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Abstract 

Background 

The warehouse activities have become more important as the global market increases and the e-

commerce develops. Warehouses do not add any extra value to the items that are stored in them, but 

only to customers by providing them with their orders at the time they want it, in the right quality and 

in the right amount. This leads to the importance of studying the processes in a warehouse, and how 

they can become more efficient to provide the customers with the services they demand. To maintain 

an efficient flow, it is of great importance to only perform value-added activities. 

Purpose 

The purpose of this thesis is to investigate what constellations a newly developed automated order 

picking system possesses, and how these qualifications generate value-adding activities within a 

warehouse management system. The functions of the order picking system are examined and the study 

investigates which activities that are prominent for eliminating waste. This approach aims to analyse 

how efficient the processes can be performed whilst eliminating wastes through the conduction of value-

adding activities, with use of the defined waste principles in lean.  

Method 

In order to fulfil the purpose of this thesis, the authors used an abductive research approach. The method 

of this study adopted a qualitative approach, and the data was collected by an observation and semi-

structured interviews with respondents from an organisation based on the criterion that the people within 

this company possessed such knowledge we considered valuable for the purpose of the study. 

Conclusion 

A conclusion described by the authors in this thesis constitutes of how the order picking activities are 

conducted is of importance for maintaining an efficient flow and also has a significant impact on how 

a company can obtain competitive advantages. The study’s contribution to the research about automated 

order picking systems is to conduct an understanding about automated warehouse management systems, 

including a specific order picking system functions and constellations and how such activities can make 

a company’s logistics functions more efficient and perform value-adding activities. We find this thesis 

contribution of high importance since very few studies on fully automated warehouse systems are done. 
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Sammanfattning 

Bakgrund 

När den globala marknaden ökar och e-handeln utvecklas blir lageraktiviteterna alltmer viktiga för 

företag. Lager i sig adderar inte något extra värde på de produkter eller varor som lagras i dem, utan 

generar enbart värde till kunder genom att kunna erbjuda de produkter som de efterfrågar i rätt tid, i rätt 

kvantitet och kvalitet. Således blir det viktigt för företag att studera processerna i ett lager, samt 

undersöka hur dessa kan bli mer effektiva för att kunna tillgodose kunderna de tjänster som de 

efterfrågar. För att upprätthålla ett sådant effektivt flöde är det av stor vikt att endast utföra 

värdeadderande aktiviteter. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka ett nyutvecklat automatiserat orderplocksystem och dess 

egenskaper, samt hur dessa generar värdeskapande aktiviteter inom ett lagerhanteringssystem. Denna 

studie djupdyker i en analys av hur processer utförs effektivt samtidigt som slöserier elimineras.  

Tillvägagångssättet syftar även till att undersöka vilka av dessa aktiviteter som är framträdande för att 

eliminera de slöserier som blivit definierade inom principen lean. 

Metod 

Ett abduktivt angreppssätt har nyttjats för att kunna uppnå syftet med denna studie. Studien antog en 

kvalitativ ansats, då datan samlades in genom observationer och semistrukturerade intervjuer. 

Insamlingen gjordes inom en organisation och kriterierna för intervjupersonerna inbegrep att dessa 

besatt sådan kunskap som författarna ansåg vara av värde för studiens genomförande. 

Slutsats 

Hur orderplocksaktiviteter utförs är avgörande för upprätthållandet av ett effektivt flöde samt har en 

betydande påverkan på ett företags förmåga att erhålla konkurrensfördelar. Studiens bidrag till 

forskningen kring automatiserade orderplocksystem har som syfte att bistå med kunskap inom 

lagerhanteringssystem inklusive ett specifikt orderplocksystems funktioner och hur sådana aktiviteter 

kan effektivisera ett företags logistiska funktioner och utföra värdeadderande aktiviteter. Då det finns 

lite forskning fullt automatiserade lagerhanteringssystem, anser författarna att studiens bidrag till 

forskningen är betydelsefullt. 

 

Nyckelord; Lean, Wastes, Value-added activities, Order Picking System, Warehouse Management. 
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1. Inledning 

Lagerhantering är en central del för verksamheter och kan ses som en nödvändighet för att upprätthålla 

ett effektivt materialflöde i en organisations försörjningskedja (Kovac & Djurdjevic 2020). För att 

kunna hantera material i form av råvaror, produktkomponenter och färdiga varor, krävs hårt arbete och 

optimering av alla processer som är relevanta för lagerhanteringen. Vidare förklarar Kovac och 

Djurdjevic (2020) betydelsen av lagrets utformning och design och att det har en avgörande roll för att 

skapa en lösning som på bästa möjliga sätt uppfyller målet med lagret. I samband med allt mer komplexa 

kundbehov bestående av större krav på produktutbud, och att kvantiteten och kvaliteten på service i 

form av logistiktjänster växer fram, utvecklas ett behov och intresse av optimerade processer för 

distributionslager för att nå ökade prestationer inom den rådande intensiva marknadskonkurrensen 

(ibid).  

 

Automatiserade lagrings- och plocksystem är en forskningsinriktning som har stor betydelse inom 

industriell logistik (Mengke Yang & Zhou, 2020). Det har skett en stor tillväxt på logistikbehov och det 

finns en fortsatt exponentiell ordertillväxt, och tidigare forskning visar på att ett traditionellt 

lagerhanteringssystem inte längre har möjlighet att bemöta denna utveckling. För att kunna förbättra 

logistikens svarshastighet, kunna erbjuda bättre service och förbättra kvaliteten ställs det istället krav 

på ett effektivt automatiserat lagrings- och plocksystem för att kunna förbättra och effektivisera 

företagens operativa verksamhet (ibid). Fördelar som kan erhållas av ett automatiserat system är 

exempelvis minskade driftkostnader, ökad nivå på service och minskade plockfel (Döllinger & Larsson, 

2016). Enligt Hompel och Schmidt (2007) finns det en stor variation av lösningar och systemkrav, vilket 

innebär att valet av lagerhanteringssystem kräver omfattande kunskap och erfarenhet, då det är många 

olika aspekter som bör tas i beaktande. Vidare redogör Hompel och Schmidt (2007) för att samtidigt 

som utbudet av varor och artiklar ökar, finns det en växande trend i att mer frekvent lägga mindre ordrar 

bestående av färre artiklar med reducerade leveranstider. Logistiktjänster blir emellertid viktigt i detta 

sammanhang och genom att driva och hantera godsdistribution på ett så effektivt sätt som möjligt, kan 

ett företag stärka dess marknadsposition (ibid). 

1.1 Problemformulering 

Kunders efterfrågan på värde har lett till att kvalitet vid skapandet av produkter och servicetjänster har 

blivit en grundläggande faktor för organisationer (Russell & Taylor, 2017). Till följd av att kundens 

förväntningar och upplevelser har en central roll för företag kom värde och värdeskapande därmed till 

att bli två centrala begrepp i denna studie (Grönroos, 2011). Produkter, tjänster, information och andra 

resurser genereras och utnyttjas i relationer mellan kunder och företag i olika händelseförlopp såsom i 
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produktions- och logistikprocesser så att kunder kan uppnå värdeskapande vid nyttjandet av 

aktiviteterna. Kunder är väl medvetna om olika produkt- och tjänstealternativ, och därmed är det 

väsentligt för företag att förstå hur kunder definierar värde och kvalitet. Värde och kvalitet borde 

grundas på kundernas behov och vad de är villiga att betala för, och att kundens värde skapas under 

användning av produkter eller tjänster tillhandahållna av leverantörer (ibid). Den ökade globaliseringen 

har lett till att fler företag konkurrerar på en större marknad, nya handelsavtal mellan länder, utvecklad 

IT och förbättringar av transporter, och har därmed möjliggjort att organisationer kan utvidga sin 

globala försörjningskedja. En mer global marknad har även bidragit till större konkurrens, vilket gör 

det strategiska arbetet kring logistikprocesser avgörande för att uppnå framgång (Russell & Taylor, 

2017). 

 

Abhishek och Pratap (2020) indikerar på att i takt med att kundernas efterfrågan följer ett allt mer 

oregelbundet mönster, eller när ledtiderna är svåra att förutsäga, blir lagerverksamheten en oundviklig 

enhet inom en organisation. Lagerhantering har blivit viktigt att ha i fokus för företag för att uppnå 

konkurrensfördelar, då lager är en väsentlig faktor som hjälper företag att bemöta variationer i 

efterfrågan (Anđelković, Radosavljević & Stošić, 2016). Organisationer har länge strävat efter att 

utnyttja verktyg och tekniker för att leda och styra i syfte att effektivisera verksamheten, och som ett 

resultat på denna problematik är ramverket kring lean en lösning som tenderar att dominera för att 

bemöta de utmaningar företagen ställs inför (Abushaikha, Salhieh & Towers, 2018; Bhamu & Singh 

Sangwan, 2014). Även om konceptet lean grundades som en produktionsfilosofi, är det idag många 

andra typer av verksamheter som utnyttjar strategin. Framförallt inom logistik och hantering av 

försörjningskedjan har det riktats stor uppmärksamhet åt konceptet. Emellertid har inte lean inom 

lagerverksamheten fått lika mycket observans som andra logistikfunktioner (Abushaikha et al., 2018). 

Vikten av att studera lean i lagerfunktioner grundas i idén om att all förbättring i distributionen slutligen 

kommer återspeglas i logistikprestandan hos den slutliga återförsäljaren och hela distributionskanalen 

(ibid). Tidigare forskning visar på att man genom lean som strategi kan förbättra kvalitet, generera lägre 

kostnader, kortare ledtider, ökad produktivitet och bättre resursutnyttjande (Russell & Taylor, 2017). 

Tillämpningen av lean inom lagerverksamheter har därmed blivit en viktig aktivitet för företag då det 

har en betydande inverkan på den totala förbättringen av företagets resultat. Utifrån dessa faktorer har 

begreppet lean som lagerhanteringsstrategi vuxit fram. För att lean som lagerhanteringsstrategi ska 

kunna verkställas, ska all hantering av varor och ordrar göras med minimalt slöseri, vilket innebär att 

avlägsna sig från sådant som inbegriper icke värdeskapande aktiviteter och arbetsmoment (Abhishek & 

Pratap, 2020; Sörqvist, 2013). 

 

Det är viktigt att betona att lean både kan ses som en uppsättning tekniker och hanteringsmetoder men 

även som en filosofi vars syfte är att kontinuerligt förbättra funktioner inom en verksamhet (Russell & 

Taylor, 2017). Flöden och processer som inte anses skapa värde för kunden ska reduceras eller göras 
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om för att uppnå flödeseffektivitet och värdeskapande. Många företag väljer därmed att automatisera 

lagret för att uppfylla en strävan om ökad effektivitet och produktivitet (Döllinger & Larsson, 2016). I 

ett automatiserat lagerhanteringssystem är orderplocksystemet viktigt, då valet av orderplocksystem har 

en stor påverkan på övriga logistikkostnader samt påverkar servicenivån som verksamheten kan erbjuda 

(ibid).  

 

Utifrån ovan problematik har ett intresse kring lean som lagerhanteringsstrategi vuxit fram hos 

författarna till denna studie. Studien tar avstamp i en undersökning av ett automatiserat 

orderplocksystem och dess konstellationer, som i sin tur bidrar till en kartläggning av hur man genom 

systemet försöker övervinna ineffektiviteter i en lagerverksamhet. Dilemman kring hur ett automatiserat 

orderplocksystem kan bidra med funktioner som genererar värdeskapande lagerprocesser, samt hur 

dessa lagerprocesser minimerar eventuella slöserier utifrån ett lean-perspektiv diskuteras. 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka egenskaper ett nyligen framtaget och implementerat 

orderplocksystem besitter, och hur dessa egenskaper genererar värdeskapande lagerprocesser utifrån ett 

lean-perspektiv. Studien fokuserar på logiken bakom uppbyggnaden av det automatiserade 

orderplocksystemet och undersöker vilka principer som ligger till grund för implementeringen. 

Orderplocksystemets funktioner undersöks och studien djupdyker i huruvida dessa möjliggör 

eliminering av slöserier och upprätthållandet av värdeskapande aktiviteter. Detta utifrån ett 

förhållningssätt som syftar till att granska hur systemet effektiviserar lagerhållningen i linje med lean-

principens definierade slöserier. 

 

➢ Hur utförs aktiviteterna i ett automatiserat orderplocksystem och hur upprätthålls 

värdeadderande aktiviteter? 

 

➢ Vilken betydelse har orderplockaktiviteterna för effektiva flöden i en lagerverksamhet utifrån 

ett lean-perspektiv? 

2. Metod 

2.1 Metodval & forskningsansats 

Utifrån den problemformulering och det syfte som präglar denna studie har vi valt att anta ett kvalitativt 

angreppssätt som metod för vår studie. Valet av kvalitativ metod gjordes då författarna ansåg att syftet 
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med undersökningen var att erhålla en förståelse för hur personer inom en viss kontext uppfattar och 

tolkar ett visst fenomen inom ramen för sin sociala verklighet, vilket enligt Bryman (2018) 

karaktäriserar ett kvalitativt förhållningssätt. Vidare kunde det empiriska materialet som samlats in inte 

självständigt besvara forskningsfrågorna. Detta material behövde analyseras tillsammans med den teori 

som ansågs relevant för ämnet och problemformuleringen (Alvehus, 2019). Till följd av att de 

studerades perspektiv i stor utsträckning har sin utgångspunkt i de empiriska premisserna i den 

kvalitativa forskningen, förespråkas det om att detta synsätt ska beskrivas som abduktivt tänkande 

(Bryman, 2018). Vid abduktion uppnår forskaren en samhällsvetenskaplig beskrivning av den sociala 

verklighet som de människor eller kontexter som studeras formar. Denna beskrivning redogörs utifrån 

att forskaren skapat en teoretisk förståelse av denna verklighet utifrån de studerades perspektiv (ibid). 

Den abduktiva ansatsen blir således intressant för denna studie, då vi skiftar mellan teoretiska och 

empiriska reflektioner eftersom nya insikter ofta framkommer efter att ha varierat analys och diskussion 

av både det empiriska materialet samt det teoretiska materialet för att få en så insiktsfull och nyanserad 

analys som slutligen leder till ett besvarande av vår slutsats (Alvehus, 2019).  

