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Abstract	

The amount of products sold online is increasing at record speed, which has meant a mixed blessing for 
e-commerce companies. Continuously increasing demand and a customer base that is discerning, 
disloyal and expects increasingly shorter lead times impose high logistics demands. One of the major 
differences between logistics within e-commerce and traditional store replenishment, which has a major 
impact on logistical requirements, is that e-commerce orders are more labour intensive. This is because 
e-commerce orders often consists of a few orderliness containing only a few pieces per line, which 
means that e-commerce companies has to pick, pack and ship thousands of orders in small packages of 
piece picked products. The increased demand and high logistical requirements within the e-commerce 
industry has resulted in that many of the warehouses that previously have managed well with manual 
labour feel the need to invest in warehouse automation to ensure capacity for continued growth.  

However, the decision to automate can be very complicated since automation often requires a high 
capital investment and it can therefore take a long time before the investment becomes profitable.  A 
calculation, that may be difficult to perform due to the many different financial factors that need to be 
taken into account, has to be performed before a decision can be made. There are also qualitative factors, 
that can be difficult to motivate economically but which can be crucial to consider in an automation 
decision.  

Lyko Group AB, one of Scandinavia’s largest actors within beauty and haircare, has for many years 
been heavily growing and forecasts to continuously do so during the upcoming years. Lyko Group AB 
has identified a need to invest in automation solutions in their warehouse to ensure that they have 
capacity to meet demand.  

In order to facilitate the automation decision, this study presents a model aims at comparing and 
generation decision making support on the profitability of various alternative automation solutions for 
high-intensity piece picking at a warehouse.  

A theoretical model, consisting of capacity requirements, qualitative- and quantative factors, was 
created based on a literature study. The model was tested through an application on Lyko Group AB 
and later modified based on the experience gained during the application, resulting in a reality-based 
model. The resulting model is iterative and enables multi-step feedback to the suppliers by identifing in 
which areas the performance of the different solutions differ.  

	 	



 

Sammanfattning	

Mängden produkter som säljs online ökar i rekordfart vilket har inneburit en blandad välsignelse för e-
handelsföretagen. Kontinuerligt ökad efterfrågan och kunder som är kräsna, illojala och förväntar sig 
allt kortare ledtid ställer höga krav på logistiken. En av de stora skillnaderna mellan e-handelslogistik 
och traditionell butiksförsörjning, som har stor påverkan på de logistiska kraven, är att e-handelsordrar 
är mer arbetsintensiva. Det beror på att e-handelsordrar ofta består av få orderrader per order med endast 
ett fåtal produkter per rad vilket resulterar i att e-handelsföretag måste plocka, packa och skeppa 
tusentals ordrar i små paket bestående av styckplockade produkter. Den ökade efterfrågan och de höga 
logistikkraven inom e-handelsbranschen har lett till att många lager som tidigare klarat sig bra med 
större delen manuellt arbete behöver investera i automationslösningar för att kunna tillgodose fortsatt 
tillväxt.  

Beslutet att automatisera kan dock vara väldigt komplicerat eftersom en automatisering ofta innebär en 
hög kapitalinvestering vilket gör att det kan ta lång tid innan investeringen blir lönsam. En 
övervägningskalkyl, som kan vara svår att utföra på grund av de många olika finansiella faktorerna som 
hänsyn måste tas till, behöver utföras. Det finns även kvalitativa faktorer som kan vara svåra att 
motivera ekonomiskt men som kan vara avgörande att beakta vid en automatisering.  

Lyko Group AB, som är en av Nordens största aktörer inom hårvård och skönhet, har under många år 
expanderat kraftigt och prognostiserar att fortsatt göra det under kommande år. För att säkerställa att de 
har kapacitet att möta efterfrågan har de identifierat ett behov av att investera i automationslösningar 
på sitt lager.  

För att underlätta vid automatiseringsbeslutet tar denna studie fram en modell med syfte att jämföra och 
generera beslutsunderlag om olika alternativa automationslösningars lönsamhet vid högintensivt 
styckplock på lager.  

Utifrån en litteraturstudie skapades en teoretisk modell bestående av kapacitetskrav, kvalitativa- och 
kvantitativa faktorer. Genom en applicering på företaget Lyko Group AB testades modellen och utifrån 
de erfarenheter som erhölls modifierades den teoretiska modellen till en resulterande verklighetsbaserad 
modell. Den resulterande modellen är iterativ och möjliggör för feedback till leverantörerna i flera steg 
samt identifiering inom vilka områden som de olika lösningarnas prestation skiljer sig.  

 

 

	  



 

Ordlista	

AHP  - The analytical Hierarcy Process 

SKU – Stock Keeping Unit – Lagringsenhet 

WMS – Warehouse Management System – Lagerhanteringsystem 

AS/RS – Automated storage and retrieval system – En typ av robotlösning 
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1. Inledning	

I det inledande avsnittet presenteras varför studien utförs baserat på behov från fallföretaget Lyko 
Group AB (vidare benämnt Lyko). Bakgrunden mynnar ut i ett syfte som ligger till grund för studiens 
arbete. Dessutom presenteras de krav som en akademisk studie bör uppfylla och som utgör viktiga 
komponenter för studiens utformning.  

1.1 Bakgrund	

Lyko.se lanserades 2003 med syfte att uppvisa de produkter som Stefan och Rita Lyko sålde på sin 
frisörsalong i Dala-Järna. Tack vare hemsidan började kunder höra av sig med önskan att köpa deras 
produkter och få dem hemskickade. 2005 uppdaterades hemsidan till en E-butik och sen dess har 
utvecklingen gått snabbt. Lyko har sedan starten uppvisat konstant tillväxt och år 2016 växte företaget 
med 30% vilket resulterade i en omsättning på 650 miljoner kronor. Företaget sköter idag sin försäljning 
både online och via 40 butiker i både Sverige och Norge.  

Lyko flyttade år 2010 från Dala-Järna till grannorten Vansbro där de idag har kontor, lager och butik. 
Den snabba utvecklingen har dock inneburit att företaget upplever att det finns för lite plats på lagret 
och att processer som i nuläget är effektiva riskerar att inte vara det i framtiden eftersom kringarbetet 
ökar kraftigt i takt med den ökade omsättningen.  

Företaget plockar, packar och skickar i nuläget drygt 3000 ordrar dagligen och i stort sett all hantering 
av dessa är manuell. I takt med att Lykos omsättning ökar och fler kundordrar hanteras ställs ökade krav 
på de processer som finns inom företaget. Lyko upplever att de närmar sig ett stadie där det inte räcker 
att anställa mer personal för att klara ökade kapacitetskrav utan behöver göra omfattande förändringar 
av hur de arbetar på sitt lager för att fortsatt kunna öka sin konkurrenskraft och möta kundernas krav. 

”Lyko 1 Miljard” är benämningen för det projekt som syftar till att finna och implementera lösningar 
som gör det möjligt för Lyko att klara av att hantera den mängd produkter som krävs när omsättningen 
når en miljard, något som är prognostiserat att ske under 2019. Lösningen ska även vara lönsam och 
fungera vid fortsatt tillväxt. De framväxande teknologierna inom automation ger ett betydande värde i 
plocknings- och packningsoperationer inom e-handel på grund av dess hantering av hög volymer 
(Gresham, 2017) och därför är företaget övertygade om att automatisering kommer vara en del av 
lösningen. De är dock osäkra på vilken automationslösning som passar företaget bäst. 

Det beslut som Lyko står inför är vanligt för företag som är e-handelsinriktade eftersom det förekommer 
höga krav på effektiv logistik (Michel, 2017a). De höga kraven på effektiv logistik grundar sig i att e-
handelslogistik ofta är arbetsintensiv (McCurry, 2015). Rushton et al. (2017) menar att det beror på att 
e-handelsordrar ofta består av få orderrader, med endast ett fåtal produkter per rad. Det resulterar i att 
e-handelsföretag måste plocka, packa och skeppa tusentals ordrar i små paket bestående av 
styckplockade produkter (McCurry, 2015). Det sker samtidigt som försäljningen online ökar i rekordfart 
vilket innebär att mängden inkomna ordrar är hög (Michel, 2017b) och eftersom varje enhet i 
plockningsprocessen måste hanteras individuellt och styckplockas blir hanteringen högintensiv (Muller, 
2007). 
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Effekten har blivit att många lager som tidigare klarat sig bra med en större del manuellt arbete behöver 
automatisera för att kunna anpassa sig till de nya kraven och tillgodose fortsatt tillväxt (Michel, 2017b). 
Därav är Lykos problemställning av intresse och betydelse för många företag som har högintensivt 
styckplock i lagret vilket innebär att ett behov för en generaliserad lösning finns.  

Beslutet att automatisera kan dock vara väldigt komplicerat eftersom en automatisering ofta innebär en 
hög kapitalinvestering vilket gör att det kan ta lång tid innan investeringen blir lönsam. En 
övervägningskalkyl måste utföras som kan vara svår att utföra på grund av de många olika finansiella 
faktorerna som måste tas hänsyn till. Det finns även kvalitativa faktorer som kan vara svåra att motivera 
ekonomiskt men som kan vara avgörande att beakta vid en automatisering. (Naish & Baker, 2004) Som 
en del av ”Lyko 1 Miljard” syftar därför studien till att ta fram en modell som kan användas för att 
förenkla beslutsprocessen genom att generera beslutsunderlag vid investeringar i automationslösningar.  

1.2 Syfte		

Syftet med studien är att skapa en modell som genererar beslutsunderlag för val av en lönsam 
automationslösning som är lämplig vid högintensivt styckplock på lager.   

1.3 Krav	på	akademisk	studie	

Den här studien är av akademisk karaktär och måste därför uppfylla ett antal krav som påverkar arbetets 
utformning. I följande text presenteras de krav som studien lyder under, vilka utgör viktiga komponenter 
för utformandet av studien.  

Vikten av en vetenskaplig grund baserad på existerande teorier, modeller och data inom det studerade 
området belyser Björklund & Paulsson (2012) som ett krav. Teorierna, modellerna och data ska 
redovisas på ett tydligt och trovärdigt sätt. En diskussion över hur väl studiens resultat stämmer överens 
med existerande teorier är, enligt Björklund & Paulsson (2012) också ett krav. 

Med avsikt att intressera läsaren och erhålla en internt logiskt fungerande enhet är det viktigt att koppla 
de behandlade teorierna, modellerna och data till syftet för att få en röd tråd genom studiens olika delar 
(Björklund & Paulsson, 2012). Lekvall & Wahlbin (2001) menar att ingen kedja är starkare än sin 
svagaste länk. Den skriftliga delen av en studie måste därför vara väl bearbetad med tydliga kopplingar 
mellan studiens olika delar. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Ett högt teoretiskt värde efterstavas i den här 
studien vilket gör att det är viktigt att specificera vilken del av systemet som studeras. Det är således 
viktigt vid en akademisk studie att avgränsningar och preciseringar görs. (Björklund & Paulsson, 2012) 

Det är essentiellt att grunda studien på en metod som är kontrollerbar, upprepningsbar och 
individberoende. Utifrån de redovisade resultaten och slutsatserna är det centralt att läsaren finner 
trovärdighet i studien. Det är därför av stor betydelse att grunda metoden på vetenskapligt accepterade 
metoder vilket även gör att studien utformas systematiskt. (Björklund & Paulsson, 2012) 

Det ställs höga krav på trovärdighet för att öka värdet och kvalitén på den akademiska studien. Tre 
huvudbegrepp inom trovärdighet är validitet, reliabilitet och objektivitet (Björklund & Paulsson, 2012). 
Validitet innebär giltighet, relevans och i vilken mån det som avses mätas blir mätt (Björklund & 
Paulsson, 2012; Jacobsen, 2002). Quinlan (2011) menar att validitet kan påvisas genom att vara 
noggrann och detaljerad i metodbeskrivningen. Reliabilitet innebär tillförlitligheten i en mätning och 
kan ökas genom kontrollfrågor och triangulering. Objektivitet innebär i vilken mån åsikter och tankar 
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påverkar resultatet av studien. Hög objektivitet uppnås genom att ge minimalt utrymme för egna 
värderingar och tolkningar av studien. (Björklund & Paulsson, 2012) 

Studien har även krav på etiska aspekter. Det krävs undersökningar för att utvecklingen av studien ska 
gå framåt och det är betydelsefullt att inga enskilda individer kränks av den forskning som sker. 
Vetenskapsrådet (2002) har framtagit fyra krav som studier ska uppfylla: informationskrav, 
samtyckekrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet innebär att samtliga 
deltagare i en undersökning informeras om de villkor som gäller för deras deltagande. Samtyckekravet 
betyder att deltagarna har rätten att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet syftar till att 
respondenters personuppgifter ska ges största möjliga konfidentialitet och nyttjande kravet innebär att 
information om enskilda personer endast får användas i studiens ändamål. (Vetenskapsrådet, 2002)  
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2 Situationsbeskrivning	

Följande avsnitt syftar till att ge en grundläggande bild över Lykos nuvarande verksamhet för att ge en 
bättre förståelse över problembilden. Informationen i avsnittet är inhämtad genom observationer på 
Lykos anläggning i Vansbro, intervjuer med anställda på olika avdelningar samt från företagets 
årsredovisningar och hemsida. Delar av den presenterade numeriska data är modifierad av 
sekretesskäl men viktiga samband och jämförelsetal är oförändrade.  

2.1 Historia	

Frisören Stefan Lyko öppnade 1971 salongen Hår & Skägg i Dala-Järna. Hemsidan Lyko.se lanserades 
2003 med syftet att visa upp de produkter som salongen erbjöd. En av produkterna var ett sällsynt 
australiensiskt vax som Stefan Lyko hade köpt under en frisörmässa i London och snart kom önskemål 
på mail från hela landet om att få vaxet hemlevererat. Produkterna packades i lunchrummet mellan 
klippningar och skickades mot postförskott. Betallösningar lanserades på hemsidan år 2005 och 
försäljningen tog fart.  

År 2008 bytte Hår & Skägg namn till Lyko Hair AB och Stefan och Rita Lykos son Rickard Lyko gick 
in som VD. Under år 2008 gjordes även de första anställningarna av personal utanför familjen. Två år 
senare hade företaget vuxit ur lokalerna i Dala-Järna och verksamheten flyttades till Vansbro. I lagret 
förenklades packningen av produkter år 2012 genom installation av rullband och 2013 började truckar 
användas för att effektivisera plockningen.  

Lyko gick samman med företaget Bellbox 2014 och fick därmed 30 fysiska butiker med salonger i 
Sverige och Norge. Under 2015 expanderade företaget och över 25 000 artiklar från över 500 
varumärken återfanns i sortimentet. Lyko har idag över 31 500 artiklar i sitt sortiment och uppnådde en 
omsättning på 650 MSEK under år 2016. 

2.2 Företagsbeskrivning	

Lyko är en av nordens största aktörer inom hårvård och skönhet och har Sveriges bredaste sortiment 
inom hårvårdsprodukter. Företaget erbjuder även ett stort utbud av smink, parfym och hudvård och 
sköter sin försäljning både online och genom 40 butiker i både Sverige och Norge. Lykos omsättning 
uppgick år 2016 till över 650 miljoner kronor och under 2017 prognostiserar företaget för en omsättning 
på knappt 800 miljoner. Företaget har 450-500 anställda varav 90 arbetar på lagret, 300 i någon av 
Lykos butiker och resterande på kontor. Lykos anställda är lojala till företaget vilket innebär en låg 
personalomsättning. Omkring 3000 paket skickas dagligen till kunder i både Sverige och Norge.  

Lyko är störst inom e-handelsmarknaden men det finns ett antal konkurrenter inom både retail och e-
handel. De största är Eleven AB, Bangerhead AB, Cocopanda Sweden AB och Kicks Kosmetikkedjan 
AB. Lykos sortiment är en av företagets stora konkurrensfördelar och det är därför strategiskt viktigt 
för företaget att hela tiden utöka sitt det. Den konstanta sortimentstillväxten ställer dock höga krav på 
lagerstorleken. Lagret i Vansbro börjar bli för litet vilket medfört att Lyko, under första kvartalet av 
2017, startat ett internt projekt kallat ”Lyko 1 Miljard” med syfte att utreda hur företaget ska arbeta för 
att kunna hantera en omsättning på över en miljard. Projektet involverar bland annat undersökningar 
över hur företaget kan gå från den till stora del manuella hantering som sker idag till mer automatiserade 
lösningar.  
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2.3 Lyko	1	Miljard	

Projektet ’Lyko 1 Miljard’ påbörjades i början av 2017 av Lykos driftchef Anna Persson. Utöver denna 
studie är driftchefen tillsammans med Richard Lyko i dagsläget de enda aktiva i projektet. Projektet 
syftar till att finna och implementera lösningar som gör det möjligt för Lyko att klara av att hantera den 
mängd produkter som krävs när omsättningen når en miljard, något som är prognostiserat att ske under 
2019. Företaget är övertygade om att automatisering kommer vara en del av lösningen. Därav arbetar 
företaget med fyra automationsleverantörer parallellt med studien där samtliga presenterar sina 
lösningar. Lykos förhoppning är att kunna använda studiens framtagna modell som en del i deras 
utvärdering vid beslut om vilken automationslösning som företaget bör investera i. 

Utöver omfattningen av denna studie inkluderar projektet en diskussion med kommunen Vansbro samt 
ett externt företag som bygger och äger logistikanläggningar. Diskussionen gäller Lykos lagerlokal. I 
dagsläget hyr Lyko sin lagerlokal i Vansbro. Vid implementation av en automationslösning hade 
lokalen behövts bytas ut då den inte passar för en sådan lösning. Därav utvärderar Lyko möjligheterna, 
tillsammans med aktörerna, att etablera en ny lokal som passar företagets nya behov. 

2.4 Materialflöde	

Samtliga produkter som säljs till Lykos kunder, antingen genom deras e-handel eller i företagets butiker, 
skeppas från företagets lager i Vansbro. Företaget skeppar paket till ca 3000 e-handelskunder dagligen. 
Med i snitt 2,72 orderrader per order hanteras därmed över 8000 artiklar dagligen i företagets utgående 
processer. Utöver det tillkommer hanteringen av butiksordrar. Produkter lagras på tre olika delar i 
anläggningen, som har en lageryta på totalt 5000 kvadratmeter;  

• Varulager: Varulagret upptar majoriteten av lagerytan och har en takhöjd på 5 meter. I 
dagsläget används fasta platser för artiklarna i lagret men Lyko är just nu mitt uppe i att ändra 
hyllstrukturen i varulagret och ska då även göra lagerplatserna rörliga. Både plock och inlagring 
i varulagret sker manuellt. Varulagret har ca 17 000 lagerplatser 

• Buffertlager: När artiklar har för höga kvantiteter för att kunna få plats på en hyllplats ställs 
resterande på buffertlagret. Lyko har en beställningspunkt för när lagerplatserna i varulagret 
ska fyllas på från buffertlagret. På buffertlagret finns ca 2 700 lagerplatser. 

• Paternosterverk: Ett paternosterverk är en dynamisk lagerautomat som ger snabb och enkel 
tillgång till lagrade varor (Kardex Remstar, u.d.). Lykos paternosterverk består av tolv maskiner 
från Kardex Remstar som tillsammans har 35 000 lagerplatser. Den här delen av lagret är en av 
företagets två automatiseringslösningar.  

Hantering sker dels inom de utgående processerna men även vid ankomst, inlagring och upplock samt 
i företagets kringprocesser som hanterar rest- och specialärenden. Materialflödet börjar då en inleverans 
ankommer till Lyko. Inleveranserna lagras utanför byggnaden tills att manuella kvantitetskontroller ska 
utföras. Produkterna lagras sedan in i paternosterverket, varulagret eller buffertlagret. Vid plockningen 
hanteras kundordrar och butiksordrar på olika sätt. Vid plock av kundordrar plockas 42 ordrar åt gången 
medan vid plock av butiksordrar plockas endast en order åt gången. 

Större delen av plockningen sker manuellt. När plockningen är slutförd ska kundordern packas. Varje 
kundorder paketeras enskilt och manuellt i kartonger och emballage. När en order är packad ställs det 
på ett automatiserat rullband, som är företagets andra automatiseringslösning. Rullbandet kör paketet 
genom en maskin som sätter på en fraktsedel och orden sorteras till postburar utifrån vilket 
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leveransmedel de ska skickas med och inväntar sedan utleverans till kund. I Figur 1 nedan illustreras 
en förenklad bild över materialflödet från inleverans till utleverans. Produkterna kan ta flera olika vägar 
genom varje funktion och vilken som används beror bland annat på lagersaldo, produktstorlek, vilket 
land en order ska skeppas till och om ordern ska specialbehandlas eller inte.  

 

Figur 1. Förenklat materialflöde Lyko 

2.5 Hantering	utanför	ordinarie	flöde		

Hantering utanför ordinarie flöde kan ske hos Lyko på grund av en rad anledningar. Om en produkt 
saknas i en order flyttas ordern ut ur flödet vid packningen och hanteras därefter av restavdelningen. 
Att en produkt saknas i en order kan bero på fel lagersaldo och att den därmed är slut i lager, att 
plockaren har plockat fel eller glömt produkten, eller att de som arbetar i buffertlagret inte har hunnit 
fylla på i varulagret. All resthantering sker manuellt och berör ca 5% av alla ordrar. Restavdelningen 
plockar och paketerar också ordrar som innehåller beställningsvaror och handplocksordrar. På Lyko 
definieras handplocksordrar som ordrar som går helt utanför plock-och-pack-flödet.  

Hanteringen av en order kan också hamna utanför ordinarie flöde om kunden har beställt ett leveranssätt 
som kräver kortare ledtid (Instabox, MTB, Best eller Budbee). Ordrar med kortare ledtid kategoriseras 
som snabbordrar och hanteringen sköts i anslutning till ordinarie pack men dessa plockas, packas och 
sorteras separat. Plocklistorna för snabbordrar prioriteras före övriga ordrar. Varje kundorder packas 
separat och fraktsedeln sätts på manuellt vid packstationen.  

Paket som ska skickas till Norge hanteras i ett separat flöde men processen är densamma som för 
beställningar som skickas inom Sverige. Skillnaden är att samtliga norska beställningar först packas i 
individuella paket för att sedan sampackas i ett stort kolli. Orsaken är att företaget betalar en kostnad 
per kolli i tullhanteringen vid leverans till Norge. Vid leverans till Norge krävs också att en mängd tull-
dokumentation framställs och skickas med leveransen.  

Den sista orsaken till att en produkt hanteras utanför ordinarie flöde är att den har återkommit till 
företaget som retur eller reklamation från kund. Returer och reklamationer hanteras av en egen 
avdelning. Vid returer kontrolleras att produkten är hel och oanvänd och därefter godkänns returen i 
företagets datasystem. Produkterna lagras sedan in i varulagret igen. Vid reklamationer undersöks om 
kundens anledning till reklamation är godkänd och produkten kasseras. 

2.6 Leveranstid	och	service	

Lyko utlovar en leveransledtid på 4-7 dagar på ordinarie ordrar men har ett internt mål om att paketen 
ska lämna anläggningen inom 48 timmar från beställning. 94 % av ordrarna skickas inom det interna 
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målet. Lyko erbjuder även sina kunder möjligheten att beställa expressleverans vilket innebär att ordern 
levereras samma dag eller dagen efter beroende på vilken tid på dygnet kunden la beställningen. Idag 
skickas ungefär 20% med expressleverans och av dem skickas 98 % inom utlovad ledtid. 

Lyko levererar i nuläget 99,7% av sina ordrar innehållande rätt produkter med rätt kvalitet där felplock 
uppkommer på grund av att en produkt läggs till fel order eller plockas från fel plockplats. För att 
säkerställa rättplock sker i nuläget tre kontroller. Dels kontrolleras produkternas EAN-koder vid 
inleveransen för att säkerställa att produkterna plockas upp på rätt plats. Under plockningen görs en 
manuell kontroll att rätt produkt plockas genom att kontrollera EAN-kod på både plocklista och 
produkt. Slutligen skannas alla produkter innan paketering för att säkerställa att rätt produkter skickas 
till kund. 
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3 Teoretisk	referensram	

Referensramen presenterar litteraturen som undersökts och sammanställts inom områdena logistik, e-
handel, automation och investering.  

3.1 Logistikens	roll	inom	E-handel		

Volymen av produkter som köps online ökar i rekordfart vilket för e-handelsföretag har inneburit en 
blandad välsignelse. Samtidigt som ökade fraktvolymer innebär större intäkter har många leverantörer 
fått svårhanterliga problem av de dynamiska förändringarna på marknaden vilket har lett till flertal 
felaktiga beslut och missade möjligheter (Daboub, 2015). Problemen uppkommer samtidigt som 
kunderna är kräsna, illojala och förväntar sig snabbare leveranser. Konkurrensen är även knivskarp. 
(Daboub, 2015; McCrea, 2017) En svårighet inom e-handeln är att kunderna kan handla närsomhelst 
och från varsomhelst vilket gör att försörjningskedjan för e-handelsföretag blir komplex (McCurry, 
2015). E-handeln ställer därför höga krav på en effektiv logistik för att bibehålla konkurrenskraftighet 
(Michel, 2017a). 

En av de stora skillnaderna mellan e-handelslogistik jämfört med traditionella butiksförsörjande lager 
är att e-handelsordrar är mer arbetsintensiva (McCurry, 2015). Rushton et al. (2017) menar att det beror 
på att e-handelsordrar ofta består av få orderrader, med endast ett fåtal produkter per rad. Det resulterar 
i att e-handelsföretag måste plocka, packa och skeppa tusentals ordrar i små paket bestående av 
styckplockade produkter. Butiksförsörjande företag kan däremot packa, plocka och skeppa stora 
kvantiteter av samma produkt vid samma tillfälle (McCurry, 2015). En växande e-handel medför att 
färre andel varor distribueras på pall och fler skickas som paket. Som ett resultat krävs då större 
hanteringsytor för plock och pack vilket i sin tur ställer höga krav på snabba genomflöden och hög 
effektivitet. (Swisslog, 2013) 

Det finns inget facit för hur en effektiv logistik för e-handelsföretag ska se ut. E-handeln ställer andra 
krav på distribution, lager och automatiska lösningar. Traditionella detaljister inriktar sig på att bygga 
pallplatser och reducera ytor för plock och pack. E-handel innebär dock många enstaka ordrar vilket 
resulterar i betydligt mer arbetsintensiv manuell hantering. Företagens utmaning landar då i att skapa 
lagermiljöer som kan hantera både den växande e-handeln och den traditionella butikspåfyllnaden. 
(Swisslog, 2013) Inom e-handeln står ofta orderplockning för mellan 40–60% av lagrets 
personalkostnad vilket gör att procentuellt små förbättringar kan leda till stora besparingar för företaget. 
Att orderplockningen är en välfungerande funktion är också avgörande för kundernas upplevelse av 
företaget. (Wulfraat, 2013a) 

Inom e-handel är det viktigt med hasighet, precision och hantering av höga volymer för att kunna 
leverera en tillfredställande service till kunden (O'Reilly, 2010). För att hantera svårigheterna som den 
höga mängden hantering innebär har många företag vänt sig till en lösning de förlitat sig på förut: anlita 
fler anställda. Det räcker dock inte längre utan ökar endast möjligheten till fel och är långt ifrån 
långsiktig. En bättre lösning är automatisering. (Daboub, 2015) 

De framväxande teknologierna inom automation ger ett betydande värde i plocknings- och 
packningsoperationer inom e-handel på grund av dess hantering av höga volymer (Gresham, 2017). Allt 
fler företag inom e-handel är osäkra på framtiden och därför är flexibilitet viktigt. Med hjälp av 
automatiseringslösningar kan systemkapaciteten öka vid behov och vid långsiktig tillväxt kan systemet 
expandera utan att det befintliga systemet behöver stängas av. (Michel, 2017b) 
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3.2 	Automatisering	inom	logistik		

Enligt Groover (2008) definieras automation som den teknik genom vilken en process eller procedur 
utförs utan mänsklig hjälp. Det finns många olika typer av automation, från fast till flexibel. (Groover, 
2008) Automationsgraden, dvs i vilken utsträckning en uppgift är automatiserad eller utförd manuellt, 
är ett koncept som ofta uppkommer vid diskussioner om automation. Automationsgraden kan beskrivas 
som ett kontinuum som stäcker sig mellan helt manuellt och helt automatiskt. (Frohm et al., 2008) 

Precis som logistikflödet kan delas in i två huvudsakliga flödestyper, fysiskt flöde och 
informationsflöde, så kan automation delas in i mekanisering och datorisering (Frazelle, 2016). 
Mekaniseringen avser främst automation av och i fysiskt flöde medan datoriseringen avser 
automatisering av och i informationsflöden (Frohm et al., 2008). Det är enligt Frohm et al. (2008) även 
viktigt att förstå interaktionen mellan dessa två flöden vid automatisering: datoriseringen styr och 
stödjer mekaniserad teknik. Fiveash (2016) stödjer Frohm et al.s (2008) resonemang och menar att i ett 
effektivt lager interageras all hårdvara och mjukvara med varandra. I följande avsnitt presenteras 
fördelar, utmaningar samt beslutsstrategi vid en logistiskautomatisering av det fysiska flödet.   

3.2.1 Varför automatisering? 

Det finns både interna och externa faktorer som motiverar att investera i automationslösningar. I helt 
manuella orderplockprocesser finns det enligt Wulfraat (2013) fyra rotorsaker till att interna fel 
uppkommer. Dessa fel är att produkt saknas från den plockade ordern trots att den finns i saldo, att fel 
produkt plockats, att felaktigt antal har plockats eller felläst kvantitet. (Wulfraat, 2013a). De interna 
felen kan undvikas med hjälp av olika automatiseringslösningar. 

Utöver de interna faktorerna förekommer externa krav att upprätthålla hög leveransservice och korta 
ledtider, och kraven ökar i en hög hastighet, speciellt inom e-handel, kläder, apotek och livsmedel. Det 
finns en hög konkurrens inom dessa branscher vilket resulterar i att kunder kan ställa högre krav. 
Förändringarna har lett till att många lager som tidigare klarat sig bra med större delen manuellt arbete 
behöver automatisera för att kunna anpassa sig till de nya kraven. (Michel, 2017b) Fiveash (2016) menar 
att att driva ett intelligent lager innebär att implementera den moderna tekniken som finns tillgänglig 
utan att hamna efter konkurrenterna.  

Anledningen till varför många företag väljer att automatisera sina lager har förändrats. Det handlar 
mindre om råeffektivitet vid bearbetning av stora arbetsgrupper och mer om hastighet och flexibilitet. 
(Michel, 2017b) Groover (2008) tar upp följande generella effekter som vid rätt användning och 
implementering bör vara giltig oavsett vilken aktivitet som blir automatiserad: 

• Ökad arbetsproduktivitet 
• Minskade arbetskostnader 
• Minskade arbetsskador 
• Ökad produktkvalitet  
• Minskade ledtider 
• Minskad effekt av personalbrist 
• Ökad personalsäkerhet. 
• Möjlighet att utföra processer som inte kan utföras manuellt 
• Undvika höga kostnader av att inte automatisera 
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En studie som utfördes av Baker & Halim (2007) undersökte motiv för automatisering av lager. Där 
framkom främst tre huvudfaktorer som skapade behov av ett automatiserat lager: tillgodose tillväxt, 
minska driftkostnad och öka kundservicen. Andra faktorer som framkom var att minska antalet 
anställda, konsolidera lagret, minska felmarginalen och öka lagerrotationen. Dadzie & Johnston (1991) 
har utfört en liknande studie som påvisade att de främsta anledningarna för automatisering av lager är 
att minska materialhanteringen, minska felmarginalen, förbättra servicenivån och förbättra ledtiden. 
Naish & Baker (2004) tar även upp bättre utnyttjande av golvutrymme och byggnader samt minskat 
beroende av personal som övriga potentiella fördelar. 

Automation kan med framgång användas inom områden som involverar uppgifter med fysisk belastning 
eller besvärliga miljöer för att förbättra ergonomiska arbetsförhållanden (Echelmeyer et al., 2008). 
Eftersom logistik ofta involverar en stor mängd manuell hantering och tunga lyft är ergonomi en av de 
större potentiella fördelarna med automatisering av logistiska aktiviteter. På sikt innebär det även 
friskare personal, vilket resulterar i ökad produktivitet (Wiik, 2015). 

3.2.2 Svårheter, utmaningar och nackdelar 

En automatisering innebär ofta en hög kapitalinvestering vilket gör att det kan ta lång tid innan 
investeringen blir lönsam. En övervägningskalkyl måste utföras mellan den höga kapitala kostnaden 
och fördelarna med lägre driftkostnad. Denna kalkyl kan vara svår att utföra på grund av de många olika 
finansiella faktorerna som måste tas hänsyn till. Tid har också blivit en stor faktor i beslutsprocessen, 
både i form av ledtid och flexibilitet till en förändrad marknad. Automatiseringen bör därför även 
utvärderas efter om den kan stödja sena ordrar och underlätta kundanpassning. (Naish & Baker, 2004)  

Baker & Halim (2007) menar att en grundläggande motivering för automatiserade lager är behovet att 
minska antalet anställda, ett resultat av att arbetsproduktiviteten ökar kraftigt i förhållande till manuellt 
arbete. En nedskärning i personal kan dock resultera i att organisationen förlorar värdefull kunskap och 
kompetens, något som kan leda till stora indirekta kostnader (Mitchell, et al., 2001). En automatisering 
introducerar även ny teknik in i företaget vilket resulterar i en utmaning i att hantera de förändrade 
kompetenskraven som den medför. Det nya kompetensbehovet är beroende av personalens 
kompetensprofil i kombination med den nya teknikens behov. (Svenskt näringsliv, 2016) Att hitta ny 
rätt kompetens är dock en stor utmaning för företag som är lokaliserade i mindre städer (Ivarsson, 2017). 
Kompetensförsörjning är därav en relevant faktor att studera vid en automatisering. 

