ≤ 1 Gul Gul Gul 7 

<20% >1 men ≤ 2 Orange Orange Röd 8 

<20% >2 Röd Röd Röd 9 

Max antal backar 
vid inlagring 

1-5st 5 4 3  

Tabell 7 Åtgärdsrekommendation 

Av en sammanställning som gjordes framgår det att ca 50% av artiklarna blir gröna där de 

flesta hamnar under id-siffra fyra. Det blir ca 34% gula och resten är fördelat på orange och 

rött. Denna analys är gjord på ett antal slumpvis utvalda artiklar och för att fastställa en mer 

exakt analys behövs en större analys över alla företagets artiklar genomföras.  

5.4 Hur bör komponenter paketeras 

I företaget används två typer av materialförsörjning till monteringen, kittning och line 

stocking. Dessa har som tidigare beskrivits olika förutsättningar över hur de ska paketeras och 

i vilka kvantiteter. Det första steget blir att bestämma vilka kvantiteter som artiklar ska 

paketeras i för att enklare kunna bestämma storlek och material på förpackningarna. 

Kvantiteten kommer att variera en del beroende på om artikeln försörjs via kittning eller line 

stocking, samt hur det väljs att beräknas. En mer utförlig beskrivning av beräkningar går att se 

i bilaga 1.  

5.4.1 Vid kittning 

Vid kittning har två olika metoder framkommit utefter att analysera vilka kvantiteter som 

plockats, den ena bygger på paketering efter genomsnittligt plockantal och den andra på 
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största gemensamma 10-tal. Genomsnittligt plockantal kan beräknas efter Formel 4 och 

bygger på att artiklar paketeras utefter genomsnittlig plockkvantitet, vilket är den kvantitet 

som är närmast alla plock. Detta kan ses som en optimal kvantitet eftersom den är närmast 

alla kvantiteter som plockas men den medför även att oftast kommer förpackningen att 

behöva öppnas och artiklar behöva räknas styckvis. Detta är väldigt tidskrävande och 

ineffektivt därav blir största gemensamma 10-tal en mer effektiv metod. 

𝑃𝑙𝑜𝑐𝑘𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑡𝑡 å𝑟 𝑎𝑣 𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑡𝑡 å𝑟 𝑎𝑣 𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙
= 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑝𝑙𝑜𝑐𝑘𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  

Formel 4 Genomsnittligt plockantal 

Största gemensamma 10-tal beräknas utefter tre parametrar på en artikel, genomsnittligt 

plock, maxplock och minsta plock. För att kunna beräkna detta på ett enkelt sätt bör 

plockkvantiteterna avrundas till närmaste 10-tal innan beräkningen börjar då det annars kan 

bli svårt att hitta ett gemensamt 10-tal. Valet att använda 10-tal beror på att fallföretaget 

paketerar många av deras färdiga produkter i just 10-tal. Figur 15 är ett diagram över hur ofta 

ett visst antal förpackningar måste plockas för att fylla den genomsnittliga plockkvantiteten av 

varje artikel baserat på största gemensamma 10-tal. 

 

Figur 15 Antal plock utifrån antal görpackningar 

Trots att största gemensamma 10-tal har beräknats krävs det i många fall att flera 

förpackningar plockas för att fylla en artikels genomsnittliga orderrad. För att hitta 

anledningen till detta analyserades spridningen av kvantiteten på plocken och då framkom att 

i flera fall kunde skillnaden på största och minsta plocket vara mer än 100 st. För att förbättra 

beräkningen över vilka kvantiteter som artiklarna ska paketeras i behöver variationen av 

batchstorlekar minskas, detta skulle då leda till att mindre plock måste göras. Fallföretaget 

försöker arbeta mer mot MTO vilket kan leda till mindre batchstorlekar, men det blir svårare 

att minska variationen av batchstorlekar. 

Vilket material som ska användas till förpackningen kan vara svårt att välja, i kapitlet om 

förpackningar tas olika typer av material upp som en förpackning kan bestå utav (Tabell 2). 

Utöver att bestämma vilket material som ska användas måste hänsyn tas till om förpackningen 

ska vara engångs eller återanvändningsbar. Eftersom en del av artiklarna kan ha olja på sig 

fungerar inte trä, papp eller textil som material då de kan absorbera vätska. Utöver dessa fanns 

metall och plast som alternativ men eftersom maxvikten i backarna är en begränsning i 

AutoStore ska materialet inte väga mycket, därav ska plast användas. Nästa steg blir om det 
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ska vara återanvändbara eller engångsförpackningar, samt om det ska vara backar eller påsar. 

Eftersom det rör sig om förpackningar där storlek ock kvantitet varierar kan det vara lämpligt 

med engångsförpackningar. Det blir då enklare att använda påsar än backar då 

förpackningarna ska klara flera olika kvantiteter. Engångspåsar kommer skapa en större 

miljöpåverkan än vid återanvändningsbara men det förenklar hanteringen i lagret då det krävs 

flera olika storlekar på förpackningar. Det blir även kostsammare än återanvändningsbara i 

längden men det tjänas in på det förenklade hanteringsarbetet.  