 

Praktiska förhållanden som avgör val av metod kan innefatta vilka kunskaper författarna besitter samt 

vilka informanter man har fått tillträde till i den studerade miljön och vilka etiska aspekter som finns att 

ta hänsyn till (Tjora, 2012). Frågeställningarna i denna studie kom till att besvaras genom det empiriska 

material som samlats in genom semistrukturerade intervjuer och en observation, vilka konstruerades 

utifrån tillgången till organisation, informanter, tid och andra begränsningar. Undersökningen 

utformades även utifrån det teoretiska ramverk bestående av vetenskapliga artiklar och ämnesanpassad 

kurslitteratur. Dessa antaganden styrker att metoden i denna studie är kvalitativ, då det enligt Bryman 

(2018) är fokus på ord och uttryck vid insamlingen av material, och innefattar ett synsätt där förståelsen 

för de studerade individernas verklighet är av föränderlig karaktär som konstrueras utifrån individernas 

förmågor.  

2.2 Urval 

Vid diskussion av urval i kvalitativ forskning inriktas resonemanget på målstyrt urval, där urvalet görs 

med vägledning av de forskningsfrågor som präglar studien och i denna studie har forskarna på basis 

av ett målstyrt urval valt enheter på ett strategiskt sätt i form av respondenter och organisation som har 

ett direkt samband med de forskningsfrågor som ställts upp (Bryman, 2018). Urvalen har gjorts utifrån 

kriterier som möjliggör besvarande av forskningsfrågorna samt i syfte att uppnå de mål som fanns med 

forskningen (ibid). Urval i kvalitativa studier tenderar att vara baserade på tidigare upptäckter och 

utvecklas efterhand som studien fortlöper i förhållande till då teoretisk mättnad uppnåtts (Silverman, 

2014). Vid början av denna studie förstod författarna att studiens urval skulle väljas utifrån Silvermans 

(2014) teori kring kvalitativt urval. Författarna inledde med ett initialt urval bestående av tre personer, 
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och baserat på den information som dessa tillhandahöll visste författarna vilka de vidare behövde 

intervjua för att erhålla den information som behövdes för att besvara forskningsfrågorna. Det initiala 

urvalet kom till att inleda insamlingen av det empiriska materialet genom en gruppintervju. De tre 

personerna som deltog i gruppintervjun kom även till att enskilt delta i tre individuella intervjuer i form 

av Respondent 1, Respondent 2 samt Respondent 3. Detta tillvägagångssätt utgjordes även av ett 

snöbollsurval där författarna inledde med en liten grupp personer som i sin tur föreslog andra deltagare 

som de ansåg relevanta för studien, och lämpar sig tämligen för de studier där det kan vara problematiskt 

att få tag på lämpliga deltagare för att kunna besvara forskningsfrågorna (Bryman, 2018). 

 

Vidare återfinns en urvalsmetod som benämns a priori-urval som innebär att det vid undersökningens 

början återfinns kriterier för val av deltagare, gjorda på basis av forskningsfrågorna, vilka inte förändras 

under studiens gång utan kriterierna för urvalet består under hela forskningsperioden (Bryman, 2018). 

Denna studie antar ett a priori-urval, då kriterierna för de intervjupersoner som skulle kunna tillkomma 

under studiens gång redan var fastställda. Valet av företag Y är gjort på kriteriet att företaget och de 

personer vi hade tillgång till, besatt sådan kunskap som vi ansåg som värdefull för studiens syfte. 

Företag Y har industrialiserat det automatiserade orderplocksystemet, och har därmed sådan kunskap 

kring funktionalitet och konstellationer, vilket vi ansåg som ett grundläggande kriterium för val av 

intervjupersoner. Anledningen till att vi valde att intervjua personer med olika befattning inom samma 

företag var för att de olika personerna har olika insyn och perspektiv i de olika delarna i processen och 

systemet. Syftet med att vidare intervjua de personer som ingick i gruppintervjun var för att erhålla en 

djupare förståelse och få svar på de frågor som upptäckts efter att ny teori samlats in. Det större urvalet 

har i sin tur gett upphov till fler insikter och mer kunskap kring det undersökande fenomenet. I 

nedanstående tabell följer en presentation av respondenter så som de vidare kommer refereras till i 

studien. 

 

Benämning 

på intervju 

Befattning Företag Intervjuform  Tidsomfattning Datum  

Gruppintervju Director Quality, 

Automation 

Director & 

Managing 

Director 

Företag Y Videosamtal 60 minuter 2021-04-07 

Respondent 1 
 

Director Quality Företag Y Videosamtal 55 minuter  2021-04-15  

Respondent 2 Automation 

Director 

Företag Y Videosamtal 120 minuter 2021-04-30 

Respondent 3 Managing 

Director 

Företag Y Telefonsamtal 35 minuter  2021-02-18 

Respondent 4 Project Manager Företag Y Videosamtal  105 minuter 2021-05-06 

Respondent 5 Director R&D Företag Y Videosamtal 90 minuter  2021-05-12 
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Respondent 6 Senior Manager, 

Service Business 

Development 

Företag Y Videosamtal 60 minuter 2021-05-12 

Respondent 7 Huvudkonstruktör Företag Y Fysiskt möte 50 minuter 2021-05-18 

2.3 Kvalitativa intervjuer 

Majoriteten av kvalitativa studier använder intervjun som insamlingsmetod vilken kännetecknas av att 

vara en mer flexibel intervjuform (Bryman, 2018; Silverman, 2014). I denna studie ansågs den flexibla 

intervjumetoden vara lämplig för att nå utförlig och djup information, och därmed antog studien en 

kvalitativ intervjumetod bestående av djupintervjuer med semistrukturerat format (Bryman, 2018). Den 

semistrukturerade metoden möjliggör mer djupgående svar, samt möjlighet för forskarna att ställa 

ytterligare följdfrågor, vilket kan generera en nyanserad diskussion (Harboe, 2013). Vi har antagit ett 

angreppssätt som låter oss samla in kunskap, snarare än att konstruera kunskap, vilket går i linje med 

Kvale och Brinkmanns (2014) metafor att vi antagit rollen som malmletare. Som malmletare har vi sett 

kunskap som begravd metall hos intervjupersonerna som vi letat fram.  

 

Den semistrukturerade intervjun inbegriper ofta öppna frågor, vilka möjliggörs med en intervjuguide 

(Blackstone, 2012). Utformandet av intervjuguiderna gjordes på basis av att få förståelse för hur 

intervjupersonen upplever det studerade fenomenet samt så att intervjupersonen fick utrymme att 

uttrycka sina viktigaste ståndpunkter, samtidigt som vi försökte möjliggöra utrymme för flexibilitet 

(ibid). Intervjufrågorna var anpassade till vilken intervjuperson som skulle intervjuas med hänsyn till 

deras befattning och vilken typ av frågor som denne kunde svara på. Alla intervjuer hade en grund i 

teman som ansågs vara lämpliga i förhållande till syftet med studien, vilka bestod av optimering, lean, 

värdeskapande, kundvärde, unika funktioner och orderplock. Intervjuguiden fanns till som en ram för 

intervjun, men frågor som inte fanns på intervjuguiden kom att ställas i linje med intervjupersonens 

diskussion. En passiv frågeteknik lämpade sig här, då vi som intervjuare ledde intervjun med ett par 

nyckelord med utgångspunkt i intervjuguiden men där respondenten för övrigt tilläts styra förloppet, 

vilket var så intervjuerna utformades (Harboe, 2013). Vid gruppintervjun kom vi till att använda oss av 

fokusgruppmetoden, vilken Blackstone (2012) förklarar är en form av gruppintervju där flera personer 

intervjuas samtidigt. Med hänsyn till den rådande pandemin har majoriteten av intervjuerna skett via 

video- eller telefonsamtal, och en hölls fysiskt. Gemensamt för video- och telefonsamtal är att det är 

ekonomiskt med tanke på att den enda utgiften är kostnaden för samtalen, det är lättillgängligt då 

intervjuerna går att utföra hemifrån och går på så vis snabbt att genomföra (Harboe, 2013; Tjora, 2012). 

Videosamtalen och telefonsamtalet har skett via plattformarna MS Teams och telefon, och den fysiska 

intervjun genomfördes på plats efter att observationen avslutats.     
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Vid kvalitativa intervjuer förutsätts en genomgående redogörelse för alla de utbyten som sker mellan 

respondenter och intervjuare i en intervju, och det är då viktigt att vara uppmärksam på vad som 

försiggår under intervjun samt ställa följdfrågor på sådant som intervjupersonen säger, utan att bli 

avledd från samtalet för att man skriver anteckningar (Bryman, 2018). I denna studie valde vi därmed 

att spela in och transkribera genomförda intervjuer, med undantag för telefonsamtalet, då detta 

underlättar en detaljerad analys av vad som har sagts under intervjun samt bekräftelse av olika 

tolkningar (Bryman, 2018). Under telefonsamtalet fördes istället anteckningar. Tjora (2012) betonar att 

det är fördelaktigt att det är samma personer som intervjuar som transkriberar eftersom man då kan 

undvika att förlora visuella ledtrådar. Intervjuaren behöver också kunna vara flexibel under intervjun i 

den bemärkelsen att kunna reda ut oklarheter när det gäller frågornas ordningsföljd samt för att det kan 

uppkomma tekniska fel (Bryman, 2018). Inspelningen gjordes på telefon, och risker såsom tekniska fel 

togs i beaktande genom att alltid ha en reservtelefon nära till hands. Under intervjuernas gång uppstod 

det även ofta att intervjuguidens forskningsfrågor inte följdes i kronologisk ordning, och vi behövde 

därmed anpassa oss för att upprätthålla en röd tråd i diskussionen utan avbrott av en opassande fråga 

(Blackstone, 2012). Vid transkriberingen av det insamlade materialet i denna studie uppkom bekräftelse 

på redan diskuterade påståenden samt gav det upphov till idéer för det kommande analysarbetet.  

2.4 Observation 

Forskare som utför deltagande observationer varierar i vilken utsträckning de deltar eller observerar 

(Blackstone, 2012). I denna studie har författarna antagit rollen som deltagande observatörer i en sluten 

miljö för att få tillgång till och bekräfta information kring det studerade fenomenet, som komplement 

till genomförda intervjuer, vilket i enlighet med Bryman (2018) utmärker en deltagande observatörs 

vedertagna tillvägagångssätt. Att vår roll antar betydelsen som deltagande och öppna observatörer 

utgörs av att våra roller är kända av de personer som ingår i miljön som observeras, samt för att vi deltar 

i aktiviteterna men inte som fullvärdiga medlemmar (Blackstone, 2012; Bryman, 2018). Tillträdet till 

miljön möjliggjordes då den nyckelinformant som kom till att spela en stor roll för vårt fältarbete var 

en av våra respondenter (Bryman, 2018). Denna nyckelinformant bidrog med möjligheten att få tillgång 

till den slutna miljö där det observerade fenomenet befann sig. Detta möjliggjorde för oss att studera 

konstellationer och förstå aktiviteter i det studerade orderplocksystemet. Nyckelinformanten var den 

person som guidade oss observatörer genom miljön, och i enlighet med vad Bryman (2018) menar vara 

en nyckelinformants roll, bistod nyckelinformanten med stöd under fältarbetet. Bryman (2018) 

understryker denna problematik kring att få tillgång till slutna miljöer då det kräver strategisk planering. 

Det som begränsade oss vid tillgången till miljön var den rådande pandemin, där observationen från 

början var planerad i ett tidigt skede i processen för examensarbetet, men på grund av restriktioner som 

uppstod under denna period fick observationen senareläggas. Detta ansågs inte vara ett problem då 

observationen var ett komplement till genomförda intervjuer. Vidare gjordes observationen under 



8 

 

kontrollerade förhållanden på ett sätt där försiktighetsåtgärder togs i beaktande enligt 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter, och pågick en halv arbetsdag (HSLF-FS, 2021:21). Inför 

observationen upprättades ett observationsprotokoll som grundades på de olika maskinerna som skulle 

visas upp vid observationen. Under observationen blev vi tillhandahållna bilder i 3D format av företag 

Y som användes för att förtydliga konstellationer i analys. Under observationen fördes anteckningar 

kring de observerade aktiviteterna och konstellationerna på orderplocksystemet och våra reflektioner 

kring dessa.   

2.5 Etik 

Kvale och Brinkmann (2014) presenterar olika etiska frågor som man bör beakta vid sju olika 

forskningsstadier vid intervjuundersökning, där det första forskningsstadiet inbegriper tematisering, där 

en etisk aspekt att ta hänsyn till är att ifrågasätta syftet med intervjuundersökningen i fråga om 

vetenskapligt värde hos den önskade kunskapen, samt i vilken utsträckning undersökningen utvecklar 

och gynnar situationen av det studerade fenomenet. Det andra forskningsstadiet inbegriper planering, 

vilket syftar till att få samtycke av intervjupersonernas deltagande samt en noggrann granskning av de 

konsekvenser som finns för deltagarna. I planeringsstadiet av denna studie fastställde författarna inför 

varje intervju intervjupersonernas samtycke, och stötte lyckligtvis aldrig på någon tillfrågad 

intervjuperson som vägrade att ställa upp eller nekade till inspelning. Under transkriberingsprocessen 

ska intervjuaren säkerställa att texten som skrivs ut är i enlighet med vad som sades på 

intervjutillfällena. Denna etiska aspekt har tagits hänsyn till genom att genomföra noggranna 

transkriberingar, där vi bytt ut vissa ord för att stärka intervjupersonernas och företagens 

konfidentialitet. I det sista stadiet, analysen, ska etiska problem såsom hur djupgående analysarbetet av 

intervjumaterialet ska vara tas i beaktande (ibid). Vidare är samtyckeskravet och informationskravet 

andra etiska principer, där samtyckeskravet syftar till att medverkande själva har makten över deras 

medverkan. Informationskravet inbegriper att syftet med och de moment som utgör undersökningen ska 

presenteras för alla deltagare, vars syfte är att låta alla deltagare veta att medverkan är frivilligt och att 

de får avbryta sitt deltagande närhelst de önskar utan särskilda skäl (Bryman, 2018). 