Baker & Halim (2007) undersökte i en studie de vanligaste rädslorna kopplade till automatiserad 
utrustning inom logistiska operationer. Författarna observerade att de största rädslorna med 
automatisering är problem gällande förändringar i kulturen. En annan oro som framkom är rädslan av 
att teknologin inte ska fungera. (Baker & Halim, 2007)    

I Dadzie & Johnstons (1991) studie framkom att de största problemen associerad med 
automationssystem i bruk var kostnadsrelaterade. Andra problem som uppenbarade sig var 
utrustningspålitlighet, mjukvarupålitlighet eller mjukvaruoförmåga, kapacitetsutnyttjande och 
relaterade problem samt oförmåga att reagera fritt till förändrade behov. (Dadzie & Johnston, 1991)  

3.2.3 Automatiseringsbeslut, process och strategi  

Det finns flertal faktorer och aspekter som måste övervägas i en automatiseringsprocess. Baker & Halim 
(2007) har skapat en modell på de generiska stegen i ett typiskt lagerautomatiseringsprojekt genom att 



 

 
11 

studera flertal automationsprojekt av intern logistik i lager. Under förberedelsefasen menar Baker & 
Halim (2007) att stegen är:  

1. Definiering av företagskrav 
2. Analys av automatiserade och konventionella alternativ 
3. Definition av storleken på automatiseringen  
4. Åtagande från högsta ledningen 
5. Operativ specifikation  
6. Godkännande från styrelsen 

Modellen skapades inte som en riktlinje utan baseras på iakttagelser utan vikt i effektivitet eller resultat. 
Dock förser modellen en övergriplig idé av vilka faser och steg som ofta uppkommer vid 
automatisering. Många företag utför dock inte alla steg själva utan tar ofta hjälp från konsultfirmor, 
utrustningsleverantörer och/eller systemintegratorer för att slutföra steg i processen. (Baker & Halim, 
2007) 

Innan beslutet kring att automatisera tas är det viktigt att förstå att en automatisering inte kommer uppnå 
en vändning i ett företag om inte det blir en del av den övergripande strategin och som tar hänsyn till 
hela interna logistiksystemet. Det första steget vid beaktande av automatisering är att bestämma 
omfattningen av hur mycket som ska automatiseras baserat på företagets behov och mål. (Naish & 
Baker, 2004) Fasth et al. (2007) menar att det är viktigt att företag är medvetna om alla parametrar som 
påverkar deras system innan de utför en automatisering för att öka potentialen för framgångsrika 
resultat. Fasth et al. (2007) stödjs av Frohm (2008) som i sin studie drog slutsatsen att en 
huvudanledning till att automationsprojekt slutar i misslyckande är orealistiska eller odefinierade mål. 
Således bör mer tid i första hand investeras i processen att fastställa och beskriva kraven för systemet 
innan automatisering sker. (Frohm et al., 2008)    

Vid planering är det viktigt att redan bestämma de ”hårda” kraven samt de ”mjuka” kraven som kan 
utvärderas som trade-offs. Kraven kommer sedan att jämföras med typiska funktioner av automatiserad 
utrustning för att avgöra vilken grad av automatisering som är lämplig. När komplexiteten och volymen 
av lagret ökar så ökar behovet av mer komplex automation.   

Frågan om flexibilitet måste också tas i beaktande. Flexibilitet är avgörande när det gäller 
automatisering och ett av de vanligaste argumenten emot automatisering är att utrustningen kan anses 
vara oflexibel. (Naish & Baker, 2004) Med så mycket förändringar på marknaden måste företagen 
kunna anpassa sig (O'Reilly, 2013). Naich & Baker (2004) menar däremot att automatiserade system 
kan vara väldigt flexibla inom vissa parametrar, men ofta inte alls utanför dem. Därför är det väldigt 
viktigt att ett lämpligt system anpassas och väljs specifikt för verksamheten (Hackman et al., 2001).  
Det är också viktigt att planera för tillväxt för att snabbt kunna expandera och öka kapacitet efter 
efterfrågan (O'Reilly, 2013).  

Andra förutsättningar kan vara fysiska begräsningar i lokal och byggnad. Beslutet att automatisera blir 
därför ett strategiskt beslut som kommer ha en långsiktig påverkan. (Baker & Halim, 2007) Den 
strategiska vikten är särskilt sann vid automationsbeslut eftersom automatisering ofta även involverar 
en hög kapitalkostnad som måste motiveras av sparande i driftkostnader. Detta innebär en viss 
återbetalningsperiod och därför är det viktigt att kunna se långsiktigt och ha tålamod. (Naish & Baker, 
2004) Företag behöver ha en vision av den stora bilden så att de inte arbetar sig in i ett hörn (O'Reilly, 
2013). 



 

 
12 

3.3 Automationslösningar	

Det finns ett stort antal automatiseringslösningar som kan användas för att förbättra logistiska 
aktiviteter. Automationslösningarna nyttjas för att bland annat öka produktivitet och leveransprecision. 
Orderplockfunktionen är den aktivitet inom ett logistiskt system som är mest arbetsintensiv. Aktiviteten 
utgör vid manuell hantering ungefär 75% av den totala tiden som spenderas på lageraktiviteter. 
(Palevich, 2012) Orderplock står även för mellan 40–60% av lagrets personalkostnad i traditionella 
lager vilket gör att procentuellt små förbättringar kan leda till stora besparingar för företaget. Att 
orderplockningen är en väl fungerande funktion är därav avgörande för produktivitet, 
kostnadseffektivitet och leveransservice. (Miller, 2004) Därför avser större delen 
automatiseringslösningar som existerar på marknaden att förbättra orderplocksfunktionen. (Wulfraat, 
2013a) 

Enligt Oskarsson, et al. (2013) brukar plockningsmetoder delas upp i Plockaren till godset och godset 
till plockaren där den första ofta sker med hjälp av olika truckar (Oskarsson, et al., 2013) och innebär 
att plockaren lägger omkring 40-60% av sin tid på att transportera sig själv eller en produkt på 
anläggningen. (Newcastle Systems, u.d.) Om företaget minimerar förflyttningen genom att 
implementera en automationslösning där godset istället transporteras till plockaren ökas produktiviteten 
samtidigt som den arbetskraft som krävs på anläggningen minskar (Richards, 2014). Godset till 
plockaren innebär att plockaren blir mer stationär samt att mindre yta för gångar krävs. Däremot kräver 
metoden i allmänhet att större investeringar i t.ex. paternosterverk, automatiska kranar och sofistikerade 
datasystem görs. (Oskarsson, et al., 2013) Nedan beskrivs olika typer av automatiseringslösningar för 
Plockaren till godset och Godset till plockaren.   

3.3.1 Plockaren till godset 

När ett pappersplockningssystem ersätts med plockningsteknologier kan plockfrekvensen mer än 
dubblas samtidigt som leveransprecisionen dramatiskt förbättras (FORTE, 2014). De vanligaste 
orderplockstekonologierna för ’plockaren till godset’-system är:  

• Handdatorer med skanner: En enhet som genererar en plocklista med artiklar som ska plockas 
från lagerhyllorna (Miller, 2004). 

• Ljusstyrd plockning: Innebär att ljuspaneler installeras vid varje plockplats i hyllenheter och 
lagerhyllor och plockas efter ljussignalering (Wulfraat, 2013a; Rushton, et al., 2017). 

• Röststyrd plockning: Vid röststyrd plockning bär plockarna headset med mikrofoner och får 
information från ett datasystem om plockplats och kvantitet (Rushton, et al., 2017; Wulfraat, 
2013a) 

3.3.2 Godset till plockaren 

’Godset till plockaren’-strategin eliminerar eller minimerar tiden som slösas på att transportera sig långa 
distanser för att hämta produkter i lagret. Istället för att ha en kontinuerlig ström av anställda bland 
lagerhyllorna som ska lokalisera och plocka ordrar så transporteras produkterna till plockaren genom 
olika automatiseringslösningar. (Fiveash, 2016) Att transportera godset till plockaren ger inte bara 
effektivare plockning utan även mer korrekt sådan (Richards, 2014; Newcastle Systems, u.d.). Den 
ökade precisionen i plockningen beror på att plockaren vid denna metod generellt bara hanterar en SKU 
åt gången, till skillnad från när den transporterar sig till godset, vilket minskar risken för att felplock 
görs (Richards, 2014).  
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Richards (2014) presenterar även ytterligare fördelar med att ha stationär plockare; ofta krävs totalt sett 
mindre yta vid denna metod och automationslösningarna är tillverkade på sådant sätt att de på ett relativt 
enkelt sätt går att skala upp om företaget expanderar. Automatiseringen innebär också att färre 
människor har tillgång till produkterna vilket skapar högre säkerhet. Dessutom menar Richards (2014) 
att denna metod är lätt att anpassa efter arbetsbelastning och förändringar i kundorderprofiler. Nedan 
följer två automatiseringstekniker som möjliggör att godset transporteras till plockaren.  

Karusellager	

Ett karusellager är automatiserad maskin besående av lådor som representerar lagerplatser och som 
roterar kring en axel för att ta fram önskad låda till plockaren. Lösningen är dyr och syftar främst till att 
lagra produkter som har hög orderfrekvens och/eller som är små. (Bragg, 2011) Eftersom inga gångar 
krävs för att få tillgång till produkter behövs mindre yta vid karusellager än vid ’plockaren till godset’-
tekniker. Det finns två olika typer av karuseller; horisontala karuseller och vertikala karuseller. (Dolgui 
& Proth, 2010) 

Horisontala karuseller är inte högre än den längsta plockaren utan har sina lagerplatser på längden. 
Vertikala karuseller byggs på höjden och utnyttjar därmed yta som kanske inte skulle användas annars. 
Dock kräver vertikala karuseller en kraftfullare motor eftersom dessa roterar långsammare på grund av 
gravitationen. (Bragg, 2011) 

En långsam karusell påverkar produktiviteten hos en plockare och därför är det viktigt att vara försiktigt 
med att inte skapa för höga eller långa karuseller. Det är även fördelaktigt att använda sig av två separata 
karuseller per plockare för att optimera plocktiden eftersom det kan ta lång tid för karuseller att rotera 
fram rätt lagerplats. (Bragg, 2011) 

Robotlager		

Robotlager är nästa generation av ett ’godset till plockaren’-system. Ett robotlager är uppbyggt av 
tättplacerade lagerplatser. För att plocka från en lagerplats transporterar sig robotar runt i lagret och 
plockar godset genom olika metoder och levererar denna till plockaren. (Wulfraat, 2013b) Användandet 
av robotar i lager har inte bara ökat antalet gods som hanteras utan också ökat produktiviteten i att 
förbereda, processa och packa ordrar för transport. Målet med implementation av robotar inom logistik 
är att skapa ett lager med avancerad produktivitet och ökat flöde. (Fiveash, 2016)  

Robotar kan utföra många olika uppgifter och operationer med stor precision och kräver inte vanliga 
säkerhets- och konfortelement som människor behöver. Nackdelen med robotar är att även om de kan 
utföra ett brett spektrum av uppgifter, kan de endast utföra uppgifter som de blivit formade för att utföra. 
(Niku, 2011) Det finns många olika typer av robotar som används i logistiska miljöer och flertalet olika 
leverantörer med olika robotlösningar. Det som skiljer de olika robotlösningarna är främst robotens 
fysiska uppbyggnad samt hur de är programmerade att plocka och sortera lagerplatser, något som 
anpassas efter verksamheten som den ska implementeras i. (Wang, et al., 2012) 

En typ av robotlösning är Autostore som är ett kubbaserat system, där lagerplatserna är uppbyggda av 
rektangulära behållare som är staplade bredvid och ovanpå varandra. Radiokontrollerade robotar 
transporterar sig horisontalt på spår som finns ovanför kuben för att hämta behållarna vid inlagring eller 
plockning, se Figur 1 (Euro-Friwa GmbH, 2017). För att plocka en behållare som befinner sig längre 
ner i kuben utför robotarna en systematisk grävning där de plockar ut behållare en i taget tills den 
önskade behållaren nås. (Wulfraat, 2012) Efter att en behållare levererats till de bemannade 
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plockstationerna och ska återvända till kuben placeras de högst upp. Det gör att lågfrekventa produkter 
hamnar längre ner i kuben medan högfrekventa produkter stannar högt upp. (Richards, 2014) 

 

Figur 2. Autostore. Titel: Euro-friwa-autostore, Källa: Euro-Friwa GmbH, År: 2017 

CarryPick är en annan typ av robotlösning och består av kompakta transportrobotar som placerar sig 
under mindre hyllor, lyfter och transporterar de till bemannade plockstationer. Robotarna transporterar 
sig med hjälp av vita spår på lagergolvet. (Tobe, 2015)  

En tredje vanlig typ av robotlösning kallas för AS/RS och är ett helt slutet system med täta gångar som 
endast rymmer S/R robotar, se Figur 3 (TGWmechanic, 2013). Robotarna förflyttar sig mellan hyllorna 
till platser som är specificerade i en digital plocklista, hämtar behållaren och transporterar den till 
bemannade plockstationer eller rullband. (Heragu, 2016)  
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Figur 3. AS/RS Automation. Titel: TGW-Stingray-Shuttle, Källa: TGWmechanics, År: 2013 

3.4 Leverantörsbedömning	

När investeringar eller inköp från olika leverantörer ska genomföras kan olika modeller och metoder 
användas som beslutsstöd. (de Boer, et al., 2001) Metoderna avser att på olika sätt förenkla 
beslutsprocessen och kan kategoriseras in i tre huvudkategorier: slumpmässig, intuitions baserad och 
analytisk. Eftersom komplexiteteten i beslutsfattandet ökar alltmer i dagens samhälle blir det ständigt 
en mer krävande uppgift för företag att avgöra vilket beslut som är det bästa. Beslutfattare är ofta 
ovilliga att ta beslut baserat på magkänsla och föredrar att istället använda sig av analytiska och 
kvantitativa verktyg för att göra grundade beslut. Det finns begränsat antal analytiska beslutsmetoder 
där större delen är väldigt komplexa med stora begränsningar.  

Det vanligaste analytiska verktyget är Analytic Hierarcy Process (AHP). AHP är en metod för relativ 
mätning där det intressanta inte är exakta mätningar av vissa kvantiteter utan proportionerna mellan 
dem. (Brunelli, 2015) Metoden att är skapad för att simplifiera komplexa problem med flera kriterier. 
Det görs genom att dela upp och strukturera problemet i en hierarki och förse delarna med numeriska 
värden som representerar den relativa vikten av varje del (Saaty, 1990). De aktuella leverantörerna 
bedöms inom varje del av hierarkin och det sammantagna betyget för en leverantör avgörs utifrån 
resultat inom varje del av hierarkin och beståndsdelarnas vikt relativt varandra. Saaty (1990) presenterar 
fyra övergripande steg som ett beslut bör brytas ner i vid användandet av AHP.  

1. Definiera problem och fastställ information.  
2. Strukturera beslutshierarkin uppifrån med ett brett perspektiv där beslutsmål är högst upp. 

Underliggande nivåer bör bestå av huvudkriterier och mellankriterier tills den lägsta nivån, ofta 
bestående av de olika alternativen. Se Figur 4.  
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3. Ta fram jämförelsematriser och bedöm kriterier i övre nivåer relativt varandra parvis.   
4. Kriterier i underliggande nivåer viktas parvis och utifrån resultatet från jämförelsen av de övre 

nivåerna.  

 

Figur 4. Arbetsgång enligt AHP-modellen 

Vid bedömning med AHP-metoden kräver en skala som kan användas för att enkelt placera kriterier 
relativt varandra. Oftast är det dock enklare för beslutstagare att använda sig av språkliga uttryck för att 
placera kriterierna relativt varandra. Dessa språkliga uttryck representerar i sin tur ett visst värde. 
(Brunelli, 2015) Saaty (1980) och Salo & Hämäläinen (1993) i Brunelli (2015) presenterar två olika 
sätt att tolka dessa språkliga uttryck till värden, se Tabell 1. 
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Tabell 1. Skalor för AHP 

 Saatys Skala Salo & Hämäläinens Skala 
Likgiltighet  1 1 
 2 1,22 
Måttlig preferens 3 1,5 
 4 1,86 
Stark preferens  5 2,33 
 6 3 
Väldigt stark preferens  7 4 
 8 5,67 
Extrem preferens  9 9 

Vilken skala som är bättre är fortfarande en öppen debatt. Saatys (1980) skala är dock inte optimal då 
den infördes som en tumregel medan Salo & Hämäläinen (1993) presenterar en skala som baserats på 
empiriska studier om människobeteende. Detta ämne kräver dock mer forskning från en beteendemässig 
synvinkel. (Brunelli, 2015) 

Det finns ett stort antal empiriska studier och lyckade applikationer som bevisat att AHP är en tilltalande 
metod för beslutsfattande. Dock är AHP ingen felfri metod och därför har den även erhållit viss kritik. 
En av de mest omfattande kritiken emot AHP baseras på fenomenet rakningsomkastning som kan 
uppkomma vid tilläggande av fler kriterier. Det är därav ett viktigt beslutsaxiom som bryts. Axiomet 
kräver att om ett nytt alternativ adderas till ett original set av alternativ så ska orderrelationen mellan 
orginalsetet inte förändras. (Brunelli, 2015) 

3.5 Investeringsbedömning	

En automatisering kräver ofta en hög kapitalinvestering (Naish & Baker, 2004) och innebär uppoffring 
av resurser i utbyte mot framtida överskott. Det medför att det finns ett tidsavstånd mellan 
resursuppoffringen och överskottet. (Bergknut, et al., 1993; Yard, 2001) Bedömningen försvåras av just 
tidsavståndet och graden av osäkerhet i en investering ökar i takt investeringens återbetalningstid (Yard, 
2001). Syftet med investeringar för företag är att långsiktigt förbättra lönsamheten i verksamheten vilket 
innebär att företag investerar för att antingen öka intäkterna eller för att minska kostnaderna. (Ohlsson, 
2016) 

När en investeringsbedömning ska utföras delas denna upp i en kvantitativ del och en kvalitativ del. 
Den kvalitativa delen avser investeringens konsekvenser som inte på ett entydigt sätt kan omvandlas 
till kostnader i kronor. Exempel på kvalitativ information är risker och konsekvenser vid en misslyckad 
investering samt konkurrens- och marknadsmässiga konsekvenser. (Hallgren, 2002; Ohlsson, 2016) 
Hallgren (2002) menar att den kvalitativa aspekten är avgörande vid en investeringsbedömning. Den 
kvantitativa aspekten är delen som presenteras för en beslutsfattare och består ofta av data som överförs 
till ekonomiska värden vilket kan uppnås med hjälp av olika typer av investeringskalkyler som 
beslutsunderlag. (Hallgren, 2002) De syftar till att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av olika 
investeringsalternativ. Investeringskalkylers större begränsning är dock att de grundar sig på osäkra 
ingångsdata. Beroende på investeringens natur finns det olika kalkyler som kan användas. (Bergknut, 
et al., 1993) De vanligaste investeringskalkylerna presenteras nedan.  
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3.5.1 Pay-back-metoden 

Den vanligaste kvantitativa metoden för ekonomisk utvärdering av investeringar är pay-back-metoden. 
Syftet med metoden är att beräkna den tid det tar att få återbetalning på en investering genom 
besparingar eller vinster. Ett internt krav på rimlig återbetalningstid sätts och om den framräknade tiden 
är kortare än kravet på återbetalningstiden så bedöms investeringen som lönsam. Återbetalningstiden 
avser den tid det tar för ackumulerade inbetalningsöverskott att uppnå grundinvesteringens belopp. 
(Hallgren, 2002) Fokusen ligger alltså på inbetalningar vilket gör metoden likviditetsinriktad. Pay-back-
metoden är väldigt simpel och omfattar inte variabler som kalkylränta, ekonomiska livslängd eller 
restvärde. Metoden saknar därför ett lönsamhetstänkande. Indirekt kan man dock tolka lönsamheteten 
som bättre för ett alternativ med kort återbetalningstid än hos ett alternativ med lång återbetalningstid. 
(Ohlsson, 2016) Formeln för uträkning presenteras i Ekvation (1) nedan:  

!"#$%&$'()*("&$+
Å"-&+	&$/(*0-$&$+)ö'(")23**

= Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑	𝑖	å𝑟  (1) 

3.5.2 Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden ses ofta som den mest heltäckande metoden för investeringskalkyler. Metoden syftar 
till att mäta lönsamheten hos investeringsalternativ vilket görs genom att omräkna alla framtida 
kassaflöden över tid till en specifik tidpunkt, ett nuvärde. Grundinvesteringen dras sedan av från 
nuvärdet. Kvar återstår då investeringens kapitalvärde. Det handlingsalternativ som uppvisar högst 
kapitalvärde är det bästa alternativet enligt nuvärdesmetoden. Om alternativ uppvisar negativt 
kapitalvärde bör det förkastas. (Ohlsson, 2016)Det går dock inte att jämföra resultatet av flera alternativ 
med olika livslängder vid användandet av nuvärdesmetoden (Karlsson, 1999). Formeln vid användning 
av nuvärdesmetoden presenteras i Ekvation (2) nedan:  

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒	𝑣𝑖𝑑	𝑠𝑙𝑢𝑡𝑒𝑡	𝑝å	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠	𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘𝑎	𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 +
	Å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 − 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 = 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒                   (2) 

3.5.3 Annuitetsmetoden 

Annuitetsmetoden beräknar investeringens inbetalningsöverskott över den ekonomiska livslängden. 
Metoden tappar ofta i användbarhet då den medför svårigheter att hantera varierande 
inbetalningsöverskott. Den är dock lämplig vid investeringar då en befintlig resurs byts ut mot en ny 
eftersom det då är av stort intresse att analysera årliga kostnader. (Ohlsson, 2016) Annuitetsmetoden är 
också användbar när olika investeringsalternativ har skilda livslängder. Metoden fördelar nuvärdet i 
lika stora delar per år över investerings valda livslängd, så kallade annuiteter. 
(Upphandlingsmyndigheten, 2017) En investering är lönsam om den visar ett positivt årligt resultat. 
Om ett alternativ är lönsam enligt nuvärdesmetoden är den även det enligt annuitetsmetoden. (Ohlsson, 
2016) Medan nuvärdesmetoden anger hur lönsam en investering är i dagsläget så anger 
annuitetsmetoden istället hur lönsam en investering är per år (Karlsson, 1999). Formeln för 
annuitetsmetoden presenteras i Ekvation (3) nedan:  

Å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 − 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡	𝑎𝑣	𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = 𝐹ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 
(3)  
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3.5.4 Internräntemetoden 

Internräntemetoden avgör när en investering möter avkastningskraven vilket uppnås genom att jämföra 
internräntan med kalkylräntan och därigenom beräkna den procentuella årliga avkastningen. En 
investering är lönsam när internräntan är högre än kalkylräntan. (Upphandlingsmyndigheten, 2017) 
Bergknut et al. (1993) menar att internräntemetoden är olämplig vid val mellan två eller flera projekt 
utan ska främst användas för att bedöma om en enskild investering är lönsam. Internräntan beräknas 
enligt Ekvation (4) nedan: 

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 −	 Å"-&+	&$/(*0-$&$+)ö'(")23**	
NOP$*("$"ä$*0Q

R$*0-	å"
&SN = 0   (4) 

3.6 Totalkostnadsperspektiv	

En kostnadsbesparing i delar av kedjan kan ur ett helhetsperspektiv medföra kostnadsökningar. Därför 
är det essentiellt att inte bara studera de uppenbara kostnaderna vid jämförelse av olika logistiska 
handlingsalternativ. (Oskarsson et al. 2013; Christopher, 1992) Arbnor & Bjerke (1994) menar att 
genom användning av ett systemsynsätt kan ett helhetsperspektiv åstadkommas. Ett systemsynsätt 
innebär att verkligheten bedöms som objektivt tillgänglig och att helheten avviker från summan av 
delarna. Syftet med synsättet är att förstå avskilda delar i ett system utifrån ett helhetsperspektiv och att 
förhållandet mellan aktiviteter medför samordningsfördelar. (Arbnor & Bjerke, 1994) Således behöver 
dessa samband identifieras i syfte att få en förståelse för de bakomliggande faktorerna till systemets 
beteende. (Björklund & Paulsson, 2012) 

För att förenkla användningen av ett systemsynsätt kan en totalkostnadsmodell utformas. En sådan 
modell fångar upp samtliga kostnadsförändringar i ett system. Flera avdelningar påverkas ofta av 
logistiska operationer och därför är det viktigt att alla kostnader identifieras. (Christopher, 1992) Det 
förekommer flertal olika totalkostnadsmodeller som skiljer sig främst i kostnadskategoriseringen. 
Modellerna eftersträvar alla att kategorisera så att ingen kostnadsaspekt förbises och inkluderar i 
grunden samma kostnader. Modellvalet beror därför på vilka kostnadsposter som skaparen vill delge 
betoning. (Oskarsson et al., 2013)  

Oskarsson et al. (2013) presenterar en totalkostnadsmodell som inkluderar kostnadsposter på ett 
generellt sätt utan att vara för detaljerad i kategoriseringen. Uppdelningen ger en lättöverskådlig bild 
över de kostnader som är viktiga vid en lagerdimensionering. Eftersom lagerdimensionering är en 
grundläggande del av denna studie så kommer Oskarsson et al. modell att användas. Uppdelningen 
enligt Oskarsson et al.s (2013) totalkostnadsmodell beskrivs nedan.  

3.6.1 Lagerförningskostnader  

Lagerföringskostnader delas in i kapitalbindningskostnader och riskkostnader. 
Kapitalbindningskostnad avser förlorad intäkt vid låst kapital som inte kan användas. Riskkostnader är 
kostnader som uppkommer i samband med inkurans, kassation och svinn. (Oskarsson, et al., 2013) 

3.6.2 Lagerhållningskostnader 

Lagerhållningskostnader delas upp i kostnader som uppstår samband med inlagring, fasta kostnader 
som uppkommer av att lagerhålla samt kostnader som uppstår när lagervaror tas ut ur lagret. I denna 
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post ingår fasta lagerkostnader som exempelvis lokalkostnad och lönekostnad. Det ingår även kostnader 
för maskiner och tillbehör. (Oskarsson, et al., 2013) 

3.6.3 Transportkostnader 

Transportkostnader avser kostnader som uppkommer i samband med externa transporter samt interna 
transporter mellan företagets egna lokaler. (Oskarsson, et al., 2013) 

3.6.4 Administrativa kostnader 

Administrativa kostnader avser kostnader tillhörande logistikadministration som exempelvis 
ordermottagning, orderbehandling och planering. (Oskarsson, et al., 2013) 

3.6.5 Övriga logistikkostnader  

I denna kostnadspost placeras relevanta kostnader för det specifika fallet men som inte ingår i resterande 
kostnadsposter. Exempel på sådana kostnader är emballage, och materialkostnader. (Oskarsson, et al., 
2013) 

3.7 Flödeskartläggning			

Ett naturligt första steg vid förändringar och förbättringar av logistiken i en verksamhet är att 
systematiskt beskriva nuläget. Flödeskartläggning är ett betydande verktyg vid logistisk 
nulägesbeskrivning och innebär att aktiviteter, material, dokument och information i ett flöde 
visualiseras steg för steg i syfte att ge en övergripande bild av systemet. Kartläggningens detaljnivå bör 
innehålla de delar av flödet som är mest intressanta utan att vara för detaljerad. (Oskarsson et al., 2014) 
Taylor (1997) stödjer Oskarsson et al. (2013) och menar att en flödeskartläggning bör vara schematisk 
och så övergriplig som möjligt utan att utesluta viktiga aktiviteter. En flödeskartläggning resulterar 
vanligtvis i en flödeskarta utifrån de standardiserade symboler som illustreras i Figur 5 nedan.  

 

Figur 5. Symboler för flödeskartläggning 

Det är kritiskt med informationshantering för att kunna ha ett effektivt flöde. En flödeskartläggning bör 
därför alltid innehålla en informationskartläggning. För att kunna utföra en sådan menar Taylor (1997) 
att man måste identifiera samtliga informationsvägar genom försörjningskedjan. De två mest kritiska 
informationsvägar i ett flöde är den som följer den fysiska produkten samt den som följer 
orderläggningsprocessen, det vill säga som rör sig i motsatt riktning till det fysiska flödet. Vid 
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informationshantering bör också en analys av det fysiska datasystem som sköter den operativa 
informationen och förser behovet av information utföras. (Taylor, 1997) 

Som tidigare beskrivet ställs det höga krav på snabba och effektiva leveranser inom e-handeln vilket 
ökar kraven på företagens informationshantering. För att möta kundernas krav på kort ledtid samtidigt 
som lagernivåer hålls låga och kostnader optimeras krävs transparant information och tydliga processer, 
något som i många endast går att uppnå vid användning av WMS. (Hompel & Schmidt, 2006) 

3.7.1 Aktiviteter och flöde på ett lager 

Oavsett vilka produkter som hanteras i ett lager utförs i regel samma grundläggande aktiviteter. Olika 
författare beskriver aktiviteterna på lika sätt. I följande avsnitt presenteras olika synsätt på hur material 
flödar genom ett lager. 

Scott et al. (2011) presenterar fyra övergripande aktiviteter som sker i ett lager; Mottagning, Lagring, 
Plockning och Avsändning. Materialet flödar sedan genom dessa och nyckeln till att skapa et bra flöde 
är att minimera avståndet mellan de olika delarna och försöka göra förflyttningen mellan aktiviteterna 
så smidig som möjligt (Scott, et al., 2011).  

Van Den Berg (2007) beskriver materialflödet genom ett lager på ett mer detaljerat sätt. Enligt 
författaren startar flödet med Mottagning av materialet vilket innefattar avlastning från inkommande 
lastbil samt identifiering, registrering och ibland ompaketering av materialet. Därefter kommer 
Inlagring som innefattar att förflytta produkterna från godsmottagningen till en lagerplats. (Van Den 
Berg, 2007) Van Den Berg (2007) menar att produkterna vid inlagringen kan placeras för lagring 
antingen i ett buffertlager eller vid en plockplats. Under tiden produkten lagras utförs aktiviteter som 
inventering och intern förflyttning ske på produkterna. När en plockplats får lågt saldo utgörs aktiviteten 
Påfyllnad som innebär att material flyttas från buffertlagret till plockplatser. Nästa aktivitet är 
Plockning, som kan ske från plockplats eller direkt från buffert (Van Den Berg, 2007). Enligt Van Den 
Berg (2007) sker plockning från buffert i situationer där hela pallar eller lådor ska plockas medan 
mindre kvantiteter plockas från plockplatserna. Plockade produkter ska sedan förberedas för skeppning 
genom aktiviteten skeppningsförberedande där produkterna packas, konsolideras och ställs iordning för 
skeppning. När alla produkter som ska skeppas är förberedda lastas de på en lastbil och skeppas iväg. 
(Van Den Berg, 2007) 

Van Den Berg (2007) beskriver även att produkter inte behöver gå igenom det ovan beskrivna flödet 
utan kan cross-dockas på lagret vilket innebär att de inte lagras utan transporteras direkt från 
mottagningen till skeppningsförberedande. Van Den Berg (2007) kategoriserar Värdeadderande 
logistik som ytterligare aktiviteter som är vanliga på ett lager. Dessa kan till exempel innefatta kund-
specifik eller land-specifik märkning av produkter eller paketering (Van Den Berg, 2007). Det flöde 
som Van Den Berg beskriver illustreras i Figur 6 nedan.  



 

 
22 

 

Figur 6. Materialflöde genom ett lager enligt Van Den Berg (2007) 

Mulcahy & Sydow (2008) beskriver flödet genom ett lager på ganska liknande sätt som Van Den Berg 
(2007). Produkterna som inkommer till laget behöver lastas av, mottagas och kontrolleras innan de förs 
in lagrets WMS-system. Därefter flyttas produkterna antingen till en lagerplats eller till en plockplats. 
Produkterna plockas sedan och förflyttas därefter antingen till en packstation eller till ett 
lastningsområde. Var produkterna flyttas beror på om de kan skeppas på samma sätt som de lagras eller 
om de behöver emballeras eller samlastas med andra produkter. Sedan lämnar produkterna flödet och 
skeppas till kund. (Mulcahy & Sydow, 2008) Ovan beskrivning presenteras i Figur 7 nedan.  

 

Figur 7. Generell beskrivning av flödet genom ett lager 

Andra aktiviteter som uppkommer vid ett lager, men som Mulcahy & Sydow (2008) ej inkluderade i 
deras generella beskrivning av flödet, är hantering av returer, reklamationer, och produkter som ej är i 
säsong, underhåll och städning av anläggningen, styrning av när ingående och utgående leveranser, 
organisation av buffertlager och plockplatser samt hantering av SKU:er med bäst-före-datum. (Mulcahy 
& Sydow, 2008) 

3.8 Leveransservice	

Leveransservice syftar till att tillfredsställa kunden och är en viktig komponent i alla företag och 
speciellt inom e-handeln på grund av de höga krav som kunderna ställer. Eftersom produktutbudet 
alltmer liknar varandra i avseende av utseende, funktionalitet och kvalitet har en god leveransservice 
blivit mer central för de flesta företag. Således är det viktigt för företag att ha en god relation till kunden 
för att kunna sticka ut från konkurrenterna. (Christopher, 1992) Oskarsson et al. (2013) menar även att 
det är viktigt att komma ihåg att det alltid är kundens upplevelse av service som är det viktigaste. Om 
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kunden tycker att leveransservicen är dålig så kommer de vara missnöjda och då spelar det ingen roll 
vad leverantören tycker. (Oskarsson, et al., 2013) 

Begreppet leveransservice syftar till samtliga interaktioner som sker vid en leverans (Oskarsson et al., 
2013) och kan delas upp i flera delar för att undvika att förbise väsentliga områden. Delarna kallas för 
leveransserviceelement och vilka element som är mest relevanta varierar beroende på kund och bransch. 
Oskarsson et al. (2013) och Lumsden (2006) delar upp begreppet i sex element som beskrivs nedan.  

3.8.1 Flexibilitet 

Med hög flexibilitet kan företag anpassa sig till förändrade förhållanden (Olhager, 2013) och flexibla 
logistiksystem kan vara ett slagkraftigt konkurrensmedel. Därigenom kan företag erbjuda kunden 
möjlighet till anpassningar om de vill ha snabbare transporter, kortare ledtid eller tätare emballage. 
(Oskarsson, et al., 2013) 

3.8.2 Information  

För att kunden ska veta vad de ska förvänta sig från leveransen är bra informationsbyte mellan 
leverantör och kund kritisk (Oskarsson, et al., 2013). Kunden vill veta vilken leveransservice den kan 
förvänta sig från företaget. Det kan innebära att kunde vill veta lagersaldo och förväntad ledtid eller att 
kunden vill ha möjlighet att följa ordern under transporten. (Oskarsson, et al., 2013) 

3.8.3 Ledtid 

Med leveransledtiden menas tiden från att en order läggs till dess att den levereras till kund (Olhager, 
2013; Oskarsson, et al., 2013). Kunder föredrar ofta så kort ledtid som möjligt. Ett flödes ledtid kan 
delas upp i passiv och aktiv tid där den aktiva tiden avser tiden då en aktivitet utförs. Resterande tid är 
passiv, till exempel när en produkt lagerhålls. Eftersom den passiva tiden ofta utgör mer än 99% av den 
totala ledtiden är den intressant att studera vid ledtidsreduktion. (Oskarsson, et al., 2013) Detta stödjs 
av Persson & Virum (2001) som menar att empiriska studier visar på att den passiva tiden utgör 95-
99% av den totala ledtiden. Skillnaden mellan aktiv och passiv till illustreras i en ledtidsdiagram som 
presenteras i Figur 8 nedan. 

