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Abstract 

Title: Automated picking systems - A future investment for Alwex? 

 

Course: Degree project in logistics, 4FE19E, spring 2017 

 

Date: 2017-05-24 

 

Authors: Amer Catak and Oscar Weberg  

 

Supervisor: Petra Andersson 

 

Examiner: Helena Forslund 

 

Background: The increasing e-commerce, accompanied with lacking knowledge within 

logistics, has increased the status of third part logistics. The demands for high flexibility 

and faster deliveries from customers that shop online has put high pressure on the 

suppliers which leads to an increased need for more efficient order picking systems. It is 

with that in mind that Alwex Lager och Logistik AB wants to explore the possibility to 

enter the e-commerce market. Therefore, the possibility of investing in an automated 

order picking system is investigated in order to improve the efficiency. 

 

Purpose: The purpose of this essay is to compare the different qualities between the 

two order picking systems, Autostore and lift modules, in order to compare and analyse 

the systems and analyze what is required at different picking volumes. Finally, the 

investment requirements of the two order picking systems are analyzed and the return 

on investment (ROI) is calculated in the different scenarios. 

 

Method: The essay is done as a qualitative multidirectional study where data collection 

has been done through semi- and unstructured interviews with sellers and users of 

automatic picking systems. Furthermore, observations have been made at the users of 

the automatic picking systems. 

 

Conclusions: The authors have compared the different characteristics of automatic 

picking systems to handle e-commerce. E-commerce is defined by demands for fast 

delivery, high flexibility and high availability. With automatic picking systems, the 

picking process is streamlined by reducing the transport distance as the items get to the 

picker instead of the picker picking up the items. Automatic picking systems are very 
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flexible, can be expanded rapidly upon increased demand and are more ergonomically 

adapted. The differences in cost between the systems are large, as there are clear 

differences.  
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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel: Automatiska plocksystem - En framtida investering för Alwex? 

 

Kurs: Examensarbetet i logistik för Civilekonomprogrammet, 4FE19E, VT17 

 

Datum: 2017-05-24 

 

Författare: Amer Catak och Oscar Weberg  

 

Handledare: Petra Andersson 

 

Examinator: Helena Forslund 

 

Bakgrund: Den ökande internethandeln, tillsammans med en bristande kunskap inom 

logistik, har ökat statusen för tredjepartslogistiker på senare år. Kraven på hög 

flexibilitet och snabba leveranser från kunder som handlar på internet sätter hög press 

på leverantörer vilket innebär att behovet av effektivare orderplocksystem är större än 

någonsin. Det är med bakgrund av detta som Alwex Lager och Logistik AB vill 

undersöka möjligheten att ge sig in i en ny marknad. Därför undersöks möjligheten att 

få en effektiv orderplocksprocess genom att investera i ett automatiskt plocksystem.  

 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att jämföra egenskaper mellan de två 

plocksystemen, Autostore och hissautomater, samt att jämföra systemen och analysera 

vad som krävs vid olika plockvolymer. Till sist analyseras även investeringsbehovet för 

de olika systemen samt hur snabbt investeringen blir lönsam vid de olika scenarierna. 

 

Metod: Uppsatsen är gjord som en kvalitativ flerfallstudie där datainsamlingen har skett 

genom semi- och ostrukturerade intervjuer med säljare och användare av automatiska 

plocksystem. Vidare har observationer gjorts hos användarna av de automatiska 

plocksystemen. 

 

Slutsats: Författarna har jämfört olika egenskaper som automatiska plocksystem har för 

att hantera e-handel. E-handeln definieras av krav på snabba leveranser, hög flexibilitet 

och hög tillgänglighet. Med automatiska plocksystem effektiviseras plockprocessen 

genom att reducera och transportsträckan eftersom artiklarna kommer till plockaren 

istället för att plockaren ska ta sig till artiklarna. Automatiska plocksystem är väldigt 
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flexibla, kan snabbt expanderas vid ökad efterfrågan och är mer ergonomiskt anpassade. 

Skillnaderna i kostnad mellan systemen är stora, då det finns klara skillnader.   
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1 Inledning 
Det inledande kapitlet börjar med en företagspresentation som följs av en 

bakgrundspresentation av uppsatsens ämne. En problemdiskussion presenteras sedan 

utifrån tre problemfrågor samt ett syfte som ska uppnås. Kapitlet avslutas med en figur 

över uppsatsens disposition. 

  

1.1 Företagspresentation 

 

Figur 1: Alwex-koncernen (Egen illustration).  

 

Företaget som undersöks i den här uppsatsen är Alwex Lager och Logistik AB, 

hädanefter benämnt ALLAB. ALLAB är en del av Alwex-koncernen som innefattar 

Alwex Intermodal AB och Alwex Recycling AB vilket illustreras i figur 1. Alwex 

Transport AB är moderbolaget i koncernen och startade sin verksamhet år 2000 efter en 

sammanslagning av ett antal åkerier och speditörer. Idag har Alwex-koncernen 80 

delägare och cirka 200 fordon som kör dagligen (Alwex, 2017a). Dotterbolaget 

ALLAB, som tidigare hette Scandinavian Supply Chain AB, ingår från och med 2011 i 

Alwex-koncernen men blev helägt först år 2013 (Alwex, 2017b). Företaget är beläget 

strax utanför Växjö, i Räppe, och har cirka 55 anställda. Antalet anställda är beroende 

på säsongsvariation och vid högsäsong används bemanningspersonal (VD, 170116). 

ALLAB är en tredjepartslogistiker som driver ett logistikcenter i Växjö och utför olika 

typer av logistiktjänster, däribland lagerhållning, plock och distribution åt externa 

företag. I samarbete med moderbolaget och andra logistikföretag vill ALLAB utveckla 

och erbjuda marknaden effektiva logistiklösningar med hög personlig service och 

kvalitet (VD, 170116; Alwex, 2017b).  
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Företaget hyr sedan 2015 en lageryta på 51.706 m² av Catena, som är fastighetsägare. I 

lokalen har ALLAB tillgång till varmlager, kyllager och fryslager som alla är anpassade 

och godkända för livsmedelshantering. I dagsläget har ALLAB ett antal större kunder 

som utgör en stor del av lagret. Den absolut största kunden är Byggmax AB som står för 

mer än hälften av ALLABs omsättning. För Byggmax finns det tre olika aktiviteter som 

utförs, lagring, distribution samt plock. ALLAB har fram tills årsskiftet 2017 utfört en 

terminalverksamhet för ICA och COOP där de konsoliderar ICAs och COOPs artiklar 

direkt i terminalen. Hela terminalverksamheten har nu övergått till en annan del i 

koncernen. Utöver de tre nyss nämnda företagen, som är de största på varmlagret, finns 

även ett antal mindre företag som ALLAB utför diverse olika aktiviteter såsom lagring, 

distribution samt plock åt (VD, 170116). 

 

 

Figur 2: Karta över ALLABs lager (VD, 170223).  

 

ALLABs framtida inriktning är att tillsammans med moderbolaget vara fortsatt starka 

på logistik och transporter inom dagligvarubranschen inklusive f   -                   

                                                -                                         

                                -                                                     

framtida utveckling. Företaget vill undersöka möjligheten till att sköta e-handelsföretags 

logistik genom exempelvis lagerhållning, orderplock och transport (VD, 170209). 
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1.2 Bakgrund 

    j              ,       “3PL”                      ,                    u           

i slutet av 80-talet (Ahl & Johansson, 2002). Syftet med en tredje part är enligt Mattsson 

(2004) att ett externt företag sköter fysisk lagerhållning och transport mellan en köpare 

och en säljare, en så kallad lagerhotellverksamhet. Tredjepartslogistiken blev allt mer 

attraktivt i slutet av 90-talet och lagerhotell blev en allt mognare verksamhet både i 

Sverige och internationellt. Det medförde att många stora transportföretag formulerade 

olika typer av strategier eftersom de såg en marknad med hög tillväxt och stora 

vinstmöjligheter jämfört med de traditionella transporterna (Fredholm, 2002). 

 

Trots att tredjepartslogistik är en relativt ung verksamhet menar Cho, Ozment, och Sink 

(2008) att statusen för företag som tillhandahåller logistiktjänster har ökat på senare år 

och kommer öka ännu mer i framtiden. Den ökade statusen beror mycket på att företag i 

allt större utsträckning börjat sälja sina produkter på internet samtidigt som kompetens 

och kunskap inom logistik i många fall saknas (Cho et al., 2008). Under år 2016 hade 

93 procent av Sveriges befolkning tillgång till internet, vilket är en drastisk ökning 

jämfört med år 1995, då enbart två procent hade tillgång till det (Internetstatistik, 2016). 

Findahl (2012) förklarar att den enorma ökningen och möjligheten till att utnyttja 

internet är en stor bidragande orsak till att e-handeln etablerat sig starkt i Sverige under 

senare år. Eftersom e-handel sker över en stor geografisk yta, samtidigt som den 

karakteriseras av stora volymtransaktioner och en bred produktportfölj har e-handel på 

väldigt kort tid blivit den snabbast växande delen inom distanshandeln. Det har lett till 

att e-handel numera mer eller mindre konkurrerat ut postorderförsäljning och 

telefonförsäljning (Turban, King, Lee, Liang & Turban, 2015; Balwinder, 2014). Enligt 

rapporter som gjorts av E-barometern (2016) för det tredje kvartalet 2016, beräknas e-

handeln i Sverige omsätta runt 58,1 miljarder SEK i slutet av året, vilket är en ökning 

med sexton procent från föregående år. Den snabba utvecklingen av e-handel har inte 

gått obemärkt förbi och har medfört att tredjepartslogistiker hittat nya affärsmöjligheter 

för bland annat lagerhållning, orderplock och transporter (E-barometern, 2015; 

Fredholm 2013). 

 

Kravet på hög flexibilitet och snabba leveranser från kunder som handlar via internet 

sätter hög press på leverantörer (Litium, 2016). Det leder i sin tur till att behovet för 

smarta lösningar och effektiv logistik är viktigare än någonsin vilket också understryks 



  
 

4 

av Fredholm (2013). Enligt Roodbergen, Sharp och Vis (2008) har framväxten av e-

handel ökat behovet av ett effektivare orderplocksystem, vilket har lett till ett ökat fokus 

på orderplockning. Pan och Wu (2009) förklarar att en av de mest avgörande faktorerna 

för effektiv lagerhantering är orderplockning. De Koster, Le-Duc och Roodbergen 

(2007) menar att ineffektiva prestationer vid orderplockning kan leda till höga 

driftskostnader för lagret och otillfredsställda kunder. Med en ökad effektivitet i just den 

lagerdelen menar Won och Olafson (2005) att företag kan få fördelar när det gäller 

snabba leveranser och hög kvalitet, vilket är något som kunderna ställer höga krav på. 

Behovet av effektivare orderplocksystem har medfört att både mindre och större företag 

allt oftare väljer att outsourca sina logistikfunktioner till tredjepartslogistiker som då tar 

över ansvaret för en del av verksamheten såsom lagring-, terminal- och logistikfunktion 

(Jonsson & Mattsson, 2016). 

 

Det finns dock stora utmaningar för tredjepartslogistiker som vill hantera e-

handelsföretags logistik. Carbone och Stone (2005) förklarar att tredjepartslogistiker 

måste kunna visa hur värde skapas. Genom att förstå e-handelsföretagets verksamhet 

och hur de skapar kundvärde samt erbjuda snabb service kan det skapas ett högre värde 

mellan de två olika aktörerna och på så sätt kan längre relationer byggas. En annan stor 

utmaning för tredjepartslogistiker är att de hela tiden måste arbeta med att effektivisera 

sina egna processer och lager för att kunna hänga med i utvecklingen på marknaden 

(VD, 170209).  

 

Enligt Autostore (2017) börjar allt fler företag fokusera mer och mer på att effektivisera 

sitt lager och framförallt orderplocksprocessen genom så kallade automatiska 

plocksystem. Med ett automatiskt plocksystem kan företag uppnå fördelar som 

exempelvis högre plockeffektivitet, minskad lageryta per artikel och högre flexibilitet 

(Autostore, 2017). 

 

1.3 Problemdiskussion 

Många företag använder sig idag av ett så kallat traditionellt plock som går ut på att en 

plockare manuellt åker i en plockgång för att hämta artiklar till en order (Reif, 

Günthner, Schwerdtfeger och Klinker, 2009). Då plockarna i ett traditionellt 

plocksystem transporterar sig mellan artikelplatserna leder det enligt Ene och Özturk 

(2011) till att plockarna ägnar en stor del, cirka 50 %, av sin tid åt att bara transportera 
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sig mellan olika platser i lagret. Det är enligt Bergman och Klefsjö (2012) slöseri i form 

av onödig rörelse vilket i sin tur minskar effektiviteten. Effektiviteten i 

orderplocksprocessen är viktig då det är den mest kostsamma processen och står oftast 

för över 55 % av den totala lagerkostnaden (Hsieh & Huang, 2011). Ett vanligt sätt att 

effektivisera processen är att reducera körsträckan och tiden som varje order kräver 

(Tsai, Liou & Huang, 2008). Att använda sig av vad Reif et al. (2009) kallar för ett 

goods-to-man system, det vill säga att plockaren står still på en fast station och att alla 

artiklarna kommer till plockaren, skulle istället göra att de onödiga rörelserna för att ta 

sig till artiklarna elimineras och att plocket därmed blir effektivare.  

 

En metod som Autostore (2017) beskriver för att övergå från traditionellt plock till ett 

goods-to-man system är genom ett automatiskt plocksystem. Autostore (e-handel, 2015) 

och hissautomater (Wiik, 2016) är exempel på automatiska plocksystem. De nämnda 

plocksystemen används på olika sätt, men har båda ett gemensamt mål, vilket är att 

effektivisera orderplock och ta artiklarna till plockaren på ett smidigt sätt (e-handel, 

2015). Ett automatiskt plocksystem reducerar inte bara sträckan som plockarna färdas 

utan kan även i många fall reducera platsen som artiklarna tar (Autostore, 2017; e-

handel, 2016). Då e-handel karaktäriseras av fler ordrar med färre artiklar i varje order 

blir transportsträckan generellt längre mellan varje stopp i lagret (Claeys, Adan och 

Boxma, 2016) vilket gör att allt fler e-handelsföretag, men även tredjepartslogistiker, 

intresserar sig för automatiska plocksystem (e-handel, 2015). Detta då e-handelsföretag 

får allt större krav på sig från sina kunder som efterfrågar snabba leveranser, hög 

flexibilitet och hög tillgänglighet (Litium, 2016). Automatiska plocksystem har olika 

egenskaper och specifikationer vilket gör att systemen är bra på olika funktioner och vid 

olika volymstorlekar. Det finns system som är lättare att bygga ut vid eventuell ökning 

av volym och det finns system tar mindre plats än andra system (e-handel, 2015). Det är 

därför viktigt att jämföra plocksystemens olika egenskaper för att kunna hantera just e-

handel. Den första frågeställningen blir därmed: 

 

1. Vilka egenskaper har automatiska plocksystem, såsom hissautomater och Autostore 

för att hantera e-handel?   

 

VD:n (170116) menar att det krävs en större omsättning på småplock och en större 

kundbas inom e-handelssegmentet än vad ALLAB har i dagsläget för att det 
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överhuvudtaget ska vara intressant att investera i ett automatiskt plocksystem. Då 

ALLAB undersöker möjligheten att hitta aktörer från e-handeln för att utöka sin 

verksamhet till den marknaden, finns det ett ökande behov för ALLAB att implementera 

ett automatiskt plocksystem (VD, 170116). 

 

Just på grund av ovissheten angående vad för sorts artiklar och hur stort ett eventuellt 

plocklager kommer att behöva vara (VD, 170116), kan det vara svårt att nämna ett 

“            ”  D                                     u                                   

optimal lösning (Ahl & Johansson, 2002). Enligt e-handel (2015) finns det även en 

skillnad i hur lätta eller svåra olika system kan vara att expandera. 

 

Då VD:n (170116) vill få fram vilket system som är mest lämpat för ALLAB är det 

relevant att veta vilket system som passar för olika plockvolymer på kunder. Ett sätt att 

jämföra olika scenarier är genom att göra en scenarioanalys. Det är därför lämpligt för 

företag att göra en scenarioanalys för att få en bättre förståelse för framtiden och vilka 

scenarier som är möjliga. Att tänka på är att scenarierna är troliga, men det framtida 

utfallet är aldrig garanterat. En scenarioanalys är ett bra verktyg för beslut om en 

framtid som består av ökad osäkerhet, ömsesidigt beroende och komplexitet. Det sker 

oftast genom att ta fram minst tre scenarier, ett optimistiskt, ett pessimistiskt och ett 

som representerar en medelväg (Roos et al., 2004). Det är därför relevant för uppsatsen 

att utföra en scenarioanalys för att jämföra de två systemen och analysera vad som krävs 

av systemen vid de olika plockvolymerna. Då den första frågeställningen behandlade 

Autostore och hissautomater blir den andra frågeställningen därmed: 

 

2. Vad krävs av de två automatiska plocksystemen för att ALLAB ska hantera e-handel 

vid de olika beskrivna plockvolymerna? 

 

VD:n (170116) nämner behovet av en god lönsamhet och snabb återbetalningstid på en 

eventuell investering. Eftersom ALLAB är ett dotterbolag till Alwex Transport AB 

kräver moderbolaget snabba resultat och att inte allt för mycket pengar läggs utöver 

huvudverksamheten, som fortfarande är transport. Då investeringen innebär att ALLAB 

satsar på småplock och avviker från deras ursprungliga verksamhet med helpallar och 

lagring till småpaket, vilket inte moderbolaget hanterar alls, innebär det även att 

speditörerna som äger huvudverksamheten inte får någon ökad verksamhet av 
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investeringen (VD 170209). Det här leder i sin tur till att, som VD:n (170116) beskriver, 

ägarna är tveksamma till en investering så länge det inte inbringar en god lönsamhet, 

speciellt då det även riskerar att ta upp en större yta än vad småplock står för i 

dagsläget. Då helpallshanteringen kan riskera att minskas om övrig verksamhet 

expanderar skulle detta leda till att speditörerna får mindre arbete och därmed minskade 

intäkter (VD, 170209). 

 

En investering måste alltså inte bara vara lönsam i det långa loppet utan även på kort 

sikt (VD, 170116). Ett enkelt sätt att räkna ut hur snabbt en investering blir återbetald är 

genom payback-metoden (Grinblatt & Titman, 2002). Payback-metoden är även 

intressant ur ett annat perspektiv för ALLAB då Brealey, Myers och Marcus (2015) 

menar att ett företag bör acceptera ett projekt eller en investering om payback-tiden är 

mindre än den inom företaget fastställda kravet. 

 

Eftersom ALLAB inte har gjort investeringar på den här skalan tidigare finns det inget 

fastställt krav på lönsamhet. Istället nämner VD:n (170209) att en investering av den här 

skalan måste betala av sig på mindre tid än vad livslängden på investering är. Eftersom 

VD:n (170209) inte specificerar någon fastställd återbetalningstid utan istället nämner 

att det helt beror på livslängden på inventarien och att en kort återbetalningstid är att 

föredra oavsett livslängd på inventarien. 

 

VD:n (170209) menar att ett av de bästa argumenten för att övertyga huvudägarna till en 

så pass stor investering är en snabb återbetalningstid, en god lönsamhet och en bra 

livslängd. Det är viktigt för företag att hänga med i föränderliga marknader för att inte 

halka efter sina konkurrenter (Roos et al., 2004). Då marknaden för e-handel växer 

kraftigt varje år enligt e-barometern (2016) är det enligt VD:n (170116) viktigt för 

ALLAB att följa efter marknaden och undersöka möjligheten att ta sig in på marknaden. 

Eftersom marknaden i dagsläget karakteriseras av stora krav på flexibilitet och 

effektivitet är det viktigt för ALLAB att investera i ett system som klarar av de ökande 

kundkraven (VD, 170116). Det är därför viktigt att undersöka vilka investeringsbehov 

som de olika automatiska plocksystemen har och även hur lång återbetalningstid som de 

olika scenarierna har. Den tredje frågeställningen blir därmed: 

3. Vilka investeringsbehov finns det för respektive plocksystem vid de olika scenarierna 

och hur snabbt blir investeringen lönsam? 
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1.4 Frågeställning 

1. Vilka egenskaper har automatiska plocksystem, såsom hissautomater och 

Autostore för att hantera e-handel? 

2. Vad krävs av de två automatiska plocksystemen för att ALLAB ska hantera e-

handel vid de olika beskrivna plockvolymerna? 

3. Vilka investeringsbehov finns det för respektive plocksystem vid de olika 

scenarierna och hur snabbt blir investeringen lönsam? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att jämföra egenskaper mellan de två plocksystemen, 

Autostore och hissautomater, samt att jämföra systemen och analysera vad som krävs 

vid olika plockvolymer. Till sist analyseras även investeringsbehovet för de olika 

systemen samt hur snabbt investeringen blir lönsam vid de olika scenarierna. 

 

1.6 Disposition 

 
Figur 3: Disposition (Egen illustration).  
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2  Metod 
Metodkapitlet består av en beskrivning av olika val av metod och ställningstaganden 

kring metodvetenskapliga val. Kapitlet börjar med att beskriva val av 

undersökningsdesign, val av scenarier samt urval. Därefter beskrivs 

datainsamlingsmetod, där bland annat intervjumetod och observationsmetod 

presenteras följt av källkritik och att studiens kvalitetsmått beskrivs, de forskningsetiska 

övervägandena diskuteras och författarna förklarar hur de har uppnåtts. Slutligen 

presenteras en analysmodell som beskriver kopplingen mellan problemformuleringarns 

teori, empiri och analys och hur de hänger ihop samt en modell med sammanfattning av 

metoden. 

 

2.1 Undersökningsdesign 

En forskares val av undersökningsdesign har stor betydelse då den utgör en ram för 

insamling och analys av den data som samlats in. Det finns ett flertal olika 

undersökningsdesigner att välja mellan (Bryman & Bell, 2013). En design som både 

Bryman och Bell (2013) samt Yin (2007) presenterar är fallstudie. En fallstudie är en 

mycket populär forskningsdesign och är ofta använd inom företagsekonomisk 

forskning. Denna forskningsdesign är en väl detaljerad studie av ett fall, exempelvis en 

plats, person, specifik händelse eller en organisation och kan vara både kvalitativ och 

kvantitativ (Bryman & Bell, 2013). Ejvegård (2011) påstår att syftet med en fallstudie är 

att beskriva verkligheten med hjälp av ett fall. Beskrivningen ska i sin tur generera ett 

resultat som går att använda i mer generella sammanhang. Det som skiljer en fallstudie 

från andra tillvägagångssätt är enligt Bryman och Bell (2013) att forskaren kan studera 

ett eller fler fall som på förhand valts ut. Yin (2007) beskriver en fallstudie som ett 

“           ”                            u    u                          u dersökning 

som noggrant studerar verkliga företeelser i dess aktuella sammanhang med målet att 

studera teoretiska problem med hjälp av verkligheten. Vidare förklara Yin (2007) att 

fallstudieforskning ingriper både enkla och multipla fallstudier, fallstudier som utförs på 

flera fall kallas för flerfallsstudier.  

 

Ejvegård (2011) ser dock en nackdel med att använda fallstudie som 

undersökningsdesign och menar att en fallstudie inte fullständigt kan representera 

verkligheten. Forskare bör därför vara väldigt försiktiga med att dra för generaliserade 

slutsatser från studien innan andra studier redovisat liknande resultat (Ejvegård, 2011). 
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Fördelen med en fallstudie är enligt Yin (2007) att den är flexibel och forskare kan 

lättare skaffa sig faktisk information och kunskap om en verklig situation men också att 

den går att kombinera med andra forskningsdesigner.  

 

Val av undersökningsdesign 

Studiens mål är att analysera och få fram ett lämpligt system för ett på förhand utvalt 

företag, därav har denna studie en fallstudiestudesign. Då författarna har undersökt två 

system som finns på marknaden idag, har empiriinsamlingen skett genom att externa 

företag som har automatiska plocksystem, Rexel och Getinge Disinfection AB samt 

leverantörer av dessa system, Element Logic och Weland hissautomater, undersökts. Då 

ett flertal företag har undersökts leder detta till att studien bedrivs som en flerfallsstudie. 

 

2.2 Val av Scenarier 

I uppsatsen har en scenarioanalys gjorts genom att använda tre olika scenarier, vilket 

enligt Roos et al. (2004) är det vanligaste tillvägagångssättet inom scenarioanalyser. De 

olika scenarierna som används i uppsatsen handlar om plockvolymer på kunder. Det 

första scenariot antar en mindre kund och därmed en mindre omsättning av artiklar 

(kapacitet på 250 orderrader/timme). Det andra scenariot antar en stor kund med en 

relativt hög omsättning av artiklar (kapacitet på 1500 orderrader/timme). Det tredje 

scenariot är ett mellanting mellan de två andra, där det är en medelstor kund som har en 

klart lägre omsättning än den större men en klart större omsättning än den mindre. Valet 

av omsättningskapacitet blev här 450 orderrader per timme. Anledningen till att en 

scenarioanalys har gjorts är för att kunna jämföra de olika systemen och hur de fungerar 

vid olika plockvolymer och på så sätt kunna genomföra en utförligare analys utifrån 

deras egenskaper. För att få fram scenarierna har författarna, i samråd med säljarna från 

Element Logic, Jacob de Leur, och Welands hissautomater, Mikael Svensson, tagit fram 

tre typexempel på företag. Detta då ALLAB ej tidigare har sysslat med småplock för e-

handel i någon större utsträckning och därmed inte har någon tillgänglig data på 

exempelvis artikelstorlek, volym och omsättning.  