 

Slutligen uppfyller denna studie nyttjandekravet och konfidentialitetskravet, då allt material som 

samlats in i denna studie enbart behandlats utifrån de ändamål som intervjupersonerna är medvetna om. 

Konfidentialitetskravet har uppnåtts genom att bibehålla personernas integritet genom att hålla 

materialet oåtkomligt för utomstående samt att referera till intervjupersonerna genom att benämna dem 

som “respondent” och urskilja de olika personerna med olika nummer och datum då intervjun hölls 

(Bryman, 2018). Vidare har vi som intervjuare i bästa mån försökt upprätthålla en säker och trygg miljö 

där vi är i behov av viktiga kunskaper som intervjupersonen besitter, men där vi måste upprätthålla ett 

klimat där denne inte känner sig pressad, vilket i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) är att 
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upprätthålla en balansgång mellan intervjuarens avsikt att nå kunskap av värde samtidigt som etisk 

respekt för respondentens integritet bibehålls.           

2.6 Analys av forskningsmaterial 

Eftersom vi som författare till denna studie följde ett semistrukturerat format under våra intervjuer ansåg 

vi det lämpligt att följa Rennstam och Wästerfors (2015) riktlinjer om att sortera vårt material, då våra 

intervjuer sällan följde intervjuguiden i den ordning som frågorna ställts upp. Efter 

transkriberingsarbetet valde vi därmed att sortera och kategorisera materialet för att senare förenkla vårt 

kommande analysarbete (ibid). Det har gjorts en ämnesbaserad uppdelning i analysarbetet genom att 

olika ämnen och teman tas upp i enskilda delar i resultat och analys, utifrån vad som framkom under 

intervjuerna och de teman som vi kunde fastställa, vilket går i enlighet med Rennstam och Wästerfors 

(2015) redogörelse för genomförandet av sortering av material. Vid sorteringen av material ska man 

avlägsna sig från förutfattade inställningar och vara mottaglig för oanad information som överraskar, 

vilket har tagits i beaktande. Inför analysen har det transkriberade och observerade materialet 

systematiskt analyserats med lean-perspektivet i vårt tankesätt för att kunna koda och tematisera. Enligt 

Nylén (2005) innebär kodning att beteckna delar i materialet som kan vara av betydelse genom att 

identifiera de huvudsakliga ämnena, vilka kan utgöras av ord, meningar eller stycken. Vi har dragit 

paralleller till de teorier som kom till att behandlas i analysen där vi sett vilka av dessa som varit mest 

centrala för implementeringen av orderplocksystemet (Bryman, 2018). Tematiseringen har utgjorts av 

att vi kategoriserat tre olika teman, och utefter dessa markerat stycken i det transkriberade materialet 

som hört till de kategoriserade temana. Vidare menar Bryman (2018) att etnografiska texter har sådan 

slagkraft som innebär att man genom dessa kan intyga och styrka verkliga situationer, vilket har varit 

ett av motiven med att genomföra en observation i denna studie. Syftet med att rapportera om etnografi 

ska vara att presentera resultat och ange föreställningar för det fenomen som studeras. Efter att 

observationen avslutats och anteckningar förts i protokollet kom dessa till att behandlas inom snarast.   

2.7 Studiens tillförlitlighet 

För att bedöma en kvalitativ undersökning presenterar Bryman (2018) tillförlitlighet som en 

bedömningskriterie som syftar till att utbringa en trovärdighet i de resultat som forskningen utmynnar 

i. Metodiken kan delas upp i fyra huvudkategorier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera. Att åberopa en trovärdighet i de resultat som en studie alstrar 

innebär att säkerställa att studien i enlighet med de regler som finns för forskningen, utförts korrekt 

(ibid). Denna studies trovärdighet kan styrkas då insamlandet av material har gjorts genom ett målstyrt 

urval för att få djupare förståelse för ett visst fenomen, då det studerade orderplocksystemet inte 

återfinns i någon annan organisation och dess konstellationer är nyintroducerade. Eftersom denna studie 
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är av kvalitativ karaktär blir överförbarheten av den svår, men kvalitativa forskare blir hänvisade till att 

redogöra för en noggrann beskrivning av detaljer som återfinns i forskningsmiljön och därmed har vi 

noggrant och detaljerat framställt studiens tillvägagångssätt (ibid). Vidare har vi antagit ett granskande 

synsätt vid studien för att säkra att alla delar av forskningsprocessen presenteras för att uppfylla kriteriet 

pålitlighet (ibid). Möjligheten att kunna styrka och konfirmera syftar till att utreda i vilken utsträckning 

den kvalitativa forskaren handlat i god tro (ibid). Att vi agerat i god tro innebär att vi kommit fram till 

slutsatser utan påverkan av personliga värderingar. Det är viktigt att den empiri som vi tillhandahållits 

från intervjuerna ställs i relation till teorin, då intervjupersonernas personliga insikter och tolkningar av 

olika situationer annars kan återspeglas i en diskussion och bli det enda svaret på problematiseringen 

(Alvehus, 2019).        

3. Teoretisk referensram 

3.1 Lean 

Lean är en filosofi vars syfte är att systematiskt motverka och eliminera fel och störningar i 

verksamhetens flöden och processer och generera mer värde till sina kunder samtidigt som mindre 

användning av resurser genomförs (Bhasin, 2015; Sörqvist, 2013). I alla verksamheter finns det idag 

outnyttjad potential då stora resurser bedrivs inom enheter som inte skapar värde för verksamheten eller 

dess kunder. Den centrala kärnan inom lean är att systematiskt granska verksamhetens aktiviteter och 

processer i syfte att identifiera de aktiviteter som anses som icke värdeskapande. Det talas ofta om att 

man kan genomföra en värdeflödesanalys, som indikerar på att endast några få procent av av den totala 

tiden som går åt i verksamhetens processer är direkt värdeskapande. Vidare förklarar Sörqvist (2013, s. 

11) att “Lean är ett sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla 

och snabba processer vilka drivs utifrån kundernas aktuella behov”, vilket syftar till att betona att 

utgångspunkten inom lean är att inrikta sig på kvalitet snarare än kortsiktiga ekonomiska resultat samt 

att ha kunden och dennes behov i centrum. Lean har varit en av de mest kraftfulla filosofierna för 

ledning genom tiderna, och det finns två huvudsakliga orsaker till framväxten av lean, avancerade 

produktionsmetoder och mer krävande kunder (Abushaikha et al., 2018; Meng, 2019). Kundfokus är 

centralt inom lean, och innebär en organisations förmåga att möta kunders behov, samt uppnå en hög 

nivå av kundnöjdhet. För att kunna generera värdeskapande produkter och tjänster bör en organisation 

ha god förståelse för kundernas behov, med ett fokus på värdeskapande processer och aktiviteter (Meng, 

2019). Bhasin (2015) belyser fem viktiga principer i lean, tämligen att identifiera värde hos kunderna i 

linje med att eliminera icke värdeskapande aktiviteter, kategorisering och kartläggning av aktiviteter 

som används för att leverera den slutliga produkten eller tjänsten, förbättra flödet genom att reducera 

onödiga aktiviteter för att reducera ledtid, vara lyhörda på kundernas efterfrågan samt kontinuerligt 
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arbeta för perfektion. Det finns emellertid viss problematik kring lean då det är vanligt att många företag 

förbiser eller glömmer den kontext inom vilken envishet, engagemang och långsiktighet är en central 

faktor för att lyckas med lean i sin organisation (Sörqvist, 2013). I många fall beror misslyckade 

leansatsningar på bristande ledningsstöd och inte tillräckligt starkt kundfokus, och annan kritik som 

också riktats är oönskade effekter som uppstår på grund av svagheter hos konceptet (ibid). Dessa 

oönskade effekter kan bestå av arbetsskador eller annan stress inom verksamheten, som kan härledas 

från metoderna för flöden utan avbrott, standardiserade arbetssätt, inga stopp och korta cykeltider som 

leder till enformiga rörelser och högt arbetstempo, vilket slutligen kan ha en direkt påverkan på 

produktivitet och effektivitet (Bhasin, 2015; Sörqvist, 2013).  

 

För en lyckad implementation av lean-principer i en verksamhet är det viktigt att alla enheter, inklusive 

lagret, stödjer konceptet (Abhishek & Pratap, 2020). Lagerhantering blir en alltmer viktig del av 

försörjningskedjan då det innehar hög potential att förbättra servicenivån och minimera kostnader. 

Lagret i sig tillför inte något extra värde på produkten, utan det är de värdeskapande aktiviteterna som 

uppstår vid lagerhanteringen som tillför värde för kunden genom att erbjuda rätt kvantitet och kvalitet 

vid rätt tid, och i samband med lager och lagerhantering har värde därmed identifierats som ett företags 

förmåga att ha tillgång till rätt produkter vid rätt tid (Nabhani & Shokri, 2009; Tostar & Karlsson, 2008). 

Lager kan tillföra mervärde för kunden genom nyckelelementen tid och plats, men är också ett 

logistikområde som kan orsaka många olika typer av avfall (Anđelković et al., 2016). Vidare kan lean 

som lagerhanteringsstrategi definieras som en minskning av avfall både uppströms- och nedströms i 

försörjningskedjan, beroende på placering och funktion av lagret, för att adressera rätt kund, vid rätt 

tidpunkt och rätt plats (ibid). Ett företag som vill uppnå lean i lagerhanteringen bör minimera icke 

värdeskapande hantering, och följaktligen identifiera källor till avfall. Lean som lagerhanteringsstrategi 

fokuserar på adekvat och effektiv beställningsförfrågan, vilket innebär att minimera aktiviteter som inte 

tillför värde vid alla lageraktiviteter såsom mottagning, lagring, plockning, förpackning och frakt (ibid).  

3.1.1 De sju slöserierna  

Processer och aktiviteter kräver resurser i en verksamhet, de utnyttjas och förbrukas, men inte alltid 

genererar dessa processer något mervärde i den slutliga överlämningen eller förbrukningen av slutkund 

(Meng, 2019). Man talar om slöserier, muda, vilket är ett centralt begrepp som genomsyrar lean och 

dess filosofi. Slöserier är sådana aktiviteter som varken är värdeskapande för verksamheten eller för 

kunden (Sörqvist, 2013). Abushaikha et al. (2018) definierar slöserier som allt annat förutom de enbart 

nödvändiga aktiviteterna som krävs för att utföra en process och Bhasin (2015) presenterar sju slöserier 

som är centrala inom lean, vilka är lager, rörelser, transport, väntan, överarbete, defekter samt 

överproduktion. Lean kan ses som en åtgärd mot dessa slöserier, men syftar inte enbart till att minimera 
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slöserierna, utan aktiviteterna blir också bättre då man fokuserar på värdeskapande processer (Meng, 

2019).    

   

1. Lager som slöseri uppstår då man producerar och lagerhåller produkter som eventuellt inte kommer 

säljas (Sörqvist, 2013). Lager har samtidigt en tendens att dölja andra slöserier i flödet och är ett slöseri 

som inte går att helt eliminera (Bicheno, 2011; Sörqvist, 2013). Med höga lagernivåer tenderar ledtider 

att öka eftersom det blir svårare att hitta produkter när de ska plockas, samtidigt som transporter för att 

hämta gods ökar eftersom det kräver mer lagerplats. Höga lagernivåer kräver även mycket investerat 

kapital, vilket gör det svårt för företag att investera i nya produkter. 

 

2. Rörelser som inte bidrar till värde för kunden ska minimeras, och inbegriper både mänskliga rörelser 

och rörelser utförda av maskiner (Bhasin, 2015). Den mänskliga rörelsen syftar till när en människa 

plockar artiklar, och för maskiner syftar det till avståndet de måste förflytta gods. Onödiga rörelser 

uppkommer på grund av dåligt utförda procedurer, dålig processdesign eller dålig layout på yta (ibid). 

Onödiga rörelser inbegriper också de eventuella rörelser som anställda måste utföra i form av att leta, 

nå eller stapla delar eller verktyg (Sternberg, Stefansson, Westernberg, Boije af Gennäs, Allenström & 

Linger Nauska, 2013). Även förflyttning genom exempelvis gång av person eller maskin ses som ett 

slöseri.    

 

3. Transport som slöseri inbegriper den onödiga förflyttning av information, varor, enheter och material 

från en plats till en annan vilket leder till dåligt utnyttjande av tid, resurser och pengar (Bhasin, 2015). 

Det inbegriper att i processen förflytta gods onödigt långa avstånd vilket i sin tur leder till ineffektiva 

transporter av material in eller ut ur lagring eller mellan processer (Sternberg et al., 2013). Bicheno 

(2011) menar att all transport av gods är slöserier och att denna transport och materialhantering också 

kan leda till skada och försämring på artiklar, dock är det slöserier som aldrig kan elimineras helt, men 

som med tiden ska minimeras kontinuerligt.   

 

4. Väntan är ett definierat slöseri då tid i många flöden och processer går åt att vänta på exempelvis 

inleveranser och omställningar, vilket är icke värdeskapande tid (Sörqvist, 2013). Onödig väntan kan 

också härledas till tid som går åt för personal att stå och vänta på en automatiserad maskin eller vänta 

på nästa steg i en process (Sternberg et al., 2013). Det kan också vara väntan som beror på att lager är 

slut vilket begränsar möjligheten till att utföra arbete, eller om det återfinns förseningar, driftstopp eller 

andra flaskhalsar i företagets processer.   

 

5. Överarbete syftar till sådant arbete som läggs på onödiga moment under tillverkning eller andra 

processer (Bhasin, 2015; Sternberg et al., 2013). Det kan också inbegripa att tillägga egenskaper på 

produkter som genererar en högre kvalitet på dem än vad som egentligen behövs. Detta kan leda till 
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ineffektivt arbete på grund av felaktig utrustning, dålig produktdesign eller ineffektiva processer vilket 

i sin tur leder till onödiga rörelser eller produktion av defekta produkter och tjänster (Bhasin, 2015; 

Sternberg et al., 2013).    