 

Figur 8. Ledtidsdiagram 

3.8.4 Lagertillgänglighet 

Lagertillgänglighet avser andelen ordrar som kan levereras när kunden efterfrågar den (Oskarsson, et 
al., 2013; Lumsden, 2006). 

3.8.5 Leveranssäkerhet  

Leveranssäkerhet avser hur stor andel av leveranser som levereras med rätt vara, i rätt mängd och med 
rätt kvalitet (Oskarsson, et al., 2013; Lumsden, 2006). De flesta kunder ställer krav på en, i princip, 
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felfri leveranssäkert och därför är elementet ofta viktigt för att kunna konkurrera på marknaden. 
Problem att upprätthålla leveranssäkerheten kan dock förekomma vid bristande rutiner i orderhantering. 
(Oskarsson, et al., 2013) 

3.8.6 Leveranspålitlighet  

Leveranspålitlighet avser i vilken mån som kundens krav på ledtid uppnås (Lumsden, 2006; Oskarsson, 
et al., 2013). Att produkter kommer fram i tid är kritiskt för kundnöjdheten och även om punktligheten 
till viss del beror på transporten från lagret till kunden så påverkar processerna inom ett lager 
kundorderledtiden (Coyle, et al., 2012). Coyle, et al. (2012) menar att om någon av processerna för 
plockning, packning och skeppning blir försenade så kan inte alltid speditören ta igen förlorad tid. 
Därför bör företag kontinuerligt mäta och utvärdera sina ordhanteringsprocesser med hjälp av nyckeltal 
för orderbehandlingstid, hur mycket de varierar och vilka delar av orderhanteringen som orsakar mest 
avvikelser. (Coyle, et al., 2012) 

3.8.7 Leveransprecision 

Ledande företag sammanfogar ofta leveranspålitlighet och leveranssäkerhet till elementet 
leveransprecision. (Oskassson et al, 2013) Leveransprecision mäter hur stor andel av beställda 
produkter som levereras korrekt och är ett viktigt nyckeltal eftersom det både påverkar kundnöjdhet och 
ger ett mått på hur bra ordhanteringsprocessen är (Coyle, et al., 2012) Christoffer (1992) definierar 
leveransprecision som andelen perfekta ordrar inom den avtalade leveranstiden. Coyle et al. (2012) 
menar att en perfekt order innebär att rätt vara måste levereras till rätt plats vid rätt tid i ett defektfritt 
tillstånd samt med rätt dokumentation, prissättning och fakturering.  

3.9 Modellkonceptet		

Enligt Gerlee & Lundh (2012) är en vetenskaplig modell en förenklad avbild av verkligheten. 
Modellbegreppet kan dock vara svårt att definiera mer precist på grund av omfattningen av modeller 
som existerar. Modeller representerar verkligheten men med ett givet ändamål i åtanke och kan därför 
variera. (Gerlee & Lundh, 2012) Gerlee & Lundh (2012) definierar en vetenskaplig modell som 
”beskrivningar, abstrakta eller materiella, som återspeglar eller representerar och därmed ger oss 
tillgång till valda delar av verkligheten”. 

Enligt Morgan & Morrison (1999) förekommer det inga exakta regler och riktlinjer för hur en modell 
ska konstrueras. Författarna menar att en modell snarare bör betraktas som ett hantverk som kräver tid 
och erfarenhet att bemästra (Morgan & Morrison, 1999). Eftersom en vetenskaplig modell är av 
vetenskaplig karaktär erhåller den däremot samma krav som andra vetenskapliga verktyg gällande 
rationalitet, empiri och objektivitet. Med det menas att modeller inte ska vara grundade på lösa 
antaganden samt vara representativ av verkligheten. Därav är det två grundstenar som är av betydelse 
vid formandet av en modell; fenomenet, den del av verkligheten som ska undersökas, samt teorin, som 
levererar fundamentala lagar för det ämne som fenomenet är en del av. (Gerlee & Lundh, 2012) 

Utifrån de två grundstenarna utformas en modell där fenomenet styr vilka delar av teorin som är av 
intresse medan teorin definierar vilka typer av storheter och kopplingar som modellen kan innehålla. 
För att sedan åstadkomma praktisk applicerbarhet måste modellen verifieras och testas vilket sker 
genom att jämföra modellen med praktiskt data. Vid verifieringen är det inte ovanligt att den teoretiska 
modellen behöver modifieras. (Gerlee & Lundh, 2012) Vetenskapliga modeller är av dynamisk karaktär 
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vilket innebär att de ständigt förändras och förbättras efter att mer tillgänglig data samt bättre förståelse 
för fenomenet erhålls. Det innebär att en modell aldrig är helt färdig, utan ständigt kan förbättras under 
dess livstid. (Morgan & Morrison, 1999) 
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4 Uppgiftsprecisering		

Uppgiftspreciseringen avser att bryta ner syftet i beståndsdelar och definiera det studerade systemet. 
Slutligen preciseras studiens frågeställningar.  

4.1 Syftesnedbrytning	

Syftet med studien utgör grunden för avsnittet och därför är det relevant att presentera det igen.  

Syftet med studien är att skapa en modell som genererar beslutsunderlag för val av en lönsam 
automationslösning som är lämplig vid högintensivt styckplock på lager. 

Begreppet modell utgör en grundläggande byggsten för syftesuppbyggnaden. För att skapa en förståelse 
för syftet är det därför betydande att begreppet definieras. Modellbegreppet kan dock vara svårt att 
definiera på grund av omfattningen av modeller som existerar. Modeller representerar verkligheten men 
med ett givet ändamål i åtanke och kan därför variera. (Gerlee & Lundh, 2012) Gerlee & Lundh (2012) 
definierar en vetenskaplig modell som ”beskrivningar, abstrakta eller materiella, som återspeglar eller 
representerar och därmed ger oss tillgång till valda delar av verkligheten”. Definitionen är generell 
och ska passa samtliga typer av modeller som existerar. Modellen som ska skapas i denna studie 
innehåller däremot vissa specificeringar i syftet vilket innebär att det tillkommer parametrar som är 
specifika för denna studie. Med Gerlee & Lundhs (2012) definition som grund kan därför en mer 
studiespecifik definition framtas.  

Eftersom den modell studien avser att skapa ska generera beslutsunderlag kan begreppet anknytas med 
modelldefinitionens referens till ’tillgång’. Vidare ska beslutsunderlaget användas vid val av en 
automationslösning och därför är det rimligt att modelldefinitionens referens till ’beskrivningar’ har en 
koppling till automation i denna studie. Beslutsunderlaget är även specificerat till att gälla vid 
högintensivt styckplock på lager vilket därmed utgör studiens valda del av verklighet. Den 
studiespecifika definitionen för en modell är därmed beskrivningar av automationslösningar som 
representerar verkligheten och därmed ger oss tillgång till ett beslutsunderlag för högintensivt 
styckplock på lager.  

Det är väsentligt att nyckelbegreppet beslutsunderlag också definieras eftersom även den är en 
grundläggande del för både modellen och syftesuppbyggnaden. För att erhålla en korrekt definition på 
ordet beslutsunderlag delas det upp i två uppslagsord: beslut och underlag. Enligt Nationalencyklopedin 
innebär ordet ’beslut’ ett avgörande i en viss fråga. Ordet ’underlag’ definieras som fakta om 
omständigheter som utgör utgångspunkt för planering (Nationalencyklopedin, u.d.). Om de två 
definitionerna slås samman erhålls definitionen för beslutsunderlag som fakta om omständigheter som 
utgör en utgångspunkt för planering vid ett avgörande i en viss fråga. I syftet framkommer det att 
beslutsfrågan i denna studie berör automationslösningar och därav innebär det att beslutsunderlagets 
fakta ska utgöras av relevanta parametrar kopplade till automation. Studiespecifikt definieras därför 
beslutsunderlag som fakta om relevanta parametrar kopplade till automation som utgör en 
utgångspunkt för planering vid ett avgörande av en lönsam automationslösning.  

När en modell ska utformas är det två grundstenar som är av betydelse; fenomenet, den del av 
verkligheten som ska undersökas, samt teorin, som levererar fundamentala lagar för det ämne som 
fenomenet är en del av (Gerlee & Lundh, 2012). Det är av betydelse att använda sig av tillgänglig 
litteratur vid framtagande av teori då studien därigenom kan dra nytta av resultat från tidigare studier 
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och fortsätta arbetet där teori saknas. Utifrån de två grundstenarna utformas en modell där fenomenet 
styr vilka delar av teorin som är av intresse medan teorin definierar vilka typer av storheter och 
kopplingar som modellen kan innehålla (Gerlee & Lundh, 2012). Modellen som skapas i detta stadie är 
grundad på tidigare studier och litteratur och refereras därför i denna studie till teoretisk modell.  

När den teoretiska modellen konstruerats är det av intresse att försäkra sig om att den är praktiskt 
applicerbar. För att åstadkomma praktisk applicerbarhet måste modellen verifieras och testas vilket sker 
genom att jämföra modellen med praktiskt data (Gerlee & Lundh, 2012). I denna studie görs det genom 
att applicera den teoretiska modellen på data från fallföretaget Lyko. Det är enligt Gerlee & Lundh 
(2012) inte ovanligt att den teoretiska modellen behöver modifieras vid verifieringen. Sålunda är det 
relevant att utvärdera den praktiska appliceringen för att undersöka om eventuella modifikationer bör 
göras. Eftersom syftet avser att modellen som ska utformas ska vara applicerbar för företag som har 
högintensivt styckplock på lager är det viktigt att modellen inte är Lyko-specifik. Därav är det av stor 
vikt att utvärdera de modifikationer som framkommer vid appliceringen för att undersöka om de är 
generella och därmed bör inkluderas i modellen eller om de ska förkastas. Efter att modellen har testats 
mot verkligheten kan även resultatet och modellens tillämpningsbarhet utvärderas.  

Resultatet från utvärderingen möjliggör anpassning av modellen. Anpassningen syftar till att modifiera 
den teoretiska modellen baserat på de resultat som framkommer från utvärderingen för att modellen ska 
vara mer användbar i verkliga situationer. Genom att inkludera de framtagna modifikationerna skapas 
därmed en Verklighetsbaserad modell som har sin utgångspunkt i teorin men har anpassats utifrån 
verkligheten. I Figur 9 nedan illustreras hur problemlösningen sekvenseras.   

 

Figur 9 Sekvensieringen av problemlösningen 

4.2 Studerat	system	

För att precisera vilken del av systemet som är av intresse för denna studie måste syftet studeras. Som 
det fastställdes i avsnitt 4.1 ovan definierar Gerlee & Lundh (2012) en vetenskaplig modell som 
”beskrivningar, abstrakta eller materiella, som återspeglar eller representerar och därmed ger oss 
tillgång till valda delar av verkligheten”. I det här avsnittet är det just ’valda delar av verkligheten’ som 
är intressant att studera. I syftet går det att urskilja att modellen ska vara lämplig vid högintensivt 
styckplock på lager, vilket därmed utgör den del av verkligheten som är intressant för denna studie. 
Annan typ av lagerhantering hamnar därmed utanför studiens studerade system.  

Innebörden av högintensivt styckplock kan variera och för att tydliggöra hur begreppet används i 
studien måste det definieras. Styckplock definieras av Muller (2007) som varje ordervalsprocess som 
kräver att enheter i plockningsprocessen hanteras individuellt. Rushton et al. (2017) menar även att 
styckplock är vanligt inom e-handel och definierar styckplock som plock av få orderrader och med fåtal 
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produkter per rad. Definitionerna både liknar och kompletterar varandra och därför används en 
kombination av dem i studien. Definitionen för styckplock som används i studien är: plock av få 
orderrader med ett fåtal produkter per rad där krav finns på individuell hantering. När mängden 
inkomna ordrar är hög och varje order måste styckhanteras blir hanteringen arbetsintensiv. Därav 
definieras högintensivt styckplock som styckplock vid en hög mängd arbetsintensiva ordrar.   

Aktiviteterna på ett lager varierar från verksamhet till verksamhet men gemensamt är att det finns både 
ett inflöde och ett utflöde av material och/eller produkter (Scott, et al., 2011; Mulcahy & Sydow, 2008; 
Van Den Berg, 2007). Scott et al. (2011) beskriver att Mottagning, Lagring, Plockning och Avsändning 
är övergripande aktiviteter som sker på ett lager men att hantering och utförande av aktiviteterna 
varierar. Eftersom studiens syfte är att ta fram en modell för automationslösningar på lager bör de delar 
av materialflödet som ligger utanför lagret även ligga utanför det studerade systemet. Det innebär att 
det studerade systemet, med hänsyn till det fysiska materialflödet, startar när materialet anländer till 
anläggningen och slutar när det lämnar anläggningen för att skeppas till kund. Därmed ingår samtliga 
fyra övergripande aktiviteter som Scott et al. (2008) tar fram. Eventuella kundreturer hamnar utanför 
det studerade systemet under den tid de befinner sig utanför anläggning, det vill säga från att materialet 
har skeppats till kund tills att kundreturen har återkommit till anläggning. Kundreturer kommer tillbaka 
i det studerade systemet genom inflödet. Det fysiska flödet illustreras, tillsammans med resterande av 
det studerade systemet i Figur 10. 

Enligt syftet ska modellen resultera i en lämplig automationslösning för högintensivt styckplockslager. 
För att tydliggöra vad som kan förväntas av resultatet är det relevant att definiera betydelsen av 
automationslösning för denna studie. Eftersom automationslösningen enligt syftet ska lämpa sig för 
lager kommer lösningen därmed vara av logistiskt slag. Groover (2008) definierar automation som den 
teknik genom vilken process eller procedur utförs, i olika grader, utan mänsklig hjälp. Denna definition 
är generell och eftersom studien inte avser en specifik automationslösning är den även lämplig. Dock 
menar Frohm et al. (2008) att det är viktigt att ta hänsyn till att finns det två nivåer av automation; 
maskinell teknik som avser det fysiska flödet och mjukvaruteknik som avser informationsflödet. 
Definitionen kan därmed kompletteras eftersom interaktionen mellan dessa två delarna är essentiell. 
Eftersom mjukvaruteknik styr och stödjer maskinell teknik är det en intressant aspekt att ta hänsyn till 
när automationslösningar studeras. Automation definieras därmed i denna studie som maskinell teknik 
som, med stöd av mjukvaruteknik, utförs, tillviss del eller helt, utan mänsklig hjälp. 

Frohm et al (2008) beskriver att vid val av automationslösning är det viktigt att överväga vad som ska 
automatiseras för att optimera hur arbetsuppgifter fördelas mellan människa och maskin. Utifrån 
studiens syfte ska automationslösningen vara anpassad till högintensivt styckplock och bidra med 
lönsamhet för företaget. Därför blir det viktigt att överväga vilka delar av verksamheten som är aktuella 
för automatisering. Högintensivt styckplock innebär att stor del hantering behöver ske och den mest 
arbetsintensiva funktionen inom ett logistiksystem är orderplockning. Aktiviteten utgör vid manuell 
hantering ungefär 75% av den totala tiden som spenderas på lageraktiviteter. (Palevich, 2012) 
Orderplock står även för mellan 40–60% av lagrets personalkostnad i traditionella lager vilket gör att 
procentuellt små förbättringar kan leda till stora besparingar för företaget. Att orderplocken är en väl 
fungerande funktion är därav avgörande för produktivitet, kostnadseffektivitet och leveransservice. 
(Miller, 2004) Därför avser större delen automatiseringslösningar som existerar på marknaden att 
förbättra orderplocksfunktionen. (Wulfraat, 2013a) Eftersom orderplocksfunktionen står för 
majoriteten av personalkostnaden samt att större delen av de automationslösningar som finns på 
marknaden är inriktade på att förbättra just orderplockningen så specificeras de automationslösningar 
som studien utreder till automationslösningar inom plockning.  
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För att hanteringen på lagret ska kunna utföras på rätt sätt behöver information flöda både med och mot 
materialflödet. Det studerade systemet med avseende på informationsflödet begränsas i studien till 
informationsflödet som berör lagrets aktiviteter, innehåll och processer. Det innebär att 
informationsflödet till och från ett WMS-system ligger inom det studerade systemet medan 
övergripande affärssystem inte gör det. En automatisering medför dock ofta att WMS-systemet i sig 
behöver förändras eftersom det maskinella systemet behöver stöd av ett mjukvarusystem (Frohm, et al., 
2008). Däremot påverkar en uppdatering av WMS-systemet en mycket större del av verksamheten än 
den som är inkluderad i studien. Övergripande affärssystem och WMS exkluderas från systemet då 
eventuella förändringar som görs på WMS kan ha stor påverkan på verksamhetens övriga funktioner. 
Det skulle innebära att det studerade systemet med hänsyn till fysiskt materialflöde, funktioner och 
styrning, skulle behöva utvidgas. Informationsflödet inkluderas däremot i det studerade systemet som 
illustreras i Figur 10. 

 

Figur 10. Studerat System 

Automationslösningarna ska enligt syftet bedömas efter dess ekonomiska försvarbarhet. Det innebär att 
modellen måste vara uppbyggd på faktorer som påverkar lönsamheten direkt eller indirekt. En 
automatisering innebär en investering (Naish & Baker, 2004) och syftet med investeringar är att 
långsiktigt förbättra lönsamheten i verksamheten vilket innebär att företag investerar för att antingen 
öka intäkterna eller för att minska kostnaderna. (Ohlsson, 2016) Resonemanget stödjs av DuPont-
modellen där räntabilitet används som ett lönsamhetsmått och som ökar främst genom minskade 
kostnader eller ökade intäkter (Oskarsson, et al., 2013). En investering i en automatisering genomförs 
delvis för att minska kostnaderna genom effektivare hantering och delvis för att indirekt öka intäkterna 
genom att upprätthålla hög leveransservice och korta ledtider och därigenom erhålla marknadsandelar 
(Baker & Halim, 2007). Modellen avser därför att vara uppbyggd av möjliga direkta och indirekta 
lönsamhetsfaktorer. För att göra det behöver både investeringens kvantitativa och kvalitativa del 
identifieras och utvärderas. 

4.3 	Problemnedbrytning	

I syfte att tydliggöra och definiera uppgiften bryts den ner i frågeställningar. Frågeställningarna ligger 
till grund för den fortsatta studien. I avsnitt 4.1 delas processen att skapa en modell upp i tre huvuddelar; 
framtagandet av en teoretiskmodell, test och utvärdering av Teoretisk modell samt anpassning till 
Verklighetsbaserad modell. De tre delarna står som grund för utformningen av det här avsnittet.  
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4.3.1 Modellering av Teoretisk modell 

Modellering av Teoretisk modell utgör den fas då den teoretiska modellen utformas vilket, som 
beskrivet närmre i 4.1, är det första steget för att besvara studiens syfte. Gerlee & Lundh (2012) menar 
att skapandet av en modell bygger på två grundstenar; fenomenet, den del av verkligheten som ska 
studeras samt teori om det ämne som fenomenet är en del av. Genom att dra nytta av resultat från 
tidigare studier är det även möjligt att fortsätta arbetet där teori saknas och minimera risken för att 
viktiga aspekter förbises.  Utifrån ovan presenteras huvudfrågeställningen för denna del: 

Huvudfråga A: Hur bör den teoretiska modellen utformas utifrån befintlig teori? 

Som specificerat i syftet utformas den teoretiska modellen för att generera beslutsunderlag för val av 
lämplig automationslösning vid högintensivt styckplock på lager. Det innebär att ett lager med 
högintensivt styckplock är en del av den verklighet som teori behöver samlas in om. Följande delfråga 
är därmed relevant att undersöka:   

1. Vilka logistiska aktiviteter inkluderas i den teoretiska modellen? 

För att besvara delfråga 1 krävs teori om vilka aktiviteter som generellt sker i ett lager med högintensivt 
styckplock. Baserat på dessa kan aktiviteterna avgränsas till de aktiviteter som påverkas av en 
automatisering eftersom endast dessa är intressanta att inkludera i den teoretiska modellen. Baserat på 
ovan undersöks följande underfrågor:  

1.1 Hur ser ett representativt lager ut vid högintensivt styckplock enligt befintlig teori? 
1.2 Vilka aktiviteter påverkas av en automatisering? 

Eftersom modellen ska generera beslutsunderlag vid ett vägval måste den kunna jämföra nyckelfaktorer 
från olika alternativ med varandra för att kunna avgöra vilken som är mest fördelaktig. Det innebär att 
även metoder som jämför och bedömer lönsamhet ingår i den del av verkligheten som modellen 
behandlar och därför bör även teori inhämtas inom det området. Ovan innebär att följande delfråga ska 
besvaras: 

2. Vilka metoder är lämpliga för att avgöra automationslösningarnas lönsamhet i förhållande till 
varandra och till nuläget? 

När samtliga delfrågor är besvarade så kan även Huvudfråga A besvaras. Processen för modellering av 
den teoretiska modellen illustreras i Figur 11 nedan.  

 

Figur 11. Framtagande av Teoretisk modell 
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4.3.2 Test av Teoretisk modell 

Enligt Gerlee & Lundh (2012) är det viktigt att modellen testas med praktiska data för att erhålla en 
försäkran om att modellen kan appliceras på verkligheten. I denna studie görs det genom att applicera 
den teoretiska modellen på data från fallföretaget Lyko. Vid en verifiering av modellen är det inte 
ovanligt att vissa modifikationer av modellen behöver göras (Gerlee & Lundh, 2012). Sålunda är det 
relevant att utvärdera den praktiska appliceringen vilket leder till huvudfrågan i denna fas.  

Huvudfråga B: Vad blir resultatet när den teoretiska modellen tillämpas på Lyko? 

För att förtydliga arbetsgången av att besvara Huvudfråga B delas den in i två steg; Tillämpning och 
Utvärdering. Tillämpningen syftar till att applicera modellen på fallföretaget och därigenom bedöma 
om all data finns tillgänglig för att få ut ett resultat eller om modifikationer krävs. Utvärderingssteget 
går sedan ut på att utvärdera både modellen i sig, det resultat den gav och själva processen att tillämpa 
modellen. Tillämpning och Utvärdering beskrivs separat nedan:  

Tillämpning	

Det första steget för att besvara Huvudfråga B är att tillämpa den teoretiskt framtaga modellen. Det görs 
genom att applicera den teoretiska modellen på Lykos verksamhet. För att kunna applicera den 
teoretiska modellen på Lykos verksamhet behöver därför Lykos nuläge först kartläggas. Följande 
delfråga måste därför besvaras:  

3. Hur ser nuläget ut för Lyko? 

Eftersom modellen som tas fram i studien ska generera beslutsunderlag vid val av automationslösning 
krävs under testet information om de automationslösningar som beslutet gäller. Frohm et al. (2008) 
menar att det vid val av automationslösningar är viktigt att vald lösning är anpassad till den situation 
företaget befinner sig i så att samarbetet mellan människa och maskin optimeras. Därför inkluderas vid 
testet endast automationslösningar som är relevanta för Lyko och dess verksamhet. Ovan resulterar i 
delfråga 4.  

4. Vilka automationslösningar finns tillgängliga för att applicera på Lyko? 

Som beskrivet av Gerlee & Lundh (2012) är sannolikheten att en teoretisk modell behöver modifieras 
vid applikation på verkligheten stor. Utifrån den data som samlas in för att besvara delfråga 3 och 4 
undersöks därför ifall samtliga data som krävs för att tillämpa modellen finns. Därav studeras och 
jämförs den insamlade data mot den teoretiska modellen för att undersöka om tillräcklig information 
finns tillgänglig vilket leder fram till följande delfråga:  

5. Utifrån Lykos nuläge och de tillgängliga automationslösningarna, finns samtliga data som 
modellen kräver? 

Som beskriver ovan kan modifikationer behöva göras på den teoretiska modellen om inte samtliga data 
finns tillgänglig för att den ska kunna användas i tillämpningen. Det leder till följande underfråga:  

5.1 Vilka modifikationer av den teoretiska modellen krävs för att tillgänglig data ska kunna 
användas?  
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Utvärdering	

Efter att en tillämpning av modellen har utförts och ett resultat erhållits kan resultatet studeras och 
utvärderas. Utvärderingen ska avgöra om modellen är heltäckande, om gjorda modifikationer ska 
inkluderas i den resulterande modellen, om ytterligare anpassningar är nödvändiga, samt om processen 
för att tillämpa modellen sker utan svårighet.  

Eftersom syftet avser att modellen som ska utformas ska vara applicerbar för företag som erhåller 
högintensivt styckplock på lager är det viktigt att modellen inte är Lyko-specifik. Därav är det av stor 
vikt att utvärdera de modifikationer som framkommer vid appliceringen för att undersöka om de är 
generella och därmed bör inkluderas i modellen eller om de ska förkastas. Modifikationer som kan 
bedöms som generella bör inkluderas i modellen. Ovan resulterar i delfråga 6:  

6. Kan modifikationerna som vid tillämpningen gjordes på den teoretiska modellen bedömas som 
generella för den typ av verksamhet modellen ska användas på eller är de specifika för Lykos 
verksamhet. 

När modifieringarna av modellen är analyserad bör även modellens tillämpning och resultat utvärderas. 
Studien behöver även utreda hur modellen ska utvärderas vilket resulterar i följande delfråga: 

7. Vad blir resultatet av att testets tillämpning utvärderas? 

I syfte att förtydliga och avgränsa delfråga 7 delas den in i tre underfrågor. Underfråga 7.1 utvärderar 
resultatet av modellen i dess stabilitet och användbarhet för att bedöma om resultatet går att använda 
och förstå. Frågan som ska besvaras är:  

7.1 Resulterar modellen i ett stabilt och användbart svar? 

Följande underfrågor syftar till att utvärdera modellens användande för att bedöma om den kan utföra 
tydliga och korrekta jämförelser samt om den är lättillämpad: 

7.2 Jämför modellen olika automationslösningar på ett tydligt och konkret sätt? 
7.3 Är modellen lätt att tillämpa på verkliga problem? 

När samtliga delfrågor är besvarade så kan även Huvudfråga B besvaras. Det uppnås genom att 
applicera Lykos nuläge, tillgängliga automationslösningar samt eventuella modifikationer som behövs 
i den teoretiska modellen. Därigenom utvärderas både modellen och resultatet och Huvudfråga B 
besvaras. I Figur 12 nedan illustreras hur delfrågorna i Test av Teoretisk modell hänger ihop.  
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Figur 12. Test av Teoretisk Modell 

4.3.3 Modellering av Verklighetsbaserad modell 

Enligt Gerlee & Lundh (2012) behövs ofta modifikationer utföras på en modell efter att den har testats 
praktiskt. Resultatet från utvärderingen möjliggör anpassning av modellen. Anpassningen syftar till att 
modifiera den teoretiska modellen baserat på de resultat som framkom från utvärderingen ovan för att 
modellen ska vara mer användbar i verkliga situationer. När anpassningarna utförts resulterar det i den 
slutgiltiga Verklighetsbaserade modellen, vilket illustreras i Figur 13 nedan. Därmed ställs följande 
frågeställning: 

C: Hur bör den Verklighetsbaserade modellen utformas utifrån resultatet för Huvudfråga B?   

 

Figur 13. Verklighetsbaserad Modell 
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4.3.4 Sammanställning av frågeställningar 

I tabell 2 nedan presenteras en sammanställning av alla frågeställningar som har tagits fram i avsnitten 
ovan.  

Tabell 2. Studiens frågeställningar 

A: Hur bör den teoretiska modellen utformas utifrån befintlig teori? 

 1. Vilka logistiska aktiviteter inkluderas i den teoretiska modellen? 

  1.1 Hur ser ett representativt lager ut vid högintensivt styckplock enligt 
befintlig teori? 

  1.2 Vilka aktiviteter påverkas av en automatisering? 

 2. Vilka metoder är lämpliga för att avgöra automationslösningarnas 
lönsamhet i förhållande till varandra och till nuläget? 

B: Vad blir resultatet när den teoretiska modellen tillämpas på Lyko? 

 3. Hur ser nuläget ut för Lyko? 

 4. Vilka automationslösningar finns tillgängliga för att applicera på Lyko? 

 5. Utifrån Lykos nuläge och de tillgängliga automationslösningarna, finns 
samtlig data som modellen kräver? 

  5.1 Vilka modifikationer av den teoretiska modellen krävs för att 
tillgänglig data ska kunna användas?  

 6. Kan modifikationerna som vid tillämpningen gjordes på den teoretiska 
modellen bedömas som generella för den typ av verksamhet modellen ska 
användas på eller är de specifika för Lykos verksamhet. 

 7. Vad blir resultatet av att testets tillämpning utvärderas? 
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  7.1 Resulterar modellen i ett stabilt och användbart svar? 

  7.2 Jämför modellen olika automationslösningar på ett tydligt och 
konkret sätt? 

  7.3 Är modellen lätt att tillämpa på verkliga problem? 

C: Hur bör den Verklighetsbaserade modellen utformas utifrån resultatet för Huvudfråga B?   

 

4.3.5 Slutgiltig Analysmodell 

Problemnedbrytningen ovan resulterar i tre övergripande delar där de respektive huvudfrågorna och 
dess delfrågor besvaras. Huvudfrågorna är av sådan karaktär att de måste besvaras i en specifik ordning 
vilket innebär att analysmodellen kan delas in i tre delar som bygger på varandra. Den resulterande 
analysmodellen presenteras i  Figur 14 nedan.  
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Figur 14. Analysmodell  
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5 Metod	

Metodavsnittet avser att ta fram och beskriva studiens tillvägagångssätt. Även de använda metoderna 
för att besvara frågeställningarna framtagna i avsnitt 4.3 presenteras.  

5.1 Tillvägagångssätt	

För att erhålla en strukturerad arbetsgång behöver genomförandet av studien vara genomtänkt. Eftersom 
det finns många tillvägagångsätt som kan utföras på olika sätt är det viktigt att visa trovärdighet i det 
valda arbetssättet. Därför utförs studien med en förståelse för alternativa tillvägagångsätt där en 
diskussion om fördelar och nackdelar förekommer (Björklund & Paulsson, 2014). I följande avsnitt 
presenteras och diskuteras tre modeller som framtagits med olika perspektiv. Samtliga modeller 
innehåller delar som kan vara av intresse för denna studie. Tillsammans formar de studiens metodval.  

5.1.1 Metodmodeller 

Kothari (2004), Lekwall & Wahlbin (2001) och Hair et al. (2007) presenterar varsitt tillvägagångssätt 
som är lämpligt vid vetenskapliga studier. Modellerna liknar till viss del varandra men har aspekter som 
skiljer dem åt. Kotharis (2004) modell presenteras i Figur 15 nedan, följt av det Wahlbinska U:et 
framtaget av Lekvall & Wahlbin (2001) i Figur 16 och tillvägagångssättet enligt Hair et al. (2001) i 
Figur 17. 

 

Figur 15. Tillvägagångssätt enligt Kothari (2004) 
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Figur 16. Det Wahlbinska U:et 

 

Figur 17. Tillvägagångssätt enligt Hair et al. (2007) vid grundläggande forskningsprojekt för eller på företag 

Utifrån figurerna ovan är det möjligt att utläsa att samtliga modeller är uppdelade i olika steg eller faser. 
Kothari (2004) och Lekvall & Wahlbin (2001) består båda av sju faser medan Hair et al.s (2007) modell 
endast har tre faser. Modellerna liknar även varandra sett till innehållet. I samtliga modeller ska 
problemet först beskrivas och dess bakgrund fastställas innan litteraturstudie sker. De delar även att 
metodval, datainsamling och analys ska utföras innan de avslutande aktiviteterna forma slutsats och 
presentera resultat.  

Modellerna är också lika varandra på det sätt att samtliga presenterar ett strukturerat tillvägagångssätt 
för att genomföra en studie och uppfylla dess syfte. Som tidigare nämnt är det viktigt att en studie har 
ett trovärdigt tillvägagångssätt och att tre av varandra oberoende källor inkluderar samma delar i sina 
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tillvägagångsätt påvisar att dessa är essentiella för genomförandet av en studie (Björklund & Paulsson, 
2012). Därför appliceras ovan diskuterade likheter på denna studie.  

De tre presenterade modellerna skiljer sig från varandra på framförallt två sätt; hur de behandlar hypotes 
och formulering av frågeställningar samt i vilken grad de tar hänsyn till sociala aspekter och studiens 
uppdragsgivare. I Kotharis (2004) modell innebär det tredje steget att en hypotes ska formas och en 
studie som arbetar enligt tillvägagångssättet ska antingen förkasta eller bekräfta en hypotes. Steget som 
Kothari (2004) presenterar är inte applicerbar på denna studie då studien avser att ta fram en modell 
och därmed ej utreda om en hypotes stämmer eller inte. Även modellen som presenteras av Hair et al. 
(2007) innehåller formandet av en hypotes men i tillvägagångssättet är inte hypotesen nödvändig utan 
formas endast om studien är av sådan karaktär att en hypotes ska testas. Det Wahlbinska U:et innehåller 
inte steget formandet av hypotes utan metoden förlitar sig endast på användning av frågeställningar för 
att besvara syftet (Lekvall & Wahlbin, 2001). Således är både Hair et al.s (2007) och Lekvall & 
Wahlbins (2001) synsätt på hur studien bör preciseras applicerbara på denna studie.  

En annan väsentlig skillnad mellan de ovan presenterade tillvägagångssätten är dess syn på 
uppdragsgivarens roll i studien. Hair et al. (2007) menar att vetenskap traditionellt sett ämnar att förklara 
världen så som den verkligen är medan samhällsvetare lägger större vikt på hur beteenden och 
interaktioner mellan människor och dess uppfattning av världen. Forskning som sker på/för företag tar 
enligt Hair et al. (2007) generellt mer hänsyn till sociala faktorer än traditionell forskning eftersom 
mänskligt beteende har stor påverkan på ett företags framgång (Hair, et al., 2007). Ovan 
överensstämmer med de presenterade modellerna där, Kotharis (2004) modell inte tar uppdragsgivarens 
behov i beaktan medan både Hair et al. (2007) och Lekvall & Wahlbin (2001) har med uppdragsgivaren 
både i studiens start och slut. Då studien avser att skapa en modell som kan appliceras på ett företag är 
det viktigt att i tillvägagångssättet ta hänsyn till studiens uppdragsgivare genom att identifiera och 
specificera dess roll och förväntningar på studien. Det innebär att det synsätt som Hair et al. (2007) 
samt Lekvall & Wahlbin presenterar är mer relevant för studien varför dessa appliceras på studien.  