 

2.3 Urval av respondenter 

Då det i en undersökning oftast inte är möjligt, av ett flertal olika skäl, att använda hela 

populationen, används ett urval eller stickprov ur populationen. Det är viktigt att 

stickprovet ska vara representabelt för en hel population (Bryman & Bell, 2013). Det 
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finns två olika sätt att välja ett urval ur en population, antingen genom att använda ett 

slumpmässigt urval eller ett icke-slumpmässigt urval. Det icke-slumpmässigt urval är 

den vanligare av de två metoderna trots att det slumpmässiga urvalet är den bästa 

metoden ur ett teoretiskt perspektiv. Anledningen till att det icke-slumpmässiga urvalet 

är det vanligaste är då det är mer tids- och kostnadseffektivt (Dahmström, 2011). 

 

De två vanligaste icke-slumpmässiga urvalsmetoderna är bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval. Bekvämlighetsurval består av de individer eller objekt som är tillgängliga 

för författaren. Problemet med ett bekvämlighetsurval är att det är svårt att generalisera 

resultatet i någon större utsträckning och det bör därför endast användas som grund för 

vidare forskning. Snöbollsurvalet går ut på att författarna hittar ett antal individer som 

är lämpliga för studien och dessa används för att hitta ytterligare individer som passar 

studien (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.3.1 Val av urvalsmetod ALLAB 

I uppsatsen har inget internt urval på ALLAB gjorts då all empiri som har använts har 

kommit från uppdragsgivaren, Billy Ydefjäll, som även är VD för ALLAB. Då 

författarna har fått all nödvändig information, allting från beskrivning av processer till 

vad ALLABs framtida inriktning och vision är, har det inte krävt ytterligare 

intervjuobjekt. 

 

2.3.2 Val av urvalsmetod externt 

Då uppsatsen har en fallsstudiedesign och just automatiska plocksystem och hur de 

fungerar i praktiken ska undersökas måste externa företag som i dagsläget använder 

eller levererar just automatiska plocksystem undersökas.  

 

Leverantörer av system 

Urvalet av företag som har undersökts för att få fram empiri om automatiska 

plocksystem har varit en blandning av både snöbollsurval och bekvämlighetsurval då 

Billy Ydefjäll tidigare har varit i kontakt med Mikael Svensson, säljare på Weland 

Lagersystem AB, hädanefter benämnt Weland, som levererar ett automatiskt 

plocksystem vilket ger snöbollsurvalet. Bekvämlighetsurvalet har kommit till genom att 

författarna även har gått ut på marknaden och undersökt möjligheten att undersöka 

andra plocksystem och därav försökt att kontakta leverantörer av andra plocksystem för 

att undersöka dessa. Författarna tog kontakt med Jacob de Leur, säljare på Element 
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Logic som levererar det automatiska plocksystemet Autostore. Då författarna har fått ett 

begränsat urval av detta har ett bekvämlighetsurval använts. 

 

Det finns fler system på marknaden som ej har avhandlats i uppsatsen, exempelvis 

CarryPick som Swisslog levererar samt systemen som Kardex Remstar levererar. 

Anledningen till att CarryPick inte avhandlats har varit brist på empiri då endast ett 

företag har köpt systemet och då det är relativt nytt och oprövat. Mot slutet av uppsatsen 

har författarna även hittat Kardex Remstar, ett företag som levererar system som går att 

likna vid Autostore och hissautomater. Författarna har dock valt att inte undersöka 

systemen ytterligare både på grund av tidsbrist och då systemet var väldigt lika de 

system som redan undersöktes.  

 

Användare av system 

För att få fram empiri om hur de automatiska plocksystemen fungerar i praktiken har 

författarna använt sig av snöbollsurval. Genom att kolla på Welands hemsida hittade 

författarna Getinge Disinfection AB, som använder sig av Welands hissautomater. Även 

Rexel, som använder Autostore, fick författarna kontakt med genom säljaren från 

Element Logic.   

 

Urval av traditionellt plock 

Bekvämlighetsurval användes även då författarna tog kontakt med Nordicfeel för att 

undersöka traditionellt plock i ett e-handelsföretag. Då Nordicfeel befinner sig i Alwex 

lokaler och därmed har bra kontakt med ALLAB var det enkelt för författarna att få 

fram nödvändig information från dem.  

 

2.4  Datainsamling 

Det finns många alternativ för forskare vid insamling av data, allt ifrån intervjuer och 

observationer till insamling av befintlig data. Vilken typ av datainsamlingsmetod som är 

bäst lämpad och som bör användas är av stor betydelse för kvaliteten i en studie. Därför 

bör stor tyngd läggas på motiveringen av datainsamling (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.4.1 Primär- och sekundärdata 

Vid datainsamling finns det två tillvägagångssätt. Antingen kan ny data samlas in, vilket 

kallas primärdata, eller kan tidigare insamlad data, så kallad sekundärdata, användas 

(Dahmström, 2011). 
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Primärdata är enkelt förklarat den data som författaren själv har samlat in, vilket 

vanligen görs genom bland annat observationer eller intervjuer. Det finns både fördelar 

och nackdelar med att använda primärdata gentemot sekundärdata. En av de största 

fördelarna med primärdata är att vid en intervju kan författaren själv utforma frågorna. 

Den största nackdelen är en följd av fördelen, nämligen att det kan bli kostsamt att själv 

utforma frågorna och utföra intervjuerna, då det är både tids- och resurskrävande 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

Sekundärdata är data som finns tillgänglig som författaren inte själv har samlat in men 

som ändå är relevant för uppsatsen. Det är exempelvis vetenskapliga artiklar, litteratur 

och tidigare undersökningar. Fördelarna och nackdelarna är de omvända gentemot 

primärdatan, med andra ord att det är mindre tids- och resurskrävande, samtidigt som 

den insamlade datan inte är optimerad för uppsatsens syfte. Den data som tas från 

sekundärdata kan ibland sakna olika variabler som är relevanta för uppsatsen (Bryman 

& Bell, 2013). 

 

Val av datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen i den här uppsatsen är en blandning av primärdata och sekundärdata. 

Primärdatan är insamlad genom både intervjuer samt observationer hos företagen som 

undersöks och sekundärdatan är insamlad genom litteratur, artiklar, internethemsidor, 

tidningsartiklar samt rapporter. Sökord som har använts för att hitta sekundärdata har 

varit bland annat e-handel, flexibilitet, plockeffektivitet, orderplock, 

orderplocksprocessen, automatiskt plocksystem, miniload, VLM, AS/RS och AVS/RS 

med flera. Sökningen har skett i både onesearch LNU och google scholar. Utifrån 

sökningen i både onesearch LNU och google scholar har båda sökmotorerna gett 

förslag på liknande artiklar utifrån sökorden som författarna kunnat ta del av. 

 

2.4.2 Intervjuteknik 

En av de vanligaste kvalitativa metoderna för insamling av primärdata och empiriskt 

material är intervjuer. Bryman och Bell (2013) nämner ett antal sätt att strukturera en 

intervju, bland annat kan intervjun vara semi-strukturerad eller ostrukturerad där båda 

intervjumetoderna är kvalitativa. 
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Den ostrukturerade intervjun går att likna vid ett samtal då den inte nödvändigtvis 

innehåller några fastställda frågor utan snarare en intervjuguide. En intervjuguide är en 

kort minneslista om vilka ämnen som intervjun ska täcka. I en ostrukturerade intervjun 

följer intervjun snarare vad respondenten vill prata om än en förutbestämt spår och 

ställer endast nödvändiga följdfrågor och har därmed en stor flexibilitet. Då ett antal 

ämnen måste hanteras bör det ändå finnas ett visst mått av ordning och ett antal bredare 

frågeställningar. Att tänka på är dock att ej ha för snäva frågeställningar det kan hämma 

respondenternas svar. Frågorna utformas oftast allteftersom intervjun pågår och är inte 

påtänkta på förhand (Bryman & Bell, 2013). 

 

Den semi-strukturerade intervjun är något mer strukturerad än den ostrukturerade 

intervjun. I den semi-strukturerade intervjun finns ett antal på förhand nedskrivna 

frågor som ska ställas under intervjun samtidigt som möjlighet för följdfrågor ges. 

Intervjutekniken ger även respondenterna möjlighet att ta upp ämnen som de är 

intresserade av. Det är också möjligt att ta upp frågorna i en annan ordning än den på 

förhand påtänkta. Trots detta så ställs frågorna oftast i den på förhand påtänkta 

ordningen (Bryman & Bell, 2013). 

 

Val av intervjuteknik 

I den här uppsatsen har semi-strukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer 

använts vilket har gjort empirin som är insamlad med hjälp av intervjuer till kvalitativ 

empiri. Anledningen till att semi-strukturerade intervjuer har använts är då författarna 

till uppsatsen har haft ett behov av att ha ett antal färdigskrivna frågor samtidigt som 

följdfrågor kunnat ställas. Det har även varit till stor fördel att låta respondenter prata 

om saker som kan anses vara intressanta men som inte har täckts av frågan.  

 

Intervjuteknik för ALLAB 

Den första ostrukturerade intervjun som utfördes var en genomgång där ALLABs VD 

gick igenom uppdraget innan författarna till uppsatsen fick ställa eventuella frågor. Den 

andra ostrukturerade intervjun var en diskussion om investering och ALLABs framtida 

mål. Då enbart ett fåtal övergripande frågor fanns på förhand blev en ostrukturerad 

intervju det naturliga valet.  
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Intervjuteknik för användare av system och traditionellt plock 

Då författarna utförde intervjun med logistikchefen för Nordicfeel, Marcus Johansson, 

enbart var intresserade av att höra hans tankar kring automation av ALLABs lager blev 

valet för intervjumetod en ostrukturerad intervju där ämnet automation diskuterades 

väldigt fritt. I slutet på intervjun med Johansson efterfrågade författarna lite enklare 

plockdata som senare användes för jämförelse plock. Även vid intervjuerna med de två 

lagercheferna på Rexel respektive Getinge Disinfection användes ostrukturerade 

intervjuer då författarna ville höra deras åsikter om systemet.  

 

Intervjuteknik för leverantörer 

Då säljarna av de båda systemen har velat presentera systemen för författarna innan 

frågor kunde ställas har båda intervjuerna börjat med att säljaren presenterade systemet 

varpå författarna löpande kunde ställa frågor på det som förklarades utifrån de på 

förhand skrivna intervjuscheman. Efter att säljarnas presentationer var klara kunde 

författarna fortsätta på intervjuschemat och ställa de frågor som ännu ej blivit 

besvarade. Författarna kunde därmed få all empiri som efterfrågades och samtidigt få 

fram empiri som var relevant men som inte täcktes av intervjuschemat (se bilaga 1 för 

intervjuschema). 

 

2.4.3 Intervjumetod 

Både Dahmström (2011) och Bryman och Bell (2013) beskriver att det finns ett antal 

olika sorters intervjuer. Dahmström (2011) beskriver besöksintervjuer och Bryman och 

Bell (2013) beskriver individuella intervjuer online. 

 

En besöksintervju är en kvalitativ intervju då den oftast genomförs som en semi- och 

ostrukturerad intervju. Intervjutekniken är oftast strukturerad som en semi-strukturerad 

intervju med ett antal på förhand nedskrivna frågor. Intervjun kan även vara av en mer 

ostrukturerad typ. Dahmström (2011) beskriver en besöksintervju som att intervjuaren 

besöker respondenten på antingen jobbet eller i hemmet efter överenskommelse. En 

besöksintervju ger oftast hög kvalitet och är utförlig. En besöksintervju är dock mer 

tidskrävande vilket leder till att den är dyr att genomföra (Dahmström, 2011). 

 

Den sista intervjumetoden är den som Bryman och Bell (2011) benämner som 

individuell intervju online. En metod som är vanlig att använda inom intervjuer online 

är den asynkrona. Den asynkrona intervjumetoden sker inte i realtid utan sker genom 
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exempelvis e-postmeddelande. Den stora fördelen med att använda sig av en asynkron 

individuell intervju online är att respondenten får god betänketid på sig och ett mer 

genomtänkt svar fås. Risken med metoden är att det är mycket lättare att ignorera och 

strunta i att svara på ett e-postmeddelande (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vid kvalitativa undersökningar är det enligt Bryman och Bell (2013) vanligt att forskare 

använder inspelning som ett verktyg vid intervjuer istället för att bara anteckna. 

Fördelen med att spela in en intervju är att en mer detaljerad undersökning av vad 

människor säger kan göras, men också att det går att repetera vad respondenten har sagt, 

vilket både underlättar och ger en mer korrekt transkribering. Nackdelen med inspelning 

av intervjuer är att tekniken kan strula, exempelvis kan ljudproblem uppstå. Att 

transkribera intervjuer är oftast väldigt tidskrävande (Bryman & Bell, 2013). 

 

Val av intervjumetod 

Den här uppsatsen använder sig av besöksintervju som muntlig metod och asynkron 

individuell intervju online (e-postmeddelande) för kompletterande och mindre ingående 

frågor. Närheten till fallföretaget har varit en drivande anledning till att besöksintervjuer 

har varit den vanligaste intervjumetoden. Vid muntliga samtal har författarna funnit det 

smidigare att besöka fallföretaget och utföra en besöksintervju snarare än att utföra en 

telefonintervju då ansiktsuttryck, kroppsspråk samt möjligheten att illustrera saker 

fysiskt annars kan missas. Ett antal enklare frågor som exempelvis information om 

siffror och kompletterande företagsinformation har skickats via e-post. Författarna har 

vid de intervjuer som gjorts använt sig av ett inspelningsverktyg, i detta fall en 

mobiltelefon. Detta gjordes för att undvika att missa eller misstolka speciella fraser och 

relevant information. Genom att spela in intervjun har författarna kunnat lägga mer 

fokus på respondenten och själva samtalet, istället för att fokusera på att skriva ner 

själva intervjun. Det har dessvärre varit väldigt tidskrävande för författarna att 

transkribera intervjuerna då de i vissa fall pågått i timvis.  

 

Vid empiriinsamling på externa företag har författarna kontaktat leverantörer av de 

automatiska plocksystemen samt användarna av dem via både telefon och e-post för att 

boka intervjuer. Intervjuerna har dock varit besöksintervjuer där författarna bland annat 

kombinerat en intervju med säljaren från Element Logic, Jacob de Leur, med en 

observation på Rexel och en intervju med lagerchefen på Rexel, ett företag som 

använder sig av Element Logics Autostore-lösning. Detta då både Rexel och säljaren är 
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baserade i Stockholm. Då författarna utförde en intervju med Welands säljare, Mikael 

Svensson, i ALLABs lokaler, var även Billy Ydefjäll, VD på ALLAB, närvarande vid 

intervjun. Kompletterande frågor till säljarna har ställts via e-post. Intervjun med 

logistikchefen på Nordicfeel, Marcus Johansson, utfördes i ett konferensrum i Räppe, då 

Nordicfeel och ALLAB delar lokaler. 

  

 

Tabell 1: Intervjusammanfattning (Egen illustration). 

 
2.4.4 Observationsmetod 

Det finns ett antal olika metoder för att göra observationer på. De vanligaste är 

strukturerad- och ostrukturerad observation samt deltagande och icke-deltagande 

observation (Bryman & Bell, 2013). 

 

Vid strukturerad observation används ett observationsschema. Observationsschemat 

bygger på samma faktorer som ett intervjuschema. Vid en ostrukturerad observation 

används inget observationsschema utan istället observeras en specifik process för att på 

så vis kunna beskriva delarna i processen och beteendet. Trots att en ostrukturerad 

observation kan vara både icke-deltagande och deltagande brukar den oftast förknippas 

med den förstnämnda (Bryman & Bell, 2013). 

 

En metod som oftast förknippas med kvalitativ forskning är deltagande observationer. 

Detta då forskaren under förhållandevis långa perioder engagerar sig och deltar i en 

process. Anledningen till att engagera sig i en process är främst för att få en mer 

ingående bild över hur individerna och miljön beter sig. Precis som namnet avslöjar, 

deltar inte forskaren i en icke-deltagande observation (Bryman & Bell, 2013). 
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Val av observationsmetod 

De observationer som har gjorts i studien har varit ostrukturerade observationer där det 

har förekommit både deltagande och icke-deltagande observationer. De icke-

deltagande observationerna har utförts genom att författarna har fått en guidad tur på 

både ALLABs och Nordicfeels lagerdelar där de har fått observera olika processer och 

fått dem förklarade för sig. En liknande guidning har getts på Getinge Disinfection AB 

där författarna fick se hur en hissautomat fungerar under plock. Då inget 

observationsschema har använts och då författarna inte har deltagit har ostrukturerade 

observationer använts i de observationerna. Författarna fick en guidad tur på Rexels 

lager och fick även prova på att plocka varsin order med Rexels Autostore. Även under 

den deltagande observationen har inget observationsschema använts då författarna vill 

bilda sig en egen uppfattning om processen och inte använda på förhand utvalda 

kriterier. 

 

Tabell 2: Observationssammanfattning (Egen illustration).  

 

2.5 Källkritik  

Då forskare utför en studie är det viktigt att ha ett kritiskt synsätt till de källor som 

samlats in och använts (Thurén, 2013). Det finns alltid en risk att intervjuobjektet 

vinklar eller förskönar det som beskrivs då forskare använder intervjuer som källor 

(Yin, 2007). Thurén (2013) förklarar att forskaren bör beakta källans äkthet, det vill 

säga intervjuaren bör undersöka att källan faktiskt är den som den utger sig vara. 

Tidssamband och tendensfrihet är ytterligare två faktorer som påverkar trovärdigheten 

på källorna. Tidssamband innebär att ju längre tid som går mellan insamling och 

analysen desto större blir risken för feltolkning. Tendensfrihet handlar om källans 

trovärdighet utifrån deras personliga vinning, det vill säga att källan inte ger en falsk 

eller förskönad bild av verkligheten på grund av personliga eller ekonomiska intressen 

(Thurén, 2013).  

 

Motivering för källkritik 
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Då alla intervjuer med VD:n har utförts på dennes arbetsplats eller kontor finner 

författarna ingen anledning att ifrågasätta äktheten på det intervjuobjektet. Intervjun 

med säljaren från Weland Lagersystem AB (170322) utfördes i Räppe i ett av ALLABs 

konferensrum tillsammans med VD:n vilket leder till att källans äkthet inte heller här 

ifrågasätts. Då en säljares främsta mål är att sälja finns det en risk att bilden förskönas. 

För att undvika detta har författarna även besökt Getinge Disinfection AB som använder 

sig av det systemet som ska undersökas, för att kunna se hur systemet fungerar i 

praktiken och skapa sig en egen uppfattning av det. För att stärka detta ytterligare har 

författarna även intervjuat personer som jobbat med systemet dagligen. Jacob de Leur 

från Element Logic intervjuades dock inte på ALLAB utan istället på Rexels lager i 

Jordbro tillsammans med Rexels lageransvarig på dennes arbetsplats. Då intervjun 

utfördes tillsammans med lagerchefen på dennes kontor finns ej heller någon anledning 

att ifrågasätta äktheten på någon av intervjuobjekten.  

 

För att undvika att tidssambandet påverkar trovärdigheten på källorna har författarna 

spelat in intervjun samt inom 24 timmar börjat transkriberat empirin. 

 

2.6 Forskningskvalitet 

Inom företagsekonomi finns det enligt Bryman och Bell (2013) flera olika begrepp som 

det bör tas hänsyn till för att på bästa sätt kunna bedöma kvaliteten på den forskning 

som gjorts. Inom ramen för den kvalitativa forskningen nämner Bryman och Bell (2013) 

två viktiga kriterier som kan användas för att beskriva hur pass välgjord en 

undersökning är. De kriterier som Bryman och Bell (2013) syftar på är trovärdighet och 

äkthet. Äkthet innebär att skapa en rättvisande bild av de fenomen som studerats. 

Forskningens resultat bör stämma överens med de åsikter och uppfattningar som de 

deltagande individerna har (Bryman och Bell, 2013). Trovärdighet kan i sin tur delas in 

i fyra olika delkriterier som beskrivs nedan. 

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om att på bästa sätt säkerställa att resultatet av forskningen är 

troligt och tillförlitligt. För att säkerställa tillförlitligheten av forskningens resultat bör 

den aktuella forskningen utföras utifrån de regler och normer som finns inom 

forskningsområdet. Forskningens resultat bör presenteras till de personer som är en del 

av den sociala verkligheten för att på så sätt säkerställa att det som studerats uppfattats 



  
 

20 

på ett korrekt sätt. Genom att presentera forskningens resultat för de personer som varit 

inblandade i undersökningen kan tillförlitligheten styrkas ytterligare (Bryman & Bell, 

2013). 

 

Överförbarhet 

Studier som är intensiva och berör ett särskilt fenomen eller en grupp individer, 

förknippas oftast med kvalitativ forskning. Denna typ av forskning har en tendens att 

fokusera på en djupare förståelse av ting och inte på bredd och förklaring vilket 

eftersträvas inom kvantitativ forskning. Detta leder till att det blir svårt att replikera det 

arbete som gjorts trots att samma förutsättningar ges. Att lämna en djupare beskrivning 

av de detaljer som påverkat forskarens resultat blir därför väldigt viktigt, för att på så 

sätt underlätta för andra forskare som ska bedöma hur pass överförbart resultatet är till 

en annan miljö (Bryman & Bell, 2013). 

 

Pålitlighet 

Lincoln och Guba (1990) föreslår begreppet pålitlighet som en motsvarighet till 

reliabilitet inom kvantitativ forskning. Vidare förklarar Lincoln och Guba (1990) att för 

att underlätta för andra forskare när de ska bedöma pålitligheten i de resultat som 

presenterats i studien, är det väldigt viktigt att en fullständig redogörelse av alla steg i 

forskningsprocessen finns tillgänglig. För att säkerställa att studien är pålitlig enligt 

Bryman och Bell (2013) ska de val som gjorts gällande metodval, problemformulering, 

urvalskriterier och så vidare finnas beskrivna och presenterade. Andra forskare kan då 

utifrån dessa redogörelser granska arbetet och bedöma kvaliteten på tillvägagångssättet 

som använts och på det resultat som presenteras (Bryman & Bell, 2013). 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

A                                                                                     “    

   ” u                             ,                                                r. 

 Forskaren ska inte medvetet låtit personliga åsikter och värderingar påverkat studien på 

något avgörande eller skevt sätt (Bryman & Bell, 2013). 

 

Diskussion av forskningskvalitet 

Då studien är kvalitativ har de kvalitativa kvalitetsmåtten använts. Då en stor del av 

studien bygger på empiri från de deltagande intervjupersonerna speglar deras åsikter en 
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stor del av studien, vilket i sin tur leder till att äkthet har säkrats. Även tillförlitlighet har 

styrkts genom att genomgående under studiens gång återkoppla till intervjupersoner och 

noggrant kontrollera så att all data stämmer med deras bild av verkligheten. Då olika 

system har undersökts i detalj för att få fram så precisa kostnader som möjligt är det 

viktigt att verkligen gå in på djupet, vilket gör överförbarheten större i studien. Det är 

dock fortfarande en kvalitativ studie på ett fallföretag, vilket kan göra att 

överförbarheten är något begränsad oavsett. Även pålitligheten är styrkt genom en 

kontinuerlig användning av handledning och opponering av studenter. Alla metodval är 

redovisade i metodkapitlet. Författarna av studien har till största grad hållit sina 

personliga åsikter utanför och anser därför att kriteriet som handlat om möjlighet att 

styrka och konfirmera har uppfyllts. Detta styrks även då författarna enbart ämnar att ge 

u            ALLAB                u            j                           “      

       ”   

 

2.7 Forskningsetiska överväganden  

Då företagsekonomisk forskning utförs bör forskare enligt Bryman och Bell (2013) ta 

hänsyn till olika etiska överväganden. Den svenska forskningen förhåller sig till vissa 

specifika etiska regler och dessa utgår från hur forskare ska behandla olika individer 

som ingår i undersökningen, men också om det finns aktiviteter som forskare bör eller 

inte bör engagera sig i för undersökningens syfte. Bryman och Bell (2013) men också 

Dahmström (2011)  beskriver fem principer som är centrala för att individen ska 

behandlas med en rättvis bild genom hela undersökningen. Den första principen som 

nämns är informationskravet och innebär att forskaren ska ge information till berörda 

personer som ingår i studien angående studiens syfte samt vilka moment som ingår. Den 

andra principen är samtyckeskravet och innebär att de personer som deltar i 

undersökningen ska vara medvetna om att de frivilligt deltar och att de har rätt till att 

avbryta sin medverkan när de vill (Bryman & Bell, 2013). Nästa princip är 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet och syftar till att deltagande personer har rätt 

till att vara anonyma under undersökningen samt att obehöriga personer inte ska kunna 

få tillgång till personuppgifter som rör den berörda personen. Nyttjandekravet är nästa 

princip som går ut på att de uppgifter samt den information som samlats in från olika 

personer för undersökningens syfte endast får användas för den avsedda forskningens 

ändamål (Dahmström, 2011). Den sista principen som nämns är falska förespeglingar 



  
 

22 

och innebär att forskaren inte får ge vilseledande eller falsk information om 

undersökningen (Bryman & Bell, 2013).   

 

Diskussion av forskningsetiska överväganden 

För att säkerställa att studiens resultat inte påverkas och för att stärka studiens 

tillförlitlighet har författarna tagit hänsyn till de olika etiska kraven under studiens gång. 

Då författarna har fått uppdraget av ALLAB har studiens syfte varit tydligt från första 

början. Författarna har trots det varit väldigt noggranna med att redan vi första kontakt 

med intervjupersonerna informera och förklara studiens syfte och ändamål samt att den 

utförs åt ALLAB och har därigenom uppnått informationskravet. Vidare har författarna 

före varje intervju klargjort att intervjun är frivillig och att respondenten har rätt att 

avbryta intervjun när de vill. På så sätt har respondenten varit medveten om att intervjun 

är frivillig och samtyckeskravet kunnat uppfyllas. För att uppfylla nyttjandekravet har 

den information och de uppgifter som tagits emot endast använts för studiens syfte. 

Vidare har författarna gett de berörda personerna som deltagit i studien en möjlighet att 

behandlas med konfidentialitet och anonymitet då detta önskats men också då känslig 

information delats med författarna. På grund av att en del information är känslig har 

författarna fått skriva på ett sekretessavtal med ALLAB. Genom att inte ge någon 

vilseledande eller falsk information om studien samt att författarna varit ärliga om 

studiens syfte har konfidentialitets- och anonymitetsprincipen och principen om falska 

förespeglingar uppnåtts. 