 

6. Defekter är en störning som kan uppstå då fel kan uppkomma och tid måste läggas på att göra om 

dessa fel, vilka kan orsaka en ineffektivitet i flödet (Bhasin, 2015). Enligt Sternberg et al. (2013) syftar 

detta slöseri till att omarbetning eller ersättningsproduktion kan leda till slöserier i form av onödig 

hantering, tid och ansträngning för att åtgärda dessa fel. Felen kan bero på dåliga tillverkningsprocesser 

som ett resultat av antingen mänskliga fel eller dålig utrustning (Bhasin, 2015). Omarbetningen leder 

slutligen till ytterligare kostnader för den färdiga produkten samt onödig resursanvändning.   

 

7. Överproduktion inbegriper att tillverka och producera överflödigt, det vill säga mer än vad kunden 

efterfrågar (Bhasin, 2015). Överproduktion genererar ett sådant slöseri som består av överbemanning, 

lagring och transportkostnader på grund av överskott på lager (Sternberg et al., 2013). Överproduktion 

ökar defekter, påverkar lagerkostnader och väntan i linje med onödiga rörelser och transport (Bhasin, 

2015).  

 

Vidare är syftet med lean att vidga en organisations perspektiv och ständigt förbättra kundernas värde 

och genom eliminering av dessa slöserier blir företag mer flexibla och lyhörda (Bhasin, 2015). En 

implementering av lean reducerar tiden från kundorder till leverans genom en kartläggning och 

eliminering av källorna till slöserierna, och gör det möjligt för organisationen att förbättra sina 

kvalitetsnivåer och kunduppfyllelser (ibid). Bhasin (2015) belyser emellertid kritik som inbegriper att 

ett för stort fokus på eliminering av de definierade slöserierna kan åsidosätta andra problem som kan 

finnas i organisationens processer. Lean strävar mot att säkerställa produktivitet och effektivitet, men 

tenderar att ignorera andra viktiga faktorer såsom de anställdas välbefinnande och företagets sociala 

ansvar. Vidare kan även ett för stort fokus på att eliminera slöserier i nutid hämma reflektion och 

kontroll över framtiden, och leda till avsaknaden av en helhetssyn och förståelse för relevansen av 

uppgiften som skapade problemen från början (ibid). Emellertid visar forskning på att man bör beakta 

att det inte enbart finns ett standardiserat tillvägagångssätt för att uppnå lean i sin verksamhet, utan 

anpassade metoder till den verksamhet som strategin ska implementeras inom ska tas i beaktande (ibid). 

Resultaten kommer inte heller genereras omedelbart utan det krävs ett långsiktigt förhållningssätt till 

strategin (ibid).  

3.1.2 Effektiva flöden & processer 

Flödet och dess effektivitet är avgörande inom lean, då man genom att inrikta sig på flödet uppnår 

kortare ledtider och effektivitet (Sörqvist, 2013). Fel och störningar kan motverka möjligheterna att 
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åstadkomma avbrottsfria och effektiva flöden, och att därmed fokusera på att systematiskt motverka 

och eliminera dessa fel ses som en grundförutsättning inom lean (ibid). Inom lean strävar man efter att 

uppfylla kundernas krav och att leveranser sker i tid med hög kvalitetsnivå, vilket ligger till grund för 

att utveckla processer så att de möter kunders krav, förväntningar och behov (Bhasin, 2015). 

Kundtillfredsställelsen grundar sig på kundernas förväntningar och de intryck som utfallet av varan eller 

tjänsten genererar, men Sörqvist (2013) menar på att konkurrenternas erbjudande påverkar i vilken 

utsträckning som kunden anser att de blivit tillfredsställda, då det indirekt uppstår en jämförelse. I 

många fall har detta varit en av bristerna vid leansatsningar då fokus i dessa fall enbart legat på 

kostnadsminskningar och slöserier, och inte kunden och ett kundorienterat leanarbete (ibid). Detta 

innebär att i ett tidigt skede noggrant undersöka kundernas situation, och utifrån det utforma processer 

och flöden som är fördelaktiga utifrån kundernas behov. Att arbeta mot detta kundorienterade lean-

arbete handlar om att göra kundorienterade funktioner delaktiga och låta dessa ha ett stort inflytande 

när verksamhetens kommande processer framställs. För att kunna hantera variationer i efterfrågan är 

det en förutsättning att kunna frambringa ett störningsfritt flöde, och det krävs att företag jämnar ut 

flödet och minimerar variationer om de vill uppnå lean (ibid). För att angripa denna problematik krävs 

att man eftersöker hur man direkt kan minska denna variation i efterfrågan, eller att jämna ut de 

variationer som är nödvändiga i processerna i verksamheten. Ett vedertaget tillvägagångssätt för att 

kunna hantera variationer i efterfrågan långsiktigt är att ha upprättade nära kundrelationer och förstå 

dennes behov (Bhasin, 2015). Detta möjliggör upprättning av arbetssätt som bör gynna båda parter. 

Vidare efterfrågas det vid olika tidpunkter olika volymer, och inom lean använder man ordet heijunka 

som inbegriper en uppsättning tekniker för att över tid kunna utjämna volym och mix på produkter 

(Liker, 2004). Heijunka är ett begrepp inom lean som syftar till att kontrollera variationen i 

arbetsbelastningen för att nå ett högre kapacitetsutnyttjande (Hüttmeir, de Treville, Van Ackere, 

Monnier & Prenninger, 2009). Vidare beskrivs konceptets huvudsakliga intention vara att jämna ut 

arbetsflödet och undvika instabilitet i efterfrågan, vilket blir en utmaning desto större variation 

produktutbudet har (Hüttmeir et al., 2009). 

 

Vidare vid kartläggning av icke-värdeskapande aktiviteter skiljer Abushaikha et al. (2018) på sådana 

arbetsmoment och aktiviteter som är direkta slöserier, vilka ska elimineras, samt nödvändiga icke-

värdeskapande aktiviteter, som inte går att reducera då de behövs för att uträtta vissa processer, men 

som bör effektiviseras i allra högsta grad. Vid identifiering av dessa aktiviteter ska man hantera och 

uppfatta processer och flöden utifrån ett helhetsperspektiv (Sörqvist, 2013). I många fall ligger det 

primära fokuset på att eliminera direkta slöserier, men man bör beakta de nödvändiga icke-

värdeskapande aktiviteterna noggrant då en effektivisering eller minimering av dessa kan ha stor 

betydelse för verksamheten. Genom att i detalj studera dessa aktiviteter, kan man i många fall finna att 

en eliminering av slöserierna inte kräver mycket tidsåtgång eller många resurser. Därmed kan 
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utnyttjandet och implementeringen av automatisering eller ny teknik vara framgångsrika 

tillvägagångssätt (ibid).  

 

Effektivitet går att dela upp i två begrepp, inre och yttre effektivitet (Sörqvist, 2013). Den inre 

effektiviteten syftar till att göra saker rätt, vilket innebär att organisationens förmåga att göra saker 

enligt de föreskrivna regler och rutiner oavsett hur bra de egentligen är. Den yttre effektiviteten handlar 

istället om förmågan att göra rätt saker, det vill säga huruvida kunder anser att de produkter som de 

mottagit möter deras behov och förväntningar. Sörqvist (2013) menar alltså att den yttre effektiviteten 

är ett mått på den levererade kvaliteten och anses vara av högre värde inom lean, då det inom filosofin 

är grundläggande att skapa värde med utgångspunkt i kundernas behov. Resurs- och flödeseffektivitet 

är två strategiska inriktningar, vilka båda verkar inom lean (ibid). Utifrån ett lean-perspektiv bör ett 

företag fokusera på flödeseffektiviteten för att sedan därifrån försöka uppnå en så bra resurseffektivitet 

som möjligt för att öka potentialen för att skapa värde för kunderna. Hur väl en produkt tillför värde 

genom förädlingen i förhållande till processtiden går att hänföras till flödeseffektiviteten. Efter 

flödeseffektiviteten tas resurseffektiviteten i beaktande och syftar till utnyttjandegraden av de resurser 

som finns att tillgå och hur man belastar dessa med arbete i flödet (ibid).                           

3.2 Automatiserad hantering av lager & orderplock     

3.2.1 Lagerhanteringssystem    

Ett lagerhanteringssystem har som huvudfunktion att kontrollera lagerkapacitet, det vill säga både de 

lagrade enheterna och de befintliga lagerplatserna, men också se till att förflyttning av varor sker på ett 

effektivt sätt (Atieh et al., 2016; Hompel & Schmidt, 2007). Genom att effektivisera de processer som 

sker i ett lagerhanteringssystem ska kostnaderna kunna reduceras, vilket också är en av 

huvudanledningarna till att utveckla ett lagerhanteringssystem (Atieh et al., 2016). Även om termen 

lager har en negativ laddning då det i många företag förknippas med höga kostnader och icke 

värdeskapande tidsåtgång så måste nästan alla företag på något sätt lagra sina varor av olika skäl 

(Hompel & Schmidt, 2007). Några grundläggande anledningar till att upprätthålla och driva lager- och 

distributionssystem på alla nivåer i försörjningskedjan inbegriper att optimera logistikprestandan, då ett 

grundläggande kundkrav är omedelbar fullbordan av en order. Det kan ibland vara svårt att förutse 

prognoser för inkommande ordrar, och det krävs då ett lager som säkerställer beredskapen att kunna 

leverera (ibid). Den optimala funktionen av ett lager eller distributionssystem uppnås när varje 

kundorder, i tid är klar för leverans, och när alla nödvändiga processer för att uppnå detta utförts inom 

kortast möjliga tid och med minimala resurser (ibid). För att uppfylla dessa krav måste aktiviteterna i 

processerna planeras och samordnas, vilket fördelaktigen görs i god tid. Genom att driva ett effektivt 

varudistributionscenter kan ett företag uppnå, driva eller förbättra sin marknadsposition. Det krävs dock 
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en kontinuerlig tillsyn över lagret och optimering av orderprognoser för att undvika för stora lager eller 

för långa lagringstider. Ett annat skäl till att upprätthålla lager- och distributionssystem är för att man 

genom dessa aktiviteter kan säkerställa produktiviteten. García-Alcaraz och Maldonado-Macías (2016) 

förklarar att producera och leverera varor eller tjänster i rätt mängd och vid rätt tidpunkt är en filosofi 

som utnyttjas för att eliminera slöseri med tid, arbete och lagringsutrymme, och på basis av dessa 

antaganden är en av de främsta anledningarna till lagring att säkerställa leverans (Hompel & Schmidt, 

2007). Då det idag efterfrågas stor variation på produkter som kommer till följd av dagens 

marknadsföring, leder det till att företag måste erbjuda ett brett utbud av varor och artiklar, vilka måste 

lagerhållas (ibid). Följaktligen är lager inte enbart en fråga om lagerhållning, utan det är den effektiva 

hanteringen av varuflöden, dess volym och form som är avgörande för att optimera lagret (ibid). 

 

Ambitionen att minska lager och antalet anläggningar genom att emellertid eliminera lagernivåer, ökar 

behovet av transparenta processer, lager och ordrar (Hompel & Schmidt, 2007). För att kunna bemöta 

kraven på snabba och effektiva varudistributionsystem i linje med minimerade lager och optimerade 

kostnader krävs transparenta processer och disciplinerade utföranden, och dessa krav kan inte uppfyllas 

utan lagerhanteringssystem. Automatisering av materialflödet syftar till att kontrollera och övervaka 

den operativa hanteringen och riktar sig främst till de verksamheter som tar emot och levererar varor 

där målet är att utnyttja lagerutrymmet optimalt och med specifik kunskap kring var artikeln placeras 

(Atieh et al., 2016; Hompel & Schmidt, 2007). Det återfinns två typer av automatiserade lager, tämligen 

AS/RS, automated storage and retrieval system och AVS/RS som står för autonomous vehicle storage 

and retrieval system (Heragu, Cai, Krishnamurthy & Malmborg, 2011). AS/RS innehar lagerställage 

där in- och uttagningslaster görs av en automatkran (Jonsson & Mattson, 2016). AVS/RS hanterar, 

lagrar och hämtar artiklar i lager, och skiljer sig från AS/RS genom att tekniken istället för autokranar 

inbegriper automatiska hissar och maskiner, där hissarna i lagerställagen kan förflyttas upp och ner och 

maskinerna på respektive hyllplan kan förflytta sig vågrätt och lodrätt (Heragu et al., 2011). Ett AVS/RS 

är enligt författarna mer flexibelt och anpassningsbart till flera användningsområden jämfört med ett 

AS/RS, och dess maskiner kan antingen vara bundna till ett våningsplan eller ha möjlighet att förflytta 

sig mellan dem (Heragu et al., 2011). 

 

Att automatisera hanteringen av materialflödet inbegriper en strävan efter förbättrad systemprestanda, 

kvalitetssäkring och kostnadsbesparingar samt att säkerställa väl fungerande system. Det sker även en 

ökad lagerkontroll och spårbarhet, och till följd av att man med automatiserade lagerhanteringssystem 

inte kräver lika stor lageryta som vid manuell hantering, bidrar det till en kostnadseffektiv 

lagerhantering då mindre lagerytor utnyttjas (Berg & Regula, 2017). En av anledningarna till att 

automatisera ett lager grundar sig i att ett manuellt lager innefattar mänskliga resurser som kan orsaka 

mänskliga fel vid hantering och påverka utnyttjandegraden av lagret och enligt författarna Atieh et al. 

(2016, s. 568) kan ett automatiskt lagersystem i jämförelse med ett manuellt lagersystem vara mer 
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effektivt, kräva mindre ansträngning och generera mer pålitliga resultat. Ett automatiserat 

lagerhanteringssystem är en essentiell ersättning av ett manuellt hanteringssystem och det verkliga 

syftet och effekterna av automatiseringen är att kontrollera förflyttning och lagring av produkterna, i 

linje med andra fördelar såsom ökad säkerhet och snabbare hantering (ibid). Automatisering av 

aktiviteterna i lagret bidrar även till att aktiviteterna blir mer produktivt utförda, och att det sker en 

minskning av den mänskliga felfaktorn då de automatiserade systemen genererar minskade skador på 

människor och utrustning då dessa system inte tenderar att tröttas ut (Berg & Regula, 2017).         