5.1.2 Studiens metodval 

Samtliga presenterade modeller betonar vikten av att i studies början definiera problemet, ta reda på 
bakgrunden och specificera syftet. Enligt Hair et al. (2007) är det också viktigt att bekräfta att ett behov 
av lösning finns på problemet. Att samtliga modellerna har detta som det första steget i sitt 
tillvägagångssätt visar på att det finns vetenskaplig grund till att inleda studier på det här sättet. Under 
studies första fas, hädan efter benämnd förstudie, inkluderas därför att studien ska definiera problemet, 
bekräfta att behov av studien finns, samt precisera studiens syfte. 

De tre modellerna är också överens om skapandet av en teoretisk referensram, genom att befintlig 
litteratur och forskning studeras, bör vara nästa steg i studien. I efterföljande steg skiljer sig de 
presenterade modellerna åt. Som tidigare diskuterat är Kotharis (2004) nästa steg, formulerandet av 
hypotes, ej applicerbart på studien medan Hair et al. (2007) och Lekvall & Wahlbins formulering av 
frågeställning och mål respektive precisering av studien är det. Därför följs skapandet av den teoretiska 
referensramen av en uppgiftsprecisering där frågeställningar tas fram. 

Ett metodval ska enligt de tre modellerna göras i efterkommande steg och bör, för att studien ska få 
vetenskaplig tyngd, utgå från vetenskapligt accepterade metoder (Björklund & Paulsson, 2012). Därav 
studeras metodlitteratur för att identifiera metoder som passar studiens ändamål innan metodvalet görs.  
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Att litteraturstudie behöver utföras både vid framtagandet av den teoretiska referensramen och inför 
metodvalet gör att det är rimligt att slå ihop skapandet av teoretisk referensram, uppgiftsprecisering och 
metodval till en gemensam fas med syfte att utifrån förstudien, planera hur studien ska genomföras och 
utföra allt arbete som sker innan resterande delar av studien genomförs. I studien benämns kallas denna 
fas, innehållande skapande av referensram, precisering av studien och metodval, för planeringsfas.  

Tillvägagångssätten presenterade av Kothari (2004), Lekvall & Wahlbin (2001) samt Hair et al. (2007) 
innehåller datainsamling följt av analys efter att studiens metodval har genomförts. Utifrån Figur 14 i 
uppgiftspreciseringen är det tydligt att tre tydliga faser som bygger på varandra behöver genomföras 
för att besvara syftet och de frågeställningar som finns; Modellering av Teoretisk modell, Test av 
Teoretisk modell samt Modellering av Verklighetsbaserad modell. Det innebär att all datainsamling inte 
kan ske vid ett tillfälle utan att data måste samlas in och analyseras i varje fas för att syftet ska kunna 
besvaras. Därmed måste stegen för datainsamling och analys som presenteras i de tre 
tillvägagångssätten genomföras i både Modellering av Teoretisk modell och Test av Teoretisk modell. I 
Modellering av Verklighetsbaserad modell, som utifrån uppgiftspreciseringen är den sista fasen där 
frågeställningar besvaras sker ingen datainsamling utan resultatet utav de föregående två faserna 
analyseras och eventuell modifiering av modellen sker.  

Som avslutande steg i Hair et al. (2007), Lekvall & Wahlbin (2001) och Kotharis (2004) modeller ingår 
att resultatet ska tolkas, slutsatser formas och rapporteras. Här lägger inte Kothari (2004) någon vikt på 
att involvera uppdragsgivaren i processen medan de två föregående gör det genom att 
rekommendationer till uppdragsgivaren ska formas och presenteras. Som tidigare diskuterats används i 
studien Hair et al.s (2007) och Lekvall & Wahlbins (2001) synsätt då studien har en tydlig 
uppdragsgivare.  

Lekvall & Wahlbin (2001) betonar även vikten av att i studiens slutskede reflektera över 
generaliserbarheten och tillförlitligheten i resultatet och slutsatserna. Björklund & Paulsson (2012) 
menar att abstraktionsnivån därmed växer vilket resulterar i att arbetets akademiska vikt höjs. Därmed 
avser studiens slutfas att tolka resultatet och dra slutsatser för presentera den slutgiltiga modellen till 
uppdragsgivaren, rapportera dem samt reflektera över studiens utförande.  

Studiens slutgiltiga arbetsgång presenteras i Figur 18 nedan.  
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Figur 18. Studiens tillvägagångssätt 
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5.2 Förstudie 

Studien inleds med en förstudie som avser att kartlägga problemets bakgrund, bekräfta att 
uppdragsgivaren har ett behov av att lösa problemet, specificera studiens syfte och klargöra vilka 
förutsättningar studien sker inom.  

Förstudien syftar till att utreda på vilka premisser studien ska genomföras och varför det finns ett behov 
av att genomföra studien vilket innebär att grundläggande kunskap saknas inför fasen inom studiens 
undersökningsområde. Enligt Björklund & Paulsson (2012) definieras studier som görs för att 
införskaffa grundläggande kunskap inom undersökningsområdet som explorativa. Vid explorativa 
studier används främst metoder av kvalitativ karaktär som t.ex. fokusgrupper, case, videoinspelning, 
enkätundersökningar, granskning av dokumentation, (Hair, et al., 2007) intervjuer och observationer 
(Hair, et al., 2007; Kothari, 2004).  

Det finns fördelar och nackdelar med samtliga metoder och val av metod görs med dessa i åtanke. 
Dessutom tas hänsyn till hur användningen av en metod påverkar Lykos verksamhet under förstudiens 
gång. Fokusgrupper kan användas för att identifiera potentiella problem och skapa diskussion kring 
undersökningsområdet (Hair, et al., 2007) men metoden kräver att personal har möjlighet att frångå sina 
ordinarie arbetsuppgifter för att delta. Om studien skulle använda sig av fokusgrupper finns risk att det 
påverkar Lykos löpande verksamhet negativt då anställda behöver lägga tid på att deltaga i studien 
istället för sina ordinarie arbetsuppgifter. Det innebär att fokusgrupper inte är en aktuell metod att 
använda i denna studie.  

Videoinspelning är en problematisk metod ur flera perspektiv. Dels finns det risk att många kameror 
behöver användas för att materialet ska kunna ge en bra bild över verksamheten vilket leder till att en 
stor mängd inspelningar som behöver granskas och analyseras, något som är väldigt tidskrävande. 
Slutligen är metoden problematisk enligt de etiska krav som finns på studien. Videoinspelning innebär 
att det är svårt att garantera att anställda helt kan välja om de vill delta i studien eller inte vilket bland 
annat bryter mot kravet på samtycke. Utifrån ovan är metoden inte lämplig att använda i studien.  

Vid användning av enkäter kan undersökaren ta fram ett stort underlag av primärdata med en relativt 
liten arbetsinsats (Björklund & Paulsson, 2012). Det är dock svårt, speciellt i explorativa studier, att 
säkerställa att de frågor som används täcker alla intressanta delar av undersökningsområdet. Dessutom 
går undersökaren miste om kroppsspråk och tonläge, vilka ger indikationer på vad respondenten tänker 
och känner om olika delar av undersökningsområdet. (Björklund & Paulsson, 2012) Ovannämnda 
nackdelar innebär att metoden exkluderar faktorer som är av intresse att inkludera under förstudien för 
att få en heltäckande bild av verksamheten. Därav väljs enkäter bort som metod under denna del av 
studien.     

Under fasen samlas information in genom observationer på Lykos lager i Vansbro, intervjuer med 
anställda på olika positioner på företaget samt från granskning av Lykos hemsida och årsredovisningar. 
Nedan presenteras de valda metoderna för informationsinsamling under förstudien samt en motivering 
till varför de väljs.  

5.2.1 Observationer 

Hair et al. (2003) definierar observationer som ett systematiskt insamlande av iakttagelser om 
människor, händelser eller objekt och menar att data kan erhållas genom mänsklig, elektronisk eller 
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mekanisk observation. Enligt Kothari (2004) är ostrukturerade observationer en vanlig metod vid 
explorativa faser. Det innebär att observationer sker utan att förplanerade faktorer utses och inget uttalat 
fokus finns utan observatörerna har som mål att se så mycket av processerna som möjligt. (Kothari, 
2004) Denna typ av metod passar studien då den tillhandahåller stor mängd grundläggande information 
om problemområdet utan att negativt ha en inverkan på Lykos verksamhet genom att uppta resurser. 
Genom observationer undviks även subjektiv bias samt att en nulägesbild som är oberoende av tidigare 
beteenden eller framtida intentioner erhålls. (Kothari, 2004). Därigenom säkerställs att informationen 
som samlas in om Lykos verksamhet och problemområdet är korrekt då händelseförloppet kan följas.  

Enligt Björklund & Paulsson (2012) innebär observationer att situationer som är av intresse att studera 
observeras. För att erhålla förståelse kring varför Lyko har ett behov av en modell som jämför olika 
automationslösningar är deras logistikverksamhet av intresse att observera. Därför genomförs 
observationer av samtliga avdelningar på Lykos lager där produkthantering sker. Eftersom 
observationerna sker i dess naturliga miljö är det enligt Kothari (2004) en okontrollerad observation. 
Syftet med denna typ av observation är att erhålla en spontan bild av systemet och dess beteende. 

Under observation kan utföraren delta i den undersökta aktiviteten eller endast observera (Björklund & 
Paulsson, 2012). För att erhålla en fullständig uppfattning om momentens process och dess begräsningar 
utförs både deltagande observationer och iakttagande observationer vid samtliga avdelningar.  

En nackdel med observationer enligt Kothari (2004) är att informationen kan bli icke-komplett eftersom 
metoden är öppen för att oförsagda faktorer uppstår och stör observationsuppgiften. Därav tillbringar 
två observatörer en vecka på Lykos lager för att möjliggöra en längre och grundlig observation. 
Observationerna som genomförs under denna period är generella där resultatet endast utgår från 
subjektiva bedömning och ingen mätutrustning används (Hair et al., 2003). Generella observationer 
väljs framför observationer med mätinstrument eftersom observationen är av okontrollerad karaktär där 
precisionsinstrument förkastas för att istället erhålla naturlighet och fullständighet (Kothari, 2004). 
Dessutom ska deltagande i processen ske och då påverkas processen om registrering av data i instrument 
ska ske samtidigt som aktiviteter utförs.  

För att tillgodose de etiska krav som studien erhåller utförs vissa åtgärder under observationen. 
Förklaringar av syftet med observationerna delges till de deltagande för att uppfylla det etiska 
informationskravet. Deltagarna ges också möjlighet att inte delta vilket uppfyller samtyckekravet. Vid 
observationerna registreras inga personuppgifter kring de deltagande utan endast information som 
relaterar till de processer och aktiviteter som observeras. Den insamlande informationen sparas på 
sådant sätt att den bara är tillgänglig för studiens utförare och godkänns av Lyko innan publicering. 
Därmed är även kraven på konfidentialitet och nyttjande vara uppfyllda. Mer information kring etiska 
krav finns i avsnitt 1.3. 

Nackdelen med observationer är att informationen som tillhandahålls kan vara begränsad (Kothari, 
2004) och därför kompletteras informationen från observationerna med intervjuer och granskning av 
dokumentation. De olika informationsinsamlingsmetoderna används för att erhålla en bred och korrekt 
bild av verksamheten samt undvika att essentiell information förbises.  

5.2.2 Intervjuer 

För att införskaffa kompletterande information om Lykos lagerverksamhet och förstå företagets 
underliggande behov av studien genomförs intervjuer parallellt med observationerna. Specifikt 
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ostrukturerade intervjuer är en central teknik vid explorativa studier. Det innebär att intervjuerna inte 
följer ett system med förutbestämda frågor utan är mer av en flexibel karaktär där en stor frihet kring 
följdfrågor finns. (Kothari, 2004) Flexibiliteten i ostrukturerade intervjuer skiljer sig strukturerade 
intervjuer då en intervjuguide med standardiserade frågor används, frågorna ställs i en förbestämd 
ordning och intervjuerna går till på samma sätt för alla respondenter (Hair, et al., 2007). Ostrukturerade 
intervjuer väljs framför strukturerade då respondenterna besitter viktig information om hur Lykos lager 
fungerar och utvecklas, vilket är information som kan missas genom att begränsande frågor ställs under 
detta stadie.  

Intervjuerna sker parallellt med observationerna för att säkerställa att informationen som samlas in i 
den inledande fasen ger en korrekt bild över problemets bakgrund. Därigenom kan information 
kompletteras och bekräftas av anställda utan att störa arbetet vilket även är anledning till varför metoden 
passar studien. Nackdelen med ostrukturerade intervjuer är att svaren är svår att jämföra eftersom de 
öppna frågorna är av mer kvalitativ än kvantitativ karaktär (Breakwell , et al., 2012). Förstudien avser 
dock inte att jämföra svaren från intervjuerna utan avser snarare att komplettera information om 
aktiviteterna för att erhålla heltäckande information. Det innebär att nackdelen har stor inverkan på 
resultaten under detta stadie. I studiens inledande fas används därför ostrukturerade intervjuer med 
anställda på de avdelningar där observationer utförs samt med driftschefen på Lykos lager. Vid de 
ostrukturerade intervjuerna lämnas möjlighet för en djupgående intervju där en ostrukturerad diskussion 
kring undersökningsämnet kan uppkomma med fokus på att få fram bakomliggande anledningar för 
olika beteenden och händelser (Hair et al., 2003). 

För att tillgodose de etiska krav som studien erhåller utförs vissa åtgärder under intervjuerna. 
Informationskravet uppfylls genom att samtliga respondenter innan intervjuerna blir informerade om 
intervjuns syfte samt vad informationen används till. Samtliga respondenter tillfrågas huruvida de vill 
deltaga i intervjuerna och inga respondenter är tvungna att delta vilket uppfyller kravet på samtycke. 
Likt vid observationerna registreras inga personuppgifter vid intervjuerna utan fokus ligger på att förstå 
Lykos verksamhet. Ingen insamlad information är tillgänglig för personer utanför studien under 
studiens gång och endast information som godkänns för publicering av Lyko förekommer i den 
slutgiltiga rapport som studien presenteras i. Ovan uppfyller krav på konfidentialitet och nyttjande.   

5.2.3  Granskning av dokumentation 

Hair et al. (2003) menar att granskning av dokumentation, rapporter och annan sekundär data kan vara 
en lämplig metod under explorativa studier. Fördelen med att använda sekundära data är att den kan 
utvärderas innan den inkluderas i studien. Tid kan även sparas eftersom informationen redan är 
insamlad. (Hair, et al., 2007) Eftersom varken observationer eller intervjuer är av kvantitativ karaktär 
är det intressant att granska dokumentation för att även få in den kvantitativa aspekten i förstudien. 
Därför används sekundära data i form av årsredovisningar från Lyko och Lykos hemsida. 

Nackdelen med att använda sekundära data är att motivet, bakgrunden och tidpunkten till insamlingen 
inte alltid framgår. Därför är det viktigt att utvärdera all sekundär data och bedöma huruvida den är 
trovärdig innan den appliceras i en studie. (Hair, et al., 2007) Lykos årsredovisningar används då de ger 
en bild över hur den ekonomiska utvecklingen har sett ut i företaget och innehållet är trovärdigt då 
årsredovisningar måste följa svensk lagstiftning. Informationen på Lykos hemsida styrs helt av företaget 
och har som syfte att locka kunder till deras verksamhet. Det gör att den informationen är mindre neutral 
och fokuserar på lyfta fram de delar av Lyko som företaget vill att allmänheten ska se. Det är inte heller 
säkert att hemsidan uppdateras kontinuerligt vilket innebär att informationen kan vara inaktuell. Utifrån 
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ovan är det tydligt att all information som hämtas från hemsidan bör kontrolleras mot berörda delar av 
Lykos organisation innan den inkluderas i studien.   

5.2.4 Sammanfattad Arbetsgång i förstudie 

Nedan, i Figur 19, presenteras den sammanfattande arbetsgången under studiens förstudie. 
Observationer, Intervjuer och Granskning av Dokumentation sker parallellt och leder fram till att 
studien syfte specificeras.  

 

Figur 19. Arbetsgång Förstudie 

5.3 Planeringsfas	

Studiens andra fas syftar till att förbereda och planera studiens utförande genom skapandet av en 
teoretisk referensram, uppgiftsprecisering och metodval.  

5.3.1 Teoretisk referensram 

I syfte att skapa ytterligare förståelse för vilket data och material som finns tillgänglig inom relevanta 
områden för studien menar Kothari (2004) att tillgänglig litteratur måste studeras. Baserat på 
litteraturstudien utformas en teoretisk referensram som möjliggör precisering av studien i ett 
meningsfullt sammanhang. Insamling av tillgänglig litteratur görs genom en litteratursökning, vilket är 
en systematisk, metodisk och kritisk granskning av tillgänglig litteratur. (Björklund & Paulsson, 2012) 
Praktiskt innebär det en bred sökning av böcker, tidskrifter och artiklar om relaterade ämnen som 
automatisering, logistik inom e-handel och investeringsbeslut. För att göra en strukturerad 
litteratursökning identifieras generella litteraturområden och specifika sökord. Under denna process 
leder en källa till en annan. Processen sker förlöpande vilket resulterar i att nya litteraturområden läggs 
till samtidigt som andra bedöms irrelevanta och tas bort. I Appendix D redovisas vilka sökord som 
används och vilket resultat de ger. Den resulterande teoretiska referensramen återfinns i avsnitt 3.  
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Eftersom litteraturen som undersöks vid litteraturstudien inte är direkt anpassad efter denna studie är 
den av sekundär karaktär (Björklund & Paulsson, 2012). Lekvall & Wahlbin (2001) menar att 
information som delgetts av en extern källa kan erhålla hög kvalitet. Däremot menar både Björklund & 
Paulsson (2012) och Jacobsen (2002) att det är viktigt att ta hänsyn till att materialet inte är direkt 
anpassad efter studiens syfte samt svårigheterna i att kontrollera validiteten. Enligt Kothari (2004) finns 
det två typer av sekundär litteratur som bör studeras; den konceptuella litteraturen om koncept och 
teorier, samt den empiriska litteraturen bestående av tidigare utförda studier som liknar denna studie. 
Både konceptuell och empirisk litteratur undersöks i denna studie för att erhålla både en bred insyn i de 
teorier och koncept som existerar och studera studier som berör nya teorier och resultat inom området. 
Nya teorier inom området är extra viktig på grund av den snabba utvecklingen inom både logistik och 
automatiseringsteknik.   

5.3.2 Uppgiftsprecisering 

Uppgiftspreciseringen syftar till att detaljerat beskriva och förklara både uppgiften och syftet för att 
tydliggöra och undvika missförstånd. Litteraturstudien möjliggör en förståelse kring tillgänglig teori 
inom området och resulterar i att en meningsfull precisering av studien kan utformas.  

Utifrån informationen som samlats in under förstudien och teori görs motiverade ställningstaganden 
kring hur nyckelbegrepp och system tolkas. Därefter görs en reflektion kring vad som behöver göras 
för att besvara syftet utifrån litteraturstudien och studiens syfte. Specifika frågeställningar tas fram som 
tillsammans ska leda till ett resultat som besvarar syftet. Uppgiftspreciseringen redovisas i avsnitt 4.3. 

5.3.3 Metodval 

Efter att studien preciseras måste ett metodval göras där den konceptuella strukturen för studien 
fastställs. Metodvalets funktion är att underlätta studiens arbetsgång och möjliggöra effektiv insamling 
av relevant information med minimal ansträngning och tid. För att uppnå detta måste metodvalet 
anpassas efter studiens syfte. (Kothari, 2004) Vid framtagande av ett tillvägagångsätt för denna studie 
studeras litteratur som behandlar metodteori ur olika aspekter. En litteraturstudie där specifika sökord 
identifieras, genomförs för att få fram underlag till studiens metodval. Det är främst två aspekter som 
är relevanta för studiens syfte; det akademiska perspektivet eftersom studien är av akademiskt slag samt 
det ekonomiska perspektivet då syftet berör företag. Därför används nyckelord kopplade till metodteori, 
det akademiska perspektivet, och det ekonomiska perspektivet.  I Appendix D redovisas vilka sökord 
som används och vilket resultat de ger. Den resulterande metoden återfinns i avsnitt 5. 

Litteraturen och metoder som slutligen väljs blir valda efter hur väl de som helhet kan appliceras på 
studien. Baserat på vald litteratur skapas stommen för studiens tillvägagångsätt. De intressanta delarna 
från varje modell väljs ut baserat på hur väl de passar studien och dess syfte och anpassas även därefter. 
Utvalda delar och anpassningar skapar ett tillvägagångsätt som är format och anpassat efter studien men 
som samtidigt grundar sig i litteratur och teori för att få en effektiv utformning. Resultatet utgör studiens 
tillvägagångssätt som presenteras i avsnitt 5.1.  

5.3.4 Sammanfattad Arbetsgång Planeringsfas 

Nedan, i Figur 20, presenteras den sammanfattande arbetsgången under studiens planeringsfas. En 
Litteraturstudie skapar utifrån studiens syfte den teoretiska referensramen. Därefter genomförs en 
uppgiftsprecisering utifrån syfte och referensram. Slutligen görs studiens metodval utifrån en 
metodfokuserad litteraturstudie och uppgiftspreciseringen.  
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Figur 20. Arbetsgång Planeringsfas 

5.4 Modellering	av	Teoretisk	Modell	

Under modellering av Teoretisk modell utformas den teoretiska modellen. Som specificerat i avsnitt 

4.3.1 ska denna fas besvara följande huvudfråga:  

A: Hur bör den teoretiska modellen utformas utifrån befintlig teori?		

För att skapa en förståelse för vilka data och material som finns tillgängliga inom de områden som 
specificeras av frågeställningarna nedan menar Kothari (2004) att tillgänglig litteratur bör studeras. 
Eftersom det är befintlig teori som studeras under denna del så består den teoretiska modellen av 
sekundära data. Insamling av sekundära data utgör därför det första steget av modelleringen och 
benämns vidare som datainsamling under denna fas. Parallellt med att datainsamling sker menar 
Saunders et al. (2009) att rådata måste proceseras för att bli värdefull för studiens ändamål. Därför 
utförs databearbetning parallellt med datainsamlingen vid varje frågeställning. Eftersom metoden för 
databearbetningen är likadan för samtliga frågeställningar sker dess metodbeskrivning separat från 
datainsamlingen.  

Enligt Kothari (2004), Lekvall & Wahlbin (2001) samt Hair et al. (2007) bör all datainsamling ske innan 
analysen och därför sker dataanalysen efter att datainsamling och databearbetning är färdigställd. 
Eftersom både dataanalysen och databearbetningen syftar till att reducera och tolka det insamlade 
materialet till att endast vara av relevans för studiens ändamål så sammanfogas metodbeskrivningen av 
dessa två delar ihop. Nedan följer metoden för modelleringen som enligt resonemanget ovan är 
uppdelad i två steg; datainsamling samt databearbetning och dataanalys.  

5.4.1 Datainsamling  

Det första steget i modelleringen utgör en datainsamling. Vid datainsamlingen för den teoretiska 
modellen är den första frågeställningen och dess underfrågor följande:  

1. Vilka logistiska aktiviteter inkluderas i den teoretiska modellen? 
1.1 Hur ser ett representativt lager ut vid högintensivt styckplock enligt befintlig teori? 
1.2 Vilka aktiviteter påverkas av en automatisering? 
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Frågeställningen besvaras genom att komplettera den teoretiska referensramen med en fördjupad 
litteratursökning som utförs med underfrågan i åtanke. För att göra litteratursökningen på ett strukturerat 
och effektivt sätt utnyttjas den breda litteratursökningen i referensramen genom att nyttja dess källor 
och nyckelord. Källorna och nyckelorden används sedan för att fortsätta en specificerad 
litteratursökning baserad på frågeställningen, ett steg som stödjs av Lekvall & Wahlbin (2001). För 
dessa frågor är det nyckelord och områden relaterade till lager och högintensivt styckplock som är 
intressanta att studera och därför används dessa. Samtliga sökord som används vid litteraturstudien och 
resultaten de ger presenteras i Appendix D. 

Den andra frågeställningen avser befintliga modeller och metoder vid lönsamhetsjämförelser för olika 
automationslösningsalternativ. Frågan lyder:  

2. Vilka metoder är lämpliga för att avgöra automationslösningarnas lönsamhet i förhållande till 
varandra och till nuläget? 

Frågeställningen avser att studera tillgängliga metoder för jämförelser av lönsamhetsmåttet. Även vid 
besvarande av denna frågeställning utförs en litteratursökning med samma metod som är beskrivet för 
Frågeställning 1 men för denna delfråga är det lönsamhetsfaktorer och lönsamhetsmodeller vid logistik 
och investeringar som är av intresse. Därför väljs relevanta sökord ut baserat på dessa. Alla sökord som 
används vid litteraturstudien och resultaten de ger presenteras i Appendix D. 

5.4.2 Databearbetning och analys 

Enligt Saunders et al. (2009) är rådata ofta intetsägande och måste proceseras för att bli värdefull för 
studiens ändamål vilket styrker behovet för en databearbetning. Kothari (2004) stödjer Saunders et al. 
(2009) som menar att databearbetning är nödvändigt för en vetenskaplig studie i syfte att säkerställa att 
relevant data framtagits. Databearbetningen krävs för att möjliggöra en fullständig analys. Eftersom 
datainsamlingen under modelleringen av teoretisk modell utgörs av sekundära data är den ofta redan 
bearbetad, det som däremot saknas är en bearbetning med studiens syfte i åtanke. Det är därmed den 
typ av bearbetning som behöver utföras. Bearbetningen görs genom att urskilja materialets koppling till 
syfte och delfråga. Databearbetningen sker dels efter varje delfråga för att begränsa materialet efter dess 
förmåga att besvara frågeställningen och dels efter att samtlig datainsamling utförts och en helhetsbild 
av materialet erhålls.  

Den slutgiltiga databearbetningen sker tillsammans med en dataanalys. En vanlig arbetsmetod vid 
analys av data är att dela upp den insamlade informationen i kategorier, det vill säga utföra en tematisk 
analys. Fördelar med arbetssättet är att komplicerad information kan förenklas, samband mellan olika 
material blir tydligare och data kan tolkas. (Blomkvist & Hallin, 2014) Eftersom endast data som är av 
relevans till syftet och dess frågeställningar bör framtas i den teoretiska modellen så utförs en 
kategorisering. Därigenom kan det insamlade materialet reduceras där endast det som är relevant för 
modellen kvarstår. När data bearbetats kan modellen utformas utifrån viktiga modellparametrar som 
bearbetats fram under datainsamlingen. Den resulterande teoretiska modellen presenteras i avsnitt 6.3. 

5.4.3 Sammanfattad Arbetsgång Modellering av Teoretisk Modell 

Nedan, i Figur 21, presenteras arbetsgången för Modellering av Teoretisk modell. Modelleringen består 
av en datainsamlingsfas där en litteraturstudie används. Via bearbetning och analys av insamlad teori 
skapas studiens teoretiska modell.  
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Figur 21. Arbetsgång Modellering av Teoretisk Modell 

5.5 Test	av	Teoretisk	modell	

När den teoretiska modellen har konstruerats är det av intresse att försäkra sig om att den är praktiskt 
applicerbar (Gerlee & Lundh, 2012). Föregående fas genererar en Teoretisk modell som under denna 
fas ska testas för att besvara studiens andra huvudfråga: 

B: Vad blir resultatet när den teoretiska modellen tillämpas på Lyko? 

Den teoretiska modellen som skapas i föregående fas innehåller parametrar och variabler. I parametrar 
och variabler infogas insamlade värden för att testa den teoretiska modellen på Lyko. Björklund & 
Paulsson (2012) definierar data som tas fram specifikt för en studie som primär data. Då den teoretiska 
modellen kräver att parametrar och variabler ersätts med casespecifik data sker insamlingen specifikt 
för denna studie, därav används data av primär karaktär.  

I avsnitt 4.3.2 delas delfrågorna för Huvudfråga B upp i två steg, tillämpning och utvärdering. 
Tillämpningen innebär att den data som krävs för att modellen ska kunna tillämpas på Lyko samlas in 
och appliceras i modellen. Under utvärderingen analyseras sedan tillämpningens resultat och hur 
processen för att tillämpa modellen fungerade. Att analysen sker efter att insamlingen och 
bearbetningen är färdigställd överensstämmer med Kothari (2004), Lekvall & Wahlbin (2001) samt 
Hair et al.s (2007) beskrivningar över hur metodprocessen bör gå till. Nedan följer de metoder som 
används under fasen. Enligt resonemanget ovan är fasen uppdelad i två steg; Tillämpning och 
Utvärdering.  

5.5.1 Tillämpning  

Det första steget i Test av Teoretisk modell utgör en tillämpning. Vid tillämpningen av den teoretiska 
modellen är den första frågeställningen följande:   

3. Hur ser nuläget ut för Lyko? 

För att besvara ovanstående fråga behöver en datainsamling av primär karaktär utföras då den är 
studiespecifik. Den del av nuläget som är av intresse för den här studien är beroende av den teoretiska 
modellen. Endast de modellparameterar som modellen kräver för att kunna generera ett resultat är 
relevanta att samla in. 

Modellparametrarna är till stor del av kvantitativ karaktär eftersom många av dem är kopplade till 
lönsamhet. För att säkerställa erhållandet av korrekta värden är det därför av intresse att få denna typ 
av information i form av dokumentation. Användandet av formulär är en vanlig metod vid ekonomiska 
undersökningar. Det innebär att ett antal frågor bestäms, skrivs ner och skickas till berörda personer 
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som förväntas bevara frågorna i skrift. En fördel med denna typ av metod för insamling av primära data 
är att svaren kan tänkas igenom och grundas innan de ges vilket resulterar i erhållandet av korrekt data. 
(Kothari, 2004) Eftersom en stor mängd korrekt data efterfrågas för att kunna utföra testet av den 
teoretiska modellen kan det krävas ett visst arbete för företaget att ta fram informationen. Därav är 
enkäter användbara för att kunna erbjuda tid för företaget att ta samtliga data som efterfrågas. 
Dokumentationen för data av modellparametrarna efterfrågas av denna anledning från Lykos driftchef 
Anna Persson via ett formulär och hämtas från affärssystemet GARP.   

Frågeställning 4 avser att undersöka vilka automationslösningar som finns tillgängliga specifikt för 
Lyko: 

4. Vilka automationslösningar finns tillgängliga för att applicera på Lyko? 

Även vid besvarande av frågeställning 4 behöver en datainsamling av primärkaraktär ske, då den är 
studiespecifik. Endast de modellparameterar som modellen kräver för att kunna generera ett resultat är 
relevanta att samla in.  

För att besvara frågeställning 4 behöver en undersökning göras kring vilka leverantörer av 
automationslösningar som är aktuella för Lyko. Eftersom studien är en del av projektet Lyko 1-Miljard 
har Lyko redan varit i diskussion med leverantörer som levererat offerter med preciseringar om deras 
föreslagna lösningar. För att möjliggöra en representativ applicering av modellen är leverantörernas 
offerter av relevans att samla in. För att sedan kunna utföra en investeringskalkyl framkommer även 
andra modellparametrar från den teoretiska modellen som är av relevans. Eftersom sådan information 
är av kvantitativ karaktär är det av intresse att även denna information fås i form av dokumentation. 
Med samma resonemang som för frågeställning 3 används därmed enkäter för att erhålla data. 
Offerterna efterfrågas av denna anledning från Lykos driftchef Anna Person via ett formulär.  

När ovanstående frågeställningar besvarats har samtliga primära data för tillämpningen samlats in. I 
detta stadie erhålls en stor mängd rådata. Enligt Saunders et al. (2009) är rådata ofta intetsägande och 
måste proceseras för att bli värdefull för studiens ändamål vilket styrker behovet för en databearbetning 
av datainsamlingen. Saunders et al. (2009) åsikt stödjs av Kothari (2004) som menar att databearbetning 
är nödvändigt för en vetenskaplig studie samt för att säkerställa att relevant data framtagits. 
Bearbetningen krävs för att möjliggöra en fullständig analys. Därav följer följande frågeställning som 
avser att bearbeta insamlade data genom att studera dess roll i den teoretiska modellen: 

5. Utifrån Lykos nuläge och de tillgängliga automationslösningarna, finns samtliga data som 
modellen kräver? 

5.1 Vilka modifikationer av den teoretiska modellen krävs för att tillgänglig data ska 
kunna användas? 

Efter att data samlas in baserat på modellparametrarna tydliggörs om samtliga data finns tillgänglig för 
att överhuvudtaget utföra en tillämplig av den teoretiska modellen. Därav studeras och jämförs den 
insamlade data mot modellparametrarna för att undersöka om tillräcklig information finns tillgänglig. 
Storheter och variabler studeras också för att undersöka om förenklingar eller utvecklingar behöver 
utföras.  
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5.5.2 Utvärdering 

Som Gerlee & Lundh (2012) beskriver är det troligt att vissa modifikationer behöver göras vid 
tillämpningen. Eftersom modellen enligt studiens syfte ska vara applicerbar på företag som har 
högintensivt styckplock på lager är det viktigt att modellen inte är Lyko-specifik. Därav utvärderas de 
modifikationer som görs under tillämpningen för att undersöka om de är generella och därmed bör 
inkluderas i modellen eller om de ska förkastas. Utvärderingen av modifikationerna behandlas i delfråga 
6 nedan.  

6. Kan modifikationerna som vid tillämpningen gjordes på den teoretiska modellen bedömas som 
generella för den typ av verksamhet modellen ska användas på eller är de specifika för Lykos 
verksamhet. 

Vid utvärderingen av modifikationerna baseras beslut kring om modifikationerna är generella och 
därmed bör inkluderas i modellen på samtlig teori som tidigare framtagits.  

Under utvärderingen ska även delfråga 7 besvaras. Frågan är uppdelad i tre delar och olika underfrågor 
där olika metoder krävs för att besvara dem.  

7. Vad blir resultatet av att testets tillämpning utvärderas? 
7.1  Resulterar modellen i ett stabilt och användbart svar? 

Osäkerheter förekommer enligt Oskarsson et al. (2013) i i stort sett alla modeller där antaganden eller 
uppskattningar görs. Känslighetsanalyser ger möjlighet att undersöka vilka effekter felaktiga 
antaganden kan ha på resultatet (Coyle, et al., 2012) genom att ändra i modellens indata (Oskarsson, et 
al., 2013). En känslighetsanalys innehåller fyra kritiska steg; Identifiera alla felkällor, välja ut kritiska 
felkällor, bestämma alternativa värden och slutligen testa de alternativa värdenas effekt på resultatet 
(Oskarsson, et al., 2013). Genom att följa de steg som Oskarsson et al. (2013) presenterar undersöks 
huruvida modellen ger ett stabilt svar och inte påverkas för mycket av eventuella felantaganden. 
Dessutom ger känslighetsanalysen möjlighet att testa hur mycket olika variabler behöver ändras för att 
modellen ska generera ett annat svar.  