 

2.8 Analysmodell 

Björklund och Paulsson (2012) nämner att en analysmodell ger en större förståelse för 

hur en uppsats är konstruerad. Ett sätt att bygga en analysmodell är att den första 

frågeställningen måste besvaras för att den andra ska kunna påbörjas och likaså med den 

tredje (Björklund & Paulsson, 2012). Författarna till uppsatsen har valt att använda ovan 

nämnda analysmodell då den första frågeställningen, som beskriver två olika systems 

egenskaper och plockprocess, måste besvaras för att sedan kunna jämföra systemen vid 

olika plockvolymer och därefter identifiera investeringsbehoven. Figur 4 visar hur 

författarna har valt att utforma uppsatsen. 
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Figur 4: Analysmodell (Egen illustration). 
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2.8.1 Analysmodell för jämförelse av egenskaper och plockprocess 

För att kunna analysera studiens första forskningsfråga har författarna utgått från teori 

om klassificering av plocksystem, detta för att utifrån teorin kunna identifiera de två 

olika systemen som uppsatsen behandlar. Vidare behandlar författarna teori om hur 

traditionellt orderplock ser ut för att sedan komma fram till vilka egenskaper som 

utifrån teorin är viktiga för att få ett väl fungerande orderplock och nöjdare kunder. 

Empiriinsamlingen gjordes utifrån intervjuer och observationer där fokus låg i att 

beskriva för läsaren hur de olika automatiska plocksystemen fungerar och är uppbyggda 

samt vilka egenskaper dessa har utifrån den teori som samlats in. Detta resulterade i en 

analys där författarna ställer teorin mot empirin för att först klassificera de två olika 

automatiska plocksystemen för att sedan utifrån teorin och den insamlade empirin 

analysera plocksystemens egenskaper.    

 

2.8.2 Analysmodell för scenarier 

Den analysmodell som använts för att besvara den andra frågeställningen grundar sig på 

Roos et al. (2004) teori kring att det går göra olika scenarier för en framtid som 

definieras av osäkerhet. Då egenskaper jämförs vid de olika scenarierna används empiri 

och teori från frågeställning 1, som handlar om egenskaper, för att tillsammans med 

empiri om hur systemen fungerar vid de olika scenarierna jämföra och analysera dessa.  

 

2.8.3 Analysmodell för Investeringsanalys 

Analysen för att besvara uppsatsens tredje frågeställning grundar sig delvis från 

analysen utifrån de olika utformade scenarierna från tidigare kapitel. Författarna har här 

utgått från den teori som Andersson och Funck (2017) samt Greve (2016) presenterar 

om investeringsbehov och hur återbetalningstiden kan räknas ut. Utifrån den empirin 

som samlats in vid  intervjutillfällen gällande ekonomisk data och data för plock räknar 

författarna ut återbetalningstiden för de olika scenarierna i analysen. 
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2.9 Metodsammanfattning 

 
Figur 5: Metodsammanfattning (Egen illustration). 
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3 Frågeställning 1 
I det här kapitlet besvaras den första frågeställningen: "Vilka egenskaper har 

automatiska plocksystem, såsom hissautomater och Autostore för att hantera e-

handel?" Kapitlet börjar med att redovisa relevant teori för frågeställningen för att 

sedan gå in på relevant empiri. Till sist analyseras empirin med hjälp av teorin.  

 

 
Figur 6: Disposition för kapitel 3 (Egen illustration).  

 

3.1 Teori 

I det här kapitlet redovisas teori som är relevant för att besvara den första 

frågeställningen. I kapitlet presenteras teori om orderplock, klassificering av 

orderplocksystem och egenskaper inom orderplock. 

 
3.1.1 Orderplock 

En av de viktigaste aktiviteterna inom lager är orderplock vilket också är den mest 

kritiska aktiviteten för att få ett väl fungerande lager (Van Gills, Braekers, Ramaekers, 

Depaire & Caris, 2016; Grosse & Glock, 2015; Le-Duc & de Koster, 2012). Orderplock 

kan beskrivas som en process som går ut på att hämta små kvantiteter av artiklar från en 

lagringsplats för att uppfylla en kundorder eller en uppsättning ordrar (Elbert, Franzke, 

Glock & Grosse, 2016). En plockprocess ska oftast åstadkomma en så hög servicenivå 

som möjligt. Servicenivån kan mätas genom exempelvis ledtid eller antal fel i 

leveransen. Eftersom snabbt plock av en order innebär att ordern kan skickas tidigare till 

kunden bör tiden för plock minimeras så mycket som möjligt. Orderplocksprocessen är 

den mest arbets- och tidskrävande lagerhanteringsaktiviteten. Eftersom en plockare i ett 

traditionellt plocksystem transporterar sig mellan olika artikelplatser leder det till att 

plockaren ägnar en stor del, cirka 50 %, av sin tid åt att bara transportera sig mellan 
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olika platser i lagret. Utöver tiden för förflyttningar brukar en orders plocktid även delas 

in i aktiviteter som förberedelse, sökande och plockning (de Koster et al., 2007). 

 

Figur 7: Distribution av en orderplockares tid (de Koster et al., 2007). 

 

I ett lager är orderplockprocessen den mest kostsamma processen och står ofta för över 

55% av den totala lagerkostnaden (Hsieh & Huang, 2011), vilket innebär att ineffektiva 

prestationer vid orderplock leda till höga driftskostnader för lagret men också 

otillfredsställda kunder (Elbert et al., 2016). De höga kostnaderna är mestadels på grund 

av att traditionellt plock utförs manuellt och är till stor del repetitivt arbete. Det 

vanligaste sättet att förbättra processen är därför genom att begränsa körsträckan och 

tiden vare order kräver (Tsai et al., 2008).  

 

På senare år har det skapats ett allt högre tryck på företag att utveckla och förbättra sin 

orderplockning för att få det så effektivt som möjligt. Effektivitetsförbättringar i 

orderplockning kan i allmänhet erhållas genom att automatisera plockuppgifter, dock är 

många små och medelstora företag tveksamma inför en investering i automatiska 

lösningar då investeringen oftast kostar mycket. En annan anledning till att företag 

tvekar är på grund av att de har olika typer av processer och produkter som kan vara 

säsongsbaserade. Det leder till att många företag, trots automatiska alternativ, 

fortfarande sköter orderplock manuellt (Elbert et al., 2016). 

 

3.1.2 Klassificering av orderplocksystem  

Dallari, Marchet och Melacini (2009) förklarar att det finns varierande grad av 

automatisering inom orderplock och nämner fem kategorier (se figur 8). 
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Figur 8: Klassificering av orderplockssystem (Dallari et al., 2009). 

 

Det absolut vanligaste systemet är det som av Dallari et al. (2009) benämns som 

“      -to-     ”         “   -to-     ”    R           (2009)  P     -to-parts är 

uppbyggt på att artiklarna som ska plockas ligger på sina respektive platser och 

plockaren rör sig mellan platserna, antingen till fots eller med hjälp av en truck, och 

plockar artiklarna. Nästa två klassificeringar av system är pick-to-box och pick-and-sort. 

De två klassificeringarna är lika på många sätt då zonindelning och ett transportband 

transporterar artiklarna till nästa del i processen. Den stora skillnaden mellan de två nyss 

nämnda klassificeringarna ligger i att plockarna i ett pick-to-box system plockar efter en 

order och lägger ner det i en förpackning som sedan skickas vidare till nästa zon och att 

plockarna i ett pick-and-sort system plockar en viss mängd artiklar och skickar vidare 

för paketering på en slutstation (Dallari et al., 2009).  

 

Det fjärde systemet är det som Dallari et al. (2009) kallar för parts-to-picker. Ett parts-

to-picker system transporterar artiklarna till plockarna som tar artiklarna som behövs 

och skickar tillbaka roboten till lagret. Det finns ett antal olika versioner av parts-to-

picker system som exempelvis karuseller, vertikala liftmoduler (vertical lift modules, 

eller VLM), miniloads och Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) (Dallari 

et al., 2009). Dukic, Opetuk och Lerher (2015) använder AS/RS som en synonym till 

det som Dallari et al. (2009) beskriver som parts-to-picker. Dukic et al. (2015) förklarar 

vidare att det finns ett flertal olika AS/RS system som fungerar på olika sätt men att alla 

systemen har samma mål, att eliminera plockarens behov att röra på sig. Det finns två 

typer av parts-to-picker, antingen används olika slags backar för att förvara artiklarna 
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eller så används helpallar (de Koster et al., 2007). Då artiklarna förvaras i backar 

används oftast enligt de Koster et al. (2007) begreppet miniloads. Det finns enligt Gu, 

Goetschalckx och McGinnis (2010) olika nivåer på ett miniload AS/RS system. De 

olika nivåerna är enkel, dubbel och multipel kommandocykel. Den enkla 

kommandocykeln går ut på att endast en förvaringsplats, exempelvis låda eller bricka, 

tas till plockarens plats varefter roboten väntar tills plockaren är klar innan den skickar 

tillbaka förvaringsplatsen och kommer tillbaka till plockplatsen. Därefter kan roboten 

skickas ut och hämta en ny förvaringsplats. Dubbel kommandocykel är att systemet inte 

behöver åka tillbaka till plockplatsen efter att ha lämnat av en förvaringsplats utan åker 

direkt från den avlämnade och hämtar en ny. Vad multipel kommandocykel är varierar 

mellan system men kan generellt beskrivas som att det hämtar ett flertal 

förvaringsplatser på samma gång och att den även kan lämna tillbaka ett flertal 

förvaringsplatser på samma gång (Gu et al., 2010; de Koster et al., 2007).  

 

3.1.2.1 VLM 

Vertikala liftmoduler, hädanefter benämnt VLM, fungerar genom att artiklarna placeras 

på brickor som sedan hissas in i ett hissystem. Även inom VLM finns enkel, dubbel och 

multipel kommandocykel. Det vanligaste är att VLM system är uppbyggda efter en 

dubbel kommandocykel då brickan placeras på ovansidan av systemet, även kallat 

hissen, för att sedan åka ner till operatören. Operatören tar därefter artiklarna som den 

behöver för att skicka tillbaka hissen in i VLM-systemet. Hissen lämnar därefter av 

brickan och tar ner nästa bricka till plockaren. Ett sätt att använda en multipel 

kommandocykel inom VLM-system är genom att ha en bricka undertill, utöver den 

redan befintliga brickan som är på ovansidan av systemet, vilket gör att hissen kan 

hämta den redan använda brickan och lämna av en ny i samma rörelse. Att använda sig 

av en multipel kommandocykel inom VLM-system är tidssparande eftersom det 

minimerar tiden då operatören behöver vänta på att hissen ska hämta en ny bricka. 

Eftersom en ny bricka bli tillgänglig samtidigt som den gamla försvinner, leder det till 

att den tiden som roboten tar på sig att lämna av den gamla brickan och hämta den nya 

är samma tid som plockaren använder för att plocka artiklarna på brickan (Dukic et al., 

2015).  
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Figur 9: VLM (Dukic et al., 2015) 

 

3.1.2.2 Miniloads 

Miniloads är ett system som använder sig av trånga plockgångar där lagringen liknar 

traditionellt plock. Skillnaden mellan ett miniload-system och ett traditionellt plock 

ligger i vad som körs i plockgångarna. I ett traditionellt plock används breda 

plockgångar med plats för två stora truckar där plockarna kör runt i lagret och hämtar 

artiklarna på plockplatserna. Med ett miniloads-system används istället robotar i 

plockgångarna för att hämta backar. När backarna är hämtade läggs de ut på ett löpande 

band. Backarna transporteras på det löpande bandet, som i figur 10 kallas för conveyor, 

till rätt plockstation där de sedan placeras på ett buffertband. Backarna ligger på 

buffertbandet tills dess att det är deras tur att bli plockade av operatören. Operatören står 

på en fast plockplats och matar bara fram backarna, tar rätt mängd artiklar och skickar 

vidare backen tillbaka ut på det löpande bandet för att sedan åka tillbaka in på rätt 

lagerplats igen (Claeys et al., 2016).  

 

Det finns ett flertal fördelar och nackdelar med miniload jämfört med traditionella 

lagersystem. De största fördelarna enligt Claeys et al. (2016) är förmågan att hantera 

och hämta gods från multipla ordrar på samma gång, att det är ett robust system samt en 

bra förvaringslösning. Den största nackdelen med systemet är det stora löpande bandet 

som krävs för att få backarna och därmed artiklarna till rätt plockplats. Det löpande 

bandet och plockstationer tar i vissa fall upp en större plats än vad förvaringsdelen i 

miniload-systemet gör (Claeys et al., 2016). 
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Figur 10: Miniload (Claeys et al., 2016) 

 
3.1.3 Egenskaper inom orderplock 

Inom orderplock finns där ett antal delar, eller egenskaper, som är extra viktiga att kolla 

på. Plockeffektiviteten är en av de egenskaper som är den största kostnadsdrivaren inom 

lagerhållning.  

 

3.1.3.1 Effektivitet 

Effektivitet är enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) ett uttryck för i vilken utsträckning 

företaget lyckas uppnå ett mål i förhållande till resursanvändning. Företag som 

uppfyller sina mål har oftast en hög effektivitet. Ax, Johansson och Kullven (2015) 

förklarar att effektiviteten utgörs av ett förhållande mellan inflödet och utflödet, det vill 

säga värdet av de resurser som satts in samt de prestationer som gjorts för att 

åstadkomma resultat och vad som har åstadkommits. Ett företags totala effektivitet 

utgörs av två viktiga faktorer, både inre- och yttre effektivitet. Inre effektivitet syftar till 
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att göra saker rätt, vilket innebär hur företaget ur ett internt perspektiv hushåller med 

sina resurser. Den yttre effektiviteten rör företagets relationer till sin omvärld och 

handlar om att göra rätt saker. Ur ett långsiktigt perspektiv bör företaget ha höga värden 

på båda komponenterna för att överleva. På kort sikt kan ett företag pressa fram en hög 

effektivitet genom att utnyttja befintliga resurser maximalt men att det kan bli ett hot 

mot den framtida effektiviteten. På lång sikt är utveckling och förnyelse viktig för 

företag, därför bör det finnas lediga resurser även på kort sikt för att en framtida 

effektivitet ska kunna säkerställas (Ax et al., 2015).  

 

Inom lager används begreppet plockeffektivitet flitigt. Plockeffektivitet inom 

traditionellt plock mäts enligt Choy et al. (2017) som antal enheter plockade per 

tidsenhet. I de flesta fall mäts det som antal plockade kollin per timme. 

Plockeffektiviteten är den ackumulerade summan av alla processer inom plocket. 

Plockeffektiviteten är med andra ord beroende av alla delprocesser som sker inom 

plockprocessen. De olika processerna kan vara exempelvis förpackning av artiklar, 

transport mellan plockplatser eller utskrivning av nya ordrar (Choy et al., 2017).  

 

3.1.3.2 Flexibilitet inom lager 

Flexibilitet är ett brett och komplext begrepp och kan definieras som ett företags 

anpassningsförmåga till förändrade förutsättningar. Två mycket närstående begrepp är 

tid och flexibilitet. Att arbeta med kortare tider leder i de flesta fall också till en ökad 

flexibilitet. Att snabbt och effektivt kunna reagera på aktuell information är ytterst 

viktigt och innebär att tid är en väldigt viktig dimension då man talar om flexibilitet. Att 

ha förmågan att reagera på information innebär att snabbt kunna anpassa sig till nya 

kunder och aktuella förutsättningar. Ett motiv som är viktigt för att prioritera flexibilitet 

är att utveckla en förmåga att parera istället för att planera. En central förutsättning för 

att utveckla förmågan till flexibilitet är användningen av tid, och verktygen är 

framförallt nytänkande och ständiga förändringar i många små steg (Storhagen, 2011).  

 

Ur ett företagsperspektiv finns det fler olika dimensioner av begreppet flexibilitet. 

Marknadsflexibilitet och leveransflexibilitet är två av dimensionerna. 

Marknadsflexibilitet innebär hur väl ett företag kan anpassa sig till förändrade 

marknadsmässiga förutsättningar gällande till exempel förmågan att möta volymmässigt 

svängningar på marknaden. Den mest klassiska dimensionen av flexibilitet inom 
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logistiska sammanhang är leveransflexibilitet som innebär förmågan att tillgodose 

efterfrågan från kunder inom en given tidsrymd (lagertillgänglighet) men också hur 

snabbt man kan leverera (leveranstid).   

 

Flexibilitet påverkas av ett antal viktiga faktorer bland annat människor, maskiner och 

information. Människan är oftast oerhört flexibel, men kan begränsas gällande fysisk 

kapacitet och krav på arbetsmiljö. Maskiner blir allt mer flexiblare men det gäller 

fortfarande inom ramen för sina yttre gränser, det vill säga ställs det krav på maskinen 

som hamnar utanför den yttre gränsen är maskinen i värsta fall inte användbar alls. För 

att få bra flexibilitet är information en viktig faktor. Information bör delas snabbt men 

ska också vara användbar och tillgänglig (Storhagen, 2011).  

 

3.1.3.3 Driftsäkerhet 

Ett systems driftsäkerhet kan beskrivas som dess förmåga att ge hög effekt vid fel, 

störningar och begränsade underhållsresurser som påverkar systemets 

prestationsförmåga. Med andra ord innebär driftsäkerhet hur länge ett system kan ge 

hög prestation utan att behöva stängas ner och fixa problemen som uppstått (Johansson, 

1997). Driftsäkerhet handlar även om hur ofta fel inträffar och karaktäriseras oftast 

enligt Bergman och Klefsjö (2012) av två viktiga begrepp, tillförlitlighet och 

tillgänglighet. 

 

Tillförlitlighet               “                   u        u    u                 

             u        u                             . Uttr                            

           u                                                ” (Abrahamsson, 2011, ss 

52).  

 

Tillgänglighet                “S                            u                     

    u                                                        ,             ” 

(Abrahamsson, 2011, ss 52). 

 

Bergman och Klefsjö (2012) förklarar att en enhets driftegenskaper bestäms av 

underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Underhållsmässighet innebär hur lätt det är 

att upptäcka, lokalisera och avhjälpa fel på en enhet samt hur lång tid det tar innan 

problemet kan åtgärdas. Underhållssäkerhet innebär förmågan att tillhandahålla de 
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resurser som erfordras för underhållet exempelvis utbildad underhållspersonal, service, 

reservdelar med mera.  

 

3.2 Empiri 

I den här delen finns all relevant empiri för att kunna besvara den första 

frågeställningen. Empirin är uppdelad i två delar där den första delen beskriver 

Welands hissautomater. Den andra delen beskriver Element Logics Autostore.  

 

3.2.1 Weland Lagersystem AB - Hissautomater  

Mikael Svensson, säljare på Weland Lagersystem AB (170322) beskriver Welands 

hissautomater som ett driftsäkert, effektivt och väldigt flexibelt system. Flexibiliteten 

kommer till stor del från att Weland tillverkar sina egna hissautomater och har därmed 

möjligheten att kundanpassa systemen i stor utsträckning. Weland är beläget i Gislaved, 

där även hissautomaterna tillverkas. Hissautomaterna är därmed helt svensktillverkade 

och har en kort leveranstid, cirka sex till åtta veckor för en standardautomat. 

 

3.2.1.1 Övergripande om hissautomater 

Det finns tre olika standardversioner av hissautomaterna utöver de kundanpassade. De 

olika versionerna är Compact lift, Compact twin och Compact double deep. Compact 

lift är den enklaste varianten, som klarar av både större och mindre artiklar. Den 

använder sig av en enkel hiss som plockar en bricka i taget varpå den väntar vid 

plockposition för att sedan köra tillbaka brickan in i hissautomaten. Processen 

återupprepas sedan tills ordern är klar. Compact twin är det systemet som Svensson 

(170322) menar är det mest effektiva för småplock. Anledningen till detta är då compact 

twin är den snabbaste hissautomaten. Hissen hämtar en ny bricka samtidigt som 

operatören har en bricka i plockposition. Compact double deep fungerar på samma sätt 

som en Compact twin, samtidigt som den har dubbla plockbrickor vilket gör att 

automaten är dubbelt så djup och därmed utnyttjas golvytan mer effektivt. Samtidigt 

som golvytan utnyttjas mer effektivt tar det längre tid då hissen ibland måste plocka den 

innersta brickan, vilket är tidskrävande eftersom den då måste plocka ut båda brickorna 

för att sedan lägga tillbaka den som ej behövs. Svensson (170322) påpekar att det är 

viktigt med ett bra flöde till och från hissen, bara automaten i sig gör inte lagret 

effektivt.  
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Figur 11: Olika typer av hissautomater (Weland, 2017). 

 

Weland beräknar att i tre hissautomater som står på en yta av cirka 35 till 40 m² få in 

artiklar som annars skulle ha krävt en yta på cirka 400-500 m² om de skulle ha stått 

tillgängliga för plock i ett traditionellt lager. Det ger en ytbesparing på ungefär 90 %. 

Det sker främst genom att truckgångarna till stor del försvinner då operatörerna inte 

längre behöver åka till artiklarna utan istället kommer artiklarna till operatörerna. 

Svensson (170322) menar även att många företag kan räkna hem investeringen enbart 

genom ytbesparingen som sker. Det gäller främst producerande företag då det ger mer 

utrymme för tillverkning. Det leder även till att den vanligaste kunden för 

hissautomaterna är just producerande företag som använder dem till lagring för 

producerade artiklar. Det används även för lagring av förbrukningsinventarier eller 

förråd för exempelvis maskinverktyg. Maskinverktyg och liknande artiklar kräver inte 

lika hög plockeffektivitet utan lagras till största del i hissautomater för att få bättre 

ordning och för att få bättre användning av ytan. Då de inte används lika frekvent 

använder företag oftast Compact double deep då den har en större lagringskapacitet än 

de övriga två (Svensson, 170322). 

 

Eftersom det inte finns någon standardhöjd byggs alltid hissautomaterna utifrån de 

förutsättningar som finns på företaget vilket gör att de flesta hissautomater är delvis 

kundanpassade. Svensson (170322) nämner dock att den högsta hissen som de har byggt 

är 16 meter, vilket också är maxhöjden. Vidare förklarar han att hissautomaterna blir 

mer kostnadseffektiva ju högre de är, detta då öppningen och hissen kostar lika mycket 

oavsett höjd, men vid en högre höjd sprids kostnaden ut över en större volymkapacitet. 

Det leder till att de tre första meterna är de dyraste. Det går att bygga ut en hissautomat, 

dock är det ingenting som Svensson (170322) rekommenderar då kostnaden blir högre 

jämfört med att köpa en hög hissautomat från början. Vid ombyggnad ligger även 

hissautomatens drift nere, vilket minskar både lagrings- och plockkapaciteten och kostar 
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företaget pengar. En ytterligare begränsning som är värd att ha i åtanke är att maxvikten 

på 50 ton för Compact lift och Compact twin samt 100 ton för Compact double deep 

inkluderar hissens egna vikt, som är fördelad på åtta fötter. Även brickorna har en 

viktbegränsning, som dock är anpassningsbar efter kundens önskemål. Kunderna kan 

välja mellan 300 kg, 500 kg eller i vissa fall en specialbyggd bricka. Det är oftast inte 

antalet artiklar som begränsar hur mycket som får plats på en bricka, utan just vikten 

och volymen. För att plocket ska vara effektivt krävs det att operatören ska kunna lyfta 

ut artikeln utan lyfthjälp, alltså bör inte artiklarna vara för tunga. Är artiklarna för stora 

och otympliga tar de mycket plats och plocket blir långsamt samtidigt som 

hissautomaten rymmer ett färre antal artiklar (Svensson, 170322).  

 

Hissautomaterna är väldigt anpassningsbara och kan placeras på valfri plats i, eller till 

och med utanför, en byggnad. Det går även att bygga en hissautomat över flera våningar 

och ha mer än en öppning för inlastning eller plock i maskinen. Det gör att inlastning 

och plock kan ske på olika sidor av hissautomaten eller på olika våningar i byggnaden. 

Ett exempel på ett företag som använder hissautomater över två våningar är Ullared som 

förvarar sina dvd-filmer och cd-skivor där de har inlastning på marknivå för att sedan 

mellanlagra artiklarna i hissautomaten och därefter plocka ut artiklarna två plan upp. 

Det vanligaste är dock att både plock och inlastning sker genom samma öppning. Därför 

är det viktigt att planera när inlastning kan ske för att kunna plocka effektivt under en 

hel dag. Svensson (170322) förklarar att många företag väljer att fylla på med artiklar i 

hissautomaterna på slutet av dagen. Detta görs för att plocket ska kunna börja effektivt 

dagen efter. Det går inte att ha både plock och inlagring samtidigt vid samma öppning. 

Ett alternativ för företag som har plock dygnet runt och därmed inte kan ta paus för att 

ha inlagring är att ha två öppningar på samma hissautomat, en på framsidan och en på 

baksidan. Även med den här lösningen finns det dock en risk att någon får vänta då 

hissautomaten inte kan lagra in och plocka samtidigt. Det kan skapa en konflikt om vad 

som bör prioriteras (Svensson, 170322).  

 

Svensson (170322) förklarar att en av de viktigaste egenskaperna för alla typer av 

automatiska plocksystem är driftssäkerhet. Vid ett driftstopp är artiklarna låsta i 

hissautomaten och därmed kan inte plock ske. Därför jobbar Weland mycket med att ha 

ett så driftsäkert system som möjligt. Driftstopp sker väldigt sällan och en hissautomat 

från Weland har en genomsnittlig tillgänglighet på över 99 %. Både Svensson (170322) 



  
 

37 

och lagerchefen på Getinge, Jonas Sandman (170411) menar att när ett driftstopp väl 

sker är det till 90 % av gångerna möjligt att lösa via telefonsupport. De resterande 10 % 

av driftstoppen löses oftast inom några timmar, dock regleras inställelsetiden genom 

avtal. Ett exempel på hur lång inställelsetid som Weland har är Electrolux i Ljungby, 

där avtalet stipulerar en inställelsetid på två timmar. Det är dock vanligt att det sker mer 

driftstopp i början direkt efter installation, detta beror på att användarna är ovana vid 

systemet och mycket handhavandefel uppkommer därmed. Svensson (170322) menar 

att livslängden för hissautomaterna är svår att definiera, men en ekonomisk livslängd på 

20 år kan antas, då den första hissautomaten som Weland levererade år 1999 fortfarande 

är i drift. 