Kittningen ställer krav på att artiklar paketeras i rätt kvantiteter innan de lagras in i lagret. 

Detta för att inte stå och plocka för länge i en back då det minskar antalet plock i timmen. 

Detta kan läggas på leverantören men i vissa fall kommer det att hamna på godsmottagningen. 

Om det går att lägga på leverantören kommer troligen priset per artikel att öka. Men den 

ökade kostnaden måste ställas mot den effektivisering som blir på materialhanteringen, vilket 

kan sänka ledtiderna och kostnaderna för hela produkten då färdig produkt snabbare kan nå ut 

till kund. Utifrån dessa argument blir rekommendationen att använda engångspåsar, och en 

eller flera packningsmaskiner som hjälper till att paketera de olika artiklarna utifrån de olika 

kvantiteterna. 

5.4.2 Vid line stocking  

Av samma anledningar som vid kittning blir valet av material för förpackningarna vid line 

stocking även plast. Komponenter som försörjs via line stocking kommer att stå i rullfack, för 

att kunna bygga dessa bör standardiserade storlekar finnas på förpackningarna. Dessa 

förpackningar ska även kunna lagerhållas i AutoStore. En skillnad mellan kittning och line 

stocking är att vid kittning anpassas storleken på påsen efter kvantiteten men vid line stocking 

kommer kvantiteten anpassas efter förpackningen. Därav kommer komponenter som försörjs 

via line stocking förpackas i backar. För att backarna ska vara hållbara ska dessa tillverkas i 

hårdplast. Eftersom hårdplast inte är miljövänligt samt att backarna blir relativt kostsamma att 

köpa in ska dessa vara återanvändningsbara. 

Beräkning av kvantitet vid line stocking sker med hjälp av genomsnittlig plockkvantitet, antal 

insatsbackar och möjligt antal att lagra i en AutoStore back. Det första steget blir att analysera 

hur många insatsbackar som går att använda för att fylla ett genomsnittligt plock, i vissa fall 

går det inte att ha insatsbackar utefter genomsnittlig plockkvantitet, dessa kräver en mer 

utförlig analys. Antal möjliga insatsbackar kan beräknas enligt Formel 5.  

𝑀ö𝑗𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑆𝑡𝑜𝑟𝑒−𝑏𝑎𝑐𝑘𝑒𝑛

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑙𝑜𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙
= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚ö𝑗𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠𝑏𝑎𝑐𝑘𝑎𝑟  

Formel 5 Antal möjliga insatsbackar 

Nästa steg blir att beräkna kvantiteten av artikeln i varje insatsback, detta kan göras enligt 

Formel 6. Genom dessa steg kan beräkning ske över vilka kvantiteter de artiklar som försörjs 

via line stocking bör paketeras i. 

𝑀ö𝑗𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑆𝑡𝑜𝑟𝑒−𝑏𝑎𝑐𝑘𝑒𝑛

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠𝑙å𝑑𝑜𝑟
= 𝐾𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠𝑏𝑎𝑐𝑘  

Formel 6 Kvantitet i insatsbacken 

När analysen gjordes på antal möjliga insatsbackar gjordes valet att ha minst två backar och 

max fyra backar. Anledningen till att två insatsbackar valdes som minst i fallföretaget var att 

generellt hade de inga problem med utnyttjandegraden av AutoStore-backen utan det var 

vikten som begränsade. Om då en insatsback användas kommer den oftast väga 30 kg därav 

valdes minst två backar så maximala vikten för personalen att lyfta blir 15 kg per insatsback, 

vilket är den vikten som arbetsmiljöverket rekommenderar som max vikt vid dagligt arbete 
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(Arbetsmiljöverket, 2016). Anledningen till att vi valde beräkna på den genomsnittliga 

kvantiteten var att den är närmast max och min, samt i minst 40% av fallen täcks den 

genomsnittliga kvantiteten * 2 insatsbackar ett maxplock.  

5.5 Hur ska flytten av artiklar ske  

En av de viktigaste delarna att planera inför flytten av gods från det gamla lagret till 

AutoStore är vilka artiklar som ska lagerföras i AutoStore och vilka som ska stå kvar i det 

gamla lagret. Genom att planera vilka och vart artiklar ska innan den fysiska flytten 

genomförs behöver dem inte flyttas och hanteras i onödan. Både XXL Sport & Vildmark och 

Swedol hade bestämt vilka artiklar som skulle lagerföras i AutoStore innan de gjorde den 

fysiska flytten och enligt dem var detta förarbetet en viktig del i att flytten gick så smidigt. En 

annan del är att testa AutoStore’s system grundligt innan inlagringar av artiklar startas, detta 

gör normalt de som installerar systemet. Genom att testkörning utförs kan det minska problem 

som kan framkomma vid uppstarten av AutoStore. Hur planering över vilka artiklar som ska 

lagerföras i AutoStore ska gå till har redan beskrivits, så nästa steg blir planering av hur och 

när artiklar ska flyttas. 