Fråga 7.2, nedan, syftar till att utreda om de metoder som tas fram vid besvarandet av Fråga 2 fungerar 
på ett tillfredsställande sätt. 

7.2 Jämför modellen olika automationslösningar på ett tydligt och konkret sätt? 

Fråga 7.2 är subjektiv och därför kan olika utredare komma fram till olika svar. Vid frågan tas därför 
hänsyn till om modellen utifrån lönsamhetsfaktorerna rangordnar de olika automationslösningarna.  

Även fråga 7.3, nedan, är subjektiv och även vid besvarandet av denna fråga tas hänsyn till olika faktorer 
för att ett enhälligt svar ska erhållas.  

7.3 Är modellen lätt att tillämpa på verkliga problem? 

För att besvara fråga 7.3 analyseras den arbetsprocess som krävs när den teoretiska modellen tillämpas 
på Lyko. Hänsyn tas till hur mycket data som behöver samlas in och bearbetas för att kunna modellen 
ska kunna appliceras samt hur tillgänglig informationen är. Dessutom utvärderas har arbetsinsatsen som 
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krävs vi applicering av modellen skiljer sig från arbetsinsatsen som krävs vid bedömning av olika 
automationslösningar utan att modellen används.  

5.5.3 Sammanfattad Arbetsgång Test av Teoretisk Modell 

Nedan, i Figur 22, presenteras en sammanfattning av arbetsgången under fasen. I tillämpningen sker en 
datainsamling där data från Lyko och de olika automationslösningarna hämtas med hänsyn till vilka 
parametrar modellen kräver. Därefter analyseras insamlad data och eventuella modifikationer 
genomförs. Slutligen tillämpas modellen. Utvärderingen analyserar processen att testa modellen samt 
modellens resultat och huruvida gjorda modifikationer är generella eller Lykospecifika.  

 

Figur 22. Arbetsgång Test av Teoretisk Modell 

5.6 Modellering	av	Verklighetsbaserad	Modell	

Det sista steget för att åstadkomma en verklighetsbaserad modell är dess utformning. Utformningen 

sker genom att anpassa den teoretiska modellen, därav följer Huvudfråga C:  

C: Hur bör den verklighetsbaserade modellen utformas utifrån resultatet för Huvudfråga B?    

Svaret på Huvudfråga C utgör därmed den slutgiltiga modellen som framtas för att besvara syftet. För 
att besvara denna huvudfråga måste dock först resultatet från Huvudfråga B tolkas. Anpassningen av 
den teoretiska modellen byggs på förändringar och anpassningar som framkommer från Test av 
Teoretisk modell. När förändringarna utförs på den teoretiska modellen så utformas den 
Verklighetsbaserade modellen som också utgör studiens resultat. I Figur 23 nedan presenteras fasens 
arbetsgång. 



 

 
53 

 

Figur 23. Arbetsgång Modellering av Verklighetsbaserad Modell 

5.7 Slutfas	

Slutfasen är uppdelad i slutsats och reflektion. Under slutsatsen besvaras studiens syfte genom att 
sammanfatta och diskutera studiens resultat och den framtagna modellen. Ingen ny information 
tillkommer därmed under denna fas. Vid reflektionen undersöks sedan hur väl studiens resultat 
uppfyller studiens syfte. Lekvall & Wahlbin (2001) betonar även vikten av att reflektera över 
generaliserbarheten och tillförlitligheten i resultatet och slutsatserna. Därav utförs en granskning av 
generaliserbarheten av arbetet, främst gällande den Teoretiska och Verklighetsbaserade modellen, samt 
dess bidrag till uppdragsgivaren. Björklund & Paulsson (2012) menar att abstraktionsnivån därmed 
växer vilket resulterar i att arbetets akademiska vikt höjs. Reflektionen diskuterar även förslag på 
områden som är aktuella för vidare studier. Slutligen presenteras resultatet från studien och testet för 
uppdragsgivaren Lyko. Nedan, i Figur 24, presenteras arbetsgången i studiens slutfas.  

 

Figur 24. Arbetsgång Slutfas 

5.8 Sammanfattning	av	Studiens	Arbetsgång	

Nedan, i Figur 25 presenteras en sammanställning av studiens faser och dess tillvägagånsätt. 
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Figur 25 Studiens arbetsgång 

5.9 Avgränsningar	

Följande avsnitt avser att presentera en sammanfattning av de avgränsningar som görs i 
Uppgiftspreciseringen och Metoden. En mer detaljerad beskrivning och motivering av avgränsningarna 
återfinns löpande i avsnitt 4 och avsnitt 5. 

Studiens syfte behandlar automationslösningar för högintensivt styckplock utan att specificera vilken 
logistikfunktion som behandlas. Studien avgränsas att endast studera automatisering av 
orderplocksfunktionen och modellen utformas därav att endast hantera sådan automatisering.  

En automatisering medför ofta att WMS-systemet behöver förändras eftersom det maskinella systemet 
behöver stöd av ett mjukvarusystem. Nödvändiga förändringar av WMS-systemet i samband med 
automatiseringen har avgränsats från denna studie.  
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Syftet är utformat att endast studera det högintensiva styckplocket vilket innebär att övrig typ av 
hantering inte är inkluderat i studien. Företag som även har butiksplock utöver det högintensiva 
styckplocket bör komplettera resultatet från modellen med en kompletterande analys för butiksdelen. 
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6 Modellering	av	Teoretisk	Modell		

Följande avsnitt avser att besvara Huvudfråga A: Hur bör den teoretiska modellen utformas utifrån 
befintlig teori? Avsnittet utformas med utgångspunkt att besvara de frågor som presenteras i Tabell 3 
med användande av de metoder presenterat i Figur 26 där diskussioner utförs med sin grund i teori 
från Kapitel 3.Teoretisk referensram.  

 

Figur 26 Avsnittet avser att utforma den teoretiska modellen. Figuren representerar studiens övergripliga tillvägagångsätt 
samt illustrering av var studien befinner sig. Dessutom presenteras åter avsnittets tillvägagångsätt. 

Samtlig data presenterad i avsnittet är insamlad genom en fördjupad litteraturstudie med vardera 
underfråga i åtanke. Den insamlade data återfinns i Avsnitt 3.Teoretisk referensram. Avsnittet avser att 
bearbeta och analysera den insamlade data efter dess relevans för studien. Ingående metod återfinns i 
Avsnitt 5.4. 

Tabell 3 Sammanställning av de frågor som Modellering av teoretiska modell avser att besvara 

A: Hur bör den teoretiska modellen utformas utifrån befintlig teori? 

 1. Vilka logistiska aktiviteter inkluderas i den teoretiska modellen? 

  1.1 Hur ser ett representativt lager ut vid högintensivt styckplock enligt 
befintlig teori? 

  1.2 Vilka aktiviteter påverkas av en automatisering? 

 2. Vilka metoder är lämpliga för att avgöra automationslösningarnas 
lönsamhet i förhållande till varandra och till nuläget? 

6.1 Representativt	lager	

Följande avsnitt avser att besvara delfråga 1.Vilka logistiska aktiviteter inkluderas i den teoretiska 
modellen? i syfte att specificera flödet inom det studerade system som presenterades i 4.2. 
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Det generella flödet som Mulcahy & Sydow (2008) presenterar, illustrerat i Figur 27 nedan, behöver 
vid skapandet av den teoretiska modellen anpassas till ett generellt flöde för ett lager med högintensivt 
styckplock. Dessutom bör systemgränser identifieras baserat på vilka delar av flödet som påverkas vid 
en automatisering. Därav diskuteras generella logistiska flöden för högintensivt styckplock med sin 
grund i teori presenterat i avsnitt 3.7. En mer ingående presentation av teorin återfinns i avsnittet.  

 

Figur 27. Generell beskrivning av flödet genom ett lager 

I avsnitt 4.2 specificerades att studerade automationslösningar endast skulle inkludera automatisering 
av orderplocksfunktionen vilket innebär att plockningen utgör en central del i studiens modell. 
Oskarsson et al (2014) presenterar två olika kategorier av plockmetoder; Plockaren-till-Godset och 
Godset-till-Plockaren och som beskrivet i avsnitt 3.3 finns det automationslösningar inom båda 
kategorierna.  

Automationslösningar som avser Godset-till-Plockaren system inkluderar ofta en förändring av 
lagringen (Richards, 2014; Fiveash, 2016) och påverkar därmed dessutom aktiviteterna för Inlagring, 
Lagring i buffert, Påfyllning till plockplats sam Lagring i Plockplats i Figur 27. Därav är dessa 
intressanta att inkludera i modellen.  

En automatisering av plockfunktionen kan påverka närliggande aktiviteter eftersom aktiviteternas 
processer kan förflyttas, reduceras eller utökas. I närmat anslutning till de aktiviteter som beskrivs i 
avsnittet ovan ligger Godsmottagning och Packning på varsin idag om flödet. Godsmottagningen tillhör 
det ingående flödet, tillsammans med Inlagring och Buffert, och kan bestå av aktiviteter som påverkas 
av en automatisering. Liknande för Packningen som tillhör det utgående flödet, tillsammans med 
plockningsfunktionen, som också kan påverkas av en automatisering av orderplocksfunktionen. 
Godsmottagning och Packning inkluderas därav i den teoretiska modellen som studerade aktiviteter.  

I Figur 27 illustreras ett mellanflöde från Plockning direkt till Lastning. Enligt McCurry (2015) måste, 
vid högintensivt styckpock, styckhanterade produkter plockas, packas och skeppas i stora mängder och 
små paket vilket betonar vikten av en packningsfunktion för en sådan verksamhet. Därav exkluderas ett 
sådant mellanflöde från modellen.  

Flödet i Figur 27 inleds med en ankomstfunktion och avslutas med Lastning och Skeppning. Dessa 
aktiviteter är nödvändiga för de flesta logistikverksamheter men exkluderas från modellen då de inte 
påverkas av en automatisering av orderplocksfunktionen.  

Det resulterande flödet för generella aktiviteter på ett lager med högintensivt styckplock som används i 
studien presenteras i Figur 28 nedan.  
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Figur 28. Flöde Teoretisk Modell 

Enligt Mulcahy & Sydow (2008) tillkommer, utöver de aktiviteter som presenteras i Figur 27 även 
hantering av produkter som ej är i säsong, hantering av SKU:er med bäst-före-datum samt 
värdeadderande logistik som kan påverkas av en automatisering, Dessa aktiviteter är anpassade efter 
produkter och verksamhet vilket innebär att de är svåra att placera i ett generellt flöde. Dessa placeras 
därav i en egen kategori av aktiviteter som i den teoretiska modellen kallas för Företagsunika 
aktiviteter. 

6.2 Lönsamhetsbedömning	

Avsnittet avser att besvara delfråga 2. Vilka metoder är lämpliga för att avgöra 
automationslösningarnas lönsamhet i förhållande till varandra och till nuläget? 

Modellen som studien ämnar att skapa ska jämföra logistiska automationslösningar efter dess 
lönsamhet. Modellen ska generera ett beslutsunderlag vid beaktande att ersätta nuvarande 
logistiksystem med en automationslösning. Det innebär att modellen ska vara fungerande vid ett 
logistiskt förändringsarbete. Vid logistiskt förändringsarbete menar Oskarsson et al. (2013) att det finns 
sju steg att ta: klargöra förutsättningarna, beskriva och analysera nuläget, föreslå̊ alternativa 
lösningar, jämföra nuläget med alternativa förslag, välja en lösning, genomföra förändringen och följa 
upp resultatet.  

Eftersom Oskarsson et al.s (2013) tillvägagångssätt avser att välja, implementera och följa upp en 
lösning lämpar sig metoden inte för studiens modell i sin helhet. Modellen som skapas i studien ska 
endast generera ett beslutsunderlag, vilket innebär att beslutet sedan ska tas av användaren. Däremot är 
det relevant att utföra stegen beskriva och analysera nuläget, föreslå̊ alternativa lösningar, jämföra 
nuläget med alternativa förslag för att kunna utföra en grundad jämförelse mellan olika alternativ och 
dess lönsamhet både i förhållande till varandra och till nuläget. Det gör att den teoretiska modellen utgör 
en sekvensering av dessa tre steg, se Figur 29, där samtliga lönsamhetsbedömningsmetoder och 
variabler presenterat nedan framtas för både nuläget och de alternativa lösningarna för att sedan kunna 
jämföras med varandra.  

 

Figur 29: Sekvenseringen för den teoretiska modellen 

Nuläge Alternativa	
lösningar

Jämförelse	
nuläge	och	
alternativa	
lösningar
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Nedan följer en diskussion kring metoder och variabler som krävs och inkluderas i modellen för att 
kunna utföra en grundad lönsamhetsbedömning.  

6.2.1 Kapacitetskrav 

Enligt Naish & Baker (2004) är det första steget vid beaktande av automatisering att bestämma 
omfattningen av hur mycket som ska automatiseras baserat på företagets behov och mål. För att veta 
vilka typer av automationslösningar som är lämpliga för verksamheten är det viktigt för användbarheten 
att fastställa och beskriva verksamhetens krav (Frohm, et al., 2008) Vid högintensivt styckplock krävs 
en stor mängd plock för att tillfredsställa de ordrar som kommer in till verksamheten. Vid en automation 
är det därför logiskt att endast studera lösningar som säkerställer att den mängd plock som sker i nuläget 
även kan utföras efter en automatisering. Därmed behöver lösningarna uppfylla en viss plockkapacitet.  

Vid ’godset till plockaren’-system behöver alla produkter lagras in i automationslösningen vilket 
innebär att antal SKU per lagerplats är en begränsande faktor. En automationslösning måste därför 
uppfylla de kapacitetskrav som finns i förhållande till mängden produkter som ska lagras i 
automationslösningen. Därmed måste en automationslösning uppfylla en viss lagerkapacitet för att vara 
aktuell för implementation.  

6.2.2 Investeringsbedömning 

Följande avsnitt diskuterar investeringsbedömning och kalkylering och grundar sig främst på teori 
presenterat i avsnitt 3.5. Diskussionen kompletteras även med teori från avsnitt 3.6. En mer ingående 
presentation av teorin återfinns i de nämnda avsnitten. 

När en investeringsbedömning ska utföras delas den upp i en kvantitativ del och en kvalitativ del. Båda 
aspekterna är viktig att ta i beaktande när en investeringsbedömning ska utföras. Nedan presenteras en 
diskussion kring vilka kvantitativa och kvalitativa faktorer som inkluderas i den teoretiska modellen. 

Kvalitativa	faktorer	

Den kvalitativa delen i en investeringsbedömning avser investeringens konsekvenser som inte på ett 
entydigt sätt kan omvandlas till kostnader i kronor (Hallgren, 2002; Ohlsson, 2016). Eftersom 
leveransservice har indirekta effekter på lönsamheten vid en automatisering, men inte kan omvandlas 
till kostnader i kronor på ett entydigt sett, är det en kvalitativ faktor. Leveransservice syftar till att 
tillfredsställa kunden och är en viktig komponent i alla företag, speciellt inom e-handeln på grund av 
de höga krav som kunderna ställer. Oskarsson et al. (2013) och Lumsden (2006) delar upp 
leveransservicebegreppet i sex element:  

• Ledtid 
• Flexibilitet 
• Leveranssäkerhet 
• Leveranspålitlighet   
• Lagertillgänglighet 
• Information. 

Enligt Naish & Baker (2004) är tid en stor faktor i beslutsprocessen vid en automatisering, både i form 
av ledtid och flexibilitet till en förändrad marknad. Därav är det viktigt att utvärdera ett 
automatiseringsbeslut efter dess förmåga att stödja sena ordrar och underlätta kundanpassning. Av 
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denna anledning inkluderas ledtid och flexibilitet som två kvalitativa faktorer i den teoretiska modellen. 
Den ledtid som är intressant att studera i modellen är ledtiden inom det studerade systemet i Avsnitt 
4.2. Ledtiden börjar därav när material anländer till anläggningen och slutar materialet lämnar 
anläggningen. 

Flexibilitet kan ha flera dimensioner att ta hänsyn till. Delvis är det viktigt med flexibilitet till en 
förändrad marknad (Naish & Baker, 2004) eftersom mycket förändringar sker på marknaden vilket 
stället krav på företagen att kunna anpassa sig (O'Reilly, 2013). För att kunna anpassa sig efter en 
förändrad marknad på sikt är det viktigt att kunna skala upp sin verksamhet. Långsiktig uppskalning är 
därför en flexibilitetsdimension som inkluderas i modellen. Även kortsiktiga förändringar i form av 
säsongsvariation är viktig att ta hänsyn till då marknaden inom e-handel sätter höga krav på att snabbt 
kunna expandera och öka kapacitet efter efterfrågan (O'Reilly, 2013). Det innebär att säsongsvariation 
även inkluderas i modellen som en flexibilitetsdimension.  

Enligt Naish & Baker (2004) bör automationen utvärderas efter dess förmåga att stödja sena ordrar och 
underlätta kundanpassningen och därför inkluderas även hantering utanför ordinarieflöde som den 
tredje flexibilitetsdimensionen. Eftersom automatiserade system kan vara väldigt flexibla inom vissa 
parametrar, men ofta inte alls utanför dem (Naich & Baker, 2004) är det även intressant att studera 
anpassningsbarheten i systemet till ett annorlunda sortiment. Sortiment är därför den sista 
flexibilitetsdimensionen som inkluderas i den teoretiska modellen  

Leveranssäkerhet, leveranspålitlighet och lagertillgänglighet kan samtliga sammanfogas till ett element, 
leveransprecision, som avser att en perfekt order levereras till kunden. Med en perfekt order menas att 
rätt vara måste levereras till rätt plats vid rätt tid samt i ett defektfritt tillstånd. (Coyle, et al., 2012) 
Leveransprecision är ett viktigt nyckeltal då det både påverkar kundnöjdhet och ger ett mått på hur bra 
ordhanteringsprocessen är (Coyle, et al., 2012). Eftersom en automatisering innebär en förändring i 
plockprocessen så påverkas både orderhanteringsprocessen och kundnöjdheten av en sådan förändring. 
Leveransprecision är därför en viktig kvalitativ faktor att ta hänsyn till och inkluderas därav i den 
teoretiska modellen. Dock studeras endast faktorerna rättplock i rätt tid då produktkvaliteten mellan 
lösningarna inte påverkas av en automatisering. Det eftersom defekta produkter identifieras i och med 
styckhanteringen och därför sällan skickas därför till kund oavsett lösning. 

När det kommer till informationsbytet med kund innebär en automatisering stor potential för förbättring 
eftersom en bättre kontroll över verksamheten erhålls. Det gör att snabbare information om felsaldo och 
tomma hyllplatser går att erhålla vilket gör att denna information snabbare kan delas med kunden. 
Därför inkluderas informationsbyte med kund med i den teoretiska modellen. Oskarsson et al. (2013) 
presenterar lagersaldo, förväntad ledtid och möjlighet att följa ordern under transporten som exempel 
på den typ av information som kunden kan tänkas vilja ha. 

Utöver leveransserviceelementen finns det ett antal andra kvalitativa faktorer som bör studeras innan 
en investering görs. Enligt Hallgren (2002) och Ohlsson (2016) är kvalitativa faktorer ofta kopplade till 
risker och konsekvenser vid en misslyckad investering samt konkurrens- och marknadsmässiga 
konsekvenser. Det finns ofta stora risker kopplade till investeringar med hög kapitalinsats och längre 
återbetalningstid eftersom ett misslyckande ofta innebär stora ekonomiska och strategiska konsekvenser 
för ett företag. En automatisering innebär ofta en hög kapitalinvestering och därav är investeringsrisk 
en kvalitativ faktor som inkluderas i den teoretiska modellen.  
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Beslutet att automatisera är ofta ett strategiskt beslut som har en långsiktig påverkan på verksamheten 
(Baker & Halim, 2007). Eftersom automatiseringsbeslutet är strategiskt är det viktigt att inkludera 
omgivningsfaktorer som kan påverka företaget. Därav inkluderas konkurrensfördelar som innefattas av 
ökning av marknadsfördelar. 

En automationslösning påverkar även företagets personal- och kompetensförsörjning. Baker & Halim 
(2007) menar att en grundläggande motivering för automatiserade lager är behovet att minska antalet 
anställda, ett resultat av att arbetsproduktiviteten ökar kraftigt i förhållande till manuellt arbete. En 
nedskärning i personal kan dock resultera i att organisationen förlorar värdefull kunskap och kompetens, 
något som kan leda till stora indirekta kostnader (Mitchell, et al., 2001) En automatisering innebär även 
introducerandet av ny teknik som förändrar kompetensbehovet, där behov för nya tekniker eller 
liknande skapas (Svenskt näringsliv, 2016). Det innebär att det finns en risk att den kompetents som 
krävs för att hantera automationslösningar inte finns tillgänglig, en risk som är större för företag som är 
lokaliserade i mindre orter (Ivarsson, 2017). Därav inkluderas personal- och kompetensförsörjning som 
en kvalitativ faktor i den teoretiska modellen. 

Sammanfattningsvis inkluderas följande kvalitativa faktorer i den teoretiska modellen: 

• Ledtid  
• Flexibilitet 

o Hantering utanför ordinarie flöde 
o Sortiment  
o Säsongsvariationer  
o Långsiktig uppskalning 

• Leveransprecision  
• Informationsbyte med kund 
• Investeringsrisk 
• Konkurrensfördelar 
• Personal- och kompetensförsörjning 

Kvantitativa	faktorer		

Den kvantitativa aspekten består ofta av data som överförs till ekonomiska värden, vilket kan uppnås 
med hjälp av olika typer av investeringskalkyler som beslutsunderlag. Investeringskalkylerna syftar till 
att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av olika investeringsalternativ. (Hallgren, 2002) I denna 
studie avser investeringsalternativen olika typer av automationslösningar, något som måste tas i 
beaktande när lämpliga investeringsmetoder väljs för den teoretiska modellen. De vanligaste metoderna 
för investeringskalkyler är:  

• Pay-back-metoden 
• Nuvärdesmetoden  
• Annuitetsmetoden  
• Internräntemetoden 

Enligt Hallgren (2002) är den vanligaste kvantitativa metoden vid ekonomisk utvärdering av 
investeringar pay-back-metoden. Metoden är enkel och beräknar återbetalningstiden för investeringen. 
(Hallgren, 2002) Lönsamheten i metoden kan indirekt bedömas som bättre för ett alternativ med kort 
återbetalningstid än hos ett alternativ med lång återbetalningstid (Ohlsson, 2016). Eftersom en 
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investering i en automatisering ofta innebär en hög grundinvestering kan det ta lång tid innan 
investeringen blir lönsam, något som avskräcker många företag från att automatisera sina lager (Naish 
& Baker, 2004). Pay-back-metoden är därav intressant att inkludera i modellen för att visa på konkreta 
återbetalningstider för olika automatiseringslösningar. Metoden inkluderas därför i den teoretiska 
modellen och beräknas enligt Ekvation (1) nedan. 

!"#$%&$'()*("&$+
Å"-&+	&$/(*0-$&$+)ö'(")23**

= Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑	𝑖	å𝑟  (1) 

Pay-back-metoden är enligt Ohlsson (2016) likviditetsinriktad snarare än lönsamhetsinriktad. Eftersom 
studiens modell avser att generera ett beslutsunderlag i val av en lönsam automationslösning är det 
betydande att investeringskalkylen ska vara lönsamhetsinriktad. Därför kompletteras Pay-back-
metoden med en lönsamhetsinriktad kalkyl. Enligt Ohlsson (2016) är nuvärdesmetoden, 
annuitetsmetoden och internräntemetoden vanliga lönsamhetsinriktade kalkyler.  

Nuvärdesmetoden erhåller många fördelar som saknas i Pay-back-metoden eftersom nuvärdesmetoden 
tar hänsyn till kalkylränta och betalningar under investeringens hela livslängd. Därav bedöms den ofta 
som den mest heltäckande metoden för investeringskalkyler. (Ohlsson, 2016) Dock går det inte att 
jämför resultatet av flera alternativ med olika livslängder vid användandet av nuvärdesmetoden. Studien 
avser att jämföra flertalet automationslösningar vars livslängd kan variera. Nuvärdesmetoden är därav 
inte en lämplig kalkyleringsmetod för studiens modell och metoden förkastas. 

Annuitetsmetoden påminner om nuvärdesmetoden men tar hänsyn till projekt med olika ekonomiska 
livslängder. Medan nuvärdesmetoden anger hur lönsam en investering är i dagsläget så anger 
annuitetsmetoden istället hur lönsam en investering är per år. (Karlsson, 1999)  Det innebär att 
annuitetsmetoden är passande för studiens modell då den möjliggör jämförelser mellan olika 
automationslösningar med olika livslängder. Metoden är även lämplig vid investeringar då en befintlig 
resurs byts ut mot en ny eftersom det då är av stort intresse att analysera årliga kostnader (Ohlsson, 
2016), något som är av relevans för studien eftersom automatiseringslösningarna avser att ersätta 
befintliga metoder för lagring och plock. Annuitetsmetoden inkluderas i modellen och beräknas enligt 
Ekvation (3) nedan. 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 − 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡	𝑎𝑣	𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = 𝐹ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 
(3)  

Internräntemetoden är enligt Bergknut et al. (1993) olämplig vid val mellan två eller flera projekt med 
varierande livslängd utan ska främst användas för att bedöma om en enskild investering är lönsam. 
Eftersom flera olika automationslösningar med olika livslängd ska jämföras i modellen förkastas denna 
metod från modellen.  

6.2.3 Årlig inbetalningsöverskott 

Följande avsnitt diskuterar årlig inbetalningsöverskott kopplat till totalkostnad och grundar sig främst 
på teori presenterat i avsnitt 3.6. En mer ingående presentation av teorin återfinns i det nämnda avsnittet. 

Både pay-back-metoden och annuitetsmetoden är inkluderade i den teoretiska modellen och kräver 
variabeln årlig inbetalningsöverskott för att kunna användas. För att ta fram årlig inbetalningsöverskott 
subtraheras årlig utbetalning från årlig inbetalning enligt Ekvation (5) nedan. 
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Å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 − Å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑢𝑡𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔  (5) 

För att beräkna årlig utbetalning för de olika investeringsalternativen används totalkostnadsmodellen. 
Modellen används för att beräkna kostnader i nuläget som sedan kan jämföras med olika 
automationslösningars kostnader. Genom att sedan subtrahera kostnaderna för den alternativa lösningen 
med nuläget erhålls det årliga inbetalningsöverskottet. Totalkostnadsmodellen delas enligt Oskarsson 
et al. (2013) upp i följande kostnadsposter och tas fram för nuläge och samtliga alternativa lösningar:  

• Lagerföringskostnader 
  - Kapitalbindningskostnad 
  - Riskkostnad 

• Lagerhållningskostnad 
  - Inlagring 
  - Utlagring 
  - Personalkostnad 
  - Lokalkostnad 
  - Maskinkostnad 

• Transportkostnader 
  - Interna transporter 
  - Externa transporter 

• Administrativa kostnader 
  - Ordermottagning 
  - Orderbehandling 
  - Planering 

• Övriga logistikkostnader 

Vissa poster som presenteras ovan förändras inte av en automatisering. Eftersom de oförändrade 
posterna resulterar i samma kostnader oavsett investeringsalternativ är det endast intressant att studera 
posterna som påverkas av de olika alternativen. Nedan gås varje post igenom med en diskussion kring 
posternas inkluderande i den teoretiska modellen. 

Lagerföringskostnad	

Som presenterat ovan består lagerföringskostnader av kostnader relaterat till kapitalbildning och risk. 
Både omsättningslagret och säkerhetslagret är kostnader som uppkommer på grund av 
kapitalbindningskostnader. Vid en automatisering är inte syftet att förändra lagrets innehåll utan snarare 
ersätta nuvarande hantering med en förbättrad hanteringsprocess. En sådan förändring har därmed ingen 
direkt påverkan på lagernivåerna för varken säkerhetslagret eller omsättningslagret.  

Riskkostnader är relaterade till inkurans, kassation och svinn och har en stark korrelation till 
lagernivåerna. Eftersom lagernivåerna antas vara oförändrade vid en automatisering är därmed även 
riskkostnaderna det. Därav inkluderas inte riskkostnader i den teoretiska modellen.   

Lagerhållningskostnad	

Lagerhållningskostnader delas upp i kostnader som uppstår i samband med inlagring, fasta kostnader 
som uppkommer av att lagerhålla samt kostnader relaterat till det utgående flödet. I kostnadsposten 
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ingår även kostnader för maskiner och tillbehör. (Oskarsson, et al., 2013) Samtliga aktiviteter ingår i 
det studerade systemet och har en direkt påverkan vid en automatisering.  

Personalkostnaden påverkas eftersom plockningsaktiviteten effektiviseras vid en automatisering av 
orderplocksfunktionen vilket leder till snabbare hantering. Kostnader kopplade till maskiner förändras 
också eftersom en automatisering innebär att fler maskiner kan introduceras in i lagret vilket bland annat 
påverkar underhållskostnaderna. Lokalkostnadens påverkan är individuell och beror på vilken 
automationslösning som implementeras. En större robotlösning kan innebära att lokalen måste bytas ut 
eller utvidgas vilket påverkar lokalkostnaderna. För mindre automatiseringar kan dock kostnadsposten 
stå oförändrad. Eftersom lokalkostnaderna har möjlighet till att påverkas inkluderas den i modellen. 
Ovan innebär att hela lagerhållningsposten inkluderas i den teoretiska modellen.  

Transportkostnader	

Transportkostnader avser de kostnader som uppkommer i samband med externa samt interna transporter 
till och från företaget samt inom företagets olika lokaler. (Oskarsson, et al., 2013) Eftersom studiens 
syfte är att ta fram en modell för automationslösningar på lager placeras de delar av materialflödet som 
ligger utanför lagret även utanför det studerade systemet. Det innebär att det studerade systemet, med 
hänsyn till det fysiska materialflödet, startar när materialet anländer till anläggningen och slutar när det 
lämnar anläggningen för att skeppas till kund. Externa transporter hamnar därför utanför det studerade 
systemet och exkluderas som kostnadspost från modellen. Interna transporter exkluderas också från 
modellen eftersom det studerade systemet förutsätter att endast aktiviteterna i en lageranläggning 
studeras. Det innebära att kostnadsposten transportkostnader inte inkluderas i den teoretiska modellen.   

Administrativa	kostnader	

Administrativa kostnader avser kostnader tillhörande logistikadministration som exempelvis 
ordermottagning, orderbehandling och planering (Oskarsson, et al., 2013). Eftersom den administrativa 
delen av orderhanteringen inte är en del av studiens omfång exkluderas de administrativa kostnaderna 
från den teoretiska modellen.  

Övriga	kostnader	

I övriga kostnader placeras relevanta kostnader för det specifika fallet men som inte ingår i resterande 
kostnadsposter (Oskarsson, et al., 2013). Följande post inkluderas och under den placeras kostnader 
som inte passar i övriga inkluderade kostnadsposter.  

Inkluderade	kostnadsposter	

Sammanfattningsvis inkluderas följande kostnadsposter av totalkostnadsmodellen i den teoretiska 
modellen: 

• Lagerhållningskostnader 
o Inlagring 
o Plockning 
o Personalkostnad 
o Lokalkostnad 
o Maskinkostnad 

• Övriga kostnader 
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6.3 Utformning	av	den	teoretiska	modellen	

Följande avsnitt avser att sammanbinda slutsatserna framtagna i avsnitt 6.1 och 6.2 i syfte att utforma 
den teoretiska modellen och därmed besvara Huvudfråga A: Hur bör den teoretiska modellen utformas 
utifrån befintlig teori? En reflektion utförs även kring vilka variabler som krävs för att använda 
modellen samt hur varje inkluderad faktor ska hanteras.  

Det fysiska system som studeras i modellen presenteras i avsnitt 6.1 och illustreras i Figur 30 nedan. 
Aktiviteterna är Inlagring, Påfyllning, Plockning och Packning. Utöver aktiviteterna i figuren inkluderas 
även Företagsunika aktiviteter. 

 

Figur 30. Flöde för jämförelse i Teoretisk modell 

Ovanstående system utvärderas i tre sekvenser; Nuläge, Alternativa lösningar samt Jämförelse nuläge 
och alternativa lösningar, se Figur 31. De alternativa lösningarna utgör olika studerade 
automationslösningar för plockningsfunktionen.  

 

Figur 31: Sekvenseringen för den teoretiska modellen 

I avsnitt 6.2.2 presenteras investeringsbedömning som en metod för att jämföra olika alternativ i 
modellen. Automationslösningarna har dock vissa kapacitetskrav som de måste klara av och de måste 
identifieras innan lösningen är aktuell för en bedömning. Därav gås de igenom nedan. Vid en 
investeringsbedömning undersöks både kvalitativa och kvantitativa faktorer som därefter presenteras 
med hänsyn till vilken information som behöver samlas in för att faktorerna ska kunna bedömas.  

6.3.1 Kapacitetskrav 

De kapacitetskrav som inkluderas i modellen är plockkapacitet och lagerkapacitet. Kapacitetskraven är 
första steget i att avgöra om en automationslösning är lämplig och utgår från de behov ett företag har 
när automationslösningen planeras att tas i drift. Därmed måste prognoser kring tillväxt användas när 
plock- och lagerkapacitet beräknas. Om en lösning inte uppfyller plockkapaciteteten eller 
lagerkapaciteten förkastas den. Nedan följer en beskrivning och diskussion för vardera av dessa två 

Nuläge Alternativa	
lösningar

Jämförelse	
nuläge	och	
alternativa	
lösningar
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faktorer kring hur de hanteras i den teoretiska modellen samt vilken information som krävs för att kunna 
utföra en bedömning.  

Plockkapacitet	

Plockkapaciteten avgörs i mängden plock som krävs för att tillfredsställa inkomna ordrar. Inkomna 
ordrar kan bestå av flera orderrader som samtliga måste plockas. För att erhålla en rättvis bild av den 
plockkapacitet som behövs ger därför inkomna orderrader en mer rättvis bild av plockkapaciteten än 
inkomna ordrar. Vid jämn efterfrågan kan en automationslösning dimensioneras mot medel av antal 
orderrader per dag och denna appliceras på modellen. Om efterfrågan är varierande kan nyckeltalet 
dock behöva modifieras och en högre kapacitet krävas för att företaget ska kunna tillgodose kundernas 
behov.   