  

3.2.1.2 Orderplockprocessen med twin-system 

Svensson (170322) nämner att det mest effektiva lagersystemet som Weland erbjuder 

för småplock är Compact store, som fungerar genom att Weland kopplar upp sig mot 

det befintliga affärssystemet. När företaget får in ordrarna i sitt affärssystem skickas de 

direkt vidare till hissautomatens WMS-system. Artiklarna plockas sedan och 

återrapporteras till affärssystemet och på så sätt behöver inte ordrarna läggas in manuellt 

i hissautomatens WMS-system och processen blir mer effektiv.  

 

Det finns två olika sätt att plocka med en Compact twin hissautomat. Det första sättet är 

genom att hantera en order i taget, vilket ger en plockeffektivitet på 100-250 orderrader 

i timmen per operatör. Det andra alternativet är att hantera ett flertal ordrar åt gången 

och använda s          S        (170503)            “ u -to-     ”               

plockeffektivitet på 450-1500 orderrader i timmen. Det företag som i dagsläget är mest 

effektiva i sitt användande av en Compact twin är Ur&Penn med 1100 orderrader i 

timmen per operatör.  

 

Ett plock med Compact store lagersystem på en Compact twin sker enligt följande 

process, från det att ordern visas på skärmen tills dess att ordern är plockad 

(Observation, 170411). 

 

1. Plockdisplayen visar att det finns en order att plocka och operatören godkänner 

detta.  

2. Hissautomaten hämtar brickan till operatören. 
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3. Operatören får all nödvändig information på plockdisplayen, såsom 

artikelnummer, antal artiklar som ska plockas, var på brickan artikeln finns och i 

vilken låda det ska plockas. Operatören får även en siffra på plockdisplayen, 

som visar i vilket fack som artiklarna ska plockas från, då hissautomaten oftast 

är två rader djup.  

 

            Figur 12: Plockdisplay (Observation, 170411). 

 

4. När brickan är framme lyser en LED-list upp på en viss del av brickan för att 

visa vilken rad som artikeln ligger i. På ledlisten syns även en siffra som visar 

vilket fack i raden som artiklarna ska plockas från. 

 

            Figur 13: LED-list samt siffra (Weland, 2017) 

5. Operatören börjar plocka samtidigt som hissen förbereder nästa bricka.  

 

Efter det femte steget beror processen på om operatören hanterar en eller flera ordrar 

samtidigt. Om operatören hanterar en order i taget läggs artiklarna ner i en låda som 

återfinns bakom operatören. Därefter trampar operatören på en fotpedal för att kvittera 

plocket och därefter antingen få fram nästa artikel på brickan eller nästa bricka. Om ett 

flertal ordrar hanteras samtidigt ser dock processen annorlunda ut och innehåller 

processen även steg sex och sju (Svensson, 170322). 
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6. Bakom operatören finns ett ställage med lådor. För att hjälpa operatören med att 

veta vilken låda som artiklarna ska till lyser en lampa på ställaget intill rätt låda 

(se figur 13). Vid lampan finns det en likadan siffra som på hissautomaten där 

antalet artiklar som ska i lådan står. När operatören har lagt i rätt mängd artiklar 

i lådan trycks lampknappen in och ordern går vidare. När operatören har släckt 

alla lampor kan processen fortsätta till nästa bricka. Processen med ställaget och 

                   u              “ u -to-     ”  

 

            Figur 14: Ställage (Weland, 2017) 

7. När alla artiklar till de olika ordrarna är plockade börjar processen om med en ny 

uppsättning lådor.  

 

3.2.1.3 Compact twin och dess egenskaper 

Weland är ensamma på den svenska marknaden med en twin-funktion. Det finns ett 

flertal fördelar med ett twin-system gentemot de övriga två. Den främsta fördelen är 

dess snabbhet, som den får genom möjligheten att hantera två brickor åt gången 

samtidigt som det har alla brickor tillgängliga utmed hisschaktet. Utöver snabbheten gör 

även twin-systemet att brickor kan lagras längre ner i hissautomaten på grund av att de 

kan plockas på undersidan av hissen. Med twin-systemet minimeras väntetiden då 

hissen hämtar en ny bricka när operatören tar artiklar från den första brickan. Att 

minimera väntetiden är inte bara viktigt ur en ekonomisk synpunkt utan det kan också 

vara påfrestande för operatören att behöva vänta mellan varje bricka. Hissautomaten ger 

även en mer ergonomisk plockprocess då plockhöjden alltid är på samma nivå, cirka 90 

cm över golvnivå, vilket är den genomsnittliga nivån som en person är van att jobba på. 

Det går att använda en utdragsenhet för att ändra plockhöjden, dock bara till det lägre. I 

genomsnitt krävs det en operatör per två hissautomater med twin-system (Svensson, 

170322).  
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Det finns tre olika standardstorlekar på brickan där den största är 3656 mm bred och 

820 mm djup. Höjden är justerbar med 25 mm intervall från 75 mm till 500 mm i alla 

systemen. Det finns dock en klar begränsning med twin-systemet då brickan som 

placeras på undersidan av hissen har en begränsad höjd för artiklarna. Maxhöjden på 

artiklar i en hissautomat med twin-system är 350 mm. Då småplock såsom kläder, skor, 

skruvar, parfym och andra småartiklar oftast är lägre än 350 mm är det inget hinder att 

lagra i hissautomater. Den vanligaste och smidigaste designen på en bricka är att ha 

artiklarna i kartonger som utgör olika fack. Företaget kan själv välja hur stora och hur 

många kartonger de vill ha på varje bricka, för att anpassa brickan för artiklarna 

(Svensson, 170322).  

 

 

Figur 15: Avdelning av brickor med metall (Observation, Getinge, 170411). 

 

Figur 16: Avdelning av brickor med kartong (Weland, 2017). 

 

3.2.2 Element Logic Sweden AB - Autostore  

Jacob de Leur, säljare på Element Logic Sweden AB (170331) beskriver Element 

Logics automatiska lager- och plocksystem, Autostore som ett flexibelt, snabbt och 

väldigt effektivt system. Flexibiliteten kommer till stor del från att det inte finns någon 

standardlösning för Autostore utan Element Logic anpassar varje system efter 

kundbehov och utifrån förutsättningarna på lagret. 
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3.2.2.1 Övergripande om Autostore 

De Leur (170331) förklarar att Autostore är uppbyggt av tre viktiga komponenter, 

backar, robotar samt stationer för både plock och inlagring. Utöver de tre 

standardkomponenterna krävs ett metallskelett där backarna placeras och robotarna 

färdas på, den så kallade griden. Alla delarna kopplas ihop med den svarta lådan, som är 

hjärnan för hela systemet. Den svarta lådan är ett WCS som kopplar ihop företagets 

WMS med Autostore och är helt webbaserat. Den styr robotarna då robotarna inte själva 

vet vad som finns i backen, utan bara får order om vilken back som ska hämtas och var 

den ska placeras. Det enda som robotarna vet är om en back är tom eller inte. 

Möjligheten finns även att låta Element Logic styra hela systemet med hjälp av deras 

WCS. De Leur (170331) påpekar att ett plock inte automatiskt blir effektivt bara för att 

Autostore installeras utan menar även att övriga processer i lagret måste fungera väl. 

Exempelvis kan plocket vara snabbt och effektivt, men hanteras inte de plockade 

artiklarna effektivt efter att ha kommit ut från Autostore uppstår istället en flaskhals vid 

nästa steg i processen. Därför rekommenderar de Leur (170331) även att ett företag bör 

köpa till ett bansystem som transporterar artiklarna genom lagret, från plockplatsen till 

utlastningen. 

 

Vidare förklarar de Leur (170331) att det inte finns någon standardlösning för 

Autostore, då alla lösningar är skräddarsydda för att passa både kundens lokaler, behov 

och artiklar. De olika standardkomponenterna har olika egenskaper och funktioner i 

systemet men även bansystemet är en viktig del av helhetslösningen, vilket gör att de 

kan förklaras separat. 

 

Backar 

I ett Autostore-system ligger backarna direkt på golvet och är staplade på varandra 

vilket gör att vikten naturligt sprids ut över hela ytan. Det är dock väldigt viktigt att 

golvet är helt slätt då hela systemet bygger på hög precision. Då det är vanligt 

förekommande att äldre lager lutar något kan golvet spacklas om för att få en slät och 

rak yta. Då utför Element Logic kontroll och mätning av golvytan för att säkerställa att 

allting kommer att fungera som tänkt. De Leur (170331) förklarar att backarna är till för 

att förvara artiklarna i Autostore. Därmed är det viktigt att artiklarna passar i backen, 

som är 600x400x310 mm i invändiga mått. Då backarna är gjorda av hårdplast är det 

även viktigt att artiklarna inte överskrider maxvikten per back, som är 30 kg.  
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Autostore är gjort för att ha en maxhöjd på 16 backar vilket kräver en takhöj på cirka sju 

och en halv meter. Då backarnas mått är fasta och inte går att ändra kan företag istället 

sätta en avdelare i form av exempelvis en wellpapp-skriva för att dela av backen i två, 

fyra eller åtta olika delar och på så sätt få ner mer än en artikelsort i backen. För att 

underlätta för operatören vid avdelad låda är även systemet utformat genom att det på 

pekskärmen visas vilken del i backen som ska plockas (de Leur, 170331).  

 

 

Figur 17: Avdelning av back (Observation, 170331). 

 

Figur 18: Plockskärmen vid full låda (Observation, 170331). 
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Rototar 

 

Figur 19: Robot (Element Logic, 2017). 

 

En robot är uppbyggd i två delar, den bakre delen där batteriet, motorn och hjulen sitter, 

och den främre delen som hanterar backarna genom att lyfta upp dem samt förvara 

under transport till och från portarna. På varje sida av den bakre delen sitter det två hjul 

vilket kan ses på figur 19, detta möjliggör för roboten att köra både lodrätt och vågrätt 

över griden och kan nå en topphastighet på cirka 30 kilometer i timmen. På grund av att 

endast den bakre delen av roboten har kontakt med griden, har merparten av robotens 

vikt på 150 kg placerats i den bakre delen. Detta för att få bra balans även då roboten 

hanterar backarna (de Leur, 170331). 

 

Så länge som en robot har en order att hantera är den aktiv och kör runt på griden. Om 

en robot däremot inte har någon order och blir stillastående, åker den automatiskt 

tillbaka till laddningsstationen efter en minut. Det görs då robotarna har en begränsad 

batteritid på cirka åtta timmar. Även om alla robotarna laddas under natten och därmed 

är fulladdade när plocket börjar på morgonen kan en arbetsdag vara längre än åtta 

timmar, vilket gör att robotarna passar på att ladda när chansen ges (de Leur, 170331).  

 

Portar 

Det finns två olika sorters portar för Autostore, inlastningsport och plockport, och dessa 

två placeras oftast på olika sidor av Autostore då de har olika funktioner. 
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Inlastningsportar är där inlastning av artiklar in i Autostore sker. Det sker genom att 

roboten hämtar tomma backar som operatören fyller på med nya artiklar. Vid 

exempelvis lågfrekventa artiklar kan operatören göra en påfyllnad. Det sker genom att 

en robot hämtar en halvfull back och operatören sedan fyller backen varpå roboten 

lägger tillbaka backen i systemet. Det görs dock extremt sällan med högfrekventa 

artiklar då det skulle bli alltför tidskrävande att fylla på en halvfull back. Istället väntar 

företaget tills backen är tom och fyller därefter på med nya artiklar. Plockporten är den 

port som operatörerna plockar artiklarna vid för att sedan behandla och skicka iväg en 

order. Vid plockporten har operatören en plockhöjd på cirka 1 meter för att få en så 

ergonomisk arbetsmiljö som möjligt. Eftersom en back kommer upp vid plockporten 

med förinställd millimeterprecision går det inte att ändra höjden på plockplatsen. 

Plockhöjden är mer anpassad för längre personer då det är lättare att kompensera 

plockhöjden för kortare personer genom exempelvis en utdragsenhet att stå på och 

därmed höja operatören (de Leur, 170331).  

 

Vid alla portar finns en pekskärm, en skrivare för både etiketter och A4 samt en 

streckkodsläsare. Trots det finns en klar skillnad mellan en plockport och en 

                                      “         ”                     u p och ner genom 

porten av robotarna, samtidigt som en inlastningsport endast har ett hisschakt. 

Inlastningsporten fungerar genom att en robot hissar ner en back, som sedan 

transporteras ut till inlastningspositionen. Därefter hanteras backen, genom att 

operatören antingen inventerar, fyller på eller plockar artiklar. När operatören är färdig 

med backen skickas den tillbaka till hisschaktet igen, varpå roboten plockar upp backen 

och lägger tillbaka den in i Autostore. Inlastningsporten kan även användas vid 

returhantering då det är lätt att fylla på backar med ett fåtal artiklar. På grund av att 

endast en back kan hanteras åt gången vid inlastningsporten används endast en robot per 

port. När en operatör är inloggad på en inlastningsport är en robot låst till den porten (de 

Leur, 170331). Det leder även till någonting som observerades vid observationstillfället 

(170331), nämligen att en operatör hade glömt att logga ut från en inlastningsport och 

det stod en robot och väntade på order ovanför porten. Anledningen till att roboten inte 

åker och laddar efter en minut är på grund av att inlastningen räknas som en aktiv 

process (de Leur, 170331). 

 

Plockporten är lite mer avancerad än inlastningsporten och kan hantera en större mängd 
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backar. Den stora skillnaden mellan de olika portarna består av att plockporten har 

separata in- och utflöden då den har två hisschakt, ett för tillförsel och ett för 

avlägsnande av backar. För att kunna hantera två hisschakt åt gången har plockporten en 

karusell som fungerar genom att rotera backarna från tillförsel till plockposition och 

därefter från plockposition till avlägsnande. Runt plockporten finns det ett antal externa 

delar som underlättar och förenklar plocket. Det finns bland annat en vagn där 

kartongerna ligger i och en korg med fyllningsmaterial i form av bubbelplast 

(Observation, 170331).  

 

 

Figur 20: Plockport med två hisschakt (Observation, 170331). 
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Figur 21: Skrivare och kartonger vid plockstationen (Observation, 170331). 

Bansystem 

Ett bansystem används för att effektivisera plockprocessen ytterligare eftersom onödig 

hantering av färdiga ordrar elimineras genom att ta bort den mänskliga transporten. 

Istället för att en truckförare ska hämta ordrarna och sedan sortera dem manuellt vid 

utlastningen transporteras ordrarna direkt från plockstationen, vidare genom ett 

bansystem och därefter sorteras de och hamnar på rätt del i utlastningen (de Leur, 

170331).  

 

Ett bansystem är oftast direkt kopplat till plockstationerna och innebär att när operatören 

är klar med en order transporteras denna direkt från plockporten vidare genom ett 

bansystem till utlastningen. Bansystemet kundanpassas alltid och kan byggas på två sätt. 

Det ena sättet är att bansystemet byggs på markhöjd och går till utlastningen. Detta sätt 

kan dock innebära att framkomligheten påverkas då det inte går att ta sig igenom 

bansystemet för en truckförare eller operatör. Det andra sättet är att bygga bansystemet 

på högre höjd i lagret vilket görs möjligt genom att använda en slags hiss som hissar 

upp de färdiga ordrarna strax efter plockstationen och därefter hissas ner vid utlastet. 

Det görs för att på så sätt frigöra golvytan och plockgångarna. Det finns ett antal tillval i 

bansystemet som kan förenkla processen ytterligare. Exempelvis kan streckkodsläsare 
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användas för att sortera paket till rätt utlastningsdel eller för att kontrollera ordrarna (de 

Leur, 170331).  

 

 

Figur 22: Bansystemet vid plockstationen (Observation, 170331). 

 

Figur 23: Bansystemet bakom plockportar (Observation, 170331). 
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Figur 24: Scannern i bansystemet (Observation, 170331). 

 

Figur 25: Bansystemet längst med taket och hissen (Observation, 170331). 
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Figur 26: Utlastning med sorteringscentral (Observation, 170331). 

 

3.2.2.2 Orderplockprocessen med Autostore 

Plockprocessen börjar så fort som en operatör loggar in i systemet vid en plockport och 

slutar när en order är placerad vid utlastningen i lagret. Ett vanligt plock med Autostore 

och transport till utlastningen är förklarat nedan (Observation, 170331). 

 

1. Operatören loggar in vid en plockstation och väljer att starta plock. 

2. Operatören får därefter upp en order samt vilken typ och storlek på kartong som 

ordern kräver på pekskärmen vid plockstationen samtidigt som robotarna börjar 

hämta backarna.  

3. Operatören godkänner ordern och får upp information om vad som ska plockas 

och antal artiklar som ska plockas i den första backen.  

4. Operatören viker den kartong som denne fått information om samtidigt som den 

första roboten hissar ner den första backen vid plockporten för att sedan fortsätta 

med processen att hämta backar.  

5. Backen roterar till plockposition.  

6. Operatören får upp backen i plockposition och tar det antal av artikeln som 

skärmen visar och lägger artiklarna i kartongen. Utöver antalet artiklar som ska 

plockas står även antalet artiklar som är kvar i backen.  

7. Ser operatören inget saldofel godkänner denne artikeln genom att trycka på 

pekskärmen. 
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Vid den sjunde delen i processen kan ett antal olika saker ske. Vid plock kan saldofel 

ske, exempelvis att backen är tom och det enligt systemet ska finnas artiklar i backen. 

Händer det kan felet åtgärdas direkt genom att välja inventering istället för att 

godkänna. Det kan även vara tvärtom, att systemet säger att backen är tom efter plocket 

och vill att operatören ska godkänna detta. Antingen godkänner operatören detta om 

backen är tom, eller får operatören fylla i rätt saldo manuellt på pekskärmen 

(Observation, 170331; Lundén, 170331).  

 

Efter den sjunde i processen finns det två sätt som en order kan gå. Är ordern färdig 

hoppas steg åtta över och operatören godkänner ordern direkt (Observation, 170331; 

Lundén, 170331). 

 

8. Har en order artiklar i mer än en back fortsätter processen genom att nästa back 

roteras in till plockposition. Processen ser likadan ut och operatören plockar de 

artiklar som står på skärmen och godkänner artiklarna. Processen fortsätter tills 

ordern är färdig.  

9. När ordern är godkänd skrivs en orderspecifikation och en etikett med streckkod 

ut automatiskt. Operatören sätter på ett lock på kartongen och klistrar på 

etiketten och lägger därefter orderspecifikationen i en plastficka som klistras på 

kartongen. Därefter trycker operatören på en knapp vid bansystemet där 

kartongen ligger under plock, vilket gör att kartongen åker vidare på 

bansystemet.  

10. Kartongen åker under en streckkodsläsare som är placerat på bansystemet (se 

figur 24) som kontrollerar ytterligare en gång att ordern stämmer. Här väljer 

även systemet ibland ut ett antal ordrar för stickprovskontroll. 

11. Kartongen åker vidare till en hiss i bansystemet som hissar upp kartongen till 

den andra delen av bansystemet som transporterar kartongen till utlastningen.  

12. Kartongen åker ner med en hiss till ett sorteringsband där den sedan sorteras för 

utlastning.  

 

3.2.2.3 Autostore och dess egenskaper 

Autostore är ett väldigt kompakt system, även i lager där höjden överskrider Autostores 

maxhöjd på sju och en halv meter. De Leur (170331) menar att Autostore, trots sin 
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begränsade höjd, ändå är mer kompakt än andra system upp till en lagerhöjd på cirka 15 

meter. Det gör att en stor lageryta som tidigare använts för plock därmed frigörs och en 

stor del av plocket kan ske på en liten yta. Den frigjorda ytan kan användas mer 

effektivt till de artiklar som inte läggs i Autostore (de Leur, 170331).  

 

De Leur (170331) menar att även om en artikel är så pass stor att det bara får plats en 

artikel per back kan det ändå vara mer fördelaktigt att lägga in den i Autostore än att ha 

den på en separat hyllplats. Detta då vissa ordrar annars kan behöva omförpackas i en 

annan del av lagret vilket leder till dubbel hantering. Artiklarna bör hanteras så får 

gånger som möjligt, helst endast två gånger, en gång vid inlastning och en gång vid 

plock (de Leur, 170331).  

 

Vidare förklarar de Leur (170331) att det finns ett antal egenskaper som förbättras med 

hjälp av Autostore, däribland inventering, flexibilitet, effektivitet och driftsäkerhet.  

 

Anledningen till att inventeringen förbättras menar de Leur (170331) är på grund av att 

det sker en löpande inventering, som redan är nämnt i plockprocessen. Det går även att 

göra en inventering vid inlastningsporten där en operatör hämtar ner en back och 

kontrollerar att saldot i backen stämmer med det som systemet säger. Det görs oftast 

med lågfrekventa artiklar som har legat i systemet länge då det är svårare att upptäcka 

saldofel då artiklarna är just lågfrekventa och därmed inte kontrolleras lika ofta. 

Inventeringen görs oftast inte då plocket är som mest aktivt då de lågfrekventa artiklar 

ligger långt nere i Autostore och därmed kan ta upp till fem minuter för en robot att 

gräva fram. Det vanligaste är att inventeringen schemaläggs som ett vanligt plock, det 

vill säga att robotarna i förväg gräver fram de backar som operatören vill inventera för 

att sedan köra dessa till inlastningsporten (de Leur, 170331). 

 

Flexibilitet 

En annan egenskap som de Leur (170331) lyfter fram är systemets flexibilitet. 

Autostore kan när som helst expanderas, det enda som krävs är att det finns plats att 

expandera på. Redan vid ursprungsinvesteringen av Autostore planeras det även för 

eventuella framtida expansioner. Då de flesta företag planerar att växa i framtiden och 

har en prognos därefter designar Element Logic tillsammans med kunden ett flertal faser 

för att expandera. Istället för att bygga ett system med mycket överkapacitet byggs 
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Autostore därmed ut kontinuerligt efter behov. De Leur (170331) menar att det är bättre 

att ha en liten överkapacitet för ett eller två år framöver istället för att köpa en 

överkapacitet baserat på en tioårsprognos. Då prognoser på intet sätt är säkra kan 

verkligheten om tio år se helt annorlunda ut vilket kan leda till en stor outnyttjad 

överkapacitet.  

 

En stor fördel med Autostore är att systemet med enkelhet kan expanderas även under 

drift. Metallskelettet svarvas ihop och backar ställs in. När allting är klart och 

expansionen är färdigbyggd kopplas delarna ihop i datorsystemet och robotarna börjar 

genast köra på den nya delen av griden. För att förbättra plockkapaciteten går det även 

att sätta in fler robotar, detta kan med fördel göras under exempelvis en lunchrast då 

plocket stoppas när griden bryts. Då robotarna endast levererar backar till plockporten 

finns det även en risk att plockporten och operatören begränsar kapaciteten. Det är 

därför viktigt att ha tillräckligt med portar för att klara av robotarnas kapacitet. Det är 

cirka tre till fyra veckors leveranstid för en robot i normala fall och det tar cirka en dag 

att installera robotarna (de Leur, 170331).  

 

Effektivitet 

En av de viktigaste egenskaperna med Autostore är effektiviteten, som kan delas in i två 

delar, plock- och porteffektiviteten. Plockeffektiviteten är den hastighet som en operatör 

kan plocka artiklar i och beror på alla små delar i plockprocessen. Alla små 

delaktiviteter som att vika kartonger skriva ut en etikett och se till så att det inte krånglar 

är därför extremt viktiga och om någon av aktiviteterna är ineffektiva dras effektiviteten 

ner något. Plockeffektiviteten är enkelt förklarat alla aktiviteter utanför Autostore och 

ska enligt de Leur (170331) fördubblas gentemot tidigare plock. Plockeffektiviteten 

beror helt på hur effektivt företaget var tidigare. Rexel hade exempelvis 25 orderrader 

per timme och operatör tidigare och har nu ökat detta till 100 orderrader per timme och 

operatör (Lundén, 170331). Babyshop hade tidigare cirka 120 orderrader timme och 

operatör  och har nu ökat detta till 250 orderrader per timme och operatör. 

Porteffektiviteten däremot är hur många backar som kan vara tillgängliga för plock vid 

plockporten per timme. De aktiviteter som leder fram till porteffektiviteten är den 

hastigheten som robotarna kan hämta backar till plockporten samt kapaciteten på 

plockporten. En robots kapacitet är 25 backar per timme på Rexels lager och en port har 

en kapacitet på 400 backar per timme. Robotens kapacitet är beräknad utifrån 80/20-
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regeln, det vill säga att 20 % av artiklarna står för 80 % av omsättningen (de Leur, 

170331).  

 

Driftsäkerhet 

Den sista egenskapen som de Leur (170331) nämner är driftsäkerheten, där han anser att 

Autostore har en stor fördel gentemot andra system. Detta är till stor del då de rörliga 

komponenterna, robotarna och plockportarna, inte är beroende av att alla delarna 

fungerar. Med det menar de Leur (170331) att systemet fortsätter att fungera även om 

en robot eller plockport slutar att fungera. I de flesta fallen räcker det att göra en omstart 

av roboten för att åtgärda felet med ibland kan det krävas att roboten körs av griden för 

att åtgärda felet. Det kan leda till ett tillfälligt stopp då en robot ibland måste puttas av 

från griden manuellt. Alla artiklarna finns fortfarande tillgängliga då inga backar är 

bundna till en specifik robot. Beroende på hur många robotar och plockportar som ett 

företag har till sitt Autostore-system tappas en viss del av plockkapaciteten. Drabbas en 

robot av driftstopp i ett system med 18 robotar försvinner fem procent av 

plockkapaciteten samtidigt som ett företag med 130 robotar tappar mindre än en procent 

(de Leur, 170331).  