Hur artiklar ska flyttas beror mycket på om artiklarna ska flyttas runt internt inom 

anläggningen eller till en ny anläggning. I både XXL Sport & Vildmarks och Swedol’s fall 

skedde flytten till nya lokaler. I XXL Sport & Vildmarks fall hade de inget centrallager i 

Sverige innan utan butikerna i Sverige försörjdes från det Norska centrallagret. Detta gjorde 

att lagret gick att fylla upp innan de började skicka ut gods. Swedol hade däremot ett tidigare 

lager som de flyttade ifrån vid övergången till AutoStore. Detta gjorde att allt deras gods var 

tvunget att skickas med lastbil mellan deras nya och gamla lager, och detta gjorde att flytten 

av en artikel tog ganska lång tid och därav valde de att stänga ner lagret under två veckor för 

att göra flytten. Detta förenklade mycket för Swedol då de enbart kunde fokusera på flytten 

och inte behöva leverera ut gods samtidigt. I fallföretagets ses inte detta som ett alternativ 

utan leveranser måste fortlöpa under flytten av gods mellan lagerna. Men som tur är kommer 

flytten av gods ske internt på anläggningen och inga långa transporter måste göras.  

Genom analysen av hur frekvent olika artiklar rör sig går det se att väldigt få artiklar rör sig 

dagligen hos fallföretaget, vilket skapar en möjlighet för flytten av gods. Genom att analysera 

och skapa en lista på vilka artiklar som inte kommer att användas under den dagen går det att 

se vilka som är lämpliga att flytta den dagen. Genom att planera på detta sätt kan en stor del 

av artiklarna flyttas mellan det gamla och nya lagret utan att de påverkar leveranser negativt. 

En förutsättning för detta är att artiklar är tillgängliga för plockning så fort de är inlagrade i 

AutoStore. De artiklar som inte kan flyttas under normal arbetstid på grund av att de används 

ska flyttas på kvällar alternativt helger. Genom att planera flytten noggrant går det i stor mån 

att genomföra utan att störa det dagliga arbetet. Flytten komma ta längre tid på detta viset än 

om lagret stängs ned under flytten men det möjliggör leveranser under hela flytten. Under 

tiden av flytten kommer flera ordrar plockas från båda lagerna och därför kommer en tillfällig 

konsolideringsstation vara nödvändig eftersom flera av företagets kunder inte godkänner 

delleveranser. 

5.6 Slutsatser  

Från hur fallföretaget arbetar i nuläget kommer övergången till AutoStore medföra en del 

effektiviseringar inom både materialhanteringen och personalhantering. En av de största 

förändringarna blir att företaget går från fyra lager för komponenter och färdiga produkter till 

ett gemensamt. Detta medför att bara en godsmottagning behövs för komponenter och 

färdigavaror, vilket möjliggör omplacering av personal inom företaget för att öka 

effektiviteten inom andra områden. På det viset artiklar ankommer till företaget i dagsläget 



43 

måste en stor andel av komponenter paketeras om i rätt förpackning och kvantitet innan det 

lagras in. Detta för att det ska gå snabbt och enkelt att plocka ut från lagret, men kommer att 

leda till en längre ledtid från det att artiklar ankommer till godsmottagningen till dess att 

artiklarna är tillgängliga för plockning från lagret. Ompaketeringen ska utföras av en del av 

den personal som blir tillgänglig från minskningen av antal godsmottagningar. 

Ett införande av AutoStore kommer öka antal plock av en medarbetare från ca 100 orderrader 

per skift till 100 i timmen. När den ökade tiden för inlagring ställs mot den effektivisering 

som sker vid plockning kommer den totala ledtiden att minska. Detta då ledtiden från lagret 

till produktion blir kortare och det öppnar upp för en mer flexibel produktion. Införandet 

möjliggör en större produktionsanläggning i fabriken då mycket av materialet kommer att tas 

bort från produktionen och mer artiklar ska kittas fram. Den ökningen av plock i timmen som 

införandet av AutoStore medför kommer minska behovet av plockpersonal. Men eftersom 

företaget ska utöka antalet artiklar de kittar kommer delar av den överflödiga personalen 

kunna kitta mot monteringen. Resterande personal kan flyttas till monteringen då införandet 

av AutoStore kommer frilägga yta för möjlig utökning av monteringen. En annan fördel med 

AutoStore blir det minskade arbetet med inventering vilket i dagsläget är något som tar 

mycket tid. I AutoStore sker detta kontinuerligt under hela året vilket gör att oftast behövs 

ingen stor årlig inventering. Företaget kommer även kunna utveckla sitt arbete med 

spårbarheten vid införandet av AutoStore. I nuläget har företaget problem med att inte FIFO 

används samt att de har missvisande lagerinformation i lagret. Dessa problem minskas i 

AutoStore då det alltid används FIFO och den kvantitet som är lagerförd på lagerplatsen är 

den kvantitet som ligger i backen, förutsatt att inlagringen blir rätt. 