Enligt O'Reilly (2013) är det viktigt att planera för tillväxt för att snabbt kunna expandera och öka 
kapacitet efter efterfrågan vid en automatisering. Därav måste automationslösningarna kunna hantera 
kortsiktiga och långsiktiga förändringar i kapacitetskraven. Långsiktiga förändringar behandlas i avsnitt 
6.2.2 och betraktas inte som ett kapacitetskrav i studien utan som en flexibilitetsfaktor i långsiktig 
uppskalning. Kortsiktiga förändringar ställer krav på hur automationslösningen fungerar utan 
modifikationer eller utökningar vilket gör att en automationslösning även måste klara av att hantera 
plötsliga efterfrågetoppar. Antal orderrader per dag behöver därmed identifieras i nuläget och för 
samtliga automationslösningar, både i form av medel- och maxefterfrågan. Därav är ett nyckeltal för att 
bestämma kapaciteten: 

• Antal orderrader per dag (st) (Medel, Max)  

Lagerkapacitet	

Lagerkapacitet avgörs av mängden artikelnummer som verksamheten har eftersom varje sådan behöver 
minst en egen lagerplats. För att beräkna det totala behovet av lagerplatser krävs information om  hur 
många lagerplatser varje artikelnummer har samt hur många olika artikelnummer som finns. Därav 
används nyckeltalet antal lagerplatser för att bedöma en lösnings lagerkapacitet och beräknas enligt 
Ekvation (6) nedan.   

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟	 𝑠𝑡 = V(%(-	-0+("W-0*)("
	0"*&2(-$#XX(" )*

	 ∗ 	𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑛𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟	(𝑠𝑡)  (6) 

Eftersom storleken på en lagerplats inte är konstant i alla lager påverkas lagerkapaciteten även av den 
totala volymen som kan lagras i ett lager. Lagerplatser som är av mindre storlek kan innebära att en 
SKU behöver göra anspråk på flera lagerplatser och innebär också en mindre total lagringsvolym än 
samma antal lagerplatser av större storlek. Baserat på lagerplatsens storleks påverkan på 
lagerkapaciteten används också total lagervolym för att bedöma en lösnings lagerkapacitet. Den totala 
lagervolymen beräknas enligt Ekvation (7) nedan. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚	 𝑚^ = 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑛𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟& ∗R$*0-	0"*&2(-$#XX("
&SN

𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑛𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟& ∗ 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟(𝑖𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑛𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟&)                      (7) 
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6.3.2 Kvalitativa faktorer 

De kvalitativa faktorerna som inkluderas i modellen är: Ledtid, Flexibilitet, Informationsbyte med kund, 
Leveransprecision, Investeringsrisk, Konkurrensfördelar, samt Personal- och kompetensförsörjning. 
Redan vid planering är det viktigt att bestämma de ”hårda” kraven samt de ”mjuka” kraven som kan 
utvärderas som trade-offs. 

Det finns enligt de Boer, et al. (2001) flertal olika modeller och metoder som kan användas som 
beslutsstöd när investeringar ska utföras. Brunelli (2015) kategoriserar dessa beslutsmetoder i tre 
huvudkategoreier; slumpmässig, intutionsbaserad och analytisk. En investering i en automatisonlösning 
innebär en hög kapitalinsats vilket innebär att komplexiteten i beslutsfattandet är hög. Det är därför inte 
lämpligt att utföra ett sådant beslut slumpmässigt eller intuitionsbaserat. Ett analytisk beslutsverktyg är 
därav av relevans för denna studie. Eftersom de kvalitativa faktorerna, tillskillnad från de kvantitativa 
faktorerna, inte kan kvantifieras i direkta kostnader är det intressant att använda sig av ett kvantitativt 
analytiskt beslutsverktyg som tar hänsyn till trade-off-faktorer samt prestationen inom varje kvalitativ 
faktor. AHP är den metod som tar hänsyn till dessa utan att bli för komplex för användaren och är därför 
den metod inkluderas i den teortiska modellen för att vädera de kvalitativa fakotrerna.  

Genom att tillämpa AHP-metoden och använda de kvalitativa faktorerna som dess huvudkriterier 
skapas i studiens modell förmågan att väga olika faktorer mot varandra utifrån hur viktiga de är för 
företaget som använder modellen. Huvudkriterierna viktas på en skala mellan 0-5 utifrån hur kritiska 
de är för verksamheten. Ett huvudkriterium som ges vikten noll bedöms som helt oviktigt för företaget 
och stryks från vidare analys.   

Inom varje huvudkriterium viktas alla underkriterium mot varandra utifrån hur kritiska de är för 
företaget som använder modellen. De olika automationslösningarna och nuläget jämförs sedan parvis 
inom varje underkriterium och en bedömning över lösningarnas prestation inom de kvalitativa 
faktorerna fås. Bedömning av varje alternativs prestation inom varje underkriterium görs genom att 
först gradera alternativets förmåga inom underkriteriet på en skala bestående av väldigt låg, låg, medel, 
hög och väldigt hög. Sedan bedöms parvis hur varje alternativ förhåller sig till varandra inom varje 
underkriterium utifrån dess individuella bedömning.  

Saaty (199) och Salo & Hämäläinen (1993 i Brunelli (2015)) presenterar olika skalor för viktning inom 
AHP, där båda går från 1-9 men stegen i den senare är framtagna utifrån beteendeforskning. Båda 
presenteras i Tabell 4 nedan.  

Tabell 4. Skalor för AHP vid parvis bedömning av alternativ 

 Saatys Skala Salo & Hämäläinens Skala 
Likgiltighet  1 1 
 2 1,22 
Måttlig preferens 3 1,5 
 4 1,86 
Stark preferens  5 2,33 
 6 3 
Väldigt stark preferens  7 4 
 8 5,67 
Extrem preferens  9 9 
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Under studien används Salo & Hämäläinens skala eftersom den grundar sig på beteendeforskning och 
är därav mer efterforskad än Saatys skala. Det innebär att det finns större belägg som visar på att Salo 
& Hämäläinens skala ger ett mer korrekt resultat.  

Tabell 5 illustrerar vilket betyg enligt Salo & Hämäläniens skala som ges när ett alternativ med vertikalt 
betyg jämförs med ett alternativ med horisontellt betyg. Eftersom skalan för den individuella 
bedömningen av alternativens förmåga inom varje underkriterium endast består av fem steg tas i 
Tabellen hänsyn till mellanstegen vilket innebär att mer en ett betyg kan vara möjligt vid varje 
bedömning. Valet av betyg vid varje parvis bedömning väljs utav det utförande företaget. 
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Tabell 5. Betyg när alternativ med vertikalt betyg jämförs med alternativ med hortisontellt betyg i AHP-modellen 

Betyg när 
alternativ med 
vertikalt betyg 
jämförs med 
alternativ med 
horisontellt 
betyg 

Väldigt hög Hög Medel Låg Väldigt 
låg 

Väldigt hög 

 

1 1,22 1,5 1,86 2,33 3 4 5,67 9 

1/1,22 1 1,22 1,5 1,86 2,33 3 4 5,67 

Hög 

 

1/1,5 1/1,22 1 1,22 1,5 1,86 2,33 3 4 

1/1,86 1/1,5 1/1,22 1 1,22 1,5 1,86 2,33 3 

Medel 

 

1/2,33 1/1,86 1/1,5 1/1,22 1 1,22 1,5 1,86 2,33 

1/3 1/2,33 1/1,86 1/1,5 1/1,22 1 1,22 1,5 1,86 

Låg 

 

1/4 1/3 1/2,33 1/1,86 1/1,5 1/1,22 1 1,22 1,5 

1/5,67 1/4 1/3 1/2,33 1/1,86 1/1,5 1/1,22 1 1,22 

Väldigt låg 1/9 1/5,67 1/4 1/3 1/2,33 1/1,86 1/1,5 1/1,22 1 

 
Efter att samtliga huvudkriterier har granskats kan en kvalitativ helhetsbedömning göras för de olika 
alternativen genom att bedömningarna inom varje huvudkriterium multipliceras med kriteriets 
normerade viktning och sedan adderas. Vid logistiska förändringar krävs enligt Oskarsson et al. (2013) 
att både nuläge och alternativa lösningar studeras vilket innebär att information om kvantitativa 
faktorerna ovan bör samlas in för både nuläget och de olika automationslösningarna. Nedan följer en 
beskrivning och diskussion kring varje huvudkriterium, vilka underkriterium de består av, hur dessa ska 
hanteras i den teoretiska modellen samt vilken information som krävs för att kunna göra en bedömning.  

Ledtid		

Ledtiden behandlas genom att ledtidsanalyser utförs och därmed kan en jämförelse över hur ledtiden 
förändras vid användandet av olika automationslösningar göras. I analysen består, som beskrivet i 
avsnitt 3.8.1 ofta en stor del av ledtiden av passiv tid och det är därför även intressant att jämföra hur 
förhållandet mellan passiv och aktiv tid samt total tid förändras vid införandet av olika 
automationslösningar. Därmed bedöms Huvudkriteriet Ledtid genom underkriteriet Förmåga att 
reducera ledtiden.  

Utifrån flödet i Figur 30 utläses att materialet som flödar genom den teoretiska modellen kan ta två 
olika vägar från inlagring till plockplats vilket innebär att olika ledtider kan förekomma. Därmed 
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behöver flödet delas upp i olika delar för att en komplett analys ska kunna göras. Ett flöde som går från 
inflödet, direkt till plockplatsen och sedan till plockningen och ett andra flöde som går från inlagring, 
via buffert och påfyllning innan plockplats och plockning. 

För att kunna genomföra en ledtidsanalys över nuläget krävs att information om vilka moment som 
ingår i de olika aktiviteterna i flödet samt hur lång tid de tar. När automationslösningarna introduceras 
i systemet kan flödet mellan inlagring och plockning förändras vilket innebär att ett flöde för varje 
potentiell automationslösning identifieras. För varje förväntat flöde krävs sedan förväntade ledtider för 
att en jämförelse mellan de olika alternativen ska vara möjlig.  

Flexibilitet 

Som tidigare beskrivet behöver fyra dimensioner av flexibilitet tas i beaktan när flexibiliteten hos olika 
automationslösningar ska bedömas. Dessa är hantering utanför ordinarie flöde, sortiment, 
säsongsvariation och långsiktig uppskalning och står till grund för underkriterierna inom huvudkriteriet 
flexibilitet.  

Eftersom de fyra underkriterierna kan bedömas utifrån flera olika delar delas de upp i ytterligare en 
lägre nivå av underkriterier. Detta för att den typ av flexibilitet som är viktig för det utförande företaget 
ska kunna bedömas och prioriteras.  

Flexibilitet inom hantering utanför ordinarie flöde bedömer automationslösningarnas förmåga att 
plocka en eller flera produkter ur systemet som inte är del av den planerade plockningen. Denna typ av 
plock kan till exempel ske om ett företag väljer att med kort varsel prioritera enstaka ordrar eller behöver 
plocka fram produkter för att genomföra kontroller eller svara på kundfrågor. Eftersom de 
automationslösningar som studien behandlar endast involverar plockningen är anledningen till varför 
en produkt behöver plockas utanför systemet inte avgörande utan endast förmågan att plocka en produkt 
utanför ordinarie flöde är intressant. Utifrån ovan används förmågan att plocka en produkt utanför 
ordinarie flöde som det enda underkriteriet i denna kategori.  

Flexibilitet gällande sortiment syftar till hur anpassningsbart systemet är till om företaget skulle ta in 
ett sortiment som ställer andra krav på lagring och hantering. För att bedöma flexibiliteten bör det 
undersökas om en lösning kan fungera för andra potentiella krav som kan finnas för andra typer av 
produkter och hur enkelt en anpassning av systemet skulle vara att genomföra. Som underkriterier 
används förmåga att anpassa lager mot annan typ av sortiment och förmåga att anpassa hantering mot 
annan typ av sortiment.  

Kriteriet säsongsvariation delas upp i underkriterierna förmåga att anpassa sig i säsongsvariation i 
produkter, som innefattar hur väl lösningarna klarar av att hantera produkter som endast efterfrågas 
under vissa delar av året, och förmåga att anpassa sig mot säsongsvariation i volym, som innefattar 
förmågan att kortsiktigt skala upp verksamheten för att kunna möta efterfrågetoppar som uppkommer 
säsongsvis.  

En automationslösning bör inte bara vara tillräcklig för att klara av den omsättning som en verksamhet 
har i samband med installation utan även framtidsperspektiv bör tas i beaktan vid valet. Därför krävs 
en undersökning över hur flexibla lösningarna är gällande uppskalning vid förändrad efterfrågan på 
lång sikt. Det innebär förmågan att öka kapacitet behöver undersökas som en del av framtagandet av 
lösningarnas flexibilitet. Vid långsiktig uppskalning behöver automationslösningarnas förmåga att 
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skala upp lagerkapaciteten, plockkapaciteten och packkapaciteten undersökas för att en helhetsbild över 
huvudkriteriet ska kunna fås. Dessa används därför som underkriterier.  

Leveransprecision	 

I den teoretiska modellen definieras leveransprecision som andelen ordar som är rättplockade i rätt tid. 
Eftersom plockning och ledtid kan påverkas av de olika automationslösningarna är det relevant att 
undersöka hur leveransprecisionen påverkas. Bedömningen av huvudkriteriet Leveransprecision delas 
upp på underkriterierna Förmåga att utföra rättplock och Förmåga att upprätthålla ledtid.  

Eftersom leveransprecisionen är ett mått på hur stor andel ordrar som är korrekta innebär endast en 
felplockad orderrad till försämrad leveransprecision. Vid bedömning används förmåga att utföra 
rättplock i modellen med hänsyn till andelen ordrar som är rättplockade. En felplockad order som 
korrigeras innan skeppning är dock inte felplockad i kundens ögon och ingår därför inte under 
leveransprecisionen. Mängden felplockade ordrar som anländer till kund inhämtas genom att undersöka 
de klagomål som kommer in till företaget. Det är svårt att förutsäga vilken andel rättplockade ordar som 
kan uppnås med olika automationslösningar vilket i modellen innebär att faktorn mäts utifrån 
sannolikheten att en högre mängd rättplockade ordrar uppnås. Som med tidigare kvalitativa faktorer 
bedöms rättplock utifrån skalan väldigt låg, låg, medel, hög och väldigt hög. 

Bedömning av det andra underkriteriet förmåga att upprätthålla ledtid utgår från kundorderledtiden. 
Kundorderledtiden för en order definieras som tiden från att det kunden lägger ordern till dess att ordern 
är levererad (Oskarsson, et al., 2013). Det är dock bara den del av ledtiden som sker inom det fysiska 
lagret som ingår i studiens studerade system och därför innefattar studiens bedömning av underkriteriet 
endast andelen rättplockade ordrar till rätt kvalité som lämnar anläggningen inom den tidsram som 
krävs för att leveransen ska komma fram i rätt tid till kund. För att kunna bedöma olika 
automationslösningar efter dess kunderorderledtidsprestation studeras lösningarnas dimensionerade 
flödeskapacitet och jämförs med det förväntade behovet. Därav är det möjlig att urskilja om det finns 
möjlighet för de olika automationslösningarna att klara dagens ledtid eller om den förbättras eller 
försämras.   

Informationsbyte	med	kund 

Vid bedömning av huvudkriteriet Informationsutbyte med kund tas hänsyn sannolikheten att en 
automationslösning skapar förutsättningar för att kunna presentera bättre information till kunderna. 
Oskarsson et al. (2013) presenterar lagersaldo, förväntad ledtid och möjlighet att följa ordern under 
transporten som exempel på den typ av information som kunden kan tänkas vilja ha. Möjligheten att 
följa ordern under transport från lagret påverkas inte av införandet av automationslösningar vilket gör 
att den faktorn inte behöver studeras. En automationslösning kan påverka företagets möjlighet att delge 
ett korrekt lagersaldo till kunden och därför bör en diskussion föras kring om förmågan förbättras eller 
försämras vid ett införande av automationslösningen. Detsamma gäller för förmågan att uppge en 
korrekt ledtid till kund. Vid applikation av modellen bör hänsyn även tas till om någon ytterligare 
information kommuniceras till kund och huruvida den påverkas av införandet av en automationslösning. 
Utifrån ovan bedöms Informationsutbyte med kund enligt underkriteriet Förmåga att presentera korrekt 
information till kund.   

Investeringsrisk  
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En automationslösning innebär en stor kapitalinsats vilket innebär att riskerna är många och stora. En 
stor risk är exempelvis osäkerheten kring att automatiseringen dimensioneras efter prognoser. Det 
innebär att det finns en risk att kapaciteten blir för hög eller låg, något som kan vara väldigt kostsamt. 
För att avgöra hur stor den risken är görs en känslighetsanalys för att avgöra kapacitetsmarginalen innan 
lösningen är olönsam. Det innebär att ju större den marginalen är desto mindre är risken för ett 
misslyckande. Det finns även stora risker med övergången från en manuell verksamhet till en 
automatiserad verksamhet. En misslyckad övergång kan innebära stora förluster och i värsta fall 
konkurs. Även förseningar och komplikationer kan vara negativt för verksamheten. Utifrån ovan 
bedöms Huvudkriteriet Investeringsrisk enligt underkriteriet Sannolikhet att Investeringen lyckas.  

För att bedöma risken att ett automatiseringsprojekt misslyckas förs i modellen därför en diskussion 
kring på vilka sätt ett sådant projekt kan misslyckas och sannolikheten för att detta sker. Hänsyn tas 
främst till ekonomiska och strategiska konsekvenser som kan uppkomma vid ett misslyckande av 
projektet.  

Konkurrensfördelar 

För att bedöma hur automationslösningarna kan påverka konkurrensfördelar ingår i modellen att utreda 
vilka konkurrensfördelar som är viktiga på marknaden och hur företaget presenterar inom dessa 
faktorer. De identifierade konkurrensfördelarna används som underkriterier inom huvudkriteriet 
Konkurrensfördelar och utvärderas efter sannolikheten att en automationslösning kan leda till ökad 
slagkraftighet inom varje konkurrensfördel.  

Personal-	och	kompetensförsörjning 

För att bedöma sannolikheten för försämrad personal- och kompetensförsörjning delas huvudkriteriet 
upp i två underkriterier. Förmåga att införskaffa tillräcklig kompetens, som utifrån de olika 
automationslösningarna bedömer både behovet av ny kompetens och förmågan att införskaffa den, och 
Sannolikhet att kan behålla viktig kompetens som utifrån de olika automationslösningarna bedömer 
vilken kompetens företager riskerar att mista om färre anställda krävs vid införandet av 
automationslösningen.  

6.3.3 Kvantitativa faktorer 

De kvantitativa investeringskalkyler som inkluderats i den teoretiska modellen är Pay-back-metoden 
och Annuitetsmetoden och beräknas enligt Ekvation (1), Ekvation (8) samt Ekvation (9) nedan: 

• Pay-Back-Metoden: 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑	𝑖	å𝑟 = !"#$%&$'()*("&$+
Å"-&+	&$/(*0-$&$+)ö'(")23**

                  (1) 

• Annuitetsmetoden: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛	𝑜𝑓	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 = R$$#&*(*
!"#$%&$'()*("&$+

                     (8) 

 

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 ∗ 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎

(1 + 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎)𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘	𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 − 1
−

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎

1 − 1 + 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 −𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘	𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑

+ å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡	𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 
(9) 
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De variabler som krävs för att utföra kalkylerna presenteras i Tabell 6 nedan. Därefter följer en 
beskrivning av vad variablerna innebär samt vad som krävs för att beräkna dessa. 

Tabell 6. Variabler i investeringskalkylerna Pay-back-metoden och Annuitetsmetoden 

Pay-Back-Metoden Annuitetsmetoden 

Grundinvestering (kr) Grundinvestering (kr) 

Årlig 
inbetalningsöverskott (kr) 

Årlig 
inbetalningsöverskott (kr) 

 Kalkylränta (%) 

 Ekonomisk livslängd (år) 

 Restvärde (kr) 

Grundinvestering  

Variabeln grundinvestering innefattar alla engångskostnader som uppkommer vid en investering. Vid 
en automatisering innebär detta bland annat att offerter eller prognoser för lösningar behövs. Utöver det 
kan en automatisering innebära att företaget måste investera i nya lokaler eftersom lösningen inte kan 
anpassas till nuvarande lokal. Därav inkluderas även eventuellt uppförande av en ny lokal i 
grundinvesteringen. Dessutom kan kostnader för transporter för att få maskinen till rätt plats, utbildning 
av personal och andra kostnader som uppkommer vid installation uppkomma. 

Kalkylränta  

Företaget bestämmer storleken på kalkylräntan baserat på den förräntning som förväntas av 
investeringen. Om företaget lånar kapital för att finansiera investeringen bör kalkylränta vara högre än 
låneräntan. Andra saker som bör tas i beaktan är alternativ till kapitalplacering, inflationen och den risk 
en investering alltid innebär. 

Ekonomisk	livslängd  

Variabeln ekonomisk livslängd avser hur länge en investering prognostiseras vara lönsam. Vid en 
automatisering innebär att en investering är förbrukad att till exempel kapaciteten inte räcker till, 
underhållskostnaderna stiger på ett sådant sätt att den inte är lönsam eller att maskinen blivit omodern 
och måste bytas ut.  

Restvärde  

Restvärde innefattas av värdet på investeringen efter dess ekonomiska livslängd, t.ex. på en 
andrahandsmarknad eller skrotvärde.  
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Årlig	inbetalningsöverskott	

Årlig inbetalningsöverskott baseras på totalkostnadsmodellen där två poster inkluderas i modellen: 
lagerhållningskostnader och övriga kostnader. Lagerhållningskostnad är beroende av aktiviteter 
kopplade till inlagring och plockning samt fasta kostnader relaterade till maskiner och lokal. Enligt det 
system som inkluderats i modellen finns det sex aktiviteter som påverkas av en automatisering: 
Inlagring, Buffert, Påfyllning, Lagring, Plockning och Packning. Kostnaderna som uppkommer vid 
dessa aktiviteter består främst av personalkostnad och för att beräkna denna krävs att följande variabler 
identifieras för samtliga av de fem aktiviteterna:  

• Antal heltidsanställda anställda per aktivitet  
• Antal arbetstimmar 
• Genomsnittlig personalkostnad 
• Övriga resurser 

De fasta kostnaderna relaterade till maskiner och lokal inkluderar följande variabler:  

• Underhållskostnader per år 
• Lokalkostnader per år 

Den sista kostnadsposten, övriga kostnader, består av alla övriga kostnader som inte kan placeras i 
lagerhållningskostnader. Exempel på sådana kostnader är städning och överskott från att utnyttja 
gammal lokal.  

6.4 Den	teoretiska	modellen	

Baserat på ovan kan den teoretiska modellen övergripligt illustreras, vilket görs nedan i Figur 32. 
Figuren sammanfattar svaret för Huvudfråga A: Hur bör den teoretiska modellen utformas utifrån 
befintlig teori?  I modellen behandlas kapacitetskrav innan kvalitativa och kvantitativa faktorer 
undersöks.  
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Figur 32 Övergripande illustration av den teoretiska modellen 
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7 Test	av	Teoretisk	Modell	

Avsnittet nedan innehåller ett test av den teoretiska modellen som presenteras i avsnitt 6.3 på 
Caseföretaget Lyko och består av tre övergripande delar; Kapacitetskrav, Kvalitativa faktorer och 
Kvantitativa faktorer. Den data som redovisas nedan är modifierad utifrån önskemål från Lyko men de 
logiska relationerna mellan olika datapunkter är oförändrade. Tillvägagångsättet för avsnittet 
illustreras i Figur 33 nedan. 

 

Figur 33. Avsnittet avser att testa den teoretiska modellen. Figuren representerar studiens övergripliga tillvägagångsätt 
samt illustrering av var studien befinner sig. Dessutom presenteras åter avsnittets tillvägagångsätt. 

Informationen som samlats in för att besvara fråga tre till fem presenterade i Tabell 7, redogörs löpande 
under avsnittet i samband med den del av rapporten där informationen används. Det vill säga att data 
som besvarar fråga tre, fyra och fem presenteras löpande inom testets tre övergripande delar; 
Kapacitetskrav, Kvalitativa Faktorer och Kvantitativa faktorer. Besvarandet av fråga sex och sju 
innefattar en utvärdering av tillämpningen som genomförs utifrån det resultat som fås när den insamlade 
informationen appliceras på modellen och presenteras i avsnitt 7.7 och 7.8.  

Tabell 7. Frågor att besvara under Test av Teoretisk Modell 

B: Vad blir resultatet när den teoretiska modellen tillämpas på Lyko? 

 3. Hur ser nuläget ut för Lyko? 

 4. Vilka automationslösningar finns tillgängliga för att applicera på Lyko? 

 5. Utifrån Lykos nuläge och de tillgängliga automationslösningarna, finns 
samtliga data som modellen kräver? 

  5.1 Vilka modifikationer av den teoretiska modellen krävs för att tillgänglig 
data ska kunna användas?  
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 6. Kan modifikationerna som vid tillämpningen gjordes på den teoretiska 
modellen bedömas som generella för den typ av verksamhet modellen ska 
användas på eller är de specifika för Lykos verksamhet. 

 7. Vad blir resultatet av att testets tillämpning utvärderas? 

  7.1 Resulterar modellen i ett stabilt och användbart svar? 

  7.2 Jämför modellen olika automationslösningar på ett tydligt och konkret 
sätt? 

  7.3 Är modellen lätt att tillämpa på verkliga problem? 

 

7.1 Förutsättningar	

Vid appliceringen på Lyko genomfördes testet under en rad grundläggande förutsättningar, som 
presenteras nedan. Förutsättningarna är givna av Lyko och har samlats in genom en 
dokumentationsefterfrågan till Lykos driftchef Anna Persson. Förutsättningarna utgör grunden för testet 
av modellen.   

Den första förutsättningen behandlar att Lyko vill introducera vald automationslösning samma år som 
företaget överstiger en miljard i omsättning, något de prognostiserar att göra 2019. Företaget vill också 
säkerställa att inga ytterligare investeringar behöver genomföras innan år 2022. Därför har år 2021 
använts som designår för samtliga lösningar.  

Utifrån designåret 2021 krävs i modellen att hänsyn till tillväxtförändringar tas. Genom prognostisering 
har Lyko kommit fram till en förväntad försäljningstillväxt på 20% årligen fram till och med år 2021. 
På grund av att företaget historiskt har växt med ca 30% årligen vill de säkerställa att 
automationslösningarna skulle klara en sådan tillväxttakt. Därmed appliceras en årlig 
försäljningsökning med 30% under testet av modellen.   

Utöver försäljningsförändring behöver hänsyn även tas till sortimentsförändringar fram till år 2021. År 
2017 består Lykos sortiment av ca 31 500 olika artiklar men företaget prognostiserar att sortimentet 
kommer öka till 40 000 artiklar år 2021, något som automationslösningarna behöver ta i beaktan.  

Lyko har varit i kontakt med ett flertal leverantörer av automationslösningar och fyra av dessa, Alfa, 
Beta, Gamma och Dela,  är vid testets utförande fortfarande aktuella och har inkommit med offerter. 
Som underlag till offerterna har samtliga leverantörer fått tillgång till de ovan beskrivna 
förutsättningarna, Lykos Orderstatistik från år 2016 innehållande antal inkomna ordrar för varje timme 
under 2016 och en Artikellista innehållande en ögonblicksbild (olika datum för varje leverantör) med 
information om alla artiklar registrerade i Lykos WMS. Dessutom har statistik för månaderna mars, 
april och maj under 2017 innehållande alla levererande orderrader med datum, artikelnummer, 
ordernummer och levererat antal tillhandahållits.  
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7.2 Studerade	alternativ	

Som ovan beskrivet är Lyko vid testets utförande i samtal med fyra olika leverantörer; Alfa, Beta, 
Gamma och Delta. Den teoretiska modellen avser att alternativen ska jämföras mot Lykos nuvarande 
lösning. Då designåret 2021 används under testet behöver Lykos nuvarande verksamhet beskrivas 
utifrån hur den kan förväntas se ut år 2021 om investering i automatisering inte genomförs. Nedan 
presenteras en beskrivning av Lykos nuvarande verksamhet samt en kortfattade sammanfattning av 
varje leverantör. Samtlig data i följande avsnitt har samlats in genom en dokumentationsefterfrågan till 
Lykos driftchef Anna Persson. I Appendix A återfinns offerterna.  

7.2.1 Lykos nuvarande verksamhet år 2021 

Lykos nuvarande verksamhet, illustrerad i Figur 34 nedan, består av en rad olika komponenter. 
Produkterna kan färdas två olika vägar och lagras antingen i företagets paternosterverk eller i varulagret. 
Vid plockningen plockas en plockvagn innehållande 42 ordrar åt gången. Först sker plockningen i 
paternosterverket och sedan transporteras plockvagnen med truck i varulagret. Därefter packas 
produkterna.  

 

Figur 34. Produktflöde Lyko nuläge 

År 2017 äger Lyko elva stycken truckar med en uppsättning batterier vilket innebär att truckarna 
maximalt kan köras i två skift eftersom de även måste laddas. Om verksamheten fortgår utan 
automatisering till 2021 finns möjlighet för Lyko att utöka till maximalt 12 truckar och två uppsättningar 
batterier vilket möjliggör förmåga att köra operationen i tre skift. I varulagret uppnås en plockhastighet 
på 129 orderrader per timme och plockare.  

I paternosterverket, som är den nuvarande verksamhetens enda automation inom lagring och plockning, 
uppnås en maximal plockkapacitet på 676 orderrader per timme vid maximal bemanning, vilket 
motsvarar fyra personer. 30% av arbetstiden i paternosterverket behöver läggas på inlagring vilket, med 
21 timmars utnyttjad arbetstid vid tre skift, innebär att plockning i paternosterverket maximalt kan se 
14,7 timmar per dygn.  

Begränsningen i mängden plock från paternosterverket leder till en begränsning över andelen av 
produkterna som kan lagras och plockas från paternosterverket om Lyko ska kunna plocka tillräckligt 
många ordrar per dag för att möta efterfrågan. År 2017 lagras 46 % av alla SKUer, motsvarande 45 % 
av orderraderna i paternosterverket. Med prognostiserad tillväxt- och sortimentsökning fram till 2021 
begränsas flödet genom paternosterverket till 13 % av artiklarna motsvarande 29 % av orderraderna.  
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Plockade produkter transporteras till packningsfunktionen som år 2017 består av 17 packbord men Lyko 
räknar med möjligheten att utöka packborden med ytterligare två till år 2021. Packhastigheten vid 
Lykos packbord har uppmätts till 56,14 packade ordrar per packare och timme av Lyko.   

7.2.2 Alfa 

Alfa presenterar en helautomatiserad lösning av typen AS/RS för Lykos e-handelsordrar. AS/RS är ett 
robotlager med ’godset till plockaren’-system, en mer noggrann beskrivning återfinns i Avsnitt 3.3.2. 
Produkterna lagras i lådor som transporteras till en plockare. Vid plockstationen plockas endast en order 
i taget och plockaren har endast tillgång till en lagringslåda åt gången vilket minimerar sannolikheten 
för felplock.  

Alfa föreslår en lösning med sex plockstationer (varav drygt en beräknas behöva utnyttjas till 
butiksplock) som har en plockhastighet på 550 orderrader per plockare vid e-handelsplockning. För 
packningen dimensioneras 23 packstationer av samma typ som Lyko har i nuläget. I offerten finns även 
4 stationer för inlagring, buffertyta, områden för ingående och utgående flöde samt inritad möjligt att 
dubblera automationslösningen sett till lagerplatser, volym och plockstationer.  

Med den lösning som Alfa presenterar skapas ett rakt flöde där alla produkter färdas samma väg. En 
godsmottagning görs när produkterna ankommer till anläggningen. Sedan lagras de in i 
automationslösningen och ligger där tills de blir plockade till en order. Slutligen packas ordern vid en 
packstation. Figur 35 nedan illustrerat produktflödet som uppkommer i Alfas lösning.  

 

Figur 35. Produktflöde i Alfas lösning 

7.2.3 Beta 

Betas förslag består av en manuell och en automatiserad del. Den automatiserade delen är av typen 
AS/RS. AS/RS är ett robotlager med ’godset till plockaren’-system, en mer noggrann beskrivning 
återfinns i Avsnitt 3.3.2. I den manuella delen sker manuellt plock av de 230 mest efterfrågade SKUerna 
(motsvarande 33,4 % av orderraderna) medan resterande produkter beräknas plockas från och lagras i 
automationslösningen. Beta vill behandla butiks- och e-handelsordrar på samma sätt.  

För plockningen har Beta dimensionerat med två stationer, med en hastighet på 541 orderrader per 
plockare och timme, i automationslösningen. I den manuella delen beräknar Beta att två zoner med en 
plockare i varje zon behöver användas. Plockarna förväntas komma upp i en plockhastighet på 212 
orderrader per timme och person. Lösningen är dimensionerad till nio packstationer av samma typ som 
Lyko har i nuläget.  

För långsiktig uppskalning finns det i ritning möjlighet att dubblera den automatiserade lösningen i 
avseende på lagervolym, antal lagerplatser och plockstationer. Det samma gäller för den manuella ytan 
men där föreslår leverantören även att paternosterverk kan installeras som ett komplement till övriga 
lösningar. Även mängden packstationer kan dubbleras.  
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Den lösning som Beta presenterar resulterar i flödet som presenteras i Figur 36 nedan. Produkterna till 
33% av orderraderna lagras in till den manuella delen av lagret och plockas därifrån medan resterande 
går genom den automatiserade delen. Figur 36 nedan illustrerar produktflödet i Betas lösning.  

 

Figur 36. Produktflöde i Betas lösning 

7.2.4 Gamma  

Den lösning som Gamma presenterar är det enda förslag som utgörs av en Autostore-lösning. Autostore 
är ett kubbaserat lager med ’godset till plockaren’-system, en mer noggrann beskrivning återfinns i 
Avsnitt 3.3.2. I Gammas lösning estimeras att fem portar för plock, med en plockhastighet på 295 
orderrader per person och timme, behövs. Till det tillkommer två portar för inlagring. Gamma har inte 
inkluderat packstationer och transport av ordrar från plock- till packstation i sin offert. Kostnader för 
utvidgning av systemet har inkluderats i offerten men ritning eller begränsningar saknas.  

Likt Alfas lösning ger Gamma ett rakt flöde där alla produkter färdas samma väg vilket resulterar i 
flödet illustrerat i Figur 37. 