 

Autostore har en utlovad driftsäkerhet och tillgänglighet på 98 %. Skulle driftsäkerheten 

ligga under den utlovade regleras det med hjälp av en SLA-kostnad och i värsta fall vite. 

Den genomsnittliga tillgängligheten är 99,5 % vilket gör att det är väldigt få företag som 

hamnar under 98 %. Att tänka på vid köp av Autostore är att, precis som med de flesta 

system, tillgängligheten är lägre i början innan systemet är inkört. Det är till stor del på 

grund av handhavandefel då operatörerna är ovana vid det nya systemet men även på 

grund av att installationsfel upptäcks och åtgärdas i början. Driftstoppen kan vara 

väldigt utspridda, det kan ske ett flertal stopp på en dag för att sedan inte ske några 

stopp alls på ett antal veckor (de Leur, 170331).  

 

För att få kortare stopp och en högre tillgänglighet på Autostore utbildas ett antal 

operatörer till att bli vad de Leur (170331) kallar för superusers. En superuser är en 

person med större ansvar än de övriga operatörerna och som har fått en kortare 

utbildning i hur driftstoppsorsaker kan identifieras och åtgärdas. Det är superusern som 

sköter felkontrollen av roboten eller systemet för att se om det kan åtgärdas på plats av 

superusern eller om det krävs att servicetekniker skickas ut. Det är även superuserns 
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ansvar att putta av defekta robotar från griden. Det leder till att Element Logic inte 

behöver ha några servicetekniker på plats förutom vid servicetillfällena, som vanligtvis 

sker fyra gånger per år, eller vid driftstopp som superusern inte kan åtgärda. Antal 

servicetillfällen per år beror på serviceavtalet som i sin tur beror på hur stor drift 

företaget har. Vid en hög drift på Autostore behövs det mer service än vid låg drift, då 

komponenterna slits mer (de Leur, 170331).  

 

Eftersom service av slitna komponenter sker så pass ofta då olika delar kontinuerligt 

byts ut är livslängden väldigt lång. De Leur (170331) menar att Autostore inte har 

funnits tillräckligt länge för att ha en preciserad livslängd. Därför har en livslängd på 40 

år satts för backarna och griden och en livslängd på 20 är för robotarna. Därför menar 

de Leur (170331) att Autostore inte är en investering som görs för fem år framöver utan 

snarare för tio, femton, tjugo eller trettio år framöver. Autostore har även ett bra 

andrahandsvärde då det enkelt går att montera ner och sätta upp på ett annat lager. 

 

3.3 Analys 

I analysen har författarna, med hjälp av teorin och empirin, klassificerat de två 

plocksystemen och analyserat de olika egenskaperna och sammanställt dem.  

 
3.3.1 Klassificering av orderplocksystem 

Ett flertal forskare har nämnt att orderplock, som går ut på att hämta artiklar från en 

lagringsplats för att uppfylla en kundorder, är en av de viktigaste och mest kritiska 

aktiviteten för att få ett väl fungerande lager (Gills et al., 2016; Elbert et al., 2016; de 

Koster et al., 2007). Elbert et al. (2016) förklarar att allt högre tryck skapas på företag 

på att utveckla och förbättra orderplockproccessen. Ett sätt att förbättra och effektivisera 

ett företags orderplock är genom hissautomater (Svensson, 170322) och Autostore (de 

Leur, 170331). Med Autostore och hissautomater kommer artikeln som ska plockas till 

operatören vilket innebär att operatören inte längre behöver gå runt på lagret och leta 

efter artikeln (Svensson, 170322; de Leur, 170331). Detta kan liknas vid det som Dallari 

et al. (2009) kallar för parts-to-picker. 

 

3.3.1.1 Klassificering av Welands hissautomater 

Welands hissautomater fungerar genom att en hiss transporterar sig genom ett hisschakt 

där den plockar ut brickor som den transporterar till plockporten (Svensson, 170322). 

Eftersom hissautomaten transporterar artiklarna till operatören är det enligt Dallari et al. 

(2009) ett parts-to-picker system. Det finns flera olika sorters parts-to-picker system, ett 
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exempel är VLM-system (Dallari et al., 2009) som fungerar på samma sätt som 

Svensson (170322) förklarar att Welands hissautomater fungerar då den enligt Dukic et 

al. (2015) använder sig av brickor, som hämtas av en hiss i ett hisschakt.  

 

Svensson (170322) beskriver även att Compact twin kan hämta brickor under tiden som 

operatören plockar från brickan som redan ligger i plockposition, för att minimera 

väntetid. Att ett VLM-system kan hämta en bricka under tiden som operatören plockar 

på en annan bricka i plockposition kallas enligt Dukic et al. (2015) för en multipel 

kommandocykel. Ett Compact twin från Weland är alltså direkt jämförbart med vad 

Dukic et al. (2015) kallar för ett VLM-system med multipel kommandocykel.  

 

En av Welands andra hissautomater, Compact lift, fungerar genom att hissen hämtar en 

bricka i hisschaktet varpå den sedan väntar i plockposition på att operatören ska plocka 

färdigt på brickan. När operatören är färdig med brickan transporterar hissen upp 

brickan igen, varpå den åker direkt till nästa plockplats och hämtar en ny bricka 

(Svensson, 170322). Compact lift använder alltså det som Dukic et al. (2015) kallar för 

en dubbel kommandocykel, det vill säga att hissen väntar på brickan vid plockplats för 

att sedan lämna av den och hämta en ny bricka direkt.  

 

Det systemet som undersöks vidare i de andra frågeställningarna och vars egenskaper 

har undersökts under uppsatsen är Compact twin, detta då Svensson (170322) menar att 

twin-funktionen gör just det systemet till det mest effektiva att hantera e-handel och 

småplock. Detta stämmer även överens med vad Dukic et al. (2015) säger om att ett 

VLM-system med en multipel kommandocykel är mer effektivt än ett VLM-system 

med antingen enkel eller dubbel kommandocykel. 

 

3.3.1.2 Klassificering av Autostore 

Författarna till den här uppsatsen har inte funnit någon teori om ett system som är direkt 

jämförbart med Autostore. Det närmsta teoretiskt beskrivna systemet är det som Claes 

et al. (2016) kallar för miniloads, som är en övergripande beskrivning av system där 

artiklarna förvaras i backar. Då Autostore enligt de Leur (170331) förvarar alla sina 

artiklar i backar som sedan transporteras till en plockplats, i det här fallet en plockport, 

är det jämförbart med det som Claes et al. (2016) kallar för miniload. Den stora 

skillnaden mellan ett Autostore-system och ett miniload-system är det av Claes et al. 
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(2016) beskrivna löpande bandet (conveyor). Autostore byggs oftast med ett bansystem 

för att öka effektiviteten då artiklarna transporteras direkt till utlastningen (de Leur, 

170331). Autostores bansystem är direkt jämförbart med det som i figur 10 kallas för 

“    -away conve   ”  D             t Autostore, även med bansystem, inte har det som 

enligt Claes et al. (2016) är den största nackdelen med miniloads, det stora löpande 

bandet. Det leder till att Autostore är mer kompakt än traditionella miniloads vilket 

stämmer överens med det som de Leur (170331) påstår om att Autostore är ett av 

marknadens mest kompakta system. 

 

Eftersom Autostore kan hantera flera backar åt gången per plockport (de Leur, 170331), 

är det enligt Dukic et al. (2016) synonymt med att systemet använder sig av en multipel 

kommandocykel.  

 

3.3.1.3 Jämförelse av systemen 

Både Welands hissautomater och Autostore är vad Dallari et al. (2009) kallar för parts-

to-picker system och använder sig av vad Dukic et al. (2016) kallar för multipel 

kommandocykel. Skillnaderna mellan systemen är enligt författarna ändå klara då 

Autostore enligt de Leur (170331) använder ett flertal robotar för att plocka till en port 

och en stor mängd backar plockas på samma gång och i hissautomaterna plockas enligt 

Svensson (170322) enbart två brickor samtidigt. 

 
3.3.2 Jämförelse av egenskaper 

För att skapa en bättre förståelse av egenskaperna har författarna valt att jämföra 

egenskaperna var för sig för att se vad det finns för likheter men också vilka 

skillnaderna är mellan det två olika systemen. Kapitlet börjar med att jämföra 

effektiviteten, därefter flexibiliteten och avslutar med driftsäkerhet. 

 

3.3.2.1 Effektivitet 

För att kunna jämföra effektiviteten i de båda systemen, då de är olika på många sätt, 

har författarna valt att jämföra antal orderrader per timme och per operatör. Det ger 

enligt författarna en rättvisande och jämförbar bild på plockeffektiviteten i de båda 

systemen.  

 

Compact twin 
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Precis som Choy et al. (2017) påpekar är orderplock en viktig pelare inom lager. Inom 

traditionellt plock ägnar en plockare uppåt 50% av tiden att bara transportera sig mellan 

olika platser på lagret för plocka olika artiklar (de Koster et al., 2007) som dessutom 

oftast står för över 55% av den totala lagerkostnaden (Hsieh & Huang, 2011). Detta har 

enligt Choy et al (2017) lett till att begreppet plockeffektivitet, som mäts genom antal 

plockade enheter per tidsenhet, har blivit allt viktigare. Svensson (170322) förklarar att 

det finns två olika sätt att hantera orderplock med en Compact twin, antingen genom att 

operatören plockar en order åt gången eller genom att put-to-light funktionen används 

och ett flertal ordrar plockas simultant. Skillnaden mellan de två olika sätten är stor. Vid 

det första alternativet går det att uppnå en plockeffektiviteten mellan 100-250 orderrader 

per timme och vid put-to-light är plockeffektiviteten 450-1500 orderrader per timme 

beroende på artikeltyp. Eftersom effektiviteten på Welands hissautomater enbart mäts i 

plockeffektivitet (Svensson, 170322) betyder det att effektiviteten inte enbart inkluderar 

vad hissautomaten kan leverera utan även vad operatören klarar av.  

 

Författarna håller med om att put-to-light alternativet underlättar för operatören 

eftersom lampfunktionen med siffror i varje box gör det lättare för operatören att 

snabbare placera rätt antal artiklar till rätt order för att sedan påbörja nästa plock. 

Däremot anser författarna att en plockeffektivitet på 450-1500 orderrader per timme 

(Svensson, 170322) kan vara en missvisande bild, detta då artiklarnas storlek och 

operatörens förmåga att orientera sig har stor påverkan. Författarna tror att exempelvis 

företag som Ur&Penn som har många små artiklar, exempelvis smycken och klockor, 

kan vara mer effektiva då de oftast plockar många likadana artiklar i större ordrar till 

olika butiker runt om i Sverige. Detta jämfört med ordrar till privata e-handelskunder 

som innehåller en till två olika artiklar som dessutom är större än Ur&Penns artiklar. 

 

Då en operatör enligt Svensson (170503) plockar i två hissautomater menar författarna 

att de två hissautomaterna bör innehålla alla artiklar i sortimentet, för att på så sätt 

slippa onödiga rörelser vilket enligt Tsai et al. (2008) och de Koster et al. (2007) 

försämrar plockprocessens effektivitet. Eftersom VD:n (170116) menar att en 

tredjepartslogistiker ofta har ett flertal kunder, menar Svensson (170322) att en operatör 

bör plocka en kunds sortiment och inte byta mellan olika kunder. Författarna håller med 

Svensson då byten mellan kunder skulle skapa onödig ledtid. Det stämmer bra överens 

med vad de Koster et al. (2007) menar leder till att servicenivån minskar. 
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Autostore 

Autostore har enligt de Leur (170331) två olika typer av effektivitet, port- och 

plockeffektivitet. Porteffektivitet är hur mycket portarna på Autostore i sig kan 

producera fram varje timme och plockeffektivitet är hur mycket en operatör kan plocka 

per timme (de Leur, 170331). Författarna till uppsatsen menar att det är fördelaktigt att 

mäta båda sorters effektivitet, även om effektiviteten i slutändan blir densamma, då 

porten inte kan producera mer än vad operatören kan plocka och då operatören inte kan 

plocka mer än vad porten kan leverera.  

 

Porteffektiviteten är enligt de Leur (170331) beroende av tre saker. Den första av de tre 

är porten i sig, då en port enbart kan hantera maximalt 400 backar per timme. De två 

övriga delarna hänger ihop då robotarna, som är den andra delen, bara kan hantera 25 

backar per timme om artiklarna har en 80/20-fördelning. Den sista delen som påverkar 

porteffektiviteten är, som precis nämnt, fördelningen av artiklar (de Leur, 170331). Vid 

en artikelfördelning som inte är 80/20 blir systemet mindre effektivt då robotarna 

kommer att kräva mer tid för att gräva fram de artiklarna som efterfrågas. Vid 80/40-

fördelning exempelvis kommer Autostores effektivitet att vara märkbart försämrad 

vilket stämmer bra överens med vad Choy et al. (2017) nämner om att ineffektiva 

processer i lagret minskar effektiviteten. Det är därför enligt författarna extremt viktigt 

för valet av system att undersöka kundens artikelfrekvens och artikelfördelning.  

 

Den andra delen, plockeffektiviteten i Autostore, är precis som de flesta system väldigt 

beroende på aktiviteter runtom plockplatsen (de Leur, 170331). Alla kring aktiviteter 

som exempelvis att operatören måste hämta kartonger, tejpa lådor och vänta på att 

exempelvis etiketter ska skrivas ut minskar plockeffektiviteten. Detta stämmer överens 

med vad de Koster et al. (2007) påstår om att cirka 50 % läggs av en plockares tid läggs 

på alla aktiviteter runt om själva orderplocket. De Leur (170331) förklarar att i 

Autostore finns alla sidoaktiviteter såsom kartonger och etikettskrivare inom räckhåll 

för att på så sätt kunna bibehålla en hög plockeffektivitet och snabb service, vilket också 

de Koster (2007) påpekar bör finnas i närheten av operatören och menar att ju snabbare 

en order kan plockas desto snabbare kan den skickas iväg till kunden.  

 

Jämförelse av systemen 
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Effektiviteten i de olika systemen är svår att jämföra, då de är uppbyggda på helt olika 

sätt. Båda systemen begränsas dock av operatören och dess plockeffektivitet. Då 

Svensson (170503) menar att en operatör utan put-to-light kan plocka 100-250 

orderrader per timme och då de Leur (170331) nämner att en plockeffektivitet varierar 

mellan företag, men ger två exempel på 100 och 250 orderrader, kan det antas att 

systemen är direkt jämförbara i plockeffektivitet. Det beror enligt författarna på att 

transportsträckan för att hämta artiklar har eliminerats och närheten till kartonger och 

etikettskrivare gör att mycket tid sparas in, vilket styrks av de Koster (2007) som menar 

att ju snabbare en order kan plockas, desto mer effektiv är plockprocessen.  

 

Då snabba leveranser enligt Litium (2016) är ett krav inom e-handeln menar författarna 

att de båda systemen inom just effektiviteten är väl lämpade för att hantera just e-

handel. Då effektiviteten ökar kan fler ordrar plockas på mindre tid, vilket enligt 

författarna leder till en minskad kostnad då Hsieh och Huang (2011) menar att 

orderplock är den mest kostnadskrävande aktiviteten i ett lager och då en effektivisering 

enligt Elbert et al. (2016) leder till lägre driftskostnader och mer tillfredsställda kunder. 

 

3.3.2.2 Flexibilitet 

De två definitionerna av flexibilitet är enligt Storhagen (2011) marknads- och 

leveransflexibilitet, som även menar att den förstnämnda handlar om hur flexibelt ett 

företag kan anpassa sig efter förändrade volymer på marknaden och den sistnämnda om 

hur snabbt ett företag kan tillgodose sina kunders efterfrågan inom en given tidsrymd. 

Marknadsflexibiliteten, enligt författarna, handlar om hur snabbt ett system kan byggas 

ut för att hantera en ökad efterfrågan på marknaden. Då båda systemen kan byggas ut 

(de Leur, 170331; Svensson, 170322) leder detta enligt författarna till att det som bör 

jämföras är hur lång leverans- och installationstiden är för de båda systemen. Den andra 

delen som bör jämföras mellan systemen är hur lång installationstid expansionerna har, 

detta då Storhagen (2011) menar att flexibilitet handlar om hur snabbt ett företag kan 

anpassa sig efter marknaden. Även här är Autostore och hissautomaterna liknande, då 

båda kan expanderas under drift (de Leur, 170331; Svensson, 170322). Skillnaden 

mellan systemen är att expansionen till Autostore byggs ihop på plats där mer 

metallskelett svetsas på det redan befintliga för att sedan fyllas med backar (de Leur, 

170331) medan hissautomaterna är separata maskiner som endast står bredvid varandra 
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och kopplas ihop med ett WMS, vilket leder till att det är något kortare installationstid 

(Svensson, 170322).  

 

Eftersom Weland har en leveranstid på sex till åtta veckor för en hissautomat 

(Svensson, 170322) och Autostore har en leveranstid på 13-16 veckor (de Leur, 

170331) är det en klar skillnad mellan systemen. Utöver leveranstiden har även 

Autostore ett väldigt långt planeringsarbete där kunden tillsammans med en säljare från 

Element Logic planerar för potentiella framtida expansioner (de Leur, 170331). Det är 

vid expansioner som den klara skillnaden kommer fram mellan de olika systemen då 

     u               S        (170322)                             “         ”    

hissautomater sker genom att köpa in fler hissautomater. Då Autostores expansionsfaser 

planeras redan under planeringsstadiet för ursprungsinvesteringen blir leveranstiden 

något kortare vid expansion än vid ursprungsinvesteringen (de Leur, 170331).  

 

Eftersom hissautomaterna har en klart lägre leverans- och installationstid (Svensson, 

170322) har Weland även en klart högre flexibilitet inom just att expandera systemet 

som helhet. Autostore har dock enligt de Leur (170331) möjlighet att öka bland annat 

effektiviteten genom att köpa in fler robotar, vilket endast tar tre till fyra veckor och kan 

installeras under exempelvis lunchrasten för att inte störa plocket. Att endast köpa in 

fler robotar kan enligt författarna vara en bra tillfällig lösning vid ökad efterfrågan för 

ett företag. Värt att tänka på är dock att både plockportarna och operatörerna i Autostore 

enligt de Leur (170331) har en begränsad effektivitet vilket enligt författarna gör att 

robotar inte alltid effektiviserar systemet.  

 

Leveransflexibiliteten handlar om hur snabbt ett företag kan tillgodose sina kunders 

behov, som inkluderar både plock och leverans (Storhagen, 2011). Då leveransen efter 

att produkten har paketerats och förts bort från plockstationen är utanför uppsatsens mål 

fokuseras därmed på hur snabbt en order kan plockas från det att en order har inkommit. 

Det här kan enligt författarna tolkas som hur effektivt systemet är, vilket redogörs för i 

kapitel 3.3.2.1 som handlar om effektivitet.  

 

Ytterligare en del som hör till leveransflexibiliteten som Storhagen (2011) beskriver är 

förmågan att kunna hantera de säsongsvariationer som enligt Elbert et al. (2016) är 

vanliga inom vissa branscher. Då tredjepartslogistiker ofta har ett flertal kunder (VD, 
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170116) är det enligt författarna viktigt att inte välja för många kunder inom en viss 

bransch, då olika kunder i samma bransch ofta kan ha sina toppar ungefär samtidigt 

vilket kan vara väldigt svårhanterligt. En tredjepartslogistiker bör istället enligt 

författarna välja kunder från olika branscher för att på så sätt jämna ut topparna och 

eliminera fluktuationerna.  

 

Precis som Storhagen (2011) nämner är en viktig dimension för flexibilitet att snabbt 

och effektivt kunna reagera på aktuell information. Eftersom både hissautomater och 

Autostore är uppkopplade till ett WMS-system och har en pekskärm vid plockplatsen 

(Svensson, 170322; de Leur, 170331) går det att snabbt reagera på aktuell information 

angående hur många artiklar som ska plockas eller då kunden gör sista minuten 

ändringar i en order. Eftersom en operatör enligt Svensson (170322) och de Leur 

(170331) har uppdaterad information kan denne hela tiden se det aktuella saldot i en 

back eller i en låda på en bricka. Skulle saldot vara lågt eller felaktigt kan operatören 

enkelt inventera och fylla på artiklar eller manuellt justera rätt antal artiklar i backen 

eller i lådan på brickan, på så sätt är informationen hela tiden är tillgänglig och 

användbar vilket enligt Storhagen (2011) är ett krav för att uppnå god flexibilitet.  

 

En annan viktig faktor som påverkar den totala flexibiliteten är enligt Storhagen (2011) 

människan och dess förmåga att arbeta. Med hissautomater och Autostore påverkas 

operatörens arbetsmiljö väldigt mycket enligt Svensson (170322) och de Leur (170331).  

För det första slipper operatören gå runt på lagret och leta efter artiklar vilket enligt de 

Koster et al. (2007) är väldigt tidskrävande och påfrestande. Med hissautomater och 

Autostore kommer alla artiklar till operatören som står vid en fast plats och inte längre 

behöver slösa energi på onödig transport mellan olika lagerdelar. Detta ger enligt 

Storhagen (2011) en ökad flexibilitet i form av att arbeta med kortare tider. För det 

andra är hissautomater och Autostore enligt både Svensson (170322) och de Leur 

(170331) mer ergonomiskt anpassade för operatören. Detta då både hissautomater och 

Autostore har en plockhöjd som är 90-100 cm över golvytan och är anpassad efter den 

genomsnittliga höjden som en person är van att jobba på. Författarna anser att en 

operatör mycket enklare kan utföra sitt dagliga plock genom att undvika tunga lyft som 

kan få framtida konsekvenser, vilket visar på att systemet är väldigt flexibelt gällande 

människans arbetsmiljö, detta stämmer bra överens med vad Storhagen (2011) menar 
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om att människan begränsas av fysisk kapacitet vilket minskar flexibiliteten och 

effektiviteten i det dagliga jobbet.   

 

3.3.2.3 Driftsäkerhet 

När driftsäkerhet jämförs mellan systemen anser författarna att det bästa sättet är att 

jämföra tillgänglighet på artiklar. Då Abrahamsson (2011) menar att tillgänglighet är 

den sannolikhet att en artikel vid en viss tidpunkt är tillgänglig för plock menar 

författarna att det är viktigt att ha en hög tillgänglighet, vilket även de Leur (170331) 

menar och nämner att Autostore har en utlovad tillgänglighet på minst 98 %, samtidigt 

som den genomsnittliga tillgängligheten är på över 99 %. Svensson (170322) menar att 

Welands hissautomater har en liknande tillgänglighet då även deras tillgänglighet är på 

över 99 %. Autostore har enligt författarna en klar fördel gentemot hissautomaterna då 

                           “                    u  ”,                                           

tillgängliga även om en robot eller en plockport går sönder. Om en hissautomat drabbas 

av ett driftstopp är alla artiklarna, utöver de som eventuellt ligger i plockposition, låsta 

och går inte att plocka i just den hissautomaten.  

 

Då det enligt Ydefjäll (170126) inte är ovanligt att en tredjepartslogistiker har ett flertal 

kunder i ett automatiskt plocksystem kan det enligt författarna finnas problem med 

Welands hissautomater. Detta då det en kunds artiklar enligt författarnas analys på 

3.3.2.1 bör placeras i samma hissautomat för att få en mer effektiv orderplocksprocess, 

vilket vid driftstopp leder till att en kunds sortiment är kan vara helt otillgängligt.  

 

Det finns även nackdelar med Autostore gentemot hissautomater enligt författarna då 

robotarna i Autostore enligt de Leur (170331) är batteridrivna och har en batteritid på 

cirka åtta timmar. Den begränsade batteritiden kan enligt författarna göra att Autostore 

har en klar begränsning då plocket i vissa fall kan behöva överstiga en åtta timmars 

arbetsdag då det enligt Elbert et al. (2016) finns stora säsongsvariationer inom vissa 

branscher. Författarna menar att säsongsvariationen kan leda till att plocket vid de 

största topparna kan kräva dubbla arbetsskift. Då hissautomaterna är eldrivna och går 

direkt via elnätet (Svensson, 170322) finns det enligt författarna inget hinder i form av 

begränsad batteritid.  

 

Både de Leur (170331) och Svensson (170322) menar att det i början av en investering i 
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Autostore och hissautomater kan vara driftstörningar i form av handhavandefel då 

operatörerna är ovana vid det nya systemet men också då installationsfel upptäcks. 

Bergman och Klefsjö (2012) förklarar att ett systems driftegenskaper påverkas av hur 

lätt det är att upptäcka och avhjälpa fel men också hur lång tid det tar. Svensson 

(170322) och Sandman (170411) förklarar att när ett driftproblem uppstår i en 

hissautomat går det till 90 % av gångerna lösa problemet via telefonsupport och 

förklarar vidare att om en hissautomat får totalt driftstopp går det oftast att lösa inom 

några timmar genom att Weland skickar en servicetekniker för att lösa problemet. Här 

skiljer sig Autostore jämfört med hissautomater enligt de Leur (170331) och förklarar 

att för att få kortare stopp och en högre tillgänglighet utbildas ett antal operatörer, så 

kallade superusers, i hur driftstoppsorsaker kan identifieras och åtgärdas vilket stämmer 

överens med vad Bergman och Klefsjö (2012) påstår om förmågan att tillhandahålla de 

resurser som erfordras i form av utbildad underhållspersonal. På så sätt behöver inga 

servicetekniker vara på plats förutom vid servicetillfällena, som vanligtvis sker fyra 

gånger per år, eller vid driftstopp som superusern inte kan åtgärda. Bergman och Klefsjö 

(2012) förklarar att underhållsservice av ett system är viktigt för att uppnå en hög 

driftsäkerhet. Både de Leur (170331) och Svensson (170322) förklarar att servicen helt 

och hållet beror på hur mycket systemet är i drift och hur mycket komponenterna slits 

och regleras enligt serviceavtal.  