3.2.2 Orderplocksystem  

Sedan den senaste ökningen av e-handel, ny marknadsutveckling och förändringar i kunders 

förväntningar har konkurrensen om lager och lagerutföranden som hanterar fler beställningar på kortare 

leveranstider intensifierats (Hanson et al., 2018; Jaghbeer, Hanson & Johansson, 2020). Den ökade e-

handeln innebär också en ökning i antalet små beställningar, samtidigt som lagren ska fortsätta ha en 

hög responsnivå (Bahrami, Aghezzaf & Limère, 2019). Kundernas höga förväntningar på service 

inklusive när, var och hur de ska få sin order levererad, innebär kortare tid för bearbetning och leverans 

av ordrar (ibid). Orderplockning definieras som plockning av en eller flera individuella artiklar från 

större enheter som sedan sammanförs eller individuellt avsätts för leverans eller transport (Hompel & 

Schmidt, 2007). Aktiviteterna vid orderplockning anses påverka både logistikkostnader i en 

verksamhet, men också servicenivån som kunden erhåller (Dallari, Marchet & Melacani, 2009; De 

Koster, Le-Duc & Roodbergen, 2007). Ett automatiserat orderplocksystem nyttjas ofta i miljöer 

karaktäriserade av platser där föremål ska orienteras snabbt, har hög flödesintensitet, där 

materialhanteringskostnader behöver minimeras och där plock av enstaka artiklar eller en order sker 

(Caputo & Pelagagge, 2006). Utrustningen och dess designaspekter i automatiserade orderplocksystem 

är förenade med prestanda och kan ha en direkt påverkan på denna, som exempelvis antalet lagrings- 

och hämtningsenheter där forskning visar på att särskilt konfiguration och form på staplingshyllor 

påverkar orderplockprestandan (Jaghbeer, 2019). Utformningen av orderplocksystem inkluderar även 

riktlinjer för lagring, plock och styrning vilka kan utnyttjas för att prioritera kritiska ordrar som inom 

en begränsad tid måste levereras (Bahrami et al., 2019; Jaghbeer, 2019). En automatiserad plocklösning 

är order till plockare, där exempelvis kranar flyttar ordrar till en plockstation, och metoden har visat 

sig generera en högre produktivitet i plockprocessen då färre manuella plockare behövs (De Koster et 

al., 2007; Marchet, Melacini & Perotti, 2015). Andra automatiserade orderplocksystem inbegriper helt 

automatiserade plock (Marchet et al., 2015). Vidare beror utformningen av orderplocksystem på olika 

interna och externa faktorer, där externa faktorer exempelvis kan vara kunders efterfrågemönster, 

efterfrågan på en viss produkt eller lagernivåer, medan de interna faktorerna inbegriper organisatoriska 

och operativa riktlinjer för orderplocksystem samt egenskaper för systemet vilket innefattar 

mekaniseringsnivå, lagerdimensioner och informationstillgänglighet (De Koster et al., 2007).    
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Orderplocksystemet är en viktig funktion inom lagerhantering och automatiseringen av den, då 

automatiserade orderplocksystem har föreslagits för att reducera ytterligare kostnader, korta 

leveranstider, uppnå skickligare noggrannhet i plockningen, ett bättre utnyttjande av utrymme samt en 

ökning av produktiviteten (De Koster et al, 2007; Jaghbeer et al., 2020). Vidare är den främsta avsikten 

med ett orderplocksystem att öka nivån på service utan att uppnå överkapacitet på resurser, vilket 

innebär att nyttjandet av arbetskraft, maskiner och kapital ska hållas så låg som möjligt (De Koster et 

al., 2007). Det finns ett samband mellan servicenivån och orderplockningen, vilket innebär att desto 

snabbare en order kan plockas desto snabbare kan den levereras till kund, vilket i sin tur medför en 

högre servicenivå. Korta plocktider gör det möjligt för kunder att ändra sin order sent i processen och 

ökar flexibiliteten hos kunden (ibid). Vidare menar Marchet et al. (2015) att det återfinns lite forskning 

kring effekterna av införandet av automatiserade lagerhanteringssystem, i synnerhet orderplocksystem, 

men forskning visar på att orderplockprocessen är viktig för att undvika flaskhalsar och förbättra 

kundnöjdheten (Bahrami et al., 2019). Några motstridiga resultat har emellertid rapporterats om lagrets 

faktiska effektivitet vid automatisering av det, både vad gäller svarshastighet och kostnader (Marchet 

et al., 2015). Andra problem som har uppstått vid automatisering av lagersystem är risken för avbrott 

vid systemfel, sämre flexibilitet på lång sikt samt försämrad kundservicenivå på kort sikt vid införandet 

av automatiseringen. 

 

Syftet med att implementera automatiserade orderplocksystem är i huvudsak att effektivisera 

orderplockprocesserna och minska plockfel som traditionellt är associerade med manuella lösningar 

(Marchet et al., 2015). Företag strävar efter att minska lagerkostnader genom att öka operativ 

produktivitet, men ett ständigt ökande utbud av produkter kräver olika teknologier för att ta emot, lagra, 

plocka, packa och leverera produkter (Caputo & Pelagagge, 2006). Dessa omständigheter utmanar 

distributionscentralerna, vilka inte enbart måste öka kapaciteten och produktiviteten för att bespara 

kostnader och förbli konkurrenskraftiga, utan också reformera sig till att lättare kunna anpassa sig till 

de krav och behov som finns på marknaden gällande sammanställning av ordrar, kundkrav och svarstid. 

Det handlar om att flytta aktiviteter från stora lagringsutrymmen till anläggningar där värdeskapande 

processer snarare genomförs (ibid).        

3.3 Operationalisering av teorier 

Teorierna kommer att tillämpas på vår empiri för utformandet av en analys och utgöra en grund för att 

förklara våra tolkningar. Teorin kring lean kommer användas för att förstå hur aktiviteter i ett 

orderplocksystem bidrar med värdeadderande processer, med utgångspunkt i att kartlägga 

tillvägagångssätt som reducerat icke värdeskapande aktiviteter utifrån teorin kring de sju slöserierna. 

Vi har valt att redogöra för ett lean-perspektiv med hjälp av olika författare för att få olika dimensioner 
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och öka vår förståelse för lean. Teorierna kring automatiserade lager- och orderplocksystem utnyttjas 

för att erhålla en grundlig förståelse för dessa system. I stor utsträckning har intervjufrågorna utformats 

på basis av det teoretiska ramverket där vi behandlat lean, de sju slöserierna, effektiva flöden, 

lagerhantering, orderplocksystem och automatisering av dessa. Teorierna kommer i samband med de 

tolkningar som vi gör utifrån det empiriska material som samlats in, ha en väsentlig roll för att besvara 

våra frågeställningar och uppfylla det syfte som formulerats.   

4. Resultat & analys 

Idag vill alla kunder själva bestämma var dem vill shoppa och hur dem ska shoppa (Gruppintervju, 

2021-04-07). Det traditionsenliga sättet för handel har förändrats då onlinehandel ökat avsevärt, och för 

att företag ska kunna fortsätta vara tillgängliga för sina kunder, måste dem skapa nya, kreativa och 

effektiva lösningar som har kapaciteten att stödja det förändrade klimatet (Jaghbeer, 2019). COPS, 

Customer Order Picking System, är ett automatiserat lager och en plocklösning som kan lagra, sortera 

och plocka varor när som helst på dagen eller natten, reducerar manuell hantering, ökar kapacitet och 

utrymme och beräknas göra det möjligt att hålla jämna steg med den ständiga förändringen i kundernas 

köpmönster (Gruppintervju, 2021-04-07). I samband med utvecklingen av kunders köpmönster är det 

precis som Mangiaracina, Perego, Seghezzi och Tumino (2019) redogör för i sin artikel Innovative 

solutions to increase last-mile delivery efficiency in B2C e-commerce: a literature review att olika 

alternativ för e-handel och digitala handelsverktyg har en ökad efterfrågan som resulterar i både 

utmaningar och möjligheter för företag, vilka kräver nya innovativa angreppssätt för att bemöta dagens 

och framtidens behov av effektivisering. Tidigare har kundordrar plockats på ett manuellt sätt, vilket 

har varit både tidskrävande och kravställande på lagerlokalens yta och medarbetare (Respondent 3, 

2021-02-18). Det var utifrån dessa behov som idéen om att implementera ett automatiserat Customer 

Order Picking System växte fram (Gruppintervju, 2021-04-07; Respondent 3, 2021-02-18). Precis som 

Sörqvist (2013) redogör för att utgångspunkten i lean är att inrikta sig på kvalitet och kundens behov, 

grundar sig uppkomsten av COPS på en strävan att kunna erbjuda bättre service till kunden samt att 

bibehålla konkurrenskraftighet och hålla jämna steg med utvecklingen av e-handeln med dess 

förändrade köpmönster (Respondent 6, 2021-05-12). 

 

Caputo och Pelagagge (2006) menar att det ökade utbudet av produkter gör att olika teknologier behövs 

för att kunna lagra, plocka och leverera. En miljö där automatiserade orderplocksystem verkar är en 

miljö där ett stort antal artiklar snabbt ska orienteras för plock av en enskild artikel eller order (Dallari 

et al., 2009; De Koster et al., 2007). Den enhet som COPS utgörs av kan liknas med en kub där det 

enbart sker automatiserade aktiviteter, se Figur 1-2. 
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Figur 1: Ställage sidovy     Figur 2: Ställage övre vy  

 

Denna kub helt avskild från manuell hantering och ingen person har möjlighet att inträda i detta område. 

COPS funktioner sträcker sig emellertid också utanför denna kub där en manuell hantering är 

nödvändig, se nedan diskussion kring goods-to-person. I denna kub återfinns maskiner framtagna för 

att utföra orderplocksaktiviteter och består av fyra olika maskiner som förflyttar gods, vilka är övre 

transfervagn, nedre transfervagn, plockare samt skyttel och dessa återfinns i en uppsättning per 

våningsplan där man valt att plockning ska finnas, se Figur 3-6 (Respondent 2, 2021-04-30; Respondent 

7, 2021-05-18). En överblick över dessa konstellationer är nödvändig för att få en förståelse för de 

övriga aktiviteterna i det automatiserade orderplocksystemet. 

   

Figur 3: Skyttel    Figur 4: Nedre transfervagn 

 

Enhetens uppbyggnad inleds med inleverans, där varorna plockas av robotar och placeras på ett en eller 

flera transportskivor på ett transportband som ska ta dem in i kuben (Respondent 2, 2021-04-30). I Figur 

3 ser man skytteln och i Figur 4 den nedre transfervagnen, dessa två maskiner arbetar främst för 

inleverans, medans övre transfervagn och plockare arbetar för enskilda kundorderplock (Respondent 2, 

2021-04-30; Respondent 4, 2021-05-06).  
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Figur 5: Övre transfervagn     Figur 6: Plockare 

 

Hompel och Schmidt (2007) menar att orderplockning inbegriper aktiviteter som innefattas av 

plockning av en eller flera individuella artiklar, vilket slutligen ska påverka servicenivån hos kund. Hur 

orderplockaktiviteter är konstruerade har enligt Jaghbeer (2019) en påverkan på prestandan för 

plockning till kund. Automatiserade orderplocksystem genererar ett mer noggrant och skickligare 

orderplock samt ökar möjligheten att minska leveranstiderna (De Koster et al., 2007; Jaghbeer et al., 

2020). Dessa aspekter är centrala vid bemötandet av kunders förväntningar och behov, och för att skapa 

processer med kunden i centrum ska ett företag beakta eliminering av icke värdeskapande aktiviteter i 

sina flöden (Dallari et al., 2009; De Koster et al., 2007; Sörqvist, 2013). Ett första steg mot ett sådant 

förhållningssätt är ett beaktande av slöserier och identifiering av värdeskapande aktiviteter som i sin tur 

ska uppfylla kundens behov. 

4.1 De sju slöserierna 

4.1.1 Lager 

Onödigt lager och slöseri i lager kan uppstå då man lagerhåller artiklar som inte efterfrågas, och kan 

generera ökad ledtid (Abhishek & Pratap, 2020; Bhasin, 2015). Att inte ha rätt efterfrågade artiklar vid 

rätt tidpunkt i lager kan också vara icke värdeskapande, och definieras som slöseri, då man riskerar att 

inte kunna tillhandahålla något värde till kunden (Nabhani & Shokri, 2009; Tostar & Karlsson, 2008). 

Det automatiserade orderplocksystemet COPS är utformat för att ha tillgång till hela lagret, till skillnad 

från den manuella konstellation som fanns innan och som hade en begränsad åtkomst till endast ett visst 

antal nivåer, vilket COPS ersatt (Respondent 2, 2021-04-30). Genom den automatiserade lösningen får 

man tillgång till alla lagrets produkter, och risken att en produkt inte finns tillgänglig när en kund önskar 

den reduceras (Respondent 3, 2021-02-18). Lager blir en viktig faktor att kontrollera, då varor som inte 

efterfrågas tar upp värdefullt utrymme och bidrar till en ineffektivitet (Bhasin, 2015). Det tidigare 

systemet hade en uppdelning av tillförsel av ordrar med flera olika lager beroende på om det var e-
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handel eller fysisk handel (Respondent 2, 2021-04-30). Det nya automatiserade systemet kombinerar e-

handel med fysisk butik, vilket möjliggör att samma automatiserade lager används i flera syften och 

minimerar därmed risken för att lagerhålla stora volymer av varor där det inte finns någon garanti för 

att dessa varor inte kommer kunna säljas till önskat försäljningspris (Respondent 6, 2021-05-12; 

Sörqvist, 2013). 

4.1.2 Onödiga rörelser 

Plockaren som COPS inbegriper kan sväva in över gods och plocka med ett vakuum-verktyg en specifik 

artikel som befinner sig långt in i en tub, se Figur 6 sida 21 (Respondent 1, 2021-04-15). Med denna 

funktion är inte systemet i behov av att stapla om gods för att nå artiklar som placerats längst in i en 

tub. Genom denna konstellation behövs inte den rörelse som omstapling skulle innefattat, vilket enligt 

Abhishek och Pratap (2020) menar utgör ett slöseri som uppstår vid onödiga rörelser. Rörelser som 

egentligen kan undvikas, vilket i COPS fall skulle kunnat innefatta omstapling, har undvikits, och 

Sörqvist (2013) menar därmed att man reducerat en aktivitet som inte bidrar till kundvärde. 