 

Figur 37. Produktflöde i Gammas lösning 

7.2.5 Delta 

Den offert som Delta presenterar innehåller en automatiserad och en manuell del. Den automatiserade 
delen är av typen AS/RS och innefattar två plockstationer med en plockhastighet på 581 orderrader per 
plockare och timme. AS/RS är ett robotlager med ’godset till plockaren’-system, en mer noggrann 
beskrivning återfinns i Avsnitt 3.3.2. I den manuella delen ska de 1 350 SKUerna med mest efterfrågan 
(motsvarande 48% av orderraderna) plockas medan resterande plockas och lagras i den automatiserade 
delen. Delta har föreslagit åtta zoner i den manuella delen med en plockare i varje zon och en 
plockhastighet på 150 orderrader per timme och plockare. Företaget har även dimensionerat med sju 
stationer för inlagring och 14 för packning. Packstationerna är av samma typ som Lyko använder i 
nuläget. Utöver detta finns även en buffertyta av ospecificerad storlek.  
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Enligt ritning är det möjligt att expandera den automatiserade lösningen med en tredjedel vilket 
inkluderar ytterligare en plockstation. Det är också möjligt att lägga till ytterligare tre packstationer. I 
övrigt finns det ingen information om ytterligare utökningar av systemet.  

Flödet i Deltas lösning får genererar samma struktur som flödet i Betas lösning men andelen produkter 
som transporteras inom de olika delarna är förändrade. Flödet som Deltas lösning genererar presenteras 
i Figur 38 nedan.  

 

Figur 38. Produktflöde i Deltas lösning 

7.2.6 Sammanställning av Studerade Automationslösningar 

Tabell 8 nedan presenterar en sammanställning av leverantörernas förslag inom funktionerna Lagring, 
Plockning och Packning.  
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Tabell 8. Sammanställning av Leverantörernas lösningar inom funktionerna Lagring. Plockning och Packning 

 Alfa Beta Gamma Delta 

Typ av lösning AS/RS AS/RS Autostore AS/RS 

Lagring     

Backar (st) 32 000 39 840* 23 000 15 910*** 

Volym/Back (m3) 0,072 0,077 0,075 0,053 

Lagerplatser/Back 5 -  52 289 -  

Plockning – Automationslösning     

Antal plockstationer (st) 5 2 4,67** 2 

Plockhastighet per timme och plockare 
(orderrader) 

550 541 295 581 

Plockning – Manuell del     

Antal plockzoner (st) - 2 - 8 

Plockhastighet per timme och plockare 
(orderrader) 

- 212 - 150 

Packning      

Packstationer 23 9 - 14 

Packhastighet per timme och packare 
(ordrar) 

60 - - - 

*Varav 240 i manuell yta. **Tillgängliga för plock av e-handelsordrar. ***Varav 1300 backar i manuell del. Manuell del har dessutom 70 
pallplatser.  

7.3 Kapacitetskrav	

Modellens kapacitetskrav består, som beskrivet i avsnitt 6.3.1, av plockkapacitet och lagerkapacitet. 
Dessa kapacitetskrav ger miniminivåer för vad automationslösningarna måste klara av för att vara 
aktuella för Lyko.  

Som tidigare beskrivet används år 2021 som designår vid testet av modellen vilket innebär att de 
alternativa lösningarna måste klara de kapacitetskrav som ställs på systemet år 2021. Enligt 
förutsättningarna presenterade i 7.1 innebär det att lösningarna måste klara en årlig tillväxt på 30 % och 
en sortimentsökning från 31 500 artiklar 2017 till 40 000 artiklar 2021.  
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7.3.1 Plockkapacitet 

I den teoretiska modellen presenteras två olika nyckeltal som används för att ange de kapacitetskrav 
som finns på plockningsfunktionen inom de olika automationslösningarna. Max- och medelnivåer för 
antal orderrader per dag anger vilka nivåer automationslösningen måste klara av att leverera både under 
en medel-dag och under de dagar med högst belastning på systemet.  

Data som används nedan är framtagen genom en bearbetning av Lykos orderstatistik 2016 där antalet 
ordrar varje timme under 2016 finns registrerade och har samlats in genom en 
dokumentationsefterfrågan till Lykos driftchef Anna Persson. För att konvertera ordrar per dag till 
orderrader per dag användes Lykos statistik för levererade rader under mars, april och maj 2017. 
Statistiken gav 2,72 orderrader per order vilket har applicerats nedan.  

Antal	orderrader	per	dag	(st)	(Medel)	

I Tabell 9 nedan presenteras Lykos medelefterfrågan under 2016 samt den prognostiserade 
medelefterfrågan som med 30 % årlig tillväxt förväntas fram till  och med år 2021.  

Tabell 9. Lykos prognostiserade medelefterfrågan per dag tills 2021 

Medel efterfrågan/dag (orderrader) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sju-dagarsvecka 4 376 5 689 7 396 9 615 12 499 16 249 

fem-dagarsvecka 6 127 7 965 10 354 13 461 17 499 22 748     

Ur Tabell 9 går det att utläsa att Lyko hade en medelefterfrågan på knapp 4 400 orderrader per dag år 
2016 vilket år 2021 innebär en prognostiserad efterfrågan på drygt 16 200 orderrader. I nuläget sker all 
plockning hos Lyko på vardagar vilket innebär att kapaciteten per dag måste täcka upp för de ordrar 
som inkommer under helgen. Beräknat på fem arbetsdagar per vecka hade Lyko under 2016 en 
medelefterfrågan på drygt 6 100 orderrader per dag vilket leder till att motsvarande efterfrågan under 
2021 uppgår till drygt 22 700 orderrader.  

Då Lykos efterfrågan fluktuerar kraftigt från dag till dag är det inte hållbart för företaget att 
dimensionera sin plockkapacitet efter ett medelvärde på antal orderrader per dag. I Figur 39 nedan är 
det tydligt att företaget under 2016 upplevde fyra dagar där försäljningen var såpass mycket större än 
normalt att bemanningen måste justeras inför dessa tillfällen. Dessa tillfällen består dels av en stor en-
dagskampanj på hela sminksortimentet (25e oktober 2016) och tre dagar under Black Friday Weekend 
(fredag, söndag och måndag) och inför dessa genomförs åtgärder för att tillfälligt utöka företagets 
kapacitet vid dessa tillfällen.  
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Figur 39. Antal ordrar/dag 2016. I figuren illustreras även glidande medelvärde för tidsperioden  

Utöver de fyra ovan nämnda försäljningstopparna är det i Figur 39 tydligt att Lyko upplever andra, inte 
lika stora, efterfrågetoppar och vid dimensionering av sin normala kapacitet utgår företaget från dessa 
och sina tillväxtprognoser. För att klara utlovad ledtid, ta hänsyn till efterfrågevariationer och 
utnyttjande av 5 arbetsdagar på en vecka, dimensionerar Lyko i nuläget att ha en dagskapacitet på 70% 
av dessa efterfrågetoppar.  I Tabell 10 nedan presenteras prognosen för vilken nivå Lykos 
efterfrågetoppar kommer ligga på fram till och med år 2021 samt vad de ger för nivå vid dimensionering 
mot 70 %  av efterfrågetoppen. 

Tabell 10. Prognos för Lykos normala efterfrågetoppar och dimensionering vid normal efterfrågan. 

Orderrader 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Normal efterfrågetopp 13 305 17 296 22 485 29 231 38 000 49 400 

70 % av normal efterfrågetopp 9 313 12 107 15 740 20 462 26 600 34 580 

 
På grund av de efterfrågevariationer som Lyko upplever fungerar det inte att dimensionera 
normalkapaciteten mot medelefterfrågan och därmed modifieras i modellen kapacitetskravet till att 
överensstämma men den dimensionering Lyko använder sig av i nuläget. Ur Tabell 10 går det att utläsa 
att Lykos normala dimensionering 2016 låg på drygt 9 300 orderrader per dag vilket år 2021 medför ett 
kapacitetsbehov på knappt 34 600 orderrader.  
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Antal	orderrader	per	dag	(st)	(Max)	

Som illustrerat i Figur 39 ovan infaller Lykos efterfrågetopp under Black Friday Weekend som inträffar 
fredag-måndag med start dagen efter den amerikanska högtiden thanksgiving varje år. Under Black 
Friday Weekend upplever företaget stora efterfrågetoppar framförallt fredag, söndag och måndag men 
även efterfrågan på lördagen är högre än normalt.  

I den teoretiska modellen definieras nyckeltalet som den maxefterfrågan företaget upplever under en 
dag. På grund av att efterfrågetopparna är så många gånger större än normal efterfrågan är det inte 
rimligt med en lagerlösning där maxkapaciteten per dag motsvarar maxefterfrågan vilket gör att 
nyckeltalet i testet behöver modifieras.  

För att kunna hantera efterfrågan under denna tidsperiod planerar Lyko, både i nuläget och vid framtida 
automationslösningar, att förlägga arbete även till lördag och söndag. De har även som internt krav att 
bearbeta inkomna ordrar under denna period inom tre dagar från orderläggning jämfört med två dagar 
vid normal efterfrågan. Detta innebär att efterfrågan kan spridas ut på fler dagar men högre kapacitet 
per dag krävs ändå jämfört med övriga toppar. Med förutsättningarna ovan blir nyckeltalet den 
minimala packkapacitet per dag som krävs för att kunna bearbeta ordrarna inom utsatt ledtid.  

Utifrån efterfrågan under Black Friday Weekend 2016 presenteras den förväntade efterfrågan för 
motsvarande dagar år 2021 i Tabell 11 nedan. Under testet appliceras förväntad årlig tillväxt på 30% 
för att ta fram prognostiserad efterfrågan år 2017 till 2021.  

Tabell 11. Prognostiserad efterfrågan på orderradsnivå över Black Friday Weekend 2017-2021 

Beställda 

Orderrader 

2017 2018 2019 2020 2021 

Fredag 33 659 43 757 56 884 73 949 96 134 

Lördag 12 020 15 626 20 314 26 409 34 331 

Söndag 30 009 39 011 50 715 65 929 85 708 

Måndag 40 778 53 011 68 914 89 589 116 465 

 
I Tabell 12 nedan presenteras den minsta kapacitet som Lyko behöver plocka för att de ska klara av att 
leverera inkomna ordrar under Black Friday Weekend under åren 2017- 2021. Vid beräkningarna antas 
att efterfrågeökningen på 30% årligen är applicerbar även under Black Friday Weekend, att antal 
orderrader/order under helgen fortsatt ligger på 3,14 (jämfört med 2,72 orderrader/order under 
resterande tid på året) samt att de ordrar som inkommer under de dagar som följer Black Friday 
Weekend ska skickas till kund inom normal leveranstid.  

Tabell 12 visar också vilken maxkapacitet som finns i den nuvarande anläggningen och indikerar att 
Lyko kapacitetsmässigt kan klara av att möta maxkravet fram till och med år 2020. Vi beräkning av 
maxkapacitet antas att företaget från och med år 2018 applicerar tre-skift med 21 effektiva arbetstimmar 
per dygn och att investeringar gjorts en extra plocktruck samt med extra batterier till truckarna så att de 
kan köras dygnet runt. Ovan nämnda investeringar är inte inkluderade i beräkningarna för maxkapacitet 
år 2017 utan då appliceras 2-skift med 16 aktiva arbetstimmar per dygn och elva plocktruckar.  
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Tabell 12. Prognostiserat Minimibehov för Plockning Under Black Friday Weekend 2017-2021 

Minkapacitet/dygn för att klara ledtid  Maxkapacitet Nuvarande anläggning 

År Orderrader Orderrader 

2017 17 361     38 789     

2018 22 569      42 395     

2019 29 339      42 395     

2020 38 141      42 395     

2021 49 584      42 395     

Utifrån resultatet i Tabell 12 ovan krävs att automationslösningarna har möjlighet att kortsiktigt skala 
upp plockkapaciteten till 49 584 plockade orderrader/dygn för att vara aktuella för Lyko.  

7.3.2 Lagerkapacitet 

I den teoretiska modellen beskrivs att Lagerkapaciteten bedöms utifrån två nyckeltal; antal lagerplatser 
och total lagringsvolym. Nyckeltalen presenteras separat nedan.  

Antal	lagerplatser	(st)	

Antal lagerplatser (st) ger minsta antal lagerplatser som krävs i automationslösningarna för att 
plockning och lagring av tillräckligt många olika SKUer ska vara möjligt.  

I Lykos lager delas lagerplatserna upp på fyra övergripande delar; Ett paternosterverk där 25 000 av 
platserna hanterar små produkter med relativt snabb rörlighet och 10 000 av platserna hanterar något 
större och trögrörligare produkter. Varulagret består av hyllsektioner med 17 000 fasta lagerplatser där 
ingen produkt har mer än en plats. Lagerdelen benämnd som Pallplock ligger i anslutning till Varulagret 
och består av 190 pallar som används som plockplatser för de produkter som inte får plats i Varulagret 
eller kan placeras i Paternoster. Varje pall består i genomsnitt av två lagerplatser.  

Om plockplatsen för en produkt som lagras i varulager eller pallplock är full används ett buffertlager 
för resterande mängd produkter. Buffertlagret har en kapacitet på 900 pallar och varje pall kan i 
genomsnitt lagra tre olika artikelnummer. 

Lyko har under 2017 drygt 31 500 artiklar i sitt sortiment fördelade över totalt drygt 40 000 lagerplatser 
vilket innebär att varje artikelnummer gör anspråk på i snitt 1,29 lagerplatser. Fördelningen av 
lagerplatser i Lykos verksamhet presenteras i Tabell 13 nedan.  
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Tabell 13. Lagerplatser Lyko 2017 

Lagerställe Tillgängliga Utnyttjade Lagrade 

Artikelnummer  

Utnyttjade lagerplatser 

per artikelnummer 

Paternoster 35 000 21 463 14 126 1,52 

Varulager 17 000 17 000 17 000 1 

Pallplock 380 380 380 1 

Buffert 2 700 1 800 1 800 1 

Summa 55 080 40 643 31 506 1,29 

*Lagerplats/artikelnummer beräknas för varulager och pallplock utifrån en fast plats/artikelnummer i varulager eller pallplock 
och totalt 2700 platser i buffert.  

Som illustrerat i Tabell 13 kräver artiklarna i paternoster fler lagerplatser per artikelnummer än övriga 
artiklar. Vid beräkning av Lykos behov av lagerplatser år 2021 behöver hänsyn tas till hur mycket 
sortimentet förväntas växa och vilket behov av lagerplatser per artikelnummer som de nya produkterna 
kommer att ha.  

Enligt Lykos prognos kommer sortimentet att växa till ca 40 000 produkter år 2021. Av dessa 
prognostiserar Lyko att 70% kommer ha ett behov av lagerplatser per artikelnummer motsvarande det 
behov som finns hos produkterna lagrade i paternosterverket idag. Resterande kommer ha ett behov 
motsvarande det som finns hos resterande produkter idag.  Det leder till ett totalbehov av 52 218 
lagerplatser år 2021 och ger också den minimikapacitet som en automationslösning behöver uppfylla 
för att vara aktuell för Lyko.  

Total	lagringsvolym	(m3)	

Total lagringsvolym (m3) genererar hur stor totalvolym de olika alternativen måste ha för att Lyko ska 
få plats med tillräcklig mängd produkter. Om lagervolymen per plats är lägre än i nuläget kan fler 
lagerplatser per artikelnummer, lägre lagersaldo per artikel eller färre artiklar i sortimentet krävas för 
att produkterna ska få plats.  

Vid beräkning av Lykos behov av lagringsvolym har en ögonblicksbild från Lykos lagersaldon oktober 
2017 använts och antagandet att denna ger en korrekt bild över lagringsvolymerna har gjorts. Då 
prognos för hur mycket lagringsvolymen kommer öka utifrån ökat sortiment och ökad försäljning 
saknas antas den totala lagringsvolymen öka i samma takt som försäljningen, vilket innebär att en årlig 
ökning på 30% har använts. Utifrån ovan kan nyckeltalet endast användas som en indikation på vad 
Lyko kan antas behöva ha kapacitet till att lagra. Den totala volym produkter som Lyko lagrade under 
oktober 2017 var drygt 1 057 m3 vilket med 30% årlig tillväxt ger ett behov på 3 021 m3 år 2021.  

7.3.3 Alternativens prestation inom kapacitetskraven 

I följande avsnitt presenteras hur Lykos nuvarande verksamhet och de fyra förslagen på 
automationslösning presterar inom de olika kapacitetskraven. Plock- och lagarkapacitet gås igenom 
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separat. Vid beräkning av leverantörernas prestation inom plockning och lagring används data insamlad 
från leverantörernas offerter. Offerterna presenteras i Appendix A och har samlats in genom en 
dokumentationsefterfrågan till Lykos driftchef Anna Persson. 

Plockkapacitet	

I Tabell 14 nedan är det tydligt att ingen av de olika alternativen uppfyller de kapacitetskrav som 
modellen ställer på plockningen. Lösningarna från Alfa och Delta klarar maxkapaciteten men har i sina 
offerter dimensionerat med en för låg plockkapacitet för att möta normal efterfrågan något som även 
Gamma och Delta har gjort.  

Tabell 14. Jämförelse mot kapacitetskrav för plockning. 

Plockkapacitet 
orderrader/dag 

Medel (2021) Max (2021) Två skift 

Krav 34 580 49 584      

Nuvarande Verksamhet 34 580 42 395 34 580* 

Alfa 22 111 53 900 41 067 

Beta 19 040 31 626 24 096 

Gamma 12 491 28 884 22 007 

Delta 14 663 49 602 37 792 

*3 skift i paternosterverk varav 2,1 ren plockning 

Då det är Lyko och inte leverantörerna som vid implementation bestämmer vilken utnyttjandegrad 
automationslösningarna ska köras med genomförs en modifikation där plockkapacitet/dag vid fullt 
utnyttjande av två skift (16 arbetstimmar) också jämförs med Medel (2021). Två skift väljs framför tre 
då treskift genererar maxkapaciteten som mäts i Max (2021). Utifrån Tabell 14 är det tydligt att Alfa 
och Delta har kapacitet till att plocka den mängd orderrader/dag som Medel (2021) kräver genom att 
utnyttja två skift. Gamma och Beta saknar motsvarande kapacitet.  

Lagerkapacitet	

I Tabell 15 presenteras hur de olika alternativen presterar med hänsyn till de kapacitetskrav som ställs 
på lagring.  
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Tabell 15. Jämförelse av kapacitetskrav för lagring 

Lagerkapacitet Antal 
Backar 

Volym/Back 
(m3) 

Tillgängliga 
lagerplatser (st) 

Lagervolym 
(m3) 

Krav   52 218 3 021 

Nuvarande Verksamhet   55 080 1 057 

Alfa 32 000 0,072 160 000 2 304 

Beta 39 840* 0,077  3 060 

Gamma 23 000 0,075 52 289 1 757 

Delta 15 910** 0,053  835*** 

*Varv 240 i manuell yta. **Varav 1300 lagerplatser backar till manuellt plock. Har dessutom 70 pallplatser där de räknar med 
att ha de mest efterfrågade produkterna. En lagerplats/pall.*** Exklusive volymen i de 70 pallplatserna.  

Samtliga studerade automationslösningar använder backar av liknande storlek för lagring av produkter 
men det är endast två av de alternativa automationslösningarna som i sin lösning har specificerat hur 
många lagerplatser backarna ska resultera i och båda dessa uppfyller kravet på totalt antal tillgängliga 
lagerplatser. Däremot är det endast Beta som lyckas uppfylla kapacitetskravet för total lagringsvolym. 
Om lagerplatser/back i Betas lösning är mer än 1,3 uppfyller lösningen båda kapacitetskraven för 
lagring.  

I Tabell 15 ovan presenteras en sammanställning av vilken lagerkapacitet som finns i de olika 
automationslösningarna samt i Lykos nuvarande verksamhet. Utifrån en jämförelse mellan de alternativ 
som presenterar antalet tillgängliga lagerplatser (Alfa och Gamma) är det tydligt att det finns stora 
skillnader mellan hur många lagerplatser de förväntar sig kunna ha per back, trots att backarnas storlek 
inte skiljer sig nämnvärt. Eftersom ingen av leverantörerna uppfyller kravet på lagervolym är det rimligt 
att anta att Lyko i praktiken kommer behöva antingen färre lagerplatser per back eller fler lagerplatser 
per SKU. Det innebär antingen ett högre behov av tillgängliga lagerplatser eller att behovet av 
lagervolym inte kan öka i samma takt som Lyko förväntar sig.  

Utifrån Tabell 15 är det ingen av automationslösningarna som fullkomligt uppfyller kraven för 
lagerkapacitet men Betas lösning har potential att göra det utan att behöva utöka antalet backar.  

7.4 Kvalitativa	Faktorer	

Följande avsnitt presenterar resultatet av de kvalitativa faktorerna som bedöms enligt AHP-metoden. I 
avsnittet redogörs för hur Lyko har viktat de kvalitativa faktorerna och dess underkriterier, de 
modifikationer som har gjorts under testet och hur Lykos nuläge och leverantörerna presterar inom de 
olika faktorerna. Detaljerad beskrivning av insamlad data och analys inom de kvalitativa faktorerna 
presenteras i Appendix B.  

De kvalitativa faktorerna presenterade i den teoretiska modellen består av Ledtid, Flexibilitet, 
Leveransprecision, Informationsutbyte med kund, Investeringsrisk, Konkurrensfördelar samt Personal- 
och konkurrensfördelar. Under testet konstaterades dock att Investeringsrisk är en väldigt kritisk 
kvalitativ faktor men att den är beroende av modellens resultat inom övriga faktorer för att kunna 



 

 
90 

bedömas korrekt. Att bedöma investeringsrisken på automationslösningar som ej uppfyller de 
kapacitetskrav som ställs på lösningarna ger inte tillförlitliga resultat eftersom lösningarna ej är 
applicerbara i verkligheten. Utifrån detta beslutades att investeringsrisken bör vara den sista 
bedömningen som utförs i modellen för att avgöra vilka osäkerheter som finns med investeringen. Av 
denna anledning görs i testet av den teoretiska modellen modifieringen att exkludera investeringsrisk 
ur de kvalitativa faktorerna och istället göra faktorn till en egen del av modellen. Därmed bedöms inte 
investeringsrisk genom AHP-modellen.  

7.4.1 Viktning av huvudkriterier  

I Tabell 16 nedan presenteras hur de kvalitativa faktorerna viktades under testet av den teoretiska 
modellen. Viktningen och bedömningen genomfördes av Lyko utifrån hur strategiskt viktiga de är för 
företagets fortsatta verksamhet. Detaljerad beskrivning av viktningen återfinns i Appendix B.  

Tabell 16. Viktning av Huvudkriterier 

Huvudkritiker Relativ Vikt Normerad Vikt 

Ledtid 4 0,16 

Flexibilitet 5 0,20 

Leveransprecision 4 0,16 

Informationsutbyte med Kund 
4 

0,16 

Konkurrensfördelar 
5 

0,20 

Personal-och 
kompetensförsörjning 

3 
0,12 

7.4.2 Ledtid 

I följande avsnitt presenteras viktning av underkriteriet, den modifikation som gjordes under utförandet 
av testet, samt hur Lykos nuläge och de olika leverantörerna presterade inom den kvalitativa faktorn. 
Bakomliggande data och analys som ligger till grund för bedömningen presenteras i Appendix B.  

Huvudkriteriet Ledtid bedöms endast genom ett underkriterium, Förmåga att reducera ledtiden, vilket 
gör att kriteriet inte behöver viktas då dess normerade vikt blir 1 oavsett relativ vikt.  

I den teoretiska modellen har flödet delats upp två delar. Ett flöde som går från inflödet, direkt till 
plockplatsen och sedan till plockningen och ett andra flöde som går från inlagring, via buffert och 
påfyllning innan plockplats och plockning. I testet av modellen har dock två andra flöden studerats: det 
ingående flödet och det utgående flödet. Det eftersom flödestyperna använder olika lastbärare; det 
ingående flödet mäts ofta i pallar medan det utgående flödet kvantifieras i ordrar och orderrader. De två 
olika flödestyperna separeras sedan av en passiv lagringstid, som varierar kraftigt mellan olika artiklar. 
Eftersom flödestyperna kvantifieras olika behöver det ingående och det utgående flödet särskiljas vid 
en ledtidsanalys. Buffert har även exkluderas på grund av tidsbrist.  
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Utifrån ledtidsanalyserna bedömde Lyko förmågan att reducera ledtid år 2021 jämfört med nuläget i 
både Lykos nuvarande lösning och lösningarna Alfa, Beta, Gamma och Delta presenterar. I Appendix 
B redovisas hur Lyko har bedömt de olika leverantörerna och Tabell 17 nedan presenterar det 
resulterande resultatet inom huvudkriteriet. Där går det att utläsa att bäst prestation uppvisar 
leverantörerna Alfa och Beta men alla automationslösningar ger ett bättre resultat än nuläget.  

Tabell 17. Resultat av ledtidsbedömning 

Kriterium Lyko Nuläge Alfa Beta Gamma Delta Vikt 

Förmåga att 
reducera ledtid 0,074 0,281 0,281 0,182 0,182 1 

Resultat inom 
Ledtid 0,074 0,281 0,281 0,182 0,182 

7.4.3 Flexibilitet 

Den kvalitativa faktorn Flexibilitet delas i den teoretiska modellen upp i fyra underkriterier, Hantering 
utanför ordinarie flöde, Sortiment, Säsongsvariation och Långsiktig uppskalning. Underkriterierna är i 
sin tur uppdelade i ytterligare en nivå av underkriterier. I följande avsnitt presenteras viktning av både 
nivåerna av underkriterier,  den modifikation som gjordes under utförandet av testet, samt hur Lykos 
nuläge och de olika leverantörerna presterade inom den kvalitativa faktorn. Den bakomliggande data 
och analys som ligger till grund för bedömningen presenteras i Appendix B.  

Tabell 18 innehåller Lykos viktning av de fyra underkriterierna i den övre nivån samt dess normerade 
vikt. Viktningen genomfördes av Lyko utifrån hur strategiskt viktigt de anser att respektive 
underkriterium är för deras fortsatta verksamhet.  

Tabell 18. Viktning av underkriterier nivå 1 

Underkriterier nivå 1 Relativ Vikt Normerad Vikt 

Hantering utanför ordinarie 
flöde 2 0,18 

Sortiment 2 0,18 

Säsongsvariation 3 0,33 

Långsiktig Uppskalning 4 0,27 

I Tabell 19 nedan presenteras viktningen av den lägre nivån underkriterier. Även dessa viktades av 
Lyko utifrån dess kritiskhet för Lykos fortsatta verksamhet. Under appliceringen konstaterades att en 
modifiering behövde göras inom underkriteriet Långsiktig uppskalning. I den teoretiska modellen 
innehöll underkriteriet tre underkriterier av den lägre nivån; förmåga att skala upp lagerkapacitet, 
förmåga att skala upp plockkapacitet och förmåga att skala upp packkapacitet. Under testet 
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konstaterades att de är den samlade kapaciteten för plock- och packning som begränsar hur mycket 
systemet kan skalas upp. Den funktion som har minsta möjliga uppskalningsförmåga begränsar 
systemets övergripande förmåga. Därav genomfördes under testet modifikationen att de två 
underkriterierna för uppskalning av plock- och packkapacitet slogs samman till ett underkriterium.  

Tabell 19. Viktning av underkriterier nivå 2 

Underkriterier Relativ Vikt Normerad Vikt 

Hantering utanför ordinarie flöde   

Förmåga att plocka en produkt 
utanför ordinarie flöde 

 1 

Sortiment   

Förmåga att anpassa lager mot 
en annan typ av sortiment  

2 0,5 

Förmåga att anpassa hantering 
mot en annan typ av sortiment 

2 0,5 

Säsongsvariation   

Förmåga att anpassa sig mot 
säsongsvariation i produkter 

1 0,2 

Förmåga att anpassa sig mot 
säsongsvariation i volym 

4 0,8 

Långsiktig Uppskalning   

Förmåga att skala upp 
lagerkapaciet 

3 0,375 

Förmåga att skala upp plock- och 
packkapacitet 

5 0,625 

Varje underkriterium av den lägsta nivån utvärderas utifrån tillgänglig information i offerter och Lykos 
prognostiserade behov. Utifrån analyserna bedöms sedan varje leverantörs prestation inom varje 
underkriterium av den lägre nivån. I Tabell 20 nedan presenteras en sammanställning av bedömningen 
och resultaten inom underkriterium av den högre nivån samt sammanställt resultat. Tabellen visar att 
ingen av leverantörerna presenterar lösningar som ger bättre flexibilitet än Lykos nuvarande lösning. 
Av automationslösningarna ger Alfa, Beta och Delta relativt liknande resultat medan Gamma uppvisar 
betydligt sämre flexibilitet.  
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Tabell 20. Resultat Flexibilitetsbedömning 

 Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Vikt 

Hantering utanför 
ordinarie flöde 0,396 0,165 0,165 0,107 0,165 0,182 

Sortiment 0,320 0,168 0,168 0,168 0,168 0,182 

Säsongsvariation 0,306 0,146 0,201 0,146 0,201 0,273 

Långsiktig 
Uppskalning 0,116 0,268 0,268 0,116 0,232 0,364 

Viktat resultat 0,28 0,19 0,22 0,11 0,20  

 

7.4.4 Leveransprecision 

I den teoretiska modellen preciserades att Leveransprecision bedöms genom de två underkriterierna 
Förmåga att utföra rättplock och Förmåga att upprätthålla ledtid. Följande avsnitt innehåller Lykos 
inbördes viktning av de två underkriterierna samt en sammanställning av resultatet inom den kvalitativa 
faktorn. Den bakomliggande data och analys som ligger till grund för bedömningen presenteras i 
Appendix B.  

Tabell 21 nedan presenteras Lykos viktning av de två underkriterierna inom Leveransprecision. 
Viktningen genomfördes av Lyko utifrån hur strategiskt viktigt de anser att respektive underkriterium 
är för deras fortsatta verksamhet.  

Tabell 21. Viktning av underkriterier till Leveransprecision 

Underkriterier  Relativ Vikt Normerad Vikt 

Förmåga att utföra rättplock 4 0,5 

Förmåga att upprätthålla ledtid 4 0,5 

Varje underkriterium av den lägsta nivån utvärderades utifrån tillgänglig information i offerter och 
Lykos prognostiserade behov. Utifrån analyserna bedömer sedan Lyko varje leverantörs prestation 
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inom varje underkriterium. I Tabell 22 nedan presenteras en sammanställning av bedömningen och 
resultaten inom underkriterium av den högre nivån samt sammanställt resultat. Tabellen visar att Alfa 
är den enda lösning som uppvisar högre prestation inom Leveransprecision än Lykos nuvarande lösning 
men att Delta uppnår samma nivå följt av Gamma och Beta som båda uppvisar lägre prestation är Lykos 
nuläge. 

Tabell 22. Resultat av bedömning inom leveransprecision 

Kriterium Lyko Nuläge Alfa Beta Gamma Delta Vikt 

Förmåga att utföra 
rättplock 

0,167 0,250 0,167 0,250 0,167 0,5 

 Förmåga att 
upprätthålla ledtid 

0,259 0,259 0,111 0,111 0,259 0,5 

 Resultat inom 
Leveransprecision 

0,213 0,255 0,139 0,181 0,213  

 

7.4.5 Informationsutbyte med kund 

I följande avsnitt presenteras hur Lyko bedömer nuläget och de olika leverantörernas prestation inom 
den kvalitativa faktorn. Huvudkriteriet Informationsbyte med kund bedöms endast genom ett 
underkriterium, Förmåga att presentera korrekt information till kund, vilket gör att kriteriet inte 
behöver viktas då dess normerade vikt skulle bli 1 oavsett relativ vikt.  

I den teoretiska modellen framkom att de avseenden av Informationsutbyte med kund som en 
automationslösning har potential att påverka är huruvida rätt lagersaldo och ledtid presenteras.  I Tabell 
23 nedan presenteras resultatet utav bedömningen inom Informationsutbyte med kund. Den 
bakomliggande data och analys som ligger till grund för bedömningen presenteras i Appendix B.  

Ur tabellen går det att utläsa att bäst Informationsutbyte med kund återfinns i Lykos Nuläge och i 
lösningen presenterad av Alfa. Därefter kommer Delta, Gamma och Beta där de två senare uppvisar 
mycket lägre resultat än Alfa och Lykos nuläge.  

Tabell 23. Resultat av bedömning inom informationsutbyte med kund 

Kriterium Lyko Nuläge Alfa Beta Gamma Delta Vikt 
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Förmåga att 
presentera korrekt 
information till kund 

0,261 0,261 0,112 0,138 0,227 1 

Resultat inom 
Informationsutbyte 
med Kund 

0,261 0,261 0,112 0,138 0,22 

 

7.4.6 Konkurrensfördelar 

I den teoretiska modellen ingår det att identifiera vilka konkurrensfördelar  som är viktiga i den bransch 
som det utförande företaget verkar i. De konkurrensfördelar som kan påverkas av införandet av en 
automationslösning ska sedan användas som underkriterier inom konkurrensfördelar.   

Nedan, i Tabell 24,  presenteras vilka konkurrensfördelar som har identifierats under testet, hur Lyko 
har viktat dem och vilket resultat Lykos nuläge och de olika lösningarna presterar inom dem. Den 
bakomliggande data och analys som ligger till grund för valet av underkriterier och bedömningen av 
leverantörerna presenteras i Appendix B.  

Tabell 24. Viktning av underkriterier till Konkurrensfördelar 

Underkriterier  Relativ Vikt Normerad Vikt 

Sannolikheten att kunna 
minska 5 0,5 

Sannolikheten för ökat 
sortiment 

5 0,5 

Nedan, i Tabell 25, presenteras det sammanställda resultatet inom Konkurrensfördelar. Där är det tydligt 
att lösningen som Beta presenterar uppvisar högst prestation men att alla automationslösningar presterar 
högre än Lykos Nuläge. Lösningarna presenterade av Alfa och Gamma uppvisar näst högst prestation 
och Delta presterar sämst av automationslösningarna.  

Tabell 25. Resultat av bedömning inom Konkurrensfördelar 

Kriterium Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Vikt 

Sannolikhet för minskat 
pris 

0,097 0,226 0,226 0,226 0,226 0,5 

Sannolikhet för ökat 
sortiment 

0,196 0,196 0,266 0,196 0,147 0,5 
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 Resultat inom 
Konkurrensfördelar 

0,146 0,211 0,246 0,211 0,186  

 

7.4.7 Personal- och Kompetensförsörjning 

Personal- och kompetensförsörjning bedöms enligt de två underkriterierna Förmåga att införskaffa 
tillräcklig kompetens och Sannolikhet att företaget kan behålla viktig kompetens. Följande avsnitt 
innehåller en presentation av hur Lyko ha viktat underkriterierna samt ett sammanställt resultat av 
bedömningen inom den kvalitativa faktorn. Den bakomliggande data och analys som ligger till grund 
för bedömningen presenteras i Appendix B.  