 

3.3.2.4 Sammanfattande bild av egenskaper 

 

Figur 27: Sammanfattning av egenskaper (Egen illustration). 
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I figur 27 sammanfattas de egenskaper som har analyserats i kapitel 3. Det fanns ett 

flertal skillnader mellan systemen, men även ett antal likheter. De delar som har en röd 

bakgrund i figuren, är de egenskaper som författarna hittade klara likheter mellan 

plocksystemen. De skillnader som identifierades är sammanställda med blå bakgrund.  
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4 Frågeställning 2 
I det här kapitlet besvaras den andra frågeställningen; “Vad krävs av de två 

automatiska plocksystemen för att ALLAB ska hantera e-handel vid de olika beskrivna 

plockvolymerna?". Frågeställningen besvaras genom att analysera empirin som 

samlats in med hjälp av relevant teori. 

 

 
Figur 28: Disposition av kapitel 4 

 

4.1 Teori 

I det här kapitlet kommer nödvändig teori för att besvara frågeställning 2 tas upp. 

Teorin som gås igenom är Scenarioanalys.  

 

4.1.1 Scenarioanalys 

Scenarioanalysen användes för första gången i slutet på 1960-talet som ett sätt att 

identifiera och analysera möjliga risker med ett projekt (Chakraborty & McMillan, 

2015). Pagani (2008) beskriver en scenarioanalys som en generell beskrivning av 

framtida förhållanden och händelser, en hypotetisk framtid beskriven som en serie 

händelser. Roos et al. (2004) beskriver en scenarioanalys som ett verktyg för företag att 

måla upp och få en bättre förståelse för framtiden.  

 

Roos et al. (2004) menar dock att det är viktigt att förstå att scenarierna som utmålas 

endast är de mest troliga och på intet sätt säkra. Det framtida utfallet är aldrig garanterat 

och marknaden och prognoser kan alltid ändras. Roos et al. (2004) menar dock ändå att 

en scenarioanalys är ett bra verktyg för att ta framtidsbeslut då den målar upp ett flertal 

tänkbara scenarier. Det finns många olika anledningar till att göra en scenarioanalys, det 

kan vara för att undersöka och därmed få en bättre överblick över en marknad som 

företaget vill in på, eller för att undersöka hur deras nuvarande marknad ser ut 

(Lindgren & Bandhold, 2009). Scenarioanalyser är bra vid en framtid som definieras av 

ökad osäkerhet, ömsesidigt beroende och komplexitet. Det vanligaste sättet att bygga 
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upp en scenarioanalys sker genom att det tas fram tre scenarier. Det första av de tre är 

ett optimistiskt scenario, det andra är ett pessimistiskt och det tredje representerar en 

medelväg mellan de två övriga (Roos et al., 2004).  

 

4.2 Empiri 

I det här kapitlet återfinns den empiri som, utöver den redan redovisade empirin i 

kapitel 3, krävs för att analysera frågeställning 2. Kapitlet består av tre delar, en del för 

vardera scenario. 

 

 

4.2.1 Scenario 1 

Det första scenariot utgår från en plockhastighet på 250 orderrader per timme. För att 

klara av de 250 orderraderna per timme krävs det enligt Svensson (170503) tre stycken 

hissautomater med tillbehör, vilket visas på figur 29 En hissautomater rymmer 45 m² 

lagringsvolym (gäller för alla scenarier) (Svensson, 170503). För att Autostore ska 

kunna hantera 250 orderrader i timmen krävs det enligt de Leur (170509) ett Autostore-

system med tio robotar och fyra plockportar, vilket visas i figur 30.  

 

Figur 29: Hissautomater vid 250 orderrader per timme (Svensson, 170503). 

 

Figur 30: Autostore vid 250 orderrader per timme (de Leur, 170509). 

 

4.2.2 Scenario 2 

Det andra scenariot utgår från en plockhastighet på 450 orderrader per timme. För att 

kunna plocka 450 orderrader i timmen behövs det enligt Svensson (170503) sju 
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hissautomater med tillbehör, vilket även visas i figur 31. För att Autostore ska kunna 

hantera 450 orderrader per timme, krävs det enligt de Leur (170509) ett Autostore-

system med 18 robotar, fem plockportar och tre inlastningsportar. Detta visas i figur 32. 

 

Figur 31: Hissautomater vid 450 orderrader per timme (Svensson, 170503). 

 

 

Figur 32: Autostore vid 450 orderrader per timme (de Leur, 170509).  

 

4.2.3 Scenario 3 

Det tredje scenariot utgår från en plockhastighet på 1500 orderrader per timme vilket 

enligt Svensson (170503) kräver 16 hissautomater med tillbehör (se figur 33). För att 

Autostore ska kunna hantera 1500 orderrader per timme krävs det enligt de Leur 

(170509) ett Autostore-system med 60 robotar, 12 plockportar och tre inlastningsportar 

(se figur 34) 

 

Figur 33: Hissautomater vid 1500 orderrader per timme (Svensson, 170503). 
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Figur 34: Autostore vid 1500 orderrader per timme (de Leur, 170509).  

 

4.3 Analys 

De två automatiska plocksystemen inom de olika scenarierna kommer att jämföras mot 

varandra, för att sedan analysera skillnaderna mellan dem. Slutligen kommer en analys 

för de övergripande skillnaderna mellan systemen att listas. 

 

4.3.1 Scenario 1 

Welands hissautomater har en plockeffektivitet på 100 orderrader per timme, samtidigt 

som en operatör kan plocka vid två maskiner åt gången (Svensson, 170503), vilket i sin 

tur leder till att en operatör klarar cirka 200 orderrader per timme. För att klara av ett 

plock på 250 orderrader i timmen krävs det därför enligt Svensson (170503) tre stycken 

hissautomater, vilket i sin tur kan levererar 300 orderrader per timme. Här hittar 

författarna ett tydligt problem då den ena operatören därmed endast kommer att arbeta 

på en hissautomat, vilket halverar dennes plockeffektivitet till cirka 100 orderrader i 

timmen. Då plockeffektiviteten enligt Choy et al. (2017) är den ackumulerade summan 

av alla aktiviteter i lagret, leder det till att den genomsnittliga plockeffektiviteten enligt 

författarna minskar om en operatör är ineffektiv.  

 

Även Autostore har en plockhastighet på 200 orderrader i timmen per operatör. För att 

klara av ett plock på 250 orderrader i timmen krävs ett Autostore-system med 10 

robotar, då varje robot har en kapacitet på 25 backar per timme. Till detta menar de Leur 

(170502) att det bör finnas 4 plockportar för att effektivt kunna sköta både plocket och 

inlagringen, speciellt under inkörningsperioden då plocket är mer ineffektivt. Eftersom 

Elbert et al. (2016) anser att ineffektiva prestationer leder till höga lagerkostnader och 

otillfredsställda kunder, menar författarna att det bör finnas en liten överkapacitet för att 

hantera inkörningsperioden och framtida ökning av efterfrågan. Detta är någonting som 

de Leur (170331) instämmer i och förklarar att Autostore har bör ha en överkapacitet för 
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ett till två år framöver. För att klara av en eventuell ökning behöver ett företag inte göra 

några förändringar i griden utan enbart beställa nya robotar, någonting som enligt de 

Leur (170331) tar tre till fyra veckor, vilket gör att systemet har en ökad flexibilitet 

genom att ha en liten överkapacitet i form av portar. Det stämmer bra överens med vad 

Ax et al. (2015) nämner om att företag även på kort sikt bör ha tillgänglig kapacitet.  

 

Då en operatör kan plocka 200 orderrader på en plockport (de Leur, 170515) krävs det 

endast två plockportar för att klara av 250 orderrader i timmen. Utifrån datan om att det 

behövs plockas 250 orderrader per timme, leder det till en plockeffektivitet på båda 

systemen på cirka 125 orderrader per timme och operatör vid två heltidsanställningar.  

 

Eftersom båda systemens plockkapacitet är 200 orderrader per timme och operatör 

(Svensson, 170503; de Leur, 170502) och då författarna har kommit fram till att 

plockeffektiviteten endast blir 125 orderrader per timme och operatör leder detta till att 

systemen inte utnyttjar operatörernas kapacitet till fullo. Ytterligare en sak som inte 

utnyttjas med hissautomaterna är den överkapacitet som uppstår på grund av att endast 

250 orderrader plockas i timmen och då kapaciteten är på 300 orderrader i timmen. 

Även om Ax et al. (2015) menar att det bör finnas överkapacitet på kort sikt leder det 

ändå till att företaget inte utnyttjar resurserna fullt ut, vilket Jacobsen och Thorsvik 

(2014) menar är ett krav för hög effektivitet. Den skillnaden som författarna 

identifierade i scenariot ligger i att hissautomaterna enligt Svensson (170503) har 

tillgänglig kapacitet för att nå ett plock på 300 orderrader i timmen samtidigt som 

Autostore enligt de Leur (170502) har en kapacitet för 250 orderrader i timmen i 

scenariot. Anledningen till diskrepansen mellan systemen är då författarna efterfrågade 

en kapacitet på 250 orderrader och då Weland enligt Svensson (170503) klarar av 100 

orderrader per hissautomat.  

 

Ett sätt att reducera den effekt som Jacobsen och Thorsvik (2014) nämner av att ha 

outnyttjad kapacitet, och därmed ett lågt resursutnyttjande, som författarna menar att 

hissautomaterna har är att en av de två operatörerna endast jobbar fyra timmar om dagen 

med plock. Då 2000 orderrader ska plockas per dag i det första scenariot och då en 

operatör som jobbar i åtta timmar och plockar 200 orderrader per timme kan plocka 

1600 orderrader på en dag, leder det till att den andra operatören endast behöver plocka 

400 orderrader under dagen. Då operatören plockar på en hissautomat har denne enligt 
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Svensson (170503) en plockeffektivitet på 100 orderrader per timme, vilket gör att 

endast fyra timmar krävs för plock. Resterande tid kan operatören arbeta med andra 

aktiviteter i lagret, alternativt att operatören endast är deltidsanställd. Då antalet 

arbetstimmar för att plocka 2000 orderrader minskar från 16 timmar till tolv timmar, 

leder det till att plockeffektiviteten ökar från 125 till 167 vilket visas i formel 1. Genom 

att reducera antalet timmar som går åt till plock har företaget ökat resursanvändningen 

vilket, precis som Ax et al. (2015) nämner, leder till ökad effektivitet. 

 

             

     
     

Formel 1: Uträkning av plockeffektivitet (Egen illustration). 

 

En annan skillnad mellan systemen som författarna anser vara viktig är inlagringen. Då 

hissautomaterna enligt Svensson (170322) inte kan hantera inlagring samtidigt som 

plock krävs det antingen att plocket stoppas, eller att inlagring sker vid en annan tid än 

plocket. Därför är det viktigt för företag att avgöra när inlagring respektive plock ska 

ske för att på så sätt göra saker rätt, vilket enligt Ax et al. (2015) påverkar företagets 

inre effektivitet. Autostore kan lagra in under drift (de Leur, 170331), dock är det något 

som i det här scenariot drar ner både plockkapaciteten och plockeffektiviteten med tio 

procent, då en robot låses till inlagringen. Samma reducering i kapacitet sker även då en 

robot drabbas av driftstopp. Om en hiss i en hissautomat drabbas av driftstopp sker dock 

en klart större kapacitetsreducering, då en hel hissautomats kapacitet försvinner 

tillfälligt. Det stämmer bra överens med vad Johansson (1997) skriver om att 

driftstörningar påverkar ett systems prestationsförmåga.  

 

Den största skillnaden mellan systemen är dock lagringskapaciteten. Vid en 

plockeffektivitet på 250 orderrader krävs det enligt de Leur (170502) cirka 10000 

backar med måtten 60x40 cm. Det ger en lagringsyta på 0,24 m² per back, eller 2400 m² 

för hela systemet. Då Svensson (170503) menar att en hissautomat behöver cirka 74 

brickor med en lagringsyta på tre kvadratmeter per bricka, ger det en lagringsyta på 222 

m² för en hissautomat. Eftersom det krävs tre stycken hissautomater för att klara av 250 

orderrader i timmen (Svensson, 170503) ger det en lagringsyta på 666 m². Även 

volymmässigt ser författarna att Autostore har ett klart övertag då de Leur (170502) 

nämner att ett Autostore-system med 10000 backar ger cirka 750 m³ lagring samtidigt 
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som Svensson (170503) nämner att hissautomaterna har en lagringsyta på cirka 45 m³ 

vardera, eller 135 m³ i tre automater. Författarna ser att hissautomaterna har både en 

mindre lagringsyta och lagringsvolym än vad Autostore har vid samma plockkapacitet.  

 

För att hissautomaterna ska kunna nå upp till Autostores volym- och lagringskapacitet 

krävs det enligt författarna 17 hissautomater då Autostore enligt de Leur (170502) 

rymmer 750 m³ och då hissautomaterna enligt Svensson (170503) rymmer 45 m³. Det är 

dock enligt författarna relevant att ta hänsyn till hur stor plats som Autostore faktiskt tar 

upp jämfört med hissautomaterna. Eftersom Autostore tar upp 280 m² golvyta (de Leur, 

170502) och tre hissautomater tar upp tolv kvadratmeter vardera, eller 36 m² 

tillsammans (Svensson, 170503) anser författarna att det inte blir en rättvisande 

jämförelse om inte golvytan tas med i beräkningarna. En hissautomat får alltså in 45 m³ 

på tolv kvadratmeter golvyta (Svensson, 170503), vilket ger 3,75 m³ lagringsvolym per 

kvadratmeter golvyta. Autostore får enligt de Leur (170502) in 750 m³ lagringsvolym på 

280 m² golvyta, vilket ger 2,68 m³ per kvadratmeter golvyta.  

 

För att få in 750 m³ i 17 hissautomater skulle det krävas nio operatörer då det enligt 

Svensson (170503) krävs en operatör på två hissautomater. Det skulle även krävas stor 

plats för operatörerna att hantera plocket då varje operatör skulle behöva en plockplats 

med alla tillbehör samt plats för att kunna röra sig mellan de två hissautomaterna som 

denne ansvarar för. 

 
4.3.2 Scenario 2 

För att kunna hantera 450 orderrader i timmen krävs det enligt Svensson (170503) sju 

hissautomater. Precis som i det första scenariot kan en operatör plocka cirka 200 

orderrader per timme på två stycken hissautomater (Svensson, 170503). Då 450 

orderrader ska plockas per timme betyder det enligt författarna att två stycken 

operatörer kommer att hantera cirka 200 orderrader per timme vardera och att en tredje 

operatör, precis som i det första scenariot, kommer att hantera cirka 50 orderrader per 

timme. Skillnaden i plockeffektivitet är ändå märkbar, då den ineffektiva operatören 

sprids ut över två mer effektiva. Eftersom tre operatörer plockar 450 orderrader per 

timme blir plockeffektiviteten 150 orderrader per timme och operatör. Återigen menar 

författarna att operatörerna inte utnyttjas fullt ut då plockeffektiviteten endast är 150 

orderrader per timme och operatör och inte den maximala kapaciteten på 200 orderrader 

per timme och operatör. Den stora skillnaden mellan scenario 1 och scenario 2 ligger 
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dock i att det finns en klar överkapacitet, då de tre anställda endast behöver använda 

fem av de sju hissautomaterna. Choy et al. (2017) menar att ineffektiva processer i 

lagret minskar plockeffektiviteten vilket enligt författarna visar på att det inte är en 

optimerad process.  

 

När det gäller Autostore förklarar de Leur (170502) att för att klara av en plockhastighet 

på 450 orderrader per timme krävs det ett Autostore-system med 18 robotar, då varje 

robot precis som i det första scenariot har en kapacitet på 25 backar per timme. Vidare 

menar de Leur (170502) att det behövs fem plockportar men också tre inlastningsportar 

för att på ett effektivt sätt kunna sköta både plock och inlagring, även under 

inkörningsperioden. Den överkapacitet som är kvar när inkörningsperioden är över leder 

till att det finns överkapacitet tillgänglig. Då Ax et al. (2015) menar att företag på kort 

sikt bör ha tillgänglig kapacitet för att hantera framtida ökning i efterfrågan, bör det 

finnas lediga resurser även på kort sikt för att en framtida effektivitet ska kunna 

säkerställas. Precis som i första scenariot klarar en operatör av 200 orderrader per 

timme, vilket innebär att det krävs tre operatörer för att klara av en plockhastighet på 

450 i timmen, vilket leder till att varje operatör har en plockeffektivitet på 150 

orderrader per timme även för Autostore.  

 

Då en operatör även i det här scenariot drar ner plockeffektiviteten på grund av att 

denne enbart plockar 50 orderrader per timme i åtta timmar, kan även i detta fallet de 

resterande 400 ordrarna per dagen plockas på en kortare tid. I det andra scenariot finns 

det dock tre stycken hissautomater tillgängliga för den tredje operatören, vilket gör att 

denne kan plocka från två hissautomater med en hastighet av 200 orderrader per timme. 

Operatören kan därmed plocka de 400 orderrader på två timmar. Plockeffektiviteten 

räknas även här ut på samma sätt som i det första scenariot, vilket visas nedan i formel 

2. 

                 

       
     

Formel 2: Uträkning av plockeffektivitet (Egen illustration). 

 

Eftersom en operatör enligt Svensson (170503) kan plocka 200 orderrader per timme 

och då författarna har räknat ut att plockeffektiviteten i scenario två blir densamma, 

betyder det att de resurserna, i form av operatörerna, utnyttjas fullt. Det här stämmer bra 
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överens med vad Jacobsen och Thorsvik (2014) skriver om att effektivitet är ett uttryck 

för hur väl ett företag lyckas ha en hög resursanvändning. En resurs som dock inte 

utnyttjas till fullo är hissautomaterna, då de sju hissautomaterna enligt Svensson 

(170503) har en kapacitet på 700 orderrader per timme och endast 450 orderrader 

plockas per timme. Den här alternativet fungerar dock endast på hissautomaterna och 

inte på Autostore då det inte har någon tillgänglig plockkapacitet. För att det ska 

fungera på Autostore måste sex extra robotar köpas in. Köps extra robotar in hjälper det 

även Autostore att hantera inlagringen på ett effektivt sätt, utan att ta kapacitet från 

plocket. Detta eftersom inlagringen enligt de Leur (170331) tar en viss del av 

kapaciteten. I det här fallet, med 18 robotar, blir bortfallet 5,5 %. När inlagring ska ske i 

både Autostore och med hissautomater är en avvägning, då det handlar om att prioritera 

att göra saker rätt, vilket enligt Ax et al. (2015) påverkar företagets inre effektivitet.  

 

Återigen är den absolut största skillnaden mellan systemen deras lagringskapacitet, då 

det enligt författarna krävs 33 hissautomater för att få plats med samma volym som 

Autostore har i scenario 2. Detta då Autostore enligt de Leur (170502) rymmer 1488 m³ 

och då Svensson (170503) menar att en hissautomat rymmer 45 m³. Det är dock inte en 

helt rättvis jämförelse enligt författarna eftersom Svensson (170503) menar att en 

hissautomat tar upp 12 m² golvyta, vilket på sju hissautomater blir 84 m² och de Leur 

(170502) menar att Autostore tar upp nästan 550 m² golvyta. Hissautomater får alltså in 

ungefär 3,75 m³ lagringsvolym per kvadratmeter golvyta och Autostore får in 1488 m³ 

lagringsvolym på cirka 550 m² vilket ger 2,72 m³ lagringsvolym per kvadratmeter 

golvyta. 

 

4.3.3 Scenario 3 

Det tredje scenariot skiljer sig enligt författarna från de andra två då det enligt Svensson 

(170503) kräver ett jämnt antal hissautomater, nämligen 16 stycken för att kunna 

hantera 1500 orderrader i timmen. Precis som i övriga scenarier kan en operatör hantera 

200 orderrader per timme vid två maskiner. För att nå 1500 orderrader per timme krävs 

det åtta operatörer, vilket ger en plockeffektivitet på 187,5 orderrader per timme och 

operatör. Precis som i de övriga två scenarierna finns där en ineffektiv operatör som 

endast plockar 100 orderrader per timme vilket enligt Choy et al. (2017) minskar 

plockeffektiviteten i lagret. Plockeffektiviteten är i det här scenariot högre än i de övriga 

två, detta då Choy et al. (2017) menar att plockeffektiviteten är den ackumulerade 
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summan av alla aktiviteter och då den sista operatörens ineffektivitet enligt författarna 

sprids ut över de mer effektiva. 

 

För att Autostore ska nå 1500 orderrader per timme krävs det enligt de Leur (170502) 

50 000 backar, 60 robotar, tolv plockportar och fyra inlastningsportar. Återigen finns 

där en överkapacitet i form av portar för att kunna hantera framtida plock. Eftersom 

Elbert et al. (2016) menar att ineffektiva processer i lagret leder till otillfredsställda 

kunder och höga lagerkostnader, menar författarna att en liten överkapacitet för att 

parera ineffektiviteten vid inkörning av plocksystemet kan vara nödvändigt. De Leur 

(170331) menar att Autostore bör ha en överkapacitet för en till två år framöver och för 

att öka kapaciteten i det här scenariot krävs det enbart nya robotar då både griden och 

plockportarna är tillräckliga för en kapacitetsökning. Ax et al. (2015) menar att företag 

på kort sikt bör ha tillgänglig kapacitet, vilket stämmer bra överens med vad de Leur 

(170331) säger om att det finns en överkapacitet på portarna och att en 

effektivitetsökning med hjälp av robotar kan ske inom tre till fyra veckor.  

 

Precis som i föregående scenarier har författarna valt att redovisa hur ett företag kan 

förbättra plockeffektiviteten med hissautomater genom att maximera användningen av 

operatörernas timmar. Detta görs genom att en av operatörerna enbart kommer att jobba 

med plock i fyra timmar per arbetsdag och under övrig tid exempelvis göra andra 

aktiviteter vilket betyder att operatörerna utnyttjas fullt ut vilket enligt Ax et al. (2015) 

leder till ökad effektivitet. Hur den nya plockeffektiviteten har räknats ut visas i formel 

3. 

 

                 

       
     

Formel 3: Uträkning av plockeffektivitet (Egen illustration).  

 

Precis som i övriga scenarier kommer hissautomaterna inte att utnyttjas fullt ut då 

kapaciteten för plock med 16 hissautomater enligt Svensson (170503) är 1600 

orderrader per timme och då endast 1500 orderrader plockas per timme i scenario 3. I 

det här scenariot kan även ett problem uppstå eftersom tiden för inlagring kan bli 

otillräcklig då det endast finns en maskin tillgänglig åt gången för inlagring, samtidigt 

som det plockas från 15. Detta kan leda till störning i plockprocessen då inlagring måste 
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ske under drift, då artiklarna riskerar att ta slut. Det leder till att företaget måste 

prioritera antingen plock eller inlagring, vilket kan bli problematiskt då båda är 

nödvändiga men då kapaciteten riskerar att inte räcka till båda. Detta kan i sin tur leda 

till svårigheter att göra rätt saker, vilket enligt Ax et al. (2015) påverkar den yttre 

effektiviteten. Om den yttre effektiviteten minskas riskerar företaget att påverka sin 

relation till kunderna negativt (Ax et al., 2015), vilket även Elbert et al. (2016) menar är 

fallet då ineffektiva prestationer kan leda till otillfredsställda kunder. Detta menar 

författarna kan stämma eftersom det kan komma att ta längre tid att nå upp till 

plockkapaciteten då inlagring måste ske.  

 

Precis som i de två föregående scenarierna menar författarna att den största skillnaden 

är lagringskapaciteten. Eftersom Autostore i det tredje scenariot rymmer 3750 m³ (de 

Leur, 170502) och då en hissautomat rymmer 45 m³ (Svensson, 170503) innebär det att 

83 hissautomater krävs för att få samma lagringskapacitet som med Autostore. För att få 

en rättvisare jämförelse då Autostore tar upp en golvyta på 1575 m² och då 

hissautomaterna endast tar upp en golvyta på tolv kvadratmeter vardera, eller 192 m² 

totalt har författarna valt att jämföra hur stor lagringsvolym systemen får in per 

kvadratmeter golvyta. Hissautomaterna får fortfarande in 3,75 m³ lagringsvolym per 

kvadratmeter golvyta och Autostore får in 3750 m³ lagringsvolym på 1575 m² golvyta 

vilket ger 2,38 m³ lagringsvolym per kvadratmeter golvyta.  

 

För att få in 3750 m³ i 83 hissautomater skulle det krävas 42 operatörer eftersom det 

enligt Svensson (170503) krävs en operatör på två hissautomater. 83 hissautomater 

skulle kräva en golvyta på cirka 1000 m². Utöver platsen för hissautomaterna menar 

författarna att det krävs stor plats för att operatörerna ska kunna hantera plocket då varje 

operatör skulle behöva en plockplats med alla tillbehör samt plats för att kunna röra sig 

mellan de två hissautomaterna som operatören ansvarar för. 

 

4.3.4 Sammanfattande analys 

 
Figur 35: Sammanfattande bild av scenariernas data (Egen illustration).  
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Precis som Roos et al. (2004) påpekar är scenarioanalys ett bra verktyg för att ta 

framtidsbeslut vid en osäker framtid då den målar upp ett flertal tänkbara scenarier. 

Eftersom VD:n (170116) menar att ALLAB inte har några kunder i dagsläget är en 

scenarioanalys enligt författarna ett bra verktyg då framtida kunder är helt okända och 

därmed osäkra. Författarna har därför gjort en scenarioanalys på tre olika scenarier, 

precis som Roos et al. (2004) nämner är det vanligaste.  

 

De olika scenarierna som analyserades skiljde sig åt då författarna ändrade 

plockkapaciteten på systemen, för att få fram hur övriga förutsättningar förändras. Då en 

operatör i alla scenarier och med båda systemen har en kapacitet på 200 orderrader per 

timme (de Leur, 170502; Svensson, 170503) kommer en av skillnaderna mellan 

scenarierna vara att antalet operatörer ökar, för att hantera den ökade plockvolymen. 