 

Vidare understryker Sternberg et al. (2013) att mänsklig rörelse i form av vandring är ett slöseri. Genom 

en automatisering av hanteringen reduceras därmed en sådan rörelse då denna typ av mänsklig 

förflyttning av gods försvinner med införandet av COPS (Respondent 4, 2021-05-06). Denna mänskliga 

rörelse har också innefattat letande av gods, vilket Sternberg et al. (2013) också definierar som slöseri. 

Med COPS tekniska funktion av placering av gods blir ett letande av specifik artikel inte aktuellt i den 

nya automatiserade konstellationen, och därmed reduceras detta slöseri (Observation, 2021-05-18; 

Sternberg et al., 2013). Med tanke på att godset staplas på höjden i COPS till skillnad från innan då 

stora lagerytor utnyttjades, har lagerytan minskat och därmed också ytan som maskinerna verkar på. 

Detta tack vare att maskinerna kan röra sig åt både höger och vänster, vilket effektiviserar utnyttjandet 

av ytan och mindre rörelser krävs (Gruppintervju, 2021-04-07; Respondent 4, 2021-05-06). En rörelse 

som innebär förflyttning av gods mellan olika processer har därmed reducerats, vilket svarar på onödiga 

rörelser som slöseri (Sternberg et al., 2013).  

4.1.3 Transport 

Slöserier som härstammar från transport är slöserier som uppstår när man behöver genomföra onödiga 

rörelser och transporter inom lagret. Detta kan bland annat bero på dålig layout på lagret, så att onödig 

tid läggs på att transportera sig runt på lagret för att hitta rätt produkt (Abhishek & Pratap 2020). COPS 

grundas på en layout bestående av liten yta och hög densitet (Respondent 4, 2021-05-06). Man har 

utformat systemet genom höga ställage och anpassat maskiner och dess konstellationer utefter det 

(Respondent 1, 2021-04-15). Utrustningen i ett automatiserat lager kräver mindre utrymme och utnyttjar 

lagerytan på ett mer effektivt sätt (Bruno & D’Antonio, 2018). Eftersom maskinerna som arbetar i 
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systemet idag inte behöver samma utrymme som de truckar och kundvagnar som utförde samma 

aktiviteter tidigare där det krävdes både svängutrymme och plats för mötande trafik, behövs inte dessa 

breda gångar med dess tillhörande utrymme. Med höga ställage har man intensifierat lagerytan och 

endast gjort utrymme för de maskiner som COPS utgörs av (Respondent 2, 2021-04-30; Respondent 5, 

2021-05-12). Med lösningen intensifieras lagrets densitet då lagerstorleken kommer minska med 30-40 

procent, snarare än att lagernivåer kommer minska (Respondent 2, 2021-04-30). I samband med denna 

utformning där onödigt utrymme för transporter försvunnit har slöseriet som definieras som onödiga 

transporter mellan processer reducerats (Bhasin, 2015; Sternberg et al., 2013).   

 

Systemet är utformat med en teknik som möjliggör att det kan läsa av vilka varor som anses mest 

högfrekventa, och anledningen till detta är för att kunna placera dessa nära utmatningen (Respondent 1, 

2021-04-15). Detta gör att transporten blir kort och reducerar därmed väntetid samt minimerar slitage 

på transfervagnarna (ibid). Skulle de varor som har hög efterfrågan vara placerade långt bort från 

utmatning skulle det ta längre tid att plocka dessa, då den övre transfervagnen och plockaren måste 

transporteras mycket längre. De Koster et al., (2007) och Jaghbeer et al., (2020) understryker att 

automatiserade orderplocksystem nyttjas för att kunna uppnå kortare leveranstider, bättre utnyttjande 

av utrymme samt en bättre noggrannhet i plockningen. Genom de funktioner det automatiserade 

orderplocksystemet uppför möjliggörs ett bättre utnyttjande av utrymme samt kortare leveranstider på 

de varor som är mest högfrekventa, och transport som slöseri minimeras (Sörqvist, 2013).  

4.1.4 Väntan 

Tidigare har kunder endast kunnat handla de varor som är placerade på våningsplanen som är 

tillgängliga för kunden att nå, vilket i de flesta fall innefattas av nivå noll, ett och möjligtvis två 

(Respondent 1, 2021-04-15; Respondent 2, 2021-04-30; Respondent 4, 2021-05-05). Har varorna inte 

befunnit sig på någon av dessa nivåer, utan på våningarna högre upp, har varan ansetts som slut och 

kunden har varit tvungen att återkomma vid ett senare tillfälle. Med anledning till att man inte fick köra 

med truckar i lokalen samtidigt som platsen var öppen för kunder, fanns det ingen möjlighet att erbjuda 

kunderna den varan samma dag. Denna väntan kan i enlighet med vad Sörqvist (2013) definierar som 

icke värdeskapande tid, vara tid då personal måste vänta på att få fylla på lager vilket begränsar dem att 

utföra sitt arbete, och kunder får vänta på att få tillgång till sin önskade vara (Sternberg et al., 2013). 

När inte tid hanteras på ett effektivt sätt kan det uppstå stopp i lagerrörelser och perioder av inaktivitet, 

och outnyttjad tid blir därmed ett slöseri (Abishek & Pratap, 2020). COPS är utformat på ett sätt som 

möjliggör åtkomst till alla enheter i lagret, och den problematik som funnits innan, att inte ha 

tillgänglighet till artiklar som befinner sig på de högre våningsplanen, reduceras. COPS kommer 

tillgängliggöra artiklar dygnet runt och inte minst kunna tillhandahålla ordrar till kunder i varuhuset, 

samt reducera den faktor som innebär att inte ha en vara i lager till kund (Respondent 5, 2021-05-12). 
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Sternberg et al. (2013) formulerar att driftstopp är en orsak som kan skapa väntan, vilket kan bli 

problematiskt i ett automatiserat system i den utsträckning om maskiner skulle gå sönder. Då kan den 

manuella plockningen ej ersätta automatiken. Det är fysiskt omöjligt för en människa att klättra in i 

tuben och plocka med sig och släpa en otymplig och tung vara över annat gods flera meter upp i luften 

(Respondent 1, 2021-04-15; Respondent 2, 2021-04-30). Respondent 2 (2021-04-30) förklarar att 

orderplocksutrustningen har genomgått många tester, där olika delar har bytts ut för att säkerställa 

kvalitet för att motverka maskinstopp så långt som möjligt. Förutom utrustning finns reservdelar och 

lokala servicetekniker från något av företagen, tillägger respondenten, vilket ska reducera den väntan 

som Sternberg et al. (2013) förklarar kan uppstå vid driftstopp.  

 

Maskinerna är designade med en intention att ett plock av en artikel ska ta 1,5 minut och omfattar tiden 

från att plockordern ankommer till att ordern är redo att lämnas ut, detta innebär att varje plockare 

beräknar kunna utföra 40 plock per timme (Respondent 2, 2021-04-30). Vid beräkning av denna 

plocktid borde man dock beakta andra faktorer såsom var en vara är placerad i lagret och lagrets 

utformning (Respondent 7, 2021-05-18). Sörqvist (2013) definierar även att väntan av slöseri innefattas 

av tid som går åt att vänta på att andra företeelser i processen ska bli färdiga. Flera plockare kan 

sammanställa en kundorder, vilket innebär att sammanställandet av den kan innefatta att flera plockare 

aktiveras. Dock behöver inte varje plockare vänta på att hela kundordern blivit sammanställd, vilket 

leder till att den väntan som annars hade uppstått här reduceras (Respondent 4, 2021-05-06). Denna 

väntan som hade uppstått hade i sin tur påverkat att de aktiviteter som plockaren ska genomföra i 

nästkommande steg hade förskjutits och senarelagts och tid hade inte utnyttjats optimalt (Bhasin, 2015). 

Vidare behöver inte den väntetid som kan uppstå vid manuell hantering, såsom att vänta på att olika 

aktiviteter ska slutföras, gå åt i COPS processer då varje plockare med respektive övre transfervagn 

verkar på sin egen våning och gång och är oberoende av andra aktiviteter som sker i systemet 

(Observation, 2021-05-18; Respondent 2, 2021-04-30). Därmed reduceras den tid som hade gått åt att 

vänta på att andra processer i systemet ska bli färdiga (Sörqvist, 2013).  

4.1.5 Överarbete 

Onödig processtid och överarbete syftar till skeden där komplexa lösningar implementeras för att utföra 

enkla uppgifter (Abishek & Pratap 2020). I och med att artiklar återfinns på flera nivåer i systemet, är 

det inte enbart en plockare som hämtar artiklar till en kundorder (Respondent 4, 2021-05-06). För att 

uppfylla en kundorder arbetar flera plockare enskilt, exempelvis om en kundorder ska innehålla tre olika 

varor som finns på olika ställen och nivåer i systemet, hämtar övre transfervagn och plockare respektive 

enskild artikel, placerar denna på i en hiss som slutligen sammanför kundordern och de olika artiklarna. 

Vidare menar Sternberg et al. (2013) att ineffektivitet genom ett onödigt arbete kan uppstå då man har 
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dåliga sammansättningar på utrustningen. COPS plockare består av både vakuum-verktyg och 

säkerhetsarmar, se Figur 6 sida 21. Funktionen med säkerhetsarmar leder till att endast den energi man 

är i behov av utnyttjas, vilket går i linje med teorin kring onödigt arbete som utförs i förhållande till det 

som egentligen är nödvändigt (Respondent 2, 2021-04-30; Sternberg et al., 2013). 

 

I den tidigare hämtningen av en kundorder hade kunden möjlighet att plocka sin kundorder själv, vilket 

de efter implementeringen av det nya automatiserade systemet inte kommer att göra. Man har förutspått 

att kunder inte ser detta som en servicehöjande aktivitet, och kraven på snabb och pålitlig leverans är 

faktorer som bidrar till att ordrar måste plockas på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt, vilket 

var ett av upphoven till det nya systemet (Taniguchi & Thompson, 2014; Respondent 5, 2021-05-12). 

Ett automatiserat system som utför aktiviteter åt kunden som denne inte ser som en framträdande 

aktivitet i köpprocessen, går i linje med den teori om överarbete som Sörqvist (2013) förespråkar, vilken 

inbegriper att tillföra egenskaper och aktiviteter på en produkt eller tjänst som kunden inte efterfrågar 

och som är ett allvarligt slöseri. 

4.1.6 Defekter 

Sörqvist (2013) menar att sådant arbete som görs för att korrigera fel, påverkar möjligheten att kunna 

upprätthålla effektiva flöden. Respondent 1 (2021-04-15) redogör för att artiklar inne i kuben där COPS 

verkar placeras ut på flera ställen i lagret för att minimera risken för saknad åtkomst. Det betyder att om 

en av maskinerna skulle gå sönder eller behöva repareras, finns det fortfarande möjlighet till att plocka 

denna vara på en annan våning. Genom detta menar Respondent 1 (2021-04-15) att man alltid har 

tillgång till alla artiklar, även om ett våningsplan med dess maskiner står stilla och inte kan hämta en 

order. 

 

I jämförelse med att COPS inte använder sig av någon mänsklig resurs som plockar individuella varor 

för hand inne i kuben, återfinns således inte det omarbete som kan krävas vid ett manuellt felplock 

(Respondent 2, 2021-04-30). Ett felplock leder till omarbete, då personen måste göra om hela 

plocksekvensen igen samt återlämna den felaktiga varan på rätt plats igen (Sternberg et al., 2013). Ett 

felplock kan även leda till att en kund mottager en annan vara än den som beställts, vilket motsäger den 

yttre effektiviteten som inbegriper förmågan att göra rätt saker (Sörqvist, 2013). Ett fel kan enligt 

Sörqvist (2013) orsaka ineffektivitet, och är en av orsakerna som Atieh, et al. (2016) beskriver vara 

motivet till att automatisera orderplocksystem då manuella lager innehåller mänskliga resurser som 

uträttar mänskliga fel. Vidare understryker även Berg och Regula (2017) att automatiserade lösningar 

bidrar till att den mänskliga felfaktorn minskar. Automatiserade system kan arbeta dygnet runt utan att 

bli trötta, vilket innebär att det sker en minskning i allmän vårdslöshet som i sin tur genererar mindre 

skador på både utrustning som såväl människor (ibid).  
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Ett lager innefattande ett stort utbud av produkter medför en betydelse av att varje artikel befinner sig 

på rätt lagerplats, om så inte är fallet uppstår en avsaknad av denna produkt på dess rätta plats vilket 

kan leda till att kund inte får tillgång till varan. Hompel och Schmidt (2007) understryker den möjlighet 

till övervakning av materialhantering som uppstår när man automatiserar denna hantering. Genom 

automatisering kan man uppnå kvalitetssäkring och upprätthållande av ett pålitligt system (Atieh et al., 

2016; Hompel & Schmidt, 2007). Genom det automatiserade orderplocksystemet COPS har kunder ej 

längre tillgång till att plocka varor, vilket således reducerar den aktivitet där en kund eventuellt placerar 

en vara på fel plats vilket kan leda till att en önskad artikel inte finns tillgänglig till kund (Respondent 

2, 2021-04-30). Denna automatisering leder därmed till att det arbete som går åt till att förflytta dessa 

artiklar till ordinarie plats försvinner, och genererar ett pålitligt system då det enbart är COPS som 

genomför lokalisering och placering av artiklar (Atieh et al., 2016; Hompel & Schmidt, 2007; Sörqvist, 

2013). Vidare stärks systemets pålitlighet då det med vakuum-verktyget säkerställs att det enbart är rätt 

produkt som ska plockas, se Figur 6 sida 21 (Observation, 2021-05-18).    

4.1.7 Överproduktion 

Att mottaga oönskade varor vid fel tidpunkt kan leda till ett överflöd i lagret som slutligen påverkar 

ledtiden. Det kan även öka lagerkostnaderna och orsaka att nödvändiga produkter och varor inte kan 

lagerhållas, och blir därmed otillgängliga och påverkar ledtiden negativt i stor utsträckning (Abhishek 

& Pratap, 2020). Abhishek och Pratap (2020) för diskussionen vidare och belyser att produkter som inte 

är begärda och som lagerhålls leder till ett överskott av produkter, och tiden som krävs för att hantera 

dessa överflödiga lager har en negativ påverkan på ledtiden. Det nya automatiserade orderplocksystemet 

COPS bygger på att på efterfrågan plocka kundordrar, detta kräver att ha rätt produkter tillgängliga när 

de begärs. För att kunna uppfylla detta utgår man från kundprognoser och definition av högfrekventa 

artiklar, och möjliggör placering av dessa på rätt ställe i lagret (Respondent 1, 2021-04-15). 

4.2 Effektiva flöden & processer med ett automatiserat lager- och 

orderplocksystem 

Efter att ha granskat moment och aktiviteter som inte anses vara värdeskapande i samband med 

identifikation av värdeskapande processer, kan den befintliga processen analyseras (Sörqvist, 2013). 

För att kunna hantera slöserier är det grundläggande att studera processer och flöden utifrån ett 

helhetsperspektiv. Det är väsentligt att ta i beaktande i vilken utsträckning en process kan utvecklas 

utifrån kundernas krav, behov och förväntningar och bidra med ett högre kundvärde (ibid). Genom 

identifiering av kundens behov kan man framställa processer som svarar på kundernas förväntningar 

och det är viktigt att betrakta kundens situation och på så vis anta en riktning mot ett kundorienterat 
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lean-arbete i kommande flöden och processer (ibid). Det finns kundbehov som karaktäriseras av 

snabbhet och flexibilitet, vilket gör det väsentligt att reducera den tid som det tar att plocka och 

sammanställa varor till kund (De Koster et al., 2007; Kovac & Djurdjevic, 2020). Det har visat sig att 

kunders köpmönster har förändrats och aktiviteter relaterade till denna process genomförs annorlunda 

(Yetkin Ekren, 2021). Vid utvecklingen av COPS har man studerat kundens aktuella förväntningar på 

huruvida en köpprocess ska verkställas, och därmed konstruerat processer som uppfyller sådana 

aktiviteter (Respondent 2, 2021-04-30; Respondent 6, 2021-05-12). 

 

För att uppnå ett lager som är så effektivt som möjligt ska de aktiviteter som är relaterade till denna 

funktion och som inte tillför något värde elimineras (Anđelković et al., 2016). Precis som Respondent 

6 (2021-05-12) understryker, att man tagit bort det lager där kunden fått plocka ihop sin kundorder, har 

man genom det automatiserade orderplocksystemet reducerat och ersatt en aktivitet som man förutsett 

att kunden inte ansåg servicehöjande, det vill säga att kunden såg denna aktivitet som en onödig och 

ointressant del av köpupplevelsen. Detta är i enlighet med vad Sörqvist (2013) redogör för vara vad den 

yttre effektiviteten inbegriper, då det gäller att göra rätt saker i förhållande till vad som kunder anser 

möter deras behov och förväntningar vid mottagandet av produkten. I och med förändrade köpmönster 

och bekvämare kunder, har det fastställts att kunden inte efterfrågar sådana köpaktiviteter som varit 

väsentliga innan (Respondent 1, 2021-04-15). Man har förstått kundens behov och omformat interna 

aktiviteter inom lagerhantering för att uppfylla de aktiviteter som kunden idag ser som servicehöjande. 

Man har också med orderplocksystemet lyckats uppföra nya leveranssätt som låter kunden välja det sätt 

som passar denne bäst (Respondent 2, 2021-04-30). Dessa principer är de mest väsentliga hörnstenarna 

inom lean, där kundens behov står i centrum (Bhasin, 2015). 

 

Enligt Jonsson och Mattsson (2016) är en kundorder ett åtagande vid en viss tidpunkt om att köpa en 

eller flera produkter hos ett företag. Vid hanteringen av en kundorder och tillvägagångssätt för 

orderplock tillämpas olika strategier bland olika företag. Jonsson och Mattsson (2016) benämner att 

automatlager ofta består av höga ställage bestående av flera gångar vilket kräver mycket yta, men gör 

det möjligt att komma åt fler varor. När en kundorder inkommer och det ska ske en utleverans av denna 

finns det i COPS två lösningar för att plocka individuella varor, vilka beror på varans eller emballagets 

utformning (Respondent 2, 2021-04-30). Detta kan liknas med vad Dallari et al. (2009) och De Koster 

et al. (2007) menar påverkar uppbyggnaden av orderplocksystem, vilka kan vara aspekter kring bland 

annat produkternas och artiklarnas storlek, förpackning och funktionalitet. Precis som De Koster et al. 

(2007) beskriver är det vanligt att olika konstellationer används inom samma lager, och de två zoner 

som orderplockningen till kund i COPS är uppdelad i redogör Respondent 1 (2021-04-15) för inkluderar 

ett helautomatiserat system och ett delautomatiserat system. 
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Det delautomatiserade systemet benämns goods-to-person och inbegriper stationer där varor som inte 

kan plockas med den utrustning som plockaren med vakuum består av. Hela pallen innehållande den 

önskade varan skickas istället ut på en bana och plockas av en person (Respondent 2, 2021-04-30). 

Detta kan liknas med den variant som De Koster et al. (2007) benämner order till plockare, vilket är en 

metod för orderplock som inbegriper ett automatiserat tillvägagångssätt där enheter flyttar gods till en 

plockstation där den manuella lösningen utför den sista hanteringen. Denna metod för orderplock har 

visat sig vara mer produktiv, till skillnad från en helt manuell plockprocess (De Koster et al., 2007; 

Marchet et al., 2015).    

 

Helt automatiserad plockning av individuella varor är ofta svårt att implementera då det ofta brister 

ekonomiskt eller tekniskt (Jonsson & Mattsson, 2016). När COPS ska plocka en kundorder förflyttas 

övre transfervagn i djupled tillsammans med plockare, se Figur 5-6 sida 21 (Respondent 4, 2021-05-

06). Vid ankomst vid rätt lagerplats går plockaren in i sidled för att plocka den önskade varan, se Figur 

2 sida 20. Plockaren har vakuum-proppar under sig, med vilka den plockar enskilda varor på begäran 

för att uppfylla en kundorder, vilket realiseras genom att den utifrån paketets storlek och placering 

aktiverar ett anpassat antal vakuum-proppar då enbart den vara som har för avsikt att hämtas plockas, 

se Figur 6 sida 21 (Observation, 2021-05-18). Den teknik som COPS nyttjar kan ses som ett svar på det 

Jonsson och Mattsson (2016) anser vara problematiskt vid automatiserad individuell plockning av 

varor, då det varit tekniskt svårt att kunna gripa enskilda varor, vilket COPS tekniker lyckats uppfylla. 

Det kan även understrykas att en användning av flera uppsättningar av ett antal transportörer och 

plockare istället för en manuell plockning har en direkt positiv påverkan på effektiviteten (Lee & 

Murray, 2019).  Vidare understryker Atieh et al. (2016) att automatiserade lagersystem genererar mer 

pålitliga resultat och bättre kontrollering av förflyttning av varor samtidigt som säkerhetsaspekter och 

snabbare hantering uppfylls. Detta går i linje med COPS funktion med säkerhetsarmar som aktiveras 

vid förflyttning av gods vars syfte är att säkra produkten under förflyttning, se Figur 6 sida 21 

(Respondent 2, 2021-04-30). När säkerhetsarmarna aktiveras kan plockaren tillsammans med den 

enskilda produkt den plockat transporteras ut till en hiss där artikeln placeras för att förflyttas till ett 

rullband beroende på vilken kund som varan ska delas ut till (Respondent 2, 2021-04-30). 

Säkerhetsarmarnas funktion genererar även mindre energiåtgång, vilket i tidigare diskussion har belysts 

minimerar överarbete och därmed påverkar effektiviteten positivt (Sörqvist, 2013). 

 

Vidare beskriver Respondent 2 (2021-04-30) att systemet erbjuder tre olika alternativ gällande när 

kunden ska få sina varor levererade. Antingen körs varorna på en vagn ner till parkeringsgaraget, eller 

körs de på en vagn ut i varuhuset, eller som det sista alternativet inbegriper får kunden varan 

hemlevererad till dörr eller ombud, vilket är en utveckling som svarar på de krav och förväntningar som 

finns idag, där flexibilitet och effektivitet benämns som värdefullt (Kovac & Djurdjevic, 2020). Vidare 
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går detta att ställa i förhållande till de centrala ståndpunkter som Sörqvist (2013) redogör för är 

utgångspunkten för lean där resurssnåla, flexibla och snabba processer drivs på basis av kunders behov. 

 

Har en kund beställt flera olika varor kan dessa plockas av olika plockare, men ändå ha samma 

slutdestination. Det finns endast plockare på de nedre våningarna och för att transportera gods ner till 

våningarna där orderplockningen sker används hissar (Respondent 2, 2021-04-30). Detta kan liknas 

med ett AVS/RS system som vanligtvis består av automatiska maskiner och hissar, snarare än 

automatkranar (Heragu, 2011). Vid en liknelse till AVS/RS kan det även fastställas att konstellationen 

av COPS liknar en nivåbunden konfiguration då maskinerna enligt Respondent 2 (2021-04-30) inte kan 

förflytta sig mellan de olika våningsplanen (Heragu, 2011). Respondent 2 (2021-04-30) beskriver att 

hissarna rör sig vertikalt för att transportera gods upp och ner, vilket de även gör i ett AVS/RS enligt 

Heragu et al. (2011). Vid utleverans placeras kundordern på en hiss i kuben och förflyttas ner till en 

station där en kundorder sammanställs och placeras på en kundvagn, vilken senare levereras till kund 

(Respondent 2, 2021-04-30; Respondent 4, 2021-05-06). Systemets utformning möjliggör en 

plocksekvens där en stor variation av produkter kan plockas med samma verktyg, vilket Hompel och 

Schmidt (2007) menar definierar en orderplockning där individuella artiklar plockas från större enheter 

och individuellt avsätts för leverans. Med ett enda verktyg som kan plocka flera olika produkter 

uppfyller man ett grundincitament som finns för att automatisera orderplocksystem, vilket är att öka 

nivån på service utan att uppnå överkapacitet av resurser (De Koster et al., 2007). Att utföra ett AVS/R 

system innebär ett tillvägagångssätt som har möjlighet att hantera stora arbetsbelastningar (Bruno & 

D’Antonio, 2018). Då COPS förser alla varuhusets och e-handelns kunder med dess varor, är en liknelse 

med AVS/R system lämpligt, och det kan konstateras att ett sådant tillvägagångssätt leder till effekterna 

av mer smidiga maskiner vilket genererar en hög genomströmning (Bruno & D’Antonio, 2018; 

Respondent 6, 2021-05-12). AVS/R system frambringar även en minskning av genomsnittstiden per 

plock och erbjuder en ökad flexibilitet då man kan anpassa antalet maskiner utifrån behov och 

efterfrågan, en ökning av antalet maskiner genererar en minskad ledtid (Yetkin Ekren, 2021). 

 

I dagens automatiserade lagersystem är artiklar vanligtvis lagrade vertikalt och kräver omstapling för 

att kunna komma åt en vara som inte ligger överst (Gharehgozli, Yu, Zhang & De Koster, 2017). För 

att kunna nå lageroptimering måste automatiserade system normalt sett därmed arbeta utöver nödvändig 

plocktid för att göra artiklar lättillgängliga (Respondent 2, 2021-04-30). Detta är inte COPS beroende 

av då dess funktioner möjliggör att plockaren kan placera sig över artiklarna vilka är djupstaplade, det 

vill säga staplade lodrätt, och komma åt artiklar oavsett om de ligger främst eller långt in och genom 

denna konstellation behövs inte den rörelse som omstapling skulle innefattat, se Figur 1 sida 20 

(Respondent 1, 2021-04-15; Respondent 2, 2021-04-30). Jaghbeer (2019) belyser denna designaspekt i 

kontexten av att konfiguration och form på staplingshyllor har en direkt påverkan på 

orderplockprestandan. Detta påverkar flödets effektivitet då ett slöseri som en väntan inbegriper 
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reduceras (Sörqvist, 2013). Enligt Abhishek och Pratap (2020) skulle en sådan rörelse utgöra ett slöseri 

och som Sörqvist (2013) menar hämmar ett effektivt flöde. Men utan behovet av att stapla om undviker 

man med COPS slöserier i form av onödiga rörelser, vilket i tidigare diskussion belysts (Sternberg et 

al., 2013). Med denna funktion jämförs detta system med en struktur som består av en plockare i form 

av en lyftkran där godset är staplat ovanpå vartannat. Lyftkranen behöver lyfta bort ett visst antal pallar 

för att komma åt det gods som efterfrågas (Gharehgozli et al., 2017). Eftersom det lager där COPS 

verkar inte kräver omstapling, anses inte detta vara en nödvändig aktivitet eller en aktivitet som skapar 

kundvärde och uppnår därmed egenskaperna för vad som betraktas vara slöseri, denna 

omstaplingsaktivitet elimineras därmed med COPS och bidrar istället till ett effektivt flöde (Abushaikha 

et al, 2018; Respondent 1, 2021-04-15; Respondent 2, 2021-04-30). 

 

Utrustningen i COPS arbetar konstant för att kontinuerligt upprätthålla korta plocktider och därmed 

snabb leverans till kund, vilket går i linje med Sörqvists (2013) teori kring att skapa effektiva flöden, 

vilket görs genom att upprätthålla ständiga och avbrottsfria flöden i de mest centrala processerna i 

verksamheten (Respondent 1, 2021-04-15; Respondent 5, 2021-05-12). Ur en kritisk aspekt vad gäller 

att ha processer som går i linje med ett lean-tänk om att bemöta kundens behov och utföra processer 

resurssnålt, anses eventuellt påverka den mänskliga faktorn negativt, vilket i sin tur kan påverka 

effektiviteten hos ett företag (Bhasin, 2016; Sörqvist, 2013). Med tanke på att den mänskliga faktorn 

som utför orderplock har eliminerats och ersatts av automatiserade maskiner, försvinner den negativa 

påverkan hos de anställda, vilket därmed inte kan påverka det effektiva arbetet i en negativ riktning. 

 

Automatiseringen av lagerhanteringssystem genererar en möjlighet att erhålla information kring var en 

specifik artikel placerats (Atieh et al., 2016; Hompel & Schmidt, 2007). Mjukvaran i systemet är 

utvecklad på så sätt att de mest högfrekventa varorna är placerade nära utmatningen (Respondent 1, 

2021-04-15). Respondent 1 (2021-04-15) fortsätter förklara att programmet läser av efterfrågan hos de 

olika produkterna, ger de olika värden utifrån en algoritm och transporterar och flyttar om gods till de 

mest passande lagerplatserna. Genom att utforma systemet på detta sätt reduceras transportsträckan och 

därmed även plocktiden, vilket i sin tur innebär att kunden kan få sin vara snabbare (Respondent 1, 

2021-04-15). Detta överensstämmer med vad De Koster et al., (2007) belyser att desto snabbare ett 

plock kan ske, desto snabbare kan varan levereras till kund, vilket skapar en ökad flexibilitet och 

servicenivå gentemot kund. Som tidigare diskussion visar på kan onödiga aktiviteter relaterade till 

väntetider minimeras genom att alla lagrets varor tillgängliggörs och tilldelas en lagerplats utifrån dess 

efterfrågan (Respondent 5, 2021-05-12). Genom en sådan fokusering på flödet av artiklar menar 

Sörqvist (2013) att man uppnår korta ledtider och effektivitet. Andra faktorer som uppfyller Sörqvists 

(2013) teorier kring avbrottsfria effektiva flöden inbegriper den tidigare diskussion som förts kring 

COPS eliminering av defekter, då flera upplagor av samma vara finns utplacerad på flera ställen i lagret 
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(Respondent 1, 2021-04-15). Detta innebär att effektiva flöden upprätthålls trots att en transfervagn 

eller plockare skulle gå sönder och att en vara inte finns på ett specifikt ställe.   

 

Eftersom COPS konstant arbetar med antingen inmatning, utmatning, plock eller omorganisering av 

varor, jämnas arbetsflödet ut. Detta till skillnad från det tidigare systemet där omstapling och påfyllning 

från de högre våningsplanen endast fick ske efter butiksöppettider, vilket betydde att det endast fanns 

ett fåtal timmar på morgonen som dessa aktiviteter kunde utföras på (Respondent 6, 2021-05-12). 

Lagrets utnyttjandegrad förändras vid införandet av COPS då kundordrar tillåts ankomma närsomhelst 

och kan plockas ihop närsomhelst på dygnet, på så sätt undviks rusningstider och flödet blir mer 

balanserat (Hüttmeir, et al., 2009; Respondent 6, 2021-05-12). Kundordrar vars syfte är att bli 

upphämtade i varuhuset så snart som möjligt är mer kritiska och har högre prioritet än de ordrar som 

sker via e-handeln och har leveransdag senare (Respondent 2, 2021-04-30). Därför har man 

programmerat systemet så att de ordrar med lägre prioritet, ska kunna plockas och fullbordas vid 

tillfällen då det inte är rusningstid eller på natten, detta för att balansera arbetsflödet och för att reducera 

väntetider vid de tillfällen då kritiska ordrar ankommer, vilket går i linje med heijunkas principer om 

att kontrollera variationen i arbetsbelastningen (Hüttmeir et al., 2009; Respondent 6, 2021-05-12). 

5. Slutsats & diskussion 

Syftet med denna studie var att kartlägga de aktiviteter som ett automatiserat orderplocksystem 

upprätthåller och i vilken utsträckning dessa bidrar till att värde skapas. En undersökning kring hur ett 

automatiserat system skapar effektiva flöden och processer har genomförts och identifiering av de mest 

centrala aktiviteterna i förhållande till det teoretiska ramverket kring lean och automatisering av lager- 

och orderplocksystem har gjorts. Det kan konstateras att i och med den förändring som skett i kundernas 

köpmönster, måste företag tänka om och anpassa sina aktiviteter för att hänga med och upprätthålla sin 

marknadsposition på den intensiva marknaden. Vi har förstått att lagerverksamheten spelar en viktig 

funktion för att hinna med i utvecklingen av e-handel som förändrat kunders sätt att konsumera varor 

och tjänster på. Det är inte enbart små förändringar som krävs, utan det är flera aktiviteter i samverkan 

med varandra såsom funktioner i form av uppsättningar på maskiner, layout och framförallt en 

minskning av den mänskliga faktorn i hantering av materialflödet som spelar en central del i att kunna 

förhålla sig till de nya köpmönster som kunder framställer. 

 

De frågeställningar som ska besvaras är: hur utförs aktiviteterna i ett automatiserat orderplocksystem 

och hur upprätthålls värdeadderande aktiviteter? och vilken betydelse har orderplockaktiviteterna för 

effektiva flöden i en lagerverksamhet utifrån ett lean-perspektiv? vilket görs genom en granskning av 
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den analys som utförts med empiri i relation till hur automatisering av ett orderplocksystem skapat 

effektiva flöden och processer i samband med de sju slöserierna.       

 

Efter en undersökning av aktiviteterna i det automatiserade orderplocksystemet COPS har vi förstått att 

automatiserade lösningar på order- och lagerhanteringssystem har en signifikant påverkan på hur väl 

företag lyckas bistå med det kunderna efterfrågar. Även fast lagerhanteringen inbegriper aktiviteter som 

är osynliga för kunden och som förmodas inte ha en direkt påverkan på kundvärdet, är de centrala 

aktiviteter som påverkar effektiviteten i flödet av varor och därmed har ett inflytande över kundens 

köpupplevelse. Vi har förstått att det inom lagerverksamheter finns mycket förbättringspotential och att 

lager är en källa till många typer av slöserier i olika form. När dessa slöserier kan reduceras, vilket vi 

konstaterat genom att undersöka ett automatiserat orderplocksystem, kan en organisation upprätthålla 

enbart nödvändiga aktiviteter som slutligen ska påverka värdeskapandet hos kund. Lagret är nödvändigt 

för att kunna förse kunder med varor i tid, bestående av rätt antal och på de villkor som kunden önskar. 

Att uppfylla de kriterier som konceptet kring lean framställer är att förbättra de processer som är 

nödvändiga för att upprätthålla lagrets syften, och att undvika de aktiviteter som går att avlägsna utan 

att försvaga lagrets förmåga att utföra de funktioner som det har för avsikt att prestera. Det 

automatiserade orderplocksystemet visar på att en effektivare hantering av material i lagerhantering kan 

utföras genom att upprätthålla en god kundförståelse och införa aktiviteter som kunden efterfrågar och 

reducera sådant som den inte efterfrågar.    

 

Genom att ha granskat olika orderplocksystem utifrån det teoretiska ramverket i relation till den 

information som erhållits från intervjuer och observation, har slutsatser kunnat fastställas att vid en 

effektivisering av en av de viktigaste logistikfunktionerna kan verksamheten bemöta de kundkrav som 

finns. Detta genom att utföra processerna snabbt och med så få resurser som möjligt. Vi vill betona att 

funktionaliteterna i uppsättningen av ett system inklusive de konstellationer som möjliggör 

orderplockningen påverkar kapaciteten att kunna uppfylla kundernas förväntningar i form av krav på 

leverans och utförandet av den. Det automatiserade orderplocksystemet som granskats genererar värde 

genom att det upprätthåller aktiviteter som inbegriper snabbhet och flexibilitet i hämtning av artiklar, 

då smarta sammansättningar på maskiner och plockverktyg införts, samt att smart layout och 

lagerplacering implementerats. 

 

Ökningen av effektiviteten i lagerhantering har utan tvekan blivit grundläggande inte enbart för 

förbättring och effektivisering av processer utan också för reducering av kostnader och en slutsats kan 

dras att automatisering är främjande även ur ett kostnadsperspektiv. Förståelsen för att valet av 

orderplocksystem har en stor påverkan på företagets övriga logistikkostnader i samband med att det 

även påverkar servicenivån, understryker vikten av automatiserade lagerhanteringssystem då ett företag 

alltid ska ha värdeskapande som sitt huvudsakliga fokus. Detta för att studien kommit fram till att 
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interna aktiviteter har en direkt påverkan på kundens värdeskapande och därmed ska utformas utifrån 

kundens aktuella behov. Det kan fastställas att genom att gå från en manuell hantering av varor, till en 

automatiserad lagerfunktion, reduceras slöserier som finns i ett lager. Många av slöserierna samverkar, 

och det kan urskiljas att de mest centrala slöserierna som försvinner med automation är väntan, onödiga 

rörelser och transport. Genom konstellationer som inbegriper en ersättning av den mänskliga resursen, 

samt innovativa lösningar på utformningen av maskiner som innefattas av unika sätt av orderplock och 

reducering av onödiga aktiviteter, införs snabbhet och flexibilitet i hanteringen. 

 

Sammanfattningsvis utförs aktiviteterna i ett automatiserat orderplocksystem för att reducera 

ineffektiviteter och bidra med värdeadderande aktiviteter genom att utrustningen är konstruerad på ett 

sätt som tillgängliggör alla lagrets artiklar oavsett tidpunkt. Med ett system som arbetar dygnet runt 

jämnas arbetsflödet ut, vilket skapar ett kontinuerligt och avbrottsfritt flöde. Att flera plockare med sina 

innovativa funktioner kan arbeta för att uppfylla samma order möjliggör ett snabbt sammanställande av 

den. Detta i kombination med att alla maskiner består av samma uppsättning verktyg, vilket genererar 

samma möjlighet att plocka olika typer av varor. Detta resulterar i sin tur att varor plockas av den maskin 

som har potentiellt störst möjlighet att slutföra en order snabbast, vilket medför upprätthållandet av ett 

effektivt flöde. Tidigare problem bestående av störningar såsom felplock som uppkom på grund av den 

mänskliga faktorn åtgärdas genom att denna omständighet ersätts med automatiserat orderplock. Vidare 

tillgodoser maskinerna korrekta sammanställningar av kundordrar, vilket genererar att kunden alltid 

erhåller de varor som de beställt samt leder till en ökad servicenivå och kvalitetsupplevelse. Slutsatserna 

kring hur orderplockaktiviteterna utförs har därmed en stor betydelse för att upprätthålla effektiva 

flöden i en lagerverksamhet som i sin tur genererar värdeskapande lagerprocesser. 

5.1 Studiens bidrag 

Då COPS funktioner av det som liknar tidigare AS/R- och AVS/R system är nya finns det inte någon 

tidigare forskning kring det specifika systemet. Lite forskning kring automatiserade 

lagerhanteringssystem har publicerats och tanken med denna studies bidrag blir därmed att på en 

grundlig nivå skapa en förståelse kring hur automatiserade lagerhanteringssystem inbegripande det 

specifika systemet COPS funktioner och konstellationer på maskiner kan effektivisera en verksamhets 

logistikfunktioner och hur orderplock kan bidra med värdeskapande aktiviteter. Eftersom det inte 

återfinns många lagerhanteringssystem som är automatiserade i den utsträckning som COPS är, blir 

forskningen kring detta ett viktigt bidrag för en ökad förståelse kring automatiserade system då 

lagerhanteringsaktiviteter har en betydelsefull och stigande roll för företag som innefattar 

lagerverksamheter. 
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Bilaga 1 

Allomfattande intervjuguide 

Inledande frågor  

- Samtycker du till att vi spelar in denna intervju? 

- Vad är din roll på företag y? 

- Vad är din roll i projektet kring COPS? 

 

Djupgående frågor 

Funktion 

- Vad är den huvudsakliga anledningen till implementeringen av COPS? 

- Vad är syftet med att ställa om lagret till ett automatiserat lager? 

- Vad händer i COPS funktioner? 

- Hur stor yta verkar systemet på? 

- Hur ser inleverans och utleverans ut? 

- Hur ser placering av gods ut?  

- Hur många artiklar/ordrar hanterar systemet med dagens funktioner? 

- Är hela systemet automatiserat eller finns det någon del som fortfarande är manuell? 

- Vad finns det för nackdelar med COPS? 

 

Processer & konstellation 

- Vart har materialhanteringsaktiviteter eliminerats, kombinerats eller förenklats? 

- Vill du beskriva vilka behov som fanns som utgjorde uppkomsten till COPS?  

- Vilka förbättringsområden var mest kritiska? 

- Vilka aktiviteter är de mest kritiska? 

- På vilket sätt är maskinerna designade för att möjliggöra aktiviteterna med COPS? 

- Vilka är funktionerna i maskinerna? 

- Vilka är de mest kritiska funktionerna i maskinerna? 

- På vilket sätt strävar ni efter att uppnå ett så effektivt flöde av material som möjligt? 

- Hur anser du att kundens behov och kvalitetsupplevelse har förändrats?  

- På vilket sätt ökar man servicen gentemot kunder genom de nya aktiviteterna i COPS? 

- Hur kommer detta system öka tillgängligheten för kunden?  

- I vilken utsträckning anser du att man genom införandet av COPS eliminerar faktorer som 

inte skapar värde för kunden?  

 

Effektivisering 

- Genererar COPS mindre lager? Hur? 

- Vilken “plockregel” går orderplocksystemet efter? 

- Minskar COPS eventuella fel och brister som kan uppstå vid manuell hantering? 

- Minskar COPS transport och onödiga rörelser i lagret? I så fall hur? 

 

Avslutande frågor 

- Finns det något du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2 

Anpassad intervjuguide 

Inledande frågor 

- Samtycker du till att vi spelar in denna intervju? 

 

Djupgående frågor 

Konstruktion 

- Vilka olika delar består COPS av? Maskinerna? 

- Finns det pickers på alla nivåer? 

- Hur flyttas varor från de högsta våningarna ner till de lägsta våningarna?  

- Vart lagras de produkter som kommer ut till goods-to-Person? 

- Hur kommer varorna som ska ut till goods-to-person ut? Är det en robot som plockar de 

varorna eller är det en människa? 

- Var “slutar” COPS? Vilka funktioner innefattas av systemet? 

- Vilka är dem viktigaste konstellationerna i maskinerna?  

 

Effektivisering 

- Reducerar man risken för att “outnyttjad” tid uppstår genom COPS? Hur/varför? 

- Reducerar COPS onödiga rörelser i lagret? 

- Fanns det krav på cyklar? 

 

Avslutande frågor 

- Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 