Nedan, i Tabell 26 presenteras Lykos viktning av underkriterierna inom Personal- och 
kompetensförsörjning.  

Tabell 26. Viktning av underkriterier till Personal- och kompetensförsörjning 

Underkriterier  Relativ Vikt Normerad Vikt 

Förmåga att införskaffa 
tillräcklig kompetens 5 0,625 

Sannolikhet att företaget kan 
behålla viktig kompetens 

3 0,375 

I Tabell 27 nedan presenteras en sammanställning av resultatet inom Personal- och 
kompetensförsörjning. Ur tabellen går det att utläsa att Alfa, Beta och Delta uppvisar en högre nivå än 
Lykos nuläge och Gamma samt att alla lösningar presterar på samma nivå inom underkriteriet 
Sannolikhet att företaget kan behålla nödvändig kompetens.  

 

 

Tabell 27. Resultat av bedömning inom Personal- och kompetensförsörjning 

Kriterium Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Vikt 

Förmåga införskaffa 
tillräcklig kompetens 0,154 0,231 0,231 0,154 0,231 0,625 

 Sannolikhet att 
företaget kan behålla 
nödvändig kompetens 

0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,375 
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7.4.8 Resultat inom Kvalitativa Faktorer 
I Tabell 28 nedan presenteras resultaten av bedömningen av samtliga kvalitativa faktorer. Där går det 
att utläsa att Alfa, Beta och Delta presterar högre än Lykos nuläge inom de kvalitativa faktorerna medan 
Gamma inte gör det. Resultatet innebär att den lösning som Alfa har presenterat uppvisar bäst prestation 
inom de kvalitativa faktorerna när den jämförs med övriga tillgängliga offerter och Lykos nuvarande 
lösning. Om nya offerter kommer in kan resultatet inom de kvalitativa faktorerna ändras.  

Tabell 28. Resultat vid bedömning av de Kvalitativa faktorerna 

 Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Vikt 

Ledtid 0,074 0,281 0,281 0,182 0,182 0,160 

Flexibilitet 0,256 0,198 0,213 0,132 0,200 0,200 

Leveransprecision 0,213 0,255 0,139 0,181 0,213 0,160 

Informationsutbyte 
med kund 0,261 0,261 0,112 0,138 0,227 0,160 

Konkurrensfördelar 0,146 0,211 0,246 0,211 0,186 0,200 

Personal- och 
kompetensförsörjning 0,171 0,219 0,219 0,171 0,219 0,120 

Viktat resultat 
0,189 0,236 0,203 0,169 0,203  

 

7.5 Kvantitativa	faktorer	

Enligt den Teoretiska Modellen, se Avsnitt 6.3.3, bedöms de kvantitativa faktorerna genom 
investeringskalkylerna Pay-off-metoden samt Annuitetsmetoden. Nedan presenteras hur de olika 
automationslösningarna presterar inom de kvantitativa faktorerna. Samtliga beräkningar för de 
kvantitativa faktorerna presenteras i Appendix C. 

7.5.1 Pay-off-metoden och Annuitetsmetoden 

Pay-off-metoden och Annuitetsmetoden kräver båda variablerna årligt inbetalningsöverskott samt 
grundinvestering för att kunna användas. För att beräkna det årliga inbetalningsöverskottet behöver 
lagerhållningskostnaderna och övriga kostnader för nuläget och för studerade automationslösningar 
identifieras. Det är dock viktigt vid jämförelse mellan alternativen att dimensioneringen följer behovet 

 Resultat inom 
Personal- och 
kompetensförsörjning 

0,171 0,219 0,219 0,171 0,219  
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eftersom en mindre dimensionering än nuläget resulterar i lägre lagerhållningskostnader eftersom 
lösningen då kräver en mindre mängd personal.  

De studerade automationslösningarna erhåller varierande dimensionering enligt givna offerter, se 
Avsnitt 7.2, vilket medför att en jämförelse mellan lösningarnas kostnadsbesparing inte är rättvis att 
göra. Det är inte heller möjligt att skala upp systemet efter den dimensionering som passar Lyko om det 
innebär ytterligare investeringar eftersom dimensioneringen som är given i offerterna är representativ 
för den grundinvestering som leverantörerna presenterat. Om lösningarna skulle dimensioneras utanför 
dess maximala kapacitetsgräns tillkommer kostnader för fler lagerplatser, fler plock- och packbord 
och/eller fler inlagringsstationer. Det innebär att kostnadsbesparingen i sådana fall inte går att ställa mot 
grundinvesteringen.  

Alfa är den enda lösningen som har tillräcklig kapacitet i antalet hanterade orderrader för att kunna 
dimensioneras efter det behov som Lyko erhåller. Dock kan inbetalningsöverskottet ändå inte jämföras 
med grundinvesteringen eftersom lagervolymen är för liten för att kunna hantera en sådan kapacitet, se 
avsnitt 7.3.2. Det innebär att ytligare engångskostnader behöver adderas på grundinvesteringen för att 
kostnaden ska vara representativ. Därför beräknas inte det årliga inbetalningsöverskottet för någon 
lösning.  

Eftersom inga leverantörer har presenterat ett system som är lämpligt för Lyko utan att förändringar i 
antalet lagerplatser, fler plock- och packbord och/eller fler inlagringsstationer måste göras så kan ingen 
lämplig lönsamhetsberäkning utföras med den givna grundinvesteringen. I det här stadiet av projektet 
är det därför inte lämpligt att använda varken Pay-off-metoden eller annuitetsmetoden. Det går därav, i 
detta stadie av projektet, inte att beräkna vilken lösning som är mest lönsam enligt en lönsamhetskalkyl.  

7.5.2 Kostnad per orderrad 

För att kunna göra en kvantitativ jämförelse mellan samtliga förslag och nuläget beräknas kostnaden 
per orderrad för samtliga lösningar. Nyckeltalet kostnad per orderrad är en kvantitativ faktor som inte 
har inkluderats i den teoretiska modellen men som är väldigt praktisk att beräkna när det årliga 
inbetalningsöverskottet inte är representativ. Det görs genom att beräkna lagerhållningskostnaderna för 
samtliga automationslösningar. Lagerhållningskostnaden består av rörliga kostnader för aktiviteter 
kopplade till inlagring samt fasta kostnader relaterade till maskiner och lokaler. De aktiviteter som 
inkluderats i testet för Lyko är:  

- Godsmottagning 
- Inlagring 
- Bufferthantering 
- Paternosterplock och inlagring 
- Plockning 
- Packning 
- Resthantering 
- Paketsortering 

De påverkade rörliga kostnaderna relaterade till aktiviteterna ovan består av personalkostnad och övriga 
resurser. Vid beräkning av personalkostnaden för nuläget prognostiseras bemanningen efter 
plockkapacitetsbehovet i Avsnitt 7.3.1. Denna metod fungerar inte för alla automationslösningarna 
eftersom tre av fyra leverantörer erbjuder ett system som inte erhåller tillräcklig kapacitet för Lykos 
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prognostiserade behov. För att möjliggöra en rättvis jämförelse har därför personalkostnaden för 
automationslösningarna grundat sig på nulägets prognostiserade bemanning upp till det år då den 
studerade lösningen inte längre matchar behovet. Då har personalkostnaden för automationslösningarna 
istället baserats på en maximal kapacitet för 2-skift.   

Övriga resurser förändras lika över samtliga lösningar men skiljer sig från nuläget och måste därför tas 
i beaktande. Därefter tillkommer även lokalkostnaden som också är lika över automationslösningarna 
men som förändras mot nuläget. Ovanstående data samlas in genom en dokumentationsefterfrågan till 
Lykos driftchef Anna Persson. 

Lagerhållningskostnaderna divideras därefter med motsvarande antal orderrader vilket resulterar i 
kostnaden per orderrad. Genom att ta fram detta nyckeltal kan leverantörerna ställas mot varandra 
kostnadsmässigt utan att behöva det årliga inbetalningsöverskottet. Samtliga beräkningar återfinns i 
Appendix C. Nedan presenteras resultatet av kostnad per orderrad för de studerade 
automationslösningarna. Därefter presenteras en jämförelse mellan alternativen.  

Nuläge	

På grund av sekretesskäl har inte kostnad per orderrad beräknats för nuläget. Det som däremot kan 
konstateras är att orderplocksfunktionen står för 40-60% av lagrets personalkostnad i traditionella lager 
(Miller, 2004) där plockaren lägger omkring 40-60% av sin tid på att transportera sig själv eller en 
produkt på anläggningen (Newcastle Systems, u.d.). Det innebär att kostnaden per orderrad har en stor 
potential för minskning vid införande av ett godset till plockaren system som eliminerar transporten 
mellan lagerhyllorna.  

Det prognostiserade kapacitetsbehovet i antalet orderrader per dag presenteras i Tabell 29 och utgör 
grunden för den dimensionering som leverantörerna förväntas uppnås (se avsnitt 7.3.1 för närmare 
beskrivning av kapacitetskraven). Kapacitetsberäkningar grundar sig på efterfrågeprognoser baserat på 
orderhistorik från år 2016 och med en pronotiserad ordertillväxt på 30% per år samt 2,72 
orderrader/order. Det ger behovet orderrader per dag. 

Tabell 29. Orderradsprognos för Lyko nuläge  

Nuläge 2017 2019 2020 2021 

Antal orderrader per dag 12 107 20 462 26 600 34 580 

	
Alfa	

Alfa är leverantör till den lösning som uppfyller plockkapaciteten som Lyko enligt prognos kräver, där 
kravet sätts efter raden ’Antal orderrader per dag’ i Tabell 29. Vid beräkning av personalkostnad har 
därför Alfa dimensioneras efter kapacitetsbehovet presenterat i Tabell 29. I Tabell 30 nedan presenteras 
totalkostnaden samt kostnaden per orderrad för Alfas lösning. 
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Tabell 30. Orderradsprognos, totalkostnad ink. resurs-, personal- och lokalkostnad samt en kostnad per orderrad. 

Alfa  2019 2020 2021 

Antal orderrader per dag  20 462 26 600 34 580 

Totalkostnad per år:   17 667 665 kr   24 892 787 kr   32 270 388 kr  

Kostnad per orderrad   3,45 kr   3,71 kr   3,69 kr  

Beta	

Betas föreslagna system kan inte hantera Lykos prognostiserade behov år 2019, 2020 eller 2021. 
Personalkostnaden har därför beräknats baserat på systemets maximala kapacitet för 2-skift för samtliga 
år. Antalet orderrader, antalet anställda, totalkostnaden samt kostnaden per orderrad presenteras i Tabell 
31 nedan. 

Tabell 31. Antalet orderrader som Betas system maximalt kan hantera för 2-skift. Totalkostnad ink. resurs-, personal- och 
lokalkostnad samt en kostnad per orderrad. 

Beta  2019 2020 2021 

Antal orderrader per dag  20 342 20 342 20 342 

Totalkostnad per år:   21 448 739 kr   21 949 655 kr   22 389 465 kr  

Kostnad per orderrad   4,16 kr   4,26 kr   4,34 kr  

Gamma	

Gamma presenterar ett system som klarar det dagliga kapacitetsbehovet år 2019 men inte 2020 eller 
2021. Det innebär att systemet dimensionerats efter behov år 2019 och efter maxkapacitet år 2020 och 
2021. Gammas lösning inkluderar inget packsystem. Vid beräkning av kostnad per orderrad har 
packningen dimensioneras för att matcha plockkapaciteten. Antalet orderrader, totalkostnaden samt 
kostnaden per orderrad som dimensioneringarna representerar presenteras i Tabell 32 nedan. 
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Tabell 32. Antalet orderrader för Gammas system.. Totalkostnad ink. resurs-, personal- och lokalkostnad samt en kostnad 
per orderrad. 

Gamma  2019 2020 2021 

Antal orderrader per dag  20 462 22 027 22 027 

Totalkostnad per år:   19 711 761 kr   23 137 118 kr   24 066 649 kr  

Kostnad per orderrad    3,94 kr  4,17 kr   4,32 kr  

Delta	

Delta föreslår en dimensionering som klarar behovet år 2019 och år 2020. År 2021 är dock 
dimensioneringen något för liten. Därför har kostnaderna beräknats efter behovet år 2019 och 2020 
samt efter maxkapacitet på 2 skift år 2021. Antalet orderrader, antalet anställda, totalkostnaden samt 
kostnaden per orderrad som dimensioneringarna representerar presenteras i Tabell 33. 

Tabell 33. Antalet orderrader som Deltas system maximalt kan hantera för 2-skift. Totalkostnad ink. resurs-, personal- och 
lokalkostnad samt en kostnad per orderrad 

Delta  2019 2020 2021 

Antal orderrader per dag  20 462 26 600 32 719 

Totalkostnad per år:   23 549 182 kr   30 565 720 kr   36 380 095 kr  

Kostnad per orderrad   4,60 kr   4,56 kr   4,39 kr  

Slutsats	

Kostnad per orderrad har inte beräknats för nuläget. Det går dock att anta att samtliga leverantörer 
erbjuder lösningar som resulterar i en lägre kostnad per orderrad än nuläget. Genom att jämföra 
kostnaden per orderrad för samtliga leverantörer går det att konstatera att leverantörerna rankas från 
stört besparing till minst enligt följande: 

1. Alfa 
2. Gamma 
3. Beta 
4. Delta 

Det är dock viktigt att betona att den största kostnadsbesparingen inte behöver leda till den mest 
lönsamma lösningen. Kostnadsbesparingen är endast en indikation som måste ställas i relation till en 
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grundinvestering, genom exempelvis pay-off-metoden eller annuitetsmetoden för att få fram den mest 
lönsamma lösningen.  

7.6 Investeringsrisk	

Enligt den teoretiska modellen ska investeringsrisk bedömas enligt AHP-modellen tillsammans med 
övriga kvalitativa faktorerna genom underkriteriet Sannolikhet att investeringen lyckas. I avsnitt 7.4 
genomfördes en modifikation som innebär att investeringsrisk inte ska bedömas tillsammans med de 
övriga kvalitativa faktorerna utan som en egen del av modellen, efter att kapacitetskraven är uppfyllda.  

Då ingen av de alternativa lösningarna uppfyller de kapacitetskrav som ställs är det inte möjligt att 
genomföra en fullständig bedömning av investeringsrisken eftersom ingen av alternativen är 
applicerbara i verkligheten. Det går därav inte att bedöma investeringsriskerna inom de olika 
lösningarna. I detta skede, där ingen automationslösning uppfyller kapacitetskraven är det däremot 
möjligt att föra en diskussion kring den typ av risker som finns i samband med val och implementering 
av en automationslösning.  

Den teoretiska modellen beskriver att investeringsrisk ska bedömas utifrån en känslighetsanalys samt 
en utvärderingen av vilka risker som associeras med implementering av automationslösning och 
övergång från manuellt till automatiserat arbete. Enligt Oskarsson et al. (2013) innehåller en 
känslighetsanalys fyra kritiska steg; Identifiera alla felkällor, välja ut kritiska felkällor, bestämma 
alternativa värden och slutligen testa de alternativa värdenas effekt på resultatet. Följande kritiska 
felkällor har identifierats för fallföretaget Lyko: 

• Osäkerhet i prognoser 
• Plock- och packhastighet  

I följande avsnitt förs diskussioner kring vilka effekter som fås om prognoser, plock- och 
packhastigheter förändras. Utöver risker i förändring av kritiska antaganden finns det även stora 
implementationsrisker. För att bedöma risken att ett automatiseringsprojekt misslyckas förs, enligt den 
teoretiska modellen, därför  förs en diskussion kring på vilka sätt ett sådant projekt kan misslyckas och 
sannolikheten för att detta sker. Hänsyn tas främst till ekonomiska och strategiska konsekvenser som 
kan uppkomma vid ett misslyckande av projektet. 

7.6.1 Osäkerhet i Prognos 

I modellen appliceras två olika prognoser, försäljningstillväxt och sortimentstillväxt. Både dessa leder 
till förändrade förutsättningar vid modellens tillämpning, genom att de har direkt påverkan på 
kapacitetskrav som ställs på lösningarna och leder till förändringar inom de kvalitativa och kvantitativa 
faktorerna.  

Förändrad	försäljningstillväxt	

Nedan undersöks hur modellens kapacitetskrav förändras om Lykos prognos för tillväxt hade varit en 
annan. Lyko har prognostiserat för till tillväxt på 20 % årligen till och med 2021 men då de historiskt 
har upplevt ännu högre tillväxt har 30 % årligen applicerats på modellen. I tillämpningen av modellen 
har den prognostiserade efterfrågeökningen använts för att beräkna kapacitetskraven för plockning och 
lagervolym. Nedan undersöks vilka värden som kapacitetskraven får vid en tillväxtprognos på 0 %, 10 
%, 20 %, 40 % och 50 % årligen.   
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I Tabell 34 nedan visas hur kapacitetskraven för plockkapacitet förändras med förändrade prognoser. 
Ur tabellen går det att utläsa att förändrad årlig tillväxt har stor inverkan på kapacitetskraven för 
plockning. Om den faktiska efterfrågan som företaget upplever är högre än prognosen riskerar företaget 
att lösningen har för låg kapacitet och är efterfrågan längre än prognostiserat finns risken att företaget 
får en stor andel outnyttjad effektivitet.  

Tabell 34. Kapacitetskrav för plockning och lagervolym vid olika nivåer av årlig tillväxt 

Kapacitetskrav 2021 vid 
förändrad årlig tillväxt  

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

Plockning       

Minimal Normalkapacitet 
(orderrader/dag) 

9 313 14 999 23 175 34 580 50 090 70 726     

Minimal Maxkapacitet 
(orderrader/dag)  

13 354 21 507 33 230 49 584 71 823 101 409 

Lagring       

Minimal lagervolym (m3)  1 058      1 548      2 193      3 021      4 063      5 354     

 

Lyko har prognostiserat för en årlig tillväxt på 20 % fram till år 2021 men kräver att 
automationslösningarna ska dimensioneras för att klara en årlig tillväxt på 30% på grund av företagets 
historiska tillväxt. Utifrån tabellen går det att utläsa att Lyko erhåller en utnyttjandegrad på mindre än 
50 % under vardagar om de dimensionerar för att kunna möta den maxkapacitet för plockning som 
krävs vid 30 % årlig tillväxt men endast prognosen på 20 % årlig ökning uppfylls. 

Fel i tillväxtprognoser påverkar samtliga kvantitativa och kvalitativa faktorer. Med låg utnyttjandegrad, 
det vill säga lägre efterfrågan än prognostiserat, ges potential att förbättra ledtiden till kund då den 
passiva tiden en order ligger och väntar på bearbetning kan minska med minskad mängd ordrar.  

Ökad flexibilitet med hänsyn till hantering av säsongsvariation i volym och långsiktig uppskalning kan 
också uppnås med lägre kapacitetskrav eftersom mer kapacitet finns tillgänglig utan att ytterligare 
investeringar krävs. Inom den kvalitativa faktorn leveransprecision leder en lägre utnyttjandegrad 
potential till förbättrad leveransprecision eftersom potential finns för förbättrad förmåga att bearbeta 
inkomna ordrar inom utsatt ledtid. Förbättrad förmåga att hålla ledtider påverkar också 
informationsutbytet eftersom den leder till större sannolikhet att kommunicerad ledtid är korrekt. Inom 
konkurrensfördelarna ger lägre utnyttjandegrad både positiva och negativa effekter. Ökad förmåga att 
hålla ledtider förbättrar Lykos prestation inom konkurrensfördelen för leverans. Lägre efterfrågan 
innebär, som illustrerat i Tabell 34, att lägre lagernivåer krävs vilket frigör lagervolym och möjliggör 
för ytterligare expansion av sortimentet. Slutligen så kan lägre efterfrågan leda till minskad 
konkurrensförmåga inom konkurrensfördelen pris eftersom färre orderrader ska dela på de fasta 
kostnaderna. Inom den sista kvalitativa faktorn personal- och kompetensförsörjning kan lägre 
efterfrågan leda till att färre anställda krävs vilket gör att Lyko riskerar att mista viktig kompetens.  
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Resonemangen kring vilka effekter en lägre tillväxt än prognostiserat kan ha på de kvantitativa 
effekterna går att applicera även om en högre tillväxt än prognostiserat upplevs. I det fallet är 
slutsatserna de omvända.  

Inom de kvantitativa faktorerna ger lägre efterfrågan ett lägre årligt inbetalningsöverskott och högre 
kostnad per orderrad eftersom färre orderrader ska bära de fasta kostnaderna. Det leder till att pay-off-
tiden förlängs och lägre annuitet  

Förändrad	sortimentstillväxt	

Fram till år 2021 har Lyko prognostiserat att öka sortimentet från drygt 31 500 artiklar till 40 000 vilket 
innebär en ökning med totalt 27 %. Antalet artiklar påverkar i testet endast behovet av antalet 
lagerplatser. I praktiken är det rimligt att anta att även lagervolymen påverkas mot antalet artiklar men 
då data som binder samman hur lagervolymen beror på både antalet artiklar i sortimentet och efterfrågan 
saknas går det sambandet inte att beräkna vid denna applikation av modellen. Därmed är det endast 
kapacitetskravet antal lagerplatser som direkt påverkas vid förändrad sortimentstorlek.  

Tabell 35 nedan visar att prognosfel inom sortimentsstorlek inte ger procentuellt lika stora skillnader 
på kapacitetskravet som prognosfel inom försäljningstillväxt.  

Tabell 35. Kapacitetskrav tillgängliga lagerplatser vid olika nivåer av total sortimentstillväxt 

Kapacitetskrav 2021 vid 
förändrad årlig tillväxt 

0% 10% 20% 27% 40% 50% 

Minimalt antal lagerplatser  40 643      45 037      49 430      52 506      58 218      62 612     

 
Om sortimentstillväxten är lägre än förväntan påverkas de kvantitativa faktorerna i olika grad. Med ett 
mindre sortiment försämras Lykos konkurrensfördelar vilket kan leda till sämre efterfrågan. Med sämre 
efterfrågan fås en lägre utnyttjandegrad vilket gör att samma effekter som lägre försäljningstillväxt kan 
förväntas. I vilken utsträckning mindre sortimentsstorlek påverkar försäljningstillväxten går utifrån 
tillgänglig data inte att identifiera.  

7.6.2 Plock- och packhastighet  

Plock- och packhastigheten har en direkt korrelation till personalbehovet i företaget vilket i sin tur 
påverkar inbetalningsöverskottet per år och därmed lösningens lönsamhet. Det är viktigt att 
personalbehovet inte överskrider systembegräsningar i antalet plock- och packplatser. Av denna 
anledning är det därför intressant att i en känslighetsanalys studera till vilken grad plock- och 
packhastigheterna kan variera utan att resultera i en olönsam investering eller gå utanför systemets 
begräsningar i antalet plock-och packplatser som finns tillgängliga. Baserat på dagens offerter presterar 
dock inget system tillräckligt för att klara Lykos behov av kapacitet. Det innebär att systemet redan är 
otillräckligt utan att plock- och packhastigheten modifieras och känslighetsanalysen kan därför inte ge 
ett användbart svar i det här stadiet av projektet. Känslighetsanalysen av plock- och packhastigheten är 
däremot viktig att utföra när samtliga kapacitetskrav är uppfyllda.  
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7.6.3 Implementationsrisker 

Eftersom implementation och idrifttagning av en automatisering är en lång och ostabil process finns det 
en stor risk för en servicenivådipp under denna period, en ledande faktor till varför många avstår 
automatiseringen (Baker & Halim, 2007; Naish & Baker, 2004). Vid en implementation sätts 
verksamhetens stabilitet på prov och det finns många risker under verksamhetsövergången. Lyko 
planerar att i samband med automationen även byta lokaler. Det skapar en möjlighet att under 
övergången bedriva två parallella verksamheter. En sådan möjlighet kommer dock även med stora risker 
då bedrift av två verksamheter innebär närmare en dubblering i kapitalbildning och stor risk för höga 
mängder svinn. Många oväntade kostnader kan uppkomma under implementationsperioden och det är 
därför viktigt att inkludera sådana eventuella kostnader i en kostnadsberäkning och räkna med 
marginaler. Servicenivådippar kan leda till en stor mängd förlorad försäljning utan återhämtning. I en 
avvägning är det därför viktigare att bibehålla servicenivån till en tillfälligt hög kostnad än att prioritera 
tillfälliga kostnadsbesparingar som påverkar servicen negativt under implementationsperioden. Det är 
även viktigt att vara förberedd på oväntade förseningar eftersom stora och långa implementationer 
lämnar stort utrymme för oförutsedda tidskrävande problem.  

Implementationsriskerna kan vara större för automationslösningar med högre automationsgrad, 
speciellt i övergångsfasen. Produkter som lagras i ett automatiserat system kan vara svårtillgängliga om 
systemet inte fungerar. Gamma är en helautomatiserad lösning där systemproblem i övergångsfasen 
kan ge stora konsekvenser på verksamheten. Alfa har också en väldigt hög grad av automation för det 
högintensiva plocket men har en manuell del för delar av butiksplocket som kan användas vid ett 
systemfel. Beta och Delta har båda en stor mängd produkter i ett manuellt lager vilket gör att 
övergångsfasen kan vara enklare att hantera.  

7.7 Modifikationer	av	den	teoretiska	modellen		

Fråga 6 i studien, Kan modifikationerna som vid tillämpningen gjordes på den teoretiska modellen 
bedömas som generella för den typ av verksamhet modellen ska användas på eller är de specifika för 
Lykos verksamhet?, besvaras nedan genom att de modifikationer som gjordes under testet diskuteras 
utifrån dess generaliserbarhet. Följande komponenter i den teoretiska modellen har modifierats under 
testet:  

• Kapacitetskrav 
• Ledtid 
• Flexibilitet 
• Kvalitativa faktorer 
• Investeringsrisk 

7.7.1 Kapacitetskrav 

I den teoretiska modellen presenteras kapacitetskravet antal orderrader per dag (st) medel som 
motsvarar vilken plockkapacitet som krävs för att klara av medelefterfrågan. Vid appliceringen på Lyko 
modifierades nyckeltalet till att följa företagets dimensionering på 70 % av normala efterfrågetoppar. 
Detta gjordes eftersom den stora efterfrågevariationen hos Lyko innebär att företaget inte klarar av att 
möta sina ledtidsmål om plockningen dimensioneras efter ett medelvärde. Att ett företag upplever helt 
jämn efterfrågan och inte påverkas av säsonger, cykler, trender eller slump är ganska ovanligt 
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(Oskarsson, et al., 2013) vilket gör att modifikationen i avseende på att inte använda medelvärdet kan 
bedömas som generell.  

Lykos dimensionering att plockkapaciteten per dag bör vara 70 % av normala efterfrågetoppar har Lyko 
baserat på att de endast arbetar på vardagar, vill ha kapacitet att jämna ut majoriteten av 
efterfrågevariationerna utan att behöva öka utnyttjande övertid och har 48 timmar på sig att bearbeta 
ordrarna efter att de inkommit. Då det är Lykos specifika förutsättningar som ligger till grund till vald 
dimensionering av nyckeltalet kan inte nivån på 70 % av normala efterfrågetoppar bedömas som 
generella utan nivån måste anpassas till det företag modellen används på. Utifrån ovan blir den 
slutgiltiga modifikationen av nyckeltalet Antal orderrader per dag (st) medel: Minimal 
Normalkapacitet/dag (orderrader) 

Nyckeltalet Antal orderrader per dag (st) Max motsvarar enligt den teoretiska modellen den efterfrågan 
maxkapacitet som en automationslösning kan producera. I testet av den teoretiska modellen har 
nyckeltalet modifierats till den minimala kapacitet som krävs för att bearbeta ordrarna inom 72 timmar 
från orderläggning givet att helgarbete utnyttjas.  

Att utnyttja förmågan att jämna ut bearbetning även av efterfrågetopparna är något som kan appliceras 
generellt eftersom det ger ett lägre dimensionsbehov och gör att högre utnyttjandegrad i systemet kan 
uppnås. De förutsättningar med ökad ledtid jämfört med normalt och utnyttjande av helgarbete som 
applicerades för Lyko berodde på Lykos specifika efterfrågevariation vilket gör att de inte är som 
generella för företag med högintensivt styckplock. Därmed blir den slutgiltiga modifikationen av 
nyckeltalet Antal orderrader per dag (st) max: Minimal Maxkapacitet/dag (orderrader) 

Då de olika leverantörerna hade dimensionerat kapaciteten vid normal efterfrågan väldigt varierande 
och ingen av dem klarade kapacitetskravet introducerades ytterligare ett nyckeltal där alternativens 
kapacitet jämfördes givet utnyttjande av två fullt bemannade skift. Nyckeltalet togs fram i konsultation 
med Lyko för att kunna jämföra vilken kapacitet som går att uppnå med samma utnyttjandegrad i de 
olika lösningarna. Eftersom tre fullt utnyttjade skift ger maxkapaciteten på ett dygn redan används för 
att kontrollera uppfyllande av minimal kapacitet som krävs för hantering av efterfrågetopparna och flera 
av leverantörernas lösningar hade dimensionerat på mer än ett skift valdes två fullt utnyttjade skift.  

Att leverantörerna presenterar olika kapacitetsdimensioneringar för att klara av normal efterfrågan är 
något som kan ske även i det generella fallet. Eftersom det är företaget och inte leverantörerna som 
kommer avgöra vilken utnyttjandegrad de väljer att använda i praktiken inkluderas nyckeltalet i 
modellen. Vilken utnyttjandegrad som lösningarna ska jämföras mot bör bestämmas av modellens 
användare för att säkerställa att utnyttjandegraden anpassas till företagets behov. Därmed inkluderas 
nyckeltalet Plockkapacitet i orderrader per dag givet en viss utnyttjandegrad. Nyckeltalet är inte ett 
kapacitetskrav utan används endast för att förbättra jämförbarheten mellan lösningarna i ett skede där 
de inte har jämförbar dimensionering.    

7.7.2 Ledtid 

I den teoretiska modellen har flödet delats upp två delar. Ett flöde som går från inflödet, direkt till 
plockplatsen och sedan till plockningen och ett andra flöde som går från inlagring, via buffert och 
påfyllning innan plockplats och plockning. I testet av modellen har dock två andra flöden studerats: det 
ingående flödet och det utgående flödet. Det samtidigt som flödet genom buffet exkluderas på grund av 
tidsbrist. 
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Flödet har delats upp i ingående och utgående flöde eftersom flödestyperna kvantifieras olika; det 
ingående flödet mäts ofta i inleveranser medan det utgående flödet kvantifieras i ordrar och orderrader. 
En sådan kvantifiering är inte Lyko-specifik och därför är det en rimlig uppdelning att göra vid en 
ledtidsanalys. Det är därmed en modifikation som inkluderas i den slutgiltiga modellen.  

Att ledtiden för buffert exkluderats är en förenkling som är Lyko-specifik. Buffertflödet är en ledtid 
som med största sannolikhet påverkas av en automatisering. Det innebär att det är relevant att inkludera 
buffertflödet vid en ledtidanalys. Denna modifikation exkluderas därför från den slutgiltiga modellen. 
Sammanfattningsvis innebär detta att istället för att dela upp ledtidsflödet i ett flöde som går från 
inflödet, direkt till plockplatsen och sedan till plockningen och ett andra flöde som går från inlagring, 
via buffert och påfyllning innan plockplats och plockning så används indelningen av ingående och 
utgående flöde. Buffertflödet exkluderas inte från modellen utan bör inkluderas.  

7.7.3 Flexibilitet 

I flexibilitetsbedömningen genomfördes en ihopslagning av underkriterierna förmåga att skala upp 
plockkapacitet och förmåga att skala upp packkapacitet inom underkriteriet Långsiktig uppskalning 
eftersom de båda avgör vilket utgående flöde som maximalt kan uppnås. Oavsett hur mycket 
kapaciteten i de två funktionerna går att skala upp var för sig är det den funktion med lägst kapacitet 
som avgör systemets totala kapacitet. Då Lykospecifik data inte låg bakom modifikationen gäller den 
för det generella fallet. Därmed ersätts de två nämna underkriterierna i modellen med underkriteriet 
förmåga att skala upp plock- och packkapacitet.  

7.7.4 Kvantitativa faktorer 

I testet av den teoretiska modellen kunde de kvantitativa faktorerna inte användas på det sättet som de 
är avsedda att göra i modellen. Det eftersom samtliga automationslösningar har dimensionerats olika 
av leverantörerna och ingen uppfyller kapacitetskraven i avsnitt 7.2.6. En jämförelse mellan 
lösningarnas inbetalningsöverskott är därför inte rättvis att utföra om lösningarna är mindre än behovet. 
Det eftersom en mindre dimensionering innebär mindre lagerhållningskostnader då lösningen kräver en 
mindre mängd personal. Det går inte heller att skala upp systemet så att den passar kapacitetskraven om 
det innebär ytterligare investeringar eftersom dimensioneringen som är given i offerterna är 
representativ för den grundinvestering som leverantörerna presenterat. Om lösningarna skulle 
dimensioneras utanför dess maximala kapacitetsgräns tillkommer kostnader för fler lagerplatser, fler 
plock- och packbord och/eller fler inlagringsstationer. Det innebär att kostnadsbesparingen i sådana fall 
inte går att ställa mot grundinvesteringen.  

Som ett resultat av ovan kunde därför inte en representativ pay-off-tid beräknas och annuitetsmetoden 
kunde inte användas på ett bra sätt under testet av modellen. Det gick därmed inte att beräkna vilken 
lösning som är mest lönsam. Modellen modifierades av denna anledning genom att använda sig av en 
ny kvantitativ faktor: kostnad per orderrad. Även om kostnad per orderrad inte är en representativ 
lönsamhetsberäkning i förhållande till grundinvesteringen kan den användas för att ge en indikation om 
vilken lösning som resulterar i den största kostnadsbesparingen. Genom att använda sig av kostnad per 
orderrad påverkas inte nyckeltalet av variationen mellan systemens hantering eftersom den slås ut över 
dess representativa kostnader. Det är därför ett användbart nyckeltal för att jämföra kostnadsbesparingar 
mellan olika alternativ och nuläget.  
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Eftersom nyckeltalet ’kostnad per orderrad’ inte är en direkt lönsamhetsberäkning är det viktigt att 
inkludera sådana då modellen fortfarande avser att resultera i en lönsam automationslösning. Det är 
därför viktigt att pay-off-metoden och annuitetsmetoden