Båda systemen har samma plockeffektivitet vid alla scenarier då operatörerna har 

samma kapacitet och eftersom samma plockvolym efterfrågas. Skillnaden uppstår 

istället mellan scenarierna då det i alla scenarier uppstår ett visst kapacitetsöverskott 

eftersom en operatör kan plocka 200 orderrader per timme, samtidigt som det endast 

efterfrågas 250, 450 och 1500 orderrader per timme, vilket inte är jämnt delbart med 

200. Därför blir operatörernas plockeffektivitet vid de olika scenarierna 125, 150 och 

187,5 orderrader per timme och operatör.  

 

Det finns även en viss överkapacitet för hissautomaterna då Svensson (170503) menar 

att det krävs 3, 7 och 16 hissautomater för att kunna hantera 250, 450 och 1500 

orderrader per timme. Eftersom det på en hissautomat kan plockas 100 orderrader per 

timme, leder det till att operatörerna i det första scenariot kan plocka 300 orderrader per 

timme, vilket är en överkapacitet på 50 orderrader per timme. Den största 

överkapaciteten uppstår i det andra scenariot, eftersom det enligt Svensson (170503) 

krävs sju hissautomater för att hantera 450 orderrader, vilket blir en överkapacitet på 

250 orderrader per timme. Detta är enligt Svensson (170503) för att få in den volym 

som plocket kräver och då Ax et al. (2015) samtidigt menar att ett företag på kort sikt 

bör ha tillgänglig kapacitet menar författarna att överkapaciteten inte nödvändigtvis är 

negativ.  

 

Den absolut största skillnaden i alla tre scenarierna är dock hur mycket som får plats i 

plocksystemen, samt hur mycket plats som plocksystemen tar upp. Autostore har i 
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scenarierna en lagringskapacitet som är ungefär fem gånger större än vad 

hissautomaterna har i samma scenarier. För att få samma lagringskapacitet i det tredje 

scenariot skulle det exempelvis krävas 83 hissautomater. Vid ett system med 83 

hissautomat skulle det krävas 42 operatörer för att kunna hantera hissautomaterna 

effektivt. Det innebär även att inlagring måste ske på 83 olika portar, till skillnad från 

Autostore, där inlagring sker i någon av de fyra inlastningsportarna. 
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5 Frågeställning 3 
I det här kapitlet besvaras den tredje frågeställningen; “Vilka investeringsbehov finns 

det för respektive plocksystem vid de olika scenarierna och hur snabbt blir 

investeringen lönsam?” Kapitlet inleds genom att teori om investering gås igenom för 

att sedan övergå till den insamlade empirin. I slutet på kapitlet analyseras empirin med 

hjälp av teorin för att sedan sammanfattas i en slutsats. 

 

 
Figur 36: Disposition av kapitel 5 (Egen illustration). 

  

5.1 Teori 

För att besvara den tredje frågeställningen har teorier såsom investeringsbedömning, 

Payback-metoden samt känslighetsanalys använts.  

 
5.1.1 Investeringsbedömning 

En investering definieras som en resursinsats vid en tidpunkt som ger konsekvenser i 

framtiden. Med andra ord är en investering inte ett beslut som tas på kort sikt då dess 

konsekvenser sträcker sig över en lång tid. Syftet med en investeringskalkyl är att 

analysera betalningsströmmar och dess spridning under investeringens ekonomiska 

livslängd samt att ge beslutsunderlag vid investeringsbeslut. En investering kan göras 

för att eliminera trånga sektorer i ett företag och påverkar inte bara företaget som gör 

investeringen utan kan också ha en stor betydelse för företagets intressenter. Vid en 

investering kan de anställda inom företaget påverkas, då förändringar i exempelvis 

arbetsmiljö, arbetstempo och arbetstider kan ske. En investering kan också innebära att 

företaget behöver göra omplaceringar inom organisationen, ändrade arbetsuppgifter för 

de anställda eller i värsta fall avskeda personal (Andersson & Funck, 2017).  

 

Vid en investering är tidsdimensionen viktig enligt Andersson och Funck (2017) som 

förklarar att det är svårt att i förväg säga vilka konsekvenser som kan uppstå i framtiden 
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genom en resursinsats idag. Ett investeringsprojekt startar, genomförs och följs upp i ett 

sammanhang bestående av marknad, konkurrens, kompetens, strategi, kapital, 

organisation med mera. Det finns olika typer av investeringsformer. En specialform av 

investering är rationaliseringsinvestering, som syftar till att sänka kostnader genom 

mekanisering och automatisering. En investering kan också vara en 

expansionsinvestering, eller nyinvestering, som båda innebär att kapaciteten utvidgas. 

Då företag investerar i anläggningstillgångar som exempelvis byggnader, maskiner och 

inventarier kan produktionskapaciteten påverkas (Andersson & Funck, 2017). Greve 

(2016) förklarar att en anskaffning av exempelvis en maskin i början ger upphov till en 

stor utbetalning (grundinvestering) följt av ytterligare någon eller några stora 

utbetalningar. Därefter består utbetalningarna under maskinens ekonomiska livslängd av 

driftskostnader och underhåll. Greve (2016) påpekar att maskinen genererar 

inbetalningar i form av det som maskinen producerar som sedan säljs, under den tid som 

maskinen utnyttjas. Ett inbetalningsöverskott kan fås fram genom att ta inbetalningarna 

för en period minus utbetalningarna för samma period. En investering behöver inte 

nödvändigtvis ge upphov till inbetalningar, utan kan också minska utbetalningar som 

företaget annars skulle ha haft (Greve, 2016).  

 

Då företag vill undersöka en investerings livslängd bör de skilja mellan den ekonomiska 

och tekniska livslängden. Den ekonomiska livslängden är den tid som investeringen 

anses lönsam och det är den som avgör en investerings livslängd vid en 

investeringskalkylering. Det innebär dock inte att investeringen inte fungerar när den 

ekonomiska livslängden är slut. Då handlar det om den tekniska livslängden, som 

innebär hur länge den anskaffade tillgången faktiskt fungerar. Den tekniska livslängden 

kan vara längre än den ekonomiska livslängden men aldrig tvärtom (Greve, 2016).  

 

5.1.2 Payback-metoden 

Den så kallade Payback-metoden är den i praktiken vanligast förekommande 

kalkylmetoden vid en investering. Metoden går ut på att relatera inbetalningsöverskottet 

till grundinvesteringen för att på så sätt beräkna investeringens återbetalningstid. Belopp 

vid olika tidpunkter har oftast olika värden, det tar inte Payback-metoden hänsyn till. 

Metoden inkluderar inga ränteöverväganden, det vill säga ingen diskontering görs, och 

är därmed likviditetsinriktad. Beslutsfattare uppskattar investeringar med kort 

återbetalningstid, ju snabbare en investering är återbetald, desto snabbare kan företaget 

få avkastning för investeringen. Payback-metoden används för att få grova 
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uppskattningar om investeringen eller investeringarna och används oftast i ett tidigt 

skede av investeringsprocessen. Om investeringen inte klarar en viss återbetalningstid 

finns det inget intresse för att gå vidare med investeringen (Greve, 2016; Andersson & 

Funck, 2017).  

 

             
                

                     
 

Formel 4:  Egen illustration inspirerad av Greve (2016). 

 

Om inbetalningsöverskottet är lika stora från år till år erhålls återbetalningstiden genom 

att dividera grundinvesteringen med inbetalningsöverskottet per år (Andersson & 

Funck, 2017). 

 

5.1.3 Känslighetsanalys 

Vid en investeringskalkylering är det viktigt att bedöma riskerna och osäkerheterna. Då 

en investering oftast gör för en längre period framåt i tiden är det oftast svårt att beräkna 

de exakta kostnaderna och intäkterna som kanske ligger tiotals år framåt i tiden. Det är 

speciellt svårt att få exakta summor då de modeller som används vid 

investeringskalkylering, precis som de flesta modeller, är förenklade avbildningar av 

verkligheten. På grund av både osäkerheten och svårigheten att få exakta summor finns 

det ett behov av att undersöka kalkylresultatets tillförlitlighet (Andersson & Funck, 

2017).  

 

Det är av just den anledningen som en känslighetsanalys används inom kalkylering. En 

känslighetsanalys används genom att ändra någon av de delar som en investeringskalkyl 

innehåller. De delar som oftast jämförs i en känslighetsanalys är inbetalningsöverskottet 

(kostnader och intäkter), ekonomiska livslängden och kalkylräntan. Genom att ändra 

något av dessa värden förändras resultatet av investeringskalkylen. I en 

känslighetsanalys ändras en förutsättning i taget tills dess att ett gränsvärde där 

kalkylresultatet ändras nås (Andersson & Funck, 2017). En viktigt del att kolla närmare 

på är det som Greve (2016) nämner som strategiskt viktiga variabler. De strategiskt 

viktiga variablerna är de variabler som gör störst skillnad på resultatet redan vid små 

förändringar (Greve, 2016).  
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5.2 Empiri 

I empirin för kapitel 5 behandlas traditionellt plock samt investeringinformation om 

hissautomater och Autostore.   

 

5.2.1 Traditionellt plock 

Marcus Johansson, logistikchef för Nordicfeel (170428), förklarar att företaget i 

dagsläget anses ha ett effektivt och bra plock. Nordicfeel plockar idag cirka 40-45 

ordrar per timme och plockare där varje order innehåller i genomsnitt 2,3 artiklar. Då 

kunder sällan beställer två eller fler likadana artiklar, är det även i genomsnitt 2,3 

orderrader per order, vilket innebär att Nordicfeel plockar cirka 100 orderrader per 

timme och plockare (Johansson, 170508). Både Svensson (170503) och de Leur 

(170515) förklarar att Nordicfeel i dagsläget har ett väldigt effektivt plock utifrån de 

siffror som Johansson (170508) angett och både de Leur (170517) och Svensson 

(170517) menar vidare att många företag vanligtvis brukar ligga mellan 50-70 

orderrader per timme och plockare. VD:n (170515) förklarar att priset per plockare för 

Alwex är 250 SEK i timmen. Priset är ett genomsnitt av fast anställda, deltidspersonal 

och bemanningspersonal.  

 

 

5.2.2 Hissautomater 

Empirin om Welands hissautomater är uppdelad efter de olika scenarierna. 

 
5.2.2.1 Scenario 1 

 

Figur 37: Investeringskostnad för 250 orderrader per timme (Svensson, 170503). 

 

Utifrån de siffror och krav som angavs i det första scenariot kommer tre hissautomater 

med tillbehör att kosta 1 473 000 SEK. 

 



  
 

82 

5.2.2.2 Scenario 2 

 

Figur 38: Investeringskostnad för 450 orderrader per timme (Svensson, 170503). 

 

Utifrån de siffror och krav som angavs i det andra scenariot kommer sju hissautomater 

med tillbehör att kosta 3 368 000 SEK. 

 

5.2.2.3 Scenario 3 

 

Figur 39: Investeringskostnad för 1500 orderrader per timme (Svensson, 170503). 

 

Utifrån de siffror och kvar som angavs i det tredje scenariot kommer 16 hissautomater 

med tillbehör att kosta 7 409 000 SEK.  

 

5.2.2.4 Övriga egenskaper: 

Kostnaden för Welands hissautomater är enligt Svensson (170503) en kombination av 

antalet lastbrickor, hissautomatens höjd, ett WMS, tillbehör och installation, transport 

och försäkring. WMS är en engångskostnad på 75 000 SEK i vanliga, oavsett hur 

många hissautomater som köps in. Svensson (170322) förklarar även att andra 

besparingar än bara plock- och packprocessen kan göras, som exempelvis att färre 

truckar behövs. Många företag har tidigare kunnat räkna hem investeringen för 

hissautomaten på cirka ett till ett och ett halvt år enbart på grund av den minskade 

personalkostnaden. Payback-tiden ligger oftast inom ett till tre år (Svensson, 170322).  
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5.2.3 Autostore 

Empirin om Autostore är uppdelad efter de olika scenarierna. 

 
5.2.3.1 Scenario 1 

 

Figur 40: Investeringskostnad för 250 orderrader per timme (de Leur, 170502). 

 

Utifrån de siffror som angavs i första scenariot kommer ett Autostore-system med 

10000 backar, tio robotar och fyra plockportar behövas, utöver detta ingår även övriga 

tillbehör som kan ses i figur 43 vilket ger en kostnad på 11 700 000 SEK.  

 

5.2.3.2 Scenario 2 

Figur 41: Investeringskostnad för 450 orderrader per timme (de Leur, 170502). 

  

Utifrån de siffror som angavs i andra scenariot kommer ett Autostore system med 20000 

backar, 18 robotar, fem plockportar och tre inlagringsportar behövas, utöver detta ingår 

även övriga tillbehör som kan ses i figur 43, vilket ger en kostnad på 18 200 000 SEK.  

 

5.2.3.3 Scenario 3 

 

Figur 42: Investeringskostnad för 1500 orderrader per timme (de Leur, 170502). 

 

Utifrån de siffror som angavs i tredje scenariot kommer ett Autostore system med 

50000 backar, 60 robotar, tolv plockportar och fyra inlagringsportar behövas, utöver 

detta ingår även övriga tillbehör som kan ses i figur 43, vilket ger en kostnad på 42 400 

000 SEK.  
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5.2.3.4 Övrigt om Autostore: 

 

Figur 43: Vad som ingår i Autostore (de Leur, 170502). 

 

Kostnaden för Autostore menar de Leur (170331) är en kombination av antalet backar, 

robotar, plockportar, själva griden, övriga komponenter, installation och transport. Alla 

dessa delar ingår, som kan ses i figur 43 i priset som de Leur (170502) har gett 

författarna. De Leur (170515) menar även att den data som han har tagit del av från 

Nordicfeel inte är tillräcklig för att ge en helt rättvisande bild, då han menar att stora 

delar av besparingen kommer att ske både efter och före plock- och packprocessen, samt 

även på platsbesparing och kostnader för truckar med mera. Vidare nämner han även att 

Nordicfeel är väldigt effektiva idag, utifrån de siffror som Johansson (170428) har 

uppgett.  

 

För att nå upp till en högre plockhastighet än den som de Leur (170502) har angett för 

scenarierna kan det enligt de Leur (170515) vara fördelaktigt att använda sig av ett 

bansystem. Ett bansystem är väldigt kundanpassat och byggs specifik för kunders olika 

lager, vilket gör att även priset varierar kraftigt mellan lager. Ett bansystem kostar 

någonstans mellan två till fyra miljoner beroende på storlek på lager, var 

utlastningscentralen är placerad och hur många hissar som krävs.  

 

5.3 Analys 

Analyskapitlet börjar med att analysera övergripande om hur författarna har valt att 

göra investeringskalkylen och ROI:n för att sedan gå in och analysera ROI:n för de 

olika scenarierna. 

  

5.3.1 Övergripande investeringsanalys 

Andersson och Funck (2017) förklarar att en investering inte är ett beslut som görs på 

kort sikt då dess konsekvenser påverkar framtiden, vilket är något de Leur (170331) 

också påpekar och menar att då en investering av automatisering görs bör det ske för en 

lång tid framöver. Med en investeringskalkyl går det att analysera betalningsströmmar 

och dess spridning under investeringens ekonomiska livslängd samt att ge 
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beslutsunderlag vid investeringsbeslut (Andersson & Funck, 2017). Svensson (170322) 

förklarar att en hissautomat inte har någon fastställd livslängd, men att vissa 

hissautomater varit igång sedan 1999 därför uppskattas en livslängd på cirka 20 år. Den 

ekonomiska livslängden för Autostore är också svår att säga då systemet inte har någon 

bestämd livslängd eftersom komponenter byts ut kontinuerligt, men enligt de Leur 

(170331) uppskattas robotarna ha en livslängd på 20 år och backarna och griden cirka 

40 år.  

 

Precis som Andersson och Funk (2017) menar finns det investeringar som syftar till att 

sänka ett företags kostnader genom automatisering, detta stämmer bra överens med vad 

både de Leur (170331) och Svensson (170322) menar går att uppnå med Autostore och 

hissautomater i form av platsbesparing, minskade personalkostnader med mera. En 

investering kan i många fall påverka företaget och dess anställda. Förändringar i 

arbetsmiljö, arbetstempo, omplaceringar inom organisationen, ändrade arbetsuppgifter 

för anställda kan ske eller i värsta fall behöva avskeda personal (Andersson & Funck, 

2017). När en investering i Autostore eller hissautomater görs förklarar både de Leur 

(170331) och Svensson (170322) att det kommer krävas mindre personal för plock- och 

packprocessen. Eftersom Alwex enligt VD:n (170209) i dagsläget har helpallhantering 

och inte har någon form av småplock finns det inte någon risk att personal behöver 

avskedas, däremot tror författarna att då en investering i ett automatiskt system sker 

kommer företaget att behöva anställa mindre personal jämfört med vad som krävs för 

traditionellt plock alternativt omplacera personal inom lagret.  

 

För att få fram alla delarna som Andersson och Funck (2017) menar krävs för att göra 

en ROI har författarna till uppsatsen behövt göra vissa antaganden, som exempelvis att 

ett normalt år har cirka 250 arbetsdagar, att en normal arbetsdag är på åtta timmar och 

att internräntan är 1,6 %. Anledningen till att 1,6 % har valts är då det är den nuvarande 

bankräntan (170520). Då de Leur (170515) menar att för att få en rättvisande bild på 

återbetalningstiden för en investering i Autostore, skulle författarna behöva räkna med 

besparing på truckar, platsbesparing och övriga processer som inte har analyserats i 

uppsatsen. Eftersom författarna har fokuserat på plock- och packprocessen kommer inte 

alla delarna att tas med i ROI:n. Det leder enligt de Leur (170515) till att 

återbetalningstiden kan bli något missvisande och lång.  
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De delar som analyseras i en ROI-kalkyl för både Welands hissautomater och Element 

Logics Autostore är hur många orderrader som plockas i ett traditionellt plock, vilket 

enligt Johansson (170428) är 100 per timme, vad en operatör kostar per timme, vilket 

enligt VD:n (170515) är 250 SEK per timme, plockeffektiviteten vilken enligt både 

Svensson (170503) och de Leur (170502) är 200 orderrader per timmen och operatör 

samt investeringskostnaden vilket skiljer sig mellan scenarier och plocksystem.  

 

Då ROI:n enligt Greve (2016) räknas ut genom att ta grundinvesteringen delat med 

inbetalningsöverskotten behöver författarna till uppsatsen räkna ut 

inbetalningsöverskotten för investeringen. Inbetalningsöverskotten i den här 

investeringen sker i form av en kostnadsreduktion av löner (Svensson, 170503; de Leur, 

170502) som författarna räknar ut genom att jämföra antalet anställda innan och efter 

investering. Beräkningen utgår från de poster som finns med i figur 44 nedan.  

 

Figur 44: Övergripande bild om hur ROI:n räknas ut (Egen illustration). 

 

Figur 44 är den kalkyl som författarna tog fram för att räkna ut ROI:n. Den består av ett 

antal delar. Den första delen är antal orderrader per dag och beror på vilket scenario som 

räknas. Det första scenariot är 250 orderrader per timme, vilket blir 2000 orderrader per 

dag, det andra scenariot är på 450 orderrader per timme, vilket blir 3600 orderrader per 
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dag. Det sista scenariot är på 1500 orderrader per timme, vilket blir 12000 orderrader 

per dag.  

 

Antal åtgång av timmar för de olika scenarierna fås fram genom att dela antal orderrader 

per dag med antal orderrader per timme och operatör. När antalet timmar som krävs per 

dag är klargjort, kan antalet timmar som krävs delas med antalet timmar som en 

operatör arbetar per dag, åtta, för att få fram hur många operatörer som krävs. 

Kostnaden för operatörer per dag kan räknas ut genom att ta antalet timmar som krävs 

för scenariot med kostnaden för en operatör per timme. För att sedan få fram 

totalkostnaden per år för operatörerna multipliceras antalet dagar som plocket är igång 

per år gånger kostnaden per dag.  

 

För att få fram hur kostnadsreducerande ett system är och hur snabb ROI systemet har 

räknas kostnaden för plock för både traditionellt plock och ett plock med ett automatiskt 

plocksystem ut. Dessa jämförs därefter för att se hur mycket det automatiserade plocket 

kostnadsreducerar per år. Den sista delen som tas upp är räntekostnaden, vilket görs 

genom att räkna ut räntan för vardera år. Därefter tar författarna kostnadsbesparingen 

och lägger till den genomsnittliga räntekostnaden, för att räkna ut hur stor 

kostnadsreduceringen i genomsnitt blir per år. Därmed har kostnadsreduktionen räknats 

ut och alla delar som enligt Greve (2016) krävs för att räkna ut ROI:n har tagits fram.  

 

5.3.2 Scenario 1 

För att Welands hissautomater ska kunna hantera 250 orderrader per timme krävs det 

enligt Svensson (170503) en investering på 1 473 000. För att Autostore ska klara 

samma plockeffektivitet krävs det enligt de Leur (170502) en investering på 11 700 000 

SEK. Utifrån den data som författarna till uppsatsen menar krävs för att få fram 

kostnadsreduktionen, har en ROI gjorts genom att, precis som Greve (2016) menar att 

en ROI ska utföras, ta ursprungsinvesteringen delat med inbetalningsöverskottet, eller i 

det här fallet kostnadsreduktionen, per år. Kalkylen för att ta fram kostnadsreduktionen 

kan ses i figur 45 nedan. 
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Figur 45: ROI  för scenario 1 för både hissautomater och Autostore (Egen illustration). 

 

Då författarna i 4.3.1 analyserade att plockeffektiviteten för två heltidsanställda var 125 

orderrader per timme och operatör har det angetts som orderrader per timme och 

operatör i ROI:n. Då författarna endast räknar med heltidsanställda leder detta till att det 

krävs tre plockare vid traditionellt plock. Antalet orderrader per dag i det första 

scenariot var 2000. För både Weland och Autostore leder en investering till en 

kostnadsbesparing i bara antalet anställda inom plock- och packprocessen på 500 000 

SEK per år. För att få fram ROI:n krävs det enligt Greve (2016) att 

ursprungsinvesteringen divideras med kostnadsreduktionen, vilket författarna gör i figur 

46 och 47 för Welands hissautomater respektive Autostore. 
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Figur 46: ROI för hissautomater (Egen illustration).  

 

 
Figur 47: ROI för Autostore (Egen illustration). 

 

Som kan ses i figur 46 har Welands hissautomater en ROI på cirka 3 år på enbart plock- 

och packprocessen samtidigt som figur 47 visar att Autostore har en ROI på 29,4 år. 

Den enorma skillnaden kommer enligt författarna från den stora kostnadsskillnaden då 

Autostore kostar nästan åtta gånger mer än hissautomaterna, vilket ger en högre ränta 

och gör att ROI:n blir nästan tio gånger längre, då kostnadsreduktionen är lika stor för 

båda systemen. Eftersom både Welands hissautomater och Autostores robotar har en 

beräknad ekonomisk livslängd på cirka 20 år (Svensson, 170322; de Leur, 170331), 

leder det till att ROI:n kommer att behöva vara på under 20 år för att vara lönsam då 

Andersson och Funck (2017) menar att en investering måste betala av sig inom den 

ekonomiska livslängden. Trots att Autostores övriga delar som exempelvis backarna, 

griden och plockportarna har en ekonomiska livslängd på 40 år (de Leur, 170331) är det 

ändå enligt författarna en lång ROI, och VD:n (170209) menar att det är viktigare att ha 

en kort ROI än att ha en lång livslängd.  
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Johansson (170428), Svensson (170503) och de Leur (170515) menar att Nordicfeel har 

en väldigt effektiv orderplocksprocess och då både Svensson (170517) och de Leur 

(170517) menar att de flesta företag vanligtvis brukar ligga mellan 50 till 70 orderrader 

per timme och plockare. Författarna har därför valt att anta 60 orderrader per timme och 

plockare för att sedan kunna jämföra det med Nordicfeels effektiva 100 orderrader per 

timme och plockare. Detta för att se hur ROI:n förändras vid en ändring av en 

parameter, vilket är att likna vid det som Greve (2016) beskriver som en 

känslighetsanalys som sker genom att ändra en strategisk variabel för att jämföra 

resultat.  

 

 

Figur 48: ROI-beräkning vid 60 orderrader per timme (Egen illustration). 
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Figur 49: ROI för hissautomater vid 60 orderrader per timme (Egen illustration). 

 

 

Figur 50: ROI för Autostore vid 60 orderrader per timme (Egen illustration). 

 

Antagandet om att det enbart finns heltidsanställda på ALLAB leder det till att det 

kommer att krävas fem plockare vid en plockeffektivitet på 60 orderrader per timme och 

plockare. Det leder till en total kostnadsreducering på 1 500 000 SEK per år som kan 

avläsas på figur 49 och figur 50. Det leder till att tre hissautomat betalar av sig själv, 

genom enbart personalbesparingar, på mindre än ett år och att Autostores ROI minskar 

från 29,4 år till 8,4 år. Då båda investeringarna har en ROI som är klart lägre än deras 

ekonomiska livslängd, är det enligt Andersson och Funck (2017) lönsamma 

investeringar.  

 

Eftersom Greve (2016) nämner att en av de vanligaste parametrarna att ändra på vid en 

känslighetsanalys är internräntan, kommer även internräntan att ändras för att se hur 

mycket det påverkar ROI:n. Då författarna antog en internränta på 1,6 %, som är den 

nuvarande bankräntan, väljer författarna även att anta en ränta på 3 % då räntan är en 
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osäker variabel. Figur 51 och 52 visar hur ROI:n ser ut efter att ha antagit en ränta på 3 

% för hissautomater respektive Autostore och en plockeffektivitet på 100 orderrader per 

timme vid traditionellt plock. 

 

 
Figur 51: ROI för hissautomater med 3 % internränta (Egen illustration). 

 

 
Figur 52: ROI för Autostore med 3 % internränta (Egen illustration).  