Vilka kriterier gör en artikel lämplig att lagerföra i ett automatlager och hur bör dessa 

värderas?  

Efter att värden sattes ut på modellen för att bestämma vilka artiklar som är lämpliga att 

lagerföra i AutoStore, beräknades vilken ökning AutoStore ger av utnyttjandet. AutoStore 

kommer att öka det genomsnittliga utnyttjandet av ytan med 27,5% på färdiga produkter och 

14,5 % på komponenter vilket ger en total ökning på ca 24,5%. Vid utnyttjandet av 

lastbäraren blir siffrorna markant annorlunda. Det blir en genomsnittlig ökning av 31% på 

färdiga produkter och -6,5% på komponenter vilket ger en total ökning med ca 13,5%. 

AutoStore kommer att leda till en ökning av utnyttjandet av ytan, och största ökningen sker på 

färdiga produkter. Genom analysen går det även se hur stor andel av artiklarna som hamnar 

under varje åtgärdsrekommendation (Tabell 8) och det visar på att 84% av artiklarna som har 

analyserats är lämpliga att lagerföra i AutoStore utan att vidare undersökning krävs.  

 A-Artikel B-Artikel C-Artikel Totalt 

Grön 75 % 38 % 21 % 50 % 

Gul 25 % 43 % 39 % 34 % 

Orange 0 % 19 % 6 % 8 % 

Röd 0 % 0 % 33 % 8 % 

Tabell 8 Andelen av varje åtgärdsrekommendation 

Hur bör komponenter lagras, för att effektivt kunna plockas mot produktion?  

Försörjning av produktion ska ske både via line stocking och via kittning. Företaget bör 

använda kittning på så mycket som möjligt då det minskar materialet i produktionen och det 

frilägger yta. I nuläget försörjs produktionen till stor del av line stocking där det står mellan 

tre till fem backar per artikel. Det material som line stocking används till när AutoStore har 
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införts ska bara stå två backar djupt per artikel. Detta kommer minska ytan som krävs för 

materialet som line stocking används för. Det finns möjlighet att öka antalet artiklar som kan 

försörjas via kittning i framtiden genom att batchstorlekar ses över så de inte varierar lika 

mycket mellan max och mini plock. En mer utjämnad produktion kommer förenkla förarbetet. 

Hur bör flytten av materialet till automatlagret ske för att bevara leveranssäkerheten? 

Genom att göra ett utförligt förarbete över vilka artiklar som ska lagerföras i AutoStore och 

hur de ska lagerföras går det att förenkla arbetet med flytten av gods mellan det nuvarande 

lagret och det nya. Genom att flytta så mycket av godset som möjligt när det inte används går 

det att säkra upp att leveranser både till produktion och kunder och därav blir de inte lidande 

på något sätt under flytten av gods.  
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6 Diskussion och vidare forskning 

I detta kapitel diskuterar vi kring resultaten och om syftet är uppnått. Vidare tas etiska 

aspekter samt de teoretiska och praktiska bidragen som rapporten gjort upp. Kapitlet avslutas 

med förslag på vidare forskning. 

6.1 Diskussion 

I och med detta arbete har vi tagit fram kriterier för att kunna bistå vid valet om en artikel ska 

lagerföras i AutoStore eller om den passar bättre att lagerföra i ställage. Vi har också kommit 

fram till ett förslag på hur artiklar ska lagras för att effektivt kunna plockas och vi har ett 

förslag på hur en flytt ska gå till från ett manuellt lagersystem till AutoStore för att behålla 

leveranssäkerheten. I empirin har vi inlett med att beskriva hur arbetsprocessen går till idag på 

fallföretaget för att sedan beskriva hur AutoStore arbetar med samma processer. I analysen har 

vi sedan slagit ihop dessa två för att kunna beskriva hur arbetsprocesserna skulle kunna bli på 

fallföretaget om de implementerade AutoStore, skillnader samt fördelar och nackdelar. Detta 

gjorde vi för att arbetsprocesserna spelar roll för hur materialförsörjningen går till och hur 

övergången från det gamla till det nya lagret bör göras. Det gjordes även för att både vi 

författare och läsare av arbetet ska få en helhetsbild. 

På den första delfrågan om vilka kriterier som gör en artikel lämplig att lagerföra i 

automatlager är det modellen (Figur 14) som presenteras i analysens delkapitel 

åtgärdsrekommendationer som är svaret. Alla faktorerna som ingår i modellen bör beaktas för 

att få en bra rekommendation. En av faktorerna som är med i modellen som vi har funderat en 

hel del på är fyllnadsgraden. Enligt Fel! Hittar inte referenskälla. i kapitel 5.3.1 kan man se a

tt på den tidigare lastbäraren är utnyttjandegraden under 10 % av ytan på en stor del av de 

artiklar som det har räknats på. För utnyttjandegraden i en back som AutoStore använder sig 

utav ligger en stor del av artiklarna mellan 20 – 50 %. Det är en stor förbättring men skulle 

det gå att komma upp till 100 %? Vi får uppfattningen av att det skulle vara väldigt svårt men 

utnyttjandegraden borde kunna höjas något till. Oftast är det på grund av vikten som en back 

inte kan fyllas till 100%. Att göra en egendesignad låda där höjden på lådan kan ändras skulle 

kunna vara lösningen på det. Med vidare beräkningar skulle det gå att hitta den optimala 

höjden på lådan för att öka utnyttjandegraden av backarna så att det passar en stor del av 

artiklarna. Sen är frågan om det behövs? Det beror på vad som prioriteras av företaget. Hur 

väl man vill nyttja AutoStore som lager. Att gå igenom varje artikel med denna modell 

kommer att bli ett relativt tufft arbete då det är många artiklar som ska hanteras och att det är 

en hel del faktorer att ta hänsyn till. Besluten grundar sig på många faktorer men det är för att 

de ska ge ett sanningsenligt svar.  

På den andra delfrågan om hur komponenter bör lagras för att effektivt kunna plockas mot 

produktion skriver vi om i vilka kvantiteter som komponenter ska paketeras. Fallföretaget vill 

gå mer mot kittning men det är svårt att säga att ett företag endast kan arbeta med det ena eller 

det andra, eftersom de arbetar med både komponenter och färdiga varor samt både små och 

stora batchstorlekar. En sak som skulle underlätta mycket vid kittning vore om fallföretaget 

hade en mer utjämnad produktion. I dagsläget har de en stor variation av batchstorlekar vilket 

gör att när vi har suttit och räknat på vad en bra förpackningsstorlek är har den blivit så bra 

som den kan utifrån de givna förutsättningarna. Fallföretaget vill minska antalet gånger som 

personalen tar i förpackningspåsar men det är svårt när de producerar så olika batchstorlekar. 

På denna fråga skulle svaret kunna utvecklas ännu mer som en följd av arbete på andra delar i 

företaget, som produktionsplanering. En annan sak som vi har diskuterat är hur hanteringen av 

en trasig komponent eller komponenter som blir över vid kittning ska gå till. Som vi tidigare 

har nämnt vill företaget gå mer mot kittning och då måste beslut om sådana händelser lyftas. 
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Där behöver beslut fattas som rör om extra komponenter ska skickas med ifall någon är trasig 

eller om man då i stället ska skicka efter en ny. Vidare beslut behövs sedan för vad man ska 

göra med komponenter som blir över. Ska de sparas vid bänken, lagras in igen eller ska det 

slängas? Vad är mest effektivt? Något annat som vi har reflekterat över när vi har arbetat med 

denna del är att AutoStore verkar väldigt bra för ett lager med färdiga varor men vi har en del 

funderingar när det gäller att ha det till ett komponentlager. Det går säkert att få in en bra rutin 

för detta men det vi hakar upp oss på när vi tar upp detta är fyllnadsgraden. Det går att se i 

våra beräkningar som vi visat tidigare i rapporten att just komponenterna har en sämre 

fyllnadsgrad i AutoStore än i ställagen. Sedan kommer det att krävas insatsbackar i 

AutoStore’s egna backar som behöver användas till de artiklar som line stocking används för. 

Sedan tänkte vi på att om någon komponent är trasig och det behövs få fram en ny snabbt kan 

det ta en stund för AutoStore att presentera den backen eftersom man får pressa in den i 

AutoStore’s schema gällande backpresentationer. Det gäller att ha en tydlig arbetsbeskrivning 

vid sådana tillfällen. 

På den tredje delfrågan som berör hur flytten till automatlagret ska gå till för att bevara 

leveranssäkerheten funderades det en hel del. Då vi hade förväntat oss att det hade uppstått en 

del problem för de två företagen som vi intervjuade och gjorde studiebesök hos när de 

genomförde sina flyttar. Enligt dem hade det självklart förekommit lite krångel och liknande 

men ingenting som hade med AutoStore och göra. Det var det enda som hade fungerat perfekt. 

Vi hade förväntat oss att vi skulle ha en del problem att arbeta med för att vårt fallföretag inte 

skulle begå samma misstag men det fanns inga problem att arbeta med. I stället fick vi arbeta 

lite mer allmänt vad som var bra att tänka på. Innan flytten är det bra att ha bestämt vilka 

artiklar som ska lagras in i AutoStore och vilka som ska placeras i ställage även i det nya 

lagret. Fallföretaget ska inte flytta till helt nya lokaler när de implementerar AutoStore utan 

det ska ligga på samma område som det gör idag. Eftersom godset då ska flyttas internt 

kommer själva flytten av material från det ena till det andra att gå ganska fort. Men 

fallföretaget har svårt i dagsläget att tro att de kan stänga leveranser under en tid för flytten så 

detta måste ske under tiden. Vår tanke är då att flytta de artiklar som inte ska hanteras den 

dagen. Eftersom de skriver ut vad som ska hanteras varje dag kan de flytta det som inte ska 

hanteras. 

En implementering av AutoStore är bra ur miljösynpunkt. Tillverkarna jämför att en robot 

drar lika mycket ström som en dammsugare och att hela anläggningen drar lika mycket ström 

som lamporna som befinner sig i taket ovanför. Med andra ord om lamporna ovanför 

AutoStore skulle släckas blir det inte någon skillnad i strömförbrukning. Plockningsprocessen 

kommer att gå snabbare med AutoStore då personalen inte behöver förflytta sig i lokalen för 

att hämta artiklar. Medan AutoStore presenterar backar med artiklar kan personalen fokusera 

på att plocka och packa. Detta kan resultera i att det blir mindre variation i personalens 

arbetsuppgifter och att de blir stående på samma arbetsplats under en längre tid. Eftersom 

systemet alltid är redo att presentera en ny back kan personalen uppleva en viss stress över att 

de måste hålla ett högt tempo. Hur många plock som hinns med under en dag beror på hur 

snabbt personalen kan plocka det den ska ha ur backen. Då systemet gör en stor del av 

materialhanteringen som dessutom är väldigt tidskrävande om det genomförs manuellt behövs 

det inte lika mycket personal till just de processerna utan de kan omplaceras till de processer 

som genererar i mer intäkter. 

Det aktuella lagersystemet som arbetet handlar om är relativt nytt och har inte fått mycket 

uppmärksamhet i varken litteratur eller media. Beskrivningen om hur AutoStore fungerar är 

ett teoretiskt bidrag för företag som är intresserade av att titta på ett automatiskt lager och vill 

ha information om systemet. I våra modeller beskriver och illustrerar vi faktorer som är bra att 

tänka på när man ska bestämma sig för vilka artiklar som passar att lagra i systemet. Den 
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informationen kan vara intressant för andra företag för att se om detta lager kan passa deras 

egna gods eller artiklar. Modellerna ger ett teoretiskt bidrag i hur man kan tänka vid val av 

artiklar som passar att lagerhålla i AutoStore medan de sedan kan användas praktiskt. Till den 

delen som rör hur en flytt från det gamla till det nya lagret bör gå till är det intressant för alla 

företag som har som plan att byta lager. Även om det inte är just till ett AutoStore som det ska 

bytas till kan även tillvägagångssättet vara intressant att studera. Det kan ge idéer och förslag 

på vad som kan vara bra att tänka på eller ge inspiration till egna idéer. 

6.2 Vidare forskning 

Materialhantering är en kostsam aktivitet för många företag som inte skapar något direkt 

värde för slutprodukten. Det tar även upp en stor del av företagens resurser, då det både är 

tids- och personalkrävande. För att minska driftkostnaderna samt öka effektiviteten inom 

materialhanteringen väljer många företag att investera i ett automatlager. Det finns flera olika 

typer av automatlager var av tredimensionella automatlager är bland de nyaste koncepten. Det 

kan vara svårt för företag att välja vilken typ av automatlager de ska investera i då det finns 

begränsat med forskning när det gäller jämförelse av de olika automatlagren. Därav skulle en 

jämförelse mellan vilka fördelar samt vad som kan tjänas på de olika automatlagren vara 

intressant. Det finns däremot mycket forskning på vad som kan tjänas på kran-automatlager 

men inget på tredimensionella automatlager. En ytterligare intressant del att forska vidare på 

vore att jämföra de olika automatlagren utifrån olika artikelkriterier och se vilken typ av 

automatlager som är lämpligast för de olika kriterierna. 

Under teoriundersökningen fann vi mycket forskning inom olika sätt att sköta 

materialförsörjningen till produktionen där vi kollade på hur kittning och line stocking 

fungerar. Men det fanns väldigt lite forskning på vilken den bästa metoden är. Därav skulle 

det vara intressant att undersöka och jämföra vilka av dessa metoder som fungerar bäst samt 

vilken produktionsmiljö de är mest anpassade för. När vi undersökte vilka kvantiteter som 

komponenter skulle paketeras i uppmärksammade vi att väldigt lite forskning var gjord på 

förpackningskvantiteter vid kittning och line stocking. Detta kan vara ett intressant område att 

forska vidare inom då det finns mycket att tjäna på att komponenter är förpackade i rätt 

kvantiteter vid plockning från lagret. 

När vi började söka teori om hur artiklar effektivt skulle flyttas mellan det nuvarande lagret 

till automatlagret insåg vi att det saknades helt forskning på detta område. En jämförande 

undersökning på hur olika företag har gjort deras flytt och hur resultatet av detta blev kan vara 

av intresse för flera företag som planerar att byta lagersystem. 
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Bilaga 1 Beräkning 

Hur går det bestämma vilka artiklar som ska lagerföras i AutoStore 

Utnyttjandegradsberäkningar  

Det första steget blir att beräkna Maximalt anta, denna beräkning görs utan hänsyn till vikt på 

artikeln för att analysera hur många som får plats på lastbäraren. Eftersom maximalt antal på 

en lastbärare ofta beror på hur de packas på lastbäraren valdes att beräkna det största värdet 

utifrån sex olika sätt att placera artiklarna enligt Formel 1 

  

Formel 1 Maximalt antal i lastbäraren 

Efter att maximalt antal på lastbäraren är beräknat måste möjligt antal beräknas. Möjligt antal 

tar hänsyn till vikten som maximalt får lastas på lastbäraren av olika anledningar. För att 

analysera om Möjligt antal är det samma som maximalt antal kan Formel 2 användas, om den 

inte stämmer måste formel 3 användas för att beräkna det möjliga antalet.  

𝑂𝑀 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑛𝑠 𝑣𝑖𝑘𝑡 < 𝑇𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑝å 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑒𝑛 = 𝑀ö𝑗𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  

Formel 2 Om Maximalt är samma som Möjligt antal 

𝑇𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑝å 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑒𝑛

𝐴𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑛𝑠 𝑣𝑖𝑘𝑡
= 𝑀ö𝑗𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  

Formel 3 Möjligt antal 

När möjligt antal är beräknat går utnyttjandegraden att beräkna enligt Formel 4 & Formel 5 

beroende på om utnyttjandegraden av lastbäraren eller ytan vill beräknas, används måtten för 

ytan som krävs eller lastbäraren. 

(𝐴𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑛𝑠 𝐿∗𝐵∗𝐻) ∗ 𝑀ö𝑗𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝å 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑒𝑛

𝐿𝑎𝑠𝑡𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑦𝑡𝑎 𝐿∗𝐵∗𝐻
= 𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑  

Formel 4 Utnyttjandegrad 

(𝐴𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑛𝑠 𝐿∗𝐵∗𝐻) ∗ 𝑀ö𝑗𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝å 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑒𝑛

𝑌𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑚 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑘𝑟ä𝑣𝑒𝑟 𝐿∗𝐵∗𝐻
= 𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑎𝑣 𝑦𝑡𝑎𝑛  

Formel 5 Utnyttjandegrad av yta 

Det går sedan att jämföra utnyttjandegraden av AutoStore lådan mot den tidigare 

lagringsmetoden för att analysera om utnyttjandet ökar respektive minskar. I Excel-

dokumentet som beräkningarna är gjorda i beräknas inte möjligt antal på den tidigare använda 

lastbäraren utan informationen hämtas automatiskt från en sammanstallning av alla 

inlagringar som gjorts under ett år och den genomsnittliga kvantiteten vid inlagring av den 

artikeln används i stället. Maximalt antal på den valda lastbäraren samt de olika 

utnyttjandegraderna beräknas som tidigare beskrivits. Beräkningen över ökad respektive 

minskad utnyttjandegrad kan beräknas enligt Formel 6 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑖 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑆𝑡𝑜𝑟𝑒 − 𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑖𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑒
= ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 

Formel 6 Ökad respektive minskad utnyttjandegrad 
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 AutoStore back Tidigare lastbärare 

 Olika 

utnyttjandegrader 

Andel av 

utnyttjandegrad 

av en back 

Andel av 

utnyttjandegrad 

av yta 

Andel av 

utnyttjandegrad 

av lastbäraren 

Andel av 

utnyttjandegrad 

av yta 

Under 10% 2,03% 1,28% 63,44% 42,00% 

Mellan 10-20% 4,04% 28,21% 15,05% 14,00% 

Mellan 20-30% 36,36% 43,59% 4,30% 8,67% 

Mellan 30-40% 25,25% 13,46% 4,30% 16,00% 

Mellan 40-50% 13,13% 6,41% 0,00% 0,00% 

Mellan 50-60% 7,07% 3,85% 9,68% 14,67% 

Mellan 60-70% 7,07% 2,56% 2,15% 2,00% 

Mellan 70-80% 3,03% 0,64% 0,00% 1,33% 

Mellan 80-90% 2,02% 0,00% 0,00% 0,00% 

Mellan 90-100% 0,00% 0,00% 1,08% 1,33% 

Tabell 1 Andel av olika utnyttjandegrader 

Antal lådor som behövs 

De två sista beräkningarna berör hur många lådor som krävs vid inlagring av en artikel samt 

för att fylla ett genomsnittligt plock. För att beräkna detta krävs det att möjligt antal (Formel 

3) har beräknats enligt tidigare beskrivning. Utöver detta måste även en sammanställning 

göras av varje artikelnummer över hur många gånger den lagras in samt plockas ut ur lagret, 

samt beräkna den genomsnittliga kvantiteten för varje artikel både vid inlagring och vid 

plockning enligt Formel 7. Det är viktigt att särskilja dessa då beräkning av antal lådor vid 

inlagring bara ska beräknas på den genomsnittliga kvantiteten för inlagring och vid plockning 

den genomsnittliga plockkvantiteten. Formel 8 beskriver hur det genomsnittliga lådbehovet 

kan beräknas. 

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑙𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑝𝑙𝑜𝑐𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑛 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑎𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑝𝑙𝑜𝑐𝑘𝑎𝑡𝑠 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
=

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡  

Formel 7 Genomsnittlig kvantitet vid inlagring alternativt plockning 

Antal 

backar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ≥10 

Andel 

inlagringar 

39 

% 

34 % 10 % 6 % 6 % 2 % 2 % 0 0 1 % 

Tabell 2 Antal backar vid inlagring 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑑 𝑖𝑛𝑙𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑝𝑙𝑜𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙

𝑀ö𝑗𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑣 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑛 𝑝å 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑒𝑛
=

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑣𝑖𝑑 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  

Formel 8 Genomsnittligt backbehov vid lagertransaktioner  

Antal backar för ett plock Under 1 Mellan 1 & 2 Mellan 2 & 3 över 3 
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Andel plock 79 % 12 % 4 % 5 % 

Tabell 3 Antal backar vid plockning 

Kittning  

Antal 

förpackningar 

Antal 

artiklar 

Antal 

förpackningar 

Antal 

artiklar 

Antal 

förpackningar 

Antal 

artiklar 

1 1238 st 8 113 st 15-19 201 st 

2 513 st 9 128 st 20-24 127 st 

3 525 st 10 36 st 25-29 83 st 

4 212 st 11 124 st 30-34 77 st 

5 210 st 12 33 st 35-39 42 st 

6 117 st 13 107 st 40-44 41 st 

7 201 st 14 40 st 45+ 261 st 

Tabell 4 Antal plock utifrån antal förpackningar 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

En semistrukturerad intervju utfördes på personalen under studiebesök på både 

Swedol och XXL Sport & Vildmark samt med säljare av AutoStore under 

studiebesöket. 

  

1. Hur går det koppla samman AutoStore it-system med de andra planeringssystemen i 

företaget? 

2. Om både komponentlagret och FVL slås samman till ett lager, hur kan då dessa hållas 

isär? 

a. Tänker delvis på inventering och värdering av de olika lagren? 

3. Hur utförs inventeringen i AutoStore? 

4. Är det enbart flytande lagerplacering i AutoStore, eller går det använda fasta 

lagerplatser? 

5. Hur stor volym tar en lagerplats?  

6. Hur laddas robotarna? 

7. Kan alla robotar komma åt alla backar och lämna av backar till alla stationer?  

8. Har varje back ett specifikt torn eller kan alla backar hamna vart som helst, hur håller i 

så fall systemet koll på backarna? 

a. När backen i botten hämtas, vart hamnar den när den läggs tillbaka?  

9. Är det någon skillnad på robotarna beroende på om stor eller liten backen används?  

10. Vilka kunder riktar sig AutoStore till? 

11. Vilka aspekter anses som kritiska vid valet om artikeln ska lagras i AutoStore?  

12. Vad är listpriset på ett AutoStore system? 

a. För att ett system med 30 000 backar ska fungera smidigt hur många robotar 

behövs? 

13. Kör systemet efter FIFO?  

a. Går det köra utifrån något annat, exempelvis LIFO?  

14. Hur fungerar det med multiplock, plocka flera orderar på en gång? 

15. Är inlagring och utplockning på samma ställe och går det att göra dessa samtidigt?  

16. Vad anses som viktigt innan flytten av material till AutoStore? 

17. Hur lång tid behöver systemet för att förbereda en order?  

18. Går det att välja att en specifik artikel/back kommer fram? 

a. Stör detta system på något vis? 

19. Går det komma åt godset om systemet ligger nere? 

20. Hur görs backupper till på systemet? 

21. Hur hanteras expressleveranser? 

22. Vilket databassystem använder AutoStore? 

23. Hur gick installationen till på Swedol respektive XXL Sport och Vildmark?  

a. Vad var bra respektive dåligt ? 

b. Vad hade de för problem?  

c. Hur fyllde de systemet?  

24. Vilka problem stötte Swedol respektive XXL Sport och Vildmark på vid övergången? 

a. Om ni fick göra om det, vad skulle ni göra annorlunda? 