 

Med en internränta på 3 % ändras ROI:n för hissautomater marginellt från 3,02 år till 

3,09 år. Skillnaden i Autostore är däremot klart mer märkbar då ROI:n ökar från 29,4 år 

till hela 40,9 år. Detta innebär att med en internränta på 3 % och med en 

plockeffektivitet i traditionellt plock på 100 orderrader per timme kommer Autostore att 

kräva över 40 år för att betala av sig. 40 år är längre än den ekonomiska livslängd som 

de Leur (170331) menar att både griden och backarna har. Eftersom Andersson och 

Funck (2017) menar att en investering endast är lönsam om ROI:n är kortare än den 

ekonomiska livslängden, menar författarna att Autostore i det här scenariot inte är 

lönsamt då återbetalningstiden är för lång. 
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5.3.3 Scenario 2 

För att nå en plockeffektivitet på 450 orderrader per timme med Welands hissautomater 

menar Svensson (170503) att det krävs en investering på 3 368 000 SEK och för 

Autostore menar de Leur (170502) att det krävs en investering på 18 200 000 SEK. För 

att räkna ut ROI:n behövs det enligt Greve (2016) att ursprungsinvesteringen divideras 

med kostnadsreduktionen per år. Kalkylen för att ta fram kostnadsreduktionen kan ses i 

figur 53. 

 

 

Figur 53: ROI för scenario 2 för både hissautomater och Autostore (Egen illustration). 

 

Precis som i scenario 1 har författarna tagit den tidigare analyserade plockeffektiviteten 

från kapitel 4.3.2. I scenario 2 är plockeffektiviteten 150 orderrader per timme och 

operatör och precis som i det första scenariot räknar författarna enbart med 

heltidsanställda. Utifrån detta krävs det enligt författarna fem plockare vilket ger 40 

timmar per dag. I scenario två beräknas ROI:n utifrån 450 orderrader per timme, vilket 

blir 3600 orderrader per dag. Det leder till en kostnadsreduktion på 1 000 000 SEK med 

båda Welands hissautomater och Autostore. Författarna beräknar ROI:n genom att, som 

Greve (2016) förklarar, dividera ursprungsinvesteringen med kostnadsreduceringen. 
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ROI-beräkningarna för Welands hissautomater illustreras i figur 54 och för Autostore i 

figur 55. 

 

 

Figur 54: ROI för hissautomater med heltidsanställning (Egen illustration). 

 

Figur 55: ROI för Autostore med heltidsanställning (Egen illustration). 

 

I det andra scenariot har Weland en ganska liknande ROI som i det första scenariot, om 

än lite längre då den i detta scenariot ligger på cirka tre och ett halvt år. Detta kan enligt 

författarna förklaras av den överkapacitet i plockkapacitet som Svensson (170503) 

berättar krävs för att klara av lagringskapaciteten vid 450 orderrader per timme. 

Hissautomaterna ligger dock klart inom den angivna ekonomiska livslängden vilket 

enligt Andersson och Funck (2017) gör det till en bra investering. Autostores ROI är i 

det andra scenariot klart bättre, dock hamnar den fortfarande på över 20 år vilket är över 

den ekonomiska livslängden för robotarna men fortfarande inom den ekonomiska 

livslängden för resterande delar av Autostore. Dock är ROI:n fortfarande väldigt lång 

jämfört med hissautomaternas. 
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Precis som i scenario 1 har författarna valt att anta 60 orderrader per timme för att 

kunna jämföra hur ROI:n förändras gentemot Nordicfeels 100 orderrader per timme 

med en internränta på 1,6%. 

 

Figur 56: ROI-beräkning vid 60 orderrader per timme (Egen illustration). 

 

 

Figur 57: ROI för hissautomater vid 60 orderrader per timme (Egen illustration). 
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Figur 58: ROI för Autostore vid 60 orderrader per timme (Egen illustration). 

 

Antagandet om att det endast finns heltidsanställda gäller fortfarande vilket gör att åtta 

personer arbetar inom den traditionella plockprocessen vid en plockeffektivitet på 60 

orderrader per timme och plockare. Det ger en kostnadsreducering på 2 500 000 SEK 

om de tre operatörer som behövs vid hissautomater eller Autostore används vilket kan 

avläsas i figur 57 och figur 58. Återigen gör hissautomaternas överflödiga 

plockkapacitet till att ROI:n blir något längre än i det första scenariot, dock är det 

fortfarande väldigt lågt och de sju hissautomaterna betalar av sig inom 1,4 år samtidigt 

som Autostores ROI minskar från 21,6 år till 7,8 år vilket är mer än en halvering. Även 

i scenario två är investeringarnas ROI klart lägre än deras ekonomiska livslängd vilket 

enligt Andersson och Funck (2017) gör investeringarna till lönsamma sådana.  

 

Återigen har författarna valt att ändra på internräntan från den tidigare på 1,6 % till 3 %. 

Detta för att kunna se hur ROI:n påverkar vid en högre ränta. Figur 59 och figur 60 

visar en ROI för hissautomater respektive Autostore med en internränta på 3 % och en 

plockeffektivitet på 100 orderrader per timme vid traditionellt plock.  
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Figur 59: ROI för hissautomater med 3 % internränta (Egen illustration).  

 

 
Figur 60: ROI för Autostore med 3 % internränta (Egen illustration).  

 

Vid en internränta på 3 % förändras ROI:n för hissautomater från 3,4 år till 3,6 år vilket 

återigen är en marginell skillnad. Autostores ROI ökar från 21,6 år till 26,6 år, vilket är 

en ökning med 5 år. Då Autostores ROI fortfarande är på under 40 år och på över 20 år 

är ROI:n fortfarande längre än den ekonomiska livslängden för robotar men kortare än 

den ekonomiska livslängden för övriga delar. Hissautomaternas ROI ligger fortfarande 

klart under den ekonomiska livslängden. 

 

5.3.4 Scenario 3 

I scenario 3, som utgår från en plockeffektivitet på 1500 orderrader per timme, menar 

Svensson (170503) att det krävs 16 hissautomater vilket ger en investering på 7 409 000 

SEK. De Leur (170502) menar att det krävs en investering på 42 400 000 SEK för att få 

en plockeffektivitet på 1500 orderrader per timme med Autostore. ROI-beräkningen 

sker genom att ursprungsinvesteringen divideras med kostnadsreduktionen per år 

(Greve, 2016). ROI-kalkylen för det tredje scenariot kan ses i figur 61. 



  
 

98 

 

Figur 61: ROI för scenario 3 för både hissautomater och Autostore (Egen illustration). 

 

Plockeffektiviteten som används i figur 61 är densamma som författarna beräknade i 

kapitel 4.3.3, vilket är 187,5 orderrader per timme och operatör. Det leder till att 15 

plockare behövs vid traditionellt plock som jobbar åtta timmar vardera, vilket gör att 

120 arbetstimmar förbrukas per dag. Scenario 3 beräknas utifrån 1500 orderrader per 

timme vilket blir 12 000 orderrader per dag. Utifrån beräkningarna ger det en 

kostnadsreducering på 3 500 000 per år för båda systemen. ROI:n beräknas genom att 

dividera ursprungsinvesteringen med kostnadsreduceringen. Beräkningarna för 

hissautomaterna visas i figur 62 och för Autostore i figur 63. 

 

 

Figur 62: ROI för hissautomater (Egen illustration). 
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Figur 63: ROI för Autostore (Egen illustration). 

 

I det tredje scenariot har Weland en klart lägre ROI än i övriga scenarier då den ligger 

på det endast tar 2,2 år att betala av investeringen. Författarna menar att minskningen 

från 3,5 år till 2,2 år beror på att kapaciteten utnyttjas på ett klart bättre sätt samtidigt 

som plockeffektiviteten ökat. ROI:n på 2,2 år ligger klart inom den ekonomiska 

livslängden och är därmed enligt Andersson och Funck (2017) en lönsam investering. 

ROI:n för Autostore ligger till skillnad från i tidigare scenarier på under 20 år, vilket är 

inom den ekonomiska livslängden. Skillnaden mellan hissautomaternas och Autostores 

ROI kvarstår dock.  

 

Precis som i de två föregående scenarierna har författarna gjort ett antagande på 60 

orderrader per timme för att kunna jämföra hur ROI:n förändras gentemot Nordicfeels 

100 orderrader per timme, vilket visas i figur 64, 65 och 66. 
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Figur 64: ROI-beräkning vid 60 orderrader per timme (Egen illustration). 

 

 

Figur 65: ROI för hissautomater vid 60 orderrader per timme (Egen illustration). 
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Figur 66: ROI för Autostore vid 60 orderrader per timme (Egen illustration). 

 

Även i det här scenariot gäller antagandet om att det endast finns heltidsanställda, vilket 

innebär att 25 personer arbetar med plockprocessen vid en plockeffektivitet på 60 

orderrader per timme och plockare. Det ger en kostnadsreducering på 8 500 000 SEK då 

det behövs åtta operatörer om hissautomater eller Autostore används, vilket visas i figur 

65 och figur 66. Då det inte, som i scenario 2, finns någon stor överkapacitet för 

hissautomaterna leder det till att ROI:n blir betydligt kortare än i det föregående 

scenariot. ROI:n ligger enligt beräkningarna på under ett år. Autostores ROI är 

fortfarande betydligt längre än hissautomaternas men i detta scenariot minskar ROI:n 

från 13,5 år som det var vid 100 orderrader per timme för traditionellt plock till 5,2 år 

vid 60 orderrader per timme för traditionellt plock. Det största scenariot är även det med 

kortast ROI vilket beror på att plockeffektiviteten har ökat. Då ROI:n är kortare än den 

ekonomiska livslängden menar Andersson och Funck (2017) att det är en lönsam 

investering.  

 

Författarna har även i scenario 3 ändrat internräntan från 1,6 % till 3 % vid 100 

orderrader per timme med traditionellt plock för att undersöka hur ROI:n förändras vid 

en högre ränta. I figur 67 och figur 68 har författarna räknat ut ROI:n för hissautomater 

respektive Autostore med den nya internräntan på 3 %. 

 

 

Figur 67: ROI för hissautomater med 3 % internränta (Egen illustration). 
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Figur 68: ROI för Autostore med 3 % internränta (Egen illustration). 

 

När internräntan ändras från 1,6 % till 3 % ändras även hissautomaternas ROI från 2,1 

år till 2,2 år. Att skillnaden är så liten beror enligt författarna på att ROI:n redan var så 

pass kort att internräntan inte hinner påverka i större omfattning. Skillnaden i ROI för 

Autostore är mer märkbar då den ökar från 13,5 år till 15,1 år, vilket är en ökning på 

ungefär ett och ett halvt år. ROI:n är dock fortfarande på lägre än 20 år vilket gör att 

båda systemens ROI ligger inom den ekonomiska livslängden. 

 

5.3.5 Sammanfattande ROI-analys 

En ROI-kalkyl är enligt Andersson och Funck (2017) är en väldigt förenklad bild av 

verkligheten, någonting som de Leur (170515) stämmer in i och vill tydliggöra att 

Autostore kommer att ha en orimligt lång ROI då författarnas ROI-kalkyl enbart bygger 

på plock- och packprocessen. Då både de Leur (170515) och Svensson (170503) menar 

att automatiska plocksystem förbättrar mer än bara plock- och packprocessen och då 

övriga aktiviteter såsom inlagring samt ut- och inlastning effektiviseras samtidigt som 

platsbesparing sker bygger alla delarna ihop en kostnadsbesparing. Då den här 

uppsatsen ämnar att enbart undersöka plock- och packprocessen har inte hela 

kostnadsbesparingen undersökt utan enbart den besparingen som kommer direkt från 

minskningen av personal i plock- och packprocessen.  
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Utöver att alla delar inte tas med menar även de Leur (170515), Svensson (170503) och 

Johansson (170508) att Nordicfeel har en väldigt effektiv plock- och packprocess 

jämfört med många andra företag som hanterar ordrar med ett traditionellt plocksystem. 

Författarna gjorde därför vad som kan liknas vid en känslighetsanalys för att undersöka 

ROI:n vid en plockeffektivitet som är mer vanligt förekommande enligt de Leur 

(170517) och Svensson (170517).  

 

 

Figur 69: ROI-sammanfattning (Egen illustration).  

 

Som tydligt kan avläsas i figur 69 har Autostore en väldigt mycket längre ROI än vad 

Welands hissautomater har. Utifrån det som de Leur (170515) nämner om att Autostore 

gör stora kostnadsbesparingar i övriga lagerdelar då inventering, inlastning och 

inlagring drastiskt effektiviseras då även det sker på samma plats vilket gör personal 

sparas in även på den delen. Samtidigt som de Leur (170515) menar att Autostore gör 

en stor del av sina besparingar på övriga aktiviteter menar Svensson (170503) att 

hissautomaterna endast på plock- och pack bör kunna betala tillbaka sig själva inom tre 

år, vilket även författarna har räknat ut att det stämmer.  

 

Slutligen görs en känslighetsanalys genom att ändra från den nuvarande bankräntan på 

1,6 % till en bankränta på 3 %, för att analysera vad som händer med ROI:n vid en 

eventuell ökning av bankräntan. Vid scenario 1 påverkas Autostore väldigt tydligt och 

ROI:n ökar med mer än tio år samtidigt som hissautomaternas ROI endast ökar med 

mindre än en månad. Författarna menar att detta beror på att Autostore har en väldigt 

lång ROI sedan tidigare på grund av den höga ursprungsinvesteringen vilket leder till att 
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en ränta påverkar ROI:n väldigt mycket. Ju högre plockkapacitet som krävs och därmed 

högre investering, desto lägre blir ROI:n, då plockeffektiviteten ökar vid varje scenario 

och kostnadreduceringen därmed blir större. 
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6 Slutsats 

I slutsatsen presenteras resultatet för uppsatsen följt av kritik till eget arbete och 

teoretiskt och praktiskt bidrag. Slutligen presenteras förslag till framtida forskning. 

 

6.1 Resultat: 

Uppsatsens första fråga ämnar att undersöka hissautomater och Autostore för att hitta 

vilka egenskaper som systemen har för att hantera e-handel. Då e-handeln definieras av 

krav på snabba leveranser, hög flexibilitet och hög tillgänglighet leder det till att de tre 

egenskaperna som jämförs är effektivitet, flexibilitet och driftsäkerhet. För att kunna 

analysera hela plockprocessen och var effektiviteten och flexibiliteten kom ifrån 

användes även teorin om klassificering av automatiskt plocksystem och orderplock. 

Både Autostore och Welands hissautomater effektiviserar plocket genom att reducera 

körsträckan då artiklarna kommer till operatörerna istället för att, som i traditionellt 

plock, plockaren måste åka till artiklarna. Då cirka 50 % av tiden i ett traditionellt 

orderplock läggs på transport, leder en eliminering av transportsträckan till en kraftig 

effektivitetsökning. Flexibiliteten kommer från att plocksystemen snabbt kan anpassas 

efter ökande efterfrågan från kunderna då det kan byggas ut under drift samtidigt som 

den mänskliga faktorn i form av arbetsskador på grund av oergonomiska plockhöjder 

och långa transportsträckor reduceras. Driftsäkerheten i både Autostore och 

hissautomaterna är hög då tillgängligheten är på över 99 % samtidigt som felplocket 

minskar eftersom plocksystemet tar fram rätt artiklar och visar rätt antal artiklar som ska 

plockas för operatören.  

 

Den andra och tredje frågeställningen i uppsatsen hänger ihop till stor del, då tre olika 

scenarier jämförs för att komma fram till skillnaderna mellan systemen och vad som 

krävs vid givna plockvolymer, för att sedan räkna ut återbetalningstiden för 

investeringarna i systemen. Scenarierna är baserade på olika plockvolymer, vilket leder 

till väldigt olika lösningar mellan systemen, där hissautomaterna i det första scenariot 

tar upp en yta på 36 m² och Autostore tar upp hela 280 m². Skillnaden mellan systemen 

beror på att Autostore i det första scenariot har en mycket större lagringsvolym. 

Eftersom Autostore är nästan åtta gånger större, är det inte konstigt att det även kostar 

ungefär åtta gånger mer än hissautomaterna vid samma plockkapacitet. Då Autostore 

kostar ungefär åtta gånger mer än hissautomaterna, är det inte förvånande att även 
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ROI:n blir så pass mycket längre (8-14 gånger längre beroende på ränta och tidigare 

plock).  

 

Vid mindre plockvolymer, som exempelvis 250 orderrader per timme som är det första 

scenariot, är plockeffektiviteten väldigt varierande. Detta beror på att en operatör i alla 

scenarier kan plocka 200 orderrader per timme, om systemet kan leverera det, vilket det 

i båda fallen kan. Då en operatör inte kan plocka 250 orderrader per timme själv betyder 

det att det krävs två operatörer för att klara av det. Det leder till att plockeffektiviteten 

sjunker från den möjliga på 200 till 125 orderrader per timme och operatör. Hade 

scenariot istället varit 200 hade det räckt med en operatör och kostnadsbesparingen, och 

därmed ROI:n, hade minskat rejält då antalet operatörer halveras och plockeffektiviteten 

är fullt utnyttjad. Vid större volymer som exempelvis vid det tredje scenariot på 1500 

orderrader per timme, minskar effekten av att ha en ineffektiv operatör då 

plockeffektiviteten endast minskar från 200 till 187,5 orderrader per timme och 

operatör.  

 

Anledningen till att en scenarioanalys gjordes var då ALLAB i dagsläget inte har någon 

större e-handelskund eller ett utbrett småplock, vilket gör att eventuella framtida kunder 

är osäkert. Det finns två alternativ när en tredjepartslogistiker investerar i ett system, 

antingen köps ett system in för att locka kunder genom att erbjuda en mer effektiv och 

flexibel lösning som blir tillgänglig omgående för kunderna, eller så hittar företaget 

kunderna för att sedan köpa in ett mer kundspecifikt system. Den finns risker med båda 

alternativen, går företaget ut på marknaden och letar efter kunder, utan att ha en 

tillgänglig lösning, blir det svårt att locka till sig kunder. Att istället investera i ett 

automatiskt plocksystem för att sedan försöka fylla det med kunder, är väldigt riskabelt. 

Hittar företaget inga kunder kan en investering ha gjorts på mångmiljonbelopp, utan att 

tjäna någonting på investeringen. Att bygga ett system innan en kund har hittats leder 

även till att systemet inte är lika kundanpassat när det kommer till volym och 

plockkapacitet då det är byggt utifrån andra förutsättningar än kundens.  

 

6.1.1 Kritik till eget arbete: 

ROI-kalkylerna som görs innefattar enbart besparingarna på plock- och packprocessen, 

vilket ger en något missvisande bild eftersom plocksystemen gör olika besparingar på 

de övriga delarna inom lagret som exempelvis inlagring, inlastning, utlastning samt 
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ytbesparingar. Hade alla delarna som systemen förbättrar tagits med hade det kunnat ge 

ett annat resultat, och en mer rättvisande bild för båda systemen. Då de ena systemet är 

mer komplext och hanterar och förbättrar fler lageraktiviteter ger enbart en jämförelse 

på plock- och packprocessen inte en helt rättvisande bild. 

 

Skillnaden i komplexiteten och omfattningen visas tydligt i empirin då det ena 

plocksystemet har ungefär dubbelt så mycket empiri som det andra. Det leder till 

ytterligare en del som bör kritiseras i arbetet, att all empiri som har samlats in ej har 

analyserats tillräckligt, men är nödvändig för att ge läsaren en övergripande helhetsbild. 

 

6.1.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag: 

Syftet med den första frågeställningen var att skapa en övergripande bild över hur 

automatiska plocksystem fungerar och hur de effektiviserar plock, vilket sedan jämförs 

med teorin för att skapa en djupare förståelse över hur automation ökar effektivitet och 

flexibilitet. Frågeställningen definierar även vilka de viktigaste egenskaper inom 

automatiska plocksystem är och vad som krävs för att kunna hantera e-handel på ett 

effektivt sätt. För att förtydliga vilken typ av system som studien ämnar att förklara 

egenskaperna hos, klassificeras systemen med de system som teorin beskriver. Då syftet 

med frågeställningen var att få fram ett lämpligt system för ett e-handelsföretag eller en 

tredjepartslogistiker åt ett e-handelsföretag leder detta till en generaliserbarhet inom e-

handelsbranschen.  

 

Det praktiska bidraget i uppsatsen kommer från den andra och tredje frågeställningen, 

som ämnar att undersöka hur ALLAB kan hantera e-handel vid olika plockvolymer 

samt vad investeringskostnaden blir vid de olika plockvolymerna. Utifrån 

plockvolymerna har systemen jämförts mot varandra för att bygga ett beslutsunderlag 

för ALLAB. Analyserna om scenarierna, ROI:n och investeringsbedömningen kan även 

användas av andra liknande företag som är i samma sits som ALLAB, dock med något 

ändrade siffror då kostnaderna för exempelvis hissautomater är anpassade efter 

takhöjden på ALLABs lager. 

 

6.1.3 Förslag till framtida forskning: 

Den här uppsatsen tar enbart hänsyn till plock- och packprocessen och dess kostnader 

och kostnadsreduceringar. För att få en klarare helhetsbild bör övriga 
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kostnadsreduceringar på andra lagerdelar undersökas vidare. En fallstudie på ett företag 

som redan sysslar med e-handel, som exempelvis Nordicfeel, hade givit mer empiri och 

en större helhetsbild. Att jämföra fler system än bara Autostore och Welands 

hissautomater är ytterligare en del som hade gett en bredare förståelse för skillnaderna 

mellan olika plocksystemen. 

 

Uppsatsen har ej heller tagit hänsyn till kundernas syn på ett automatiskt plocksystem 

och de eventuella fördelarna som ett företag kan få gentemot sina konkurrenter 

marknadsmässigt då de kan få ut sina kunders artiklar snabbare. Uppsatsen har endast 

undersökt de egenskaper som är specifika för just e-handel, vilket gör att behovet för att 

undersöka andra branscher fortfarande kvarstår.  
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7.1 Bilaga 1 

 

Intervju med Mikael Svensson, säljare på Weland Lagersystem AB, 2017-03-22. 

Fråga 1: Berätta lite om Hissautomater? Hur fungerar de? Hur är de uppbyggda? 

Fråga 2: Vilka är de främsta egenskaperna med en hissautomat? Vilka nackdelar ser ni 

med                                                                     systemet? 

Fråga 3: Vilka artiklar är systemet lämpade för? 

Fråga 4: Hur många artiklar får plats maximalt i systemet? Hur stor är lagringsytan? 

Fråga 5: Vad är maxvikten per bricka? Vad är maxvikten för en hissautomat?  

Fråga 6: Går det att kombinera fritt mellan olika storlekar på brickor? Höjd, Bredd, 

Längd? 

Fråga 7: Vilka sorters företag är en hissautomat lämpat för? 3PL, tillverkande företag? 
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Fråga 8: Går det att kombinera olika artiklar/ produkter på samma bricka? Hur fungerar 

det? 

Fråga 9: Hur förvaras artiklarna på brickan? Hur ser facken ut och hur är det 

uppbyggda? 

Fråga 10: Går det att kundanpassa en hissautomat och i vilken grad? 

Fråga 11: Går det att bygga ut en hissautomat vid ökningar av volym? Hur fungerar 

det? 

Fråga 12: Hur stor plockkapacitet per timme har en hissautomat? 

Fråga 13: Hur sker inlagring av artiklar ? Kan man göra det samtidigt som plock sker? 

Fråga 14: Vad är den vanligaste orsaken vid driftstopp och hur påverkas systemet? Hur 

ofta inträffar det och hur löser man driftstopp?  

Fråga 15: Hur ser servicen ut och hur ofta gör man underhållsservice? 

Fråga 16: Kan man hantera olika kunders produkter på samma bricka? Vad är det 

vanligaste sättet då ett företag har många olika kunder? 

Fråga 17: Om man har en traditionellt plocklager på cirka 7000 m2 hur många 

hissautomater hade behövts för att täcka den ytan? Hur mycket personal hade behövts? 

Fråga 18: Hur ser plockprocessen ut? 

Fråga 19: Vilka kostnader inbringar en hissautomat? 
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Intervju med Jacob de Leur, Säljare på Element Logic AB, 2017-03-31. 

Fråga 1: Berätta lite om Autostore? Hur fungerar det? Hur är det uppbyggt och vilka 

komponenter ingår? 

Fråga 2: Vilka är Autostores främsta egenskaper? Vilka nackdelar ser ni med systemet? 

Fråga 3: Vilka artiklar/ produkter är lämpade för systemet? Hur fungerar det? 

Fråga 4: Vilka sorters företag är Autostore lämpat för? 3PL, tillverkande företag? 

Fråga 5: Vad är maxvikten för inlagring av artiklar i varje back?  

Fråga 6: Hur stor är varje back? Finns det olika storlekar? 

Fråga 7: Går det att hantera olika typer av produkter och artiklar i samma låda? Hur 

fungerar det? 

Fråga 8: Hur många artiklar kan man plocka per timme och operatör? 

Fråga 9: Hur laddas Autostore? Hur laddas robotarna och hur lång driftstid har de? 

Fråga 10: Vad är den vanligaste orsaken vid driftstopp och hur påverkas systemet? Hur 

ofta inträffar det och hur löser man driftstopp?  

Fråga 11: Hur ser servicen ut och hur ofta gör man underhållsservice? 

Fråga 12: Hur påverkas systemet om en robot eller en back går sönder? 

Fråga 13: Hur fyller man en back med artiklar? Går det göra samtidigt som plock sker? 

Fråga 14: Om man har en traditionellt plocklager på cirka 7000 m2 hur stort Autostore 

system krävs för att hantera den ytan, i form av plockportar, robotar osv? 

Fråga 15: Hur ser reduceringen i forma av personal ut jämfört med traditionellt plock? 

Fråga 16:Hur ser plockprocessen ut? 

Fråga 17: Vilka kostnader inbringar en Autostore? 

Fråga 18: Hur stor plockkapacitet har en robot? 
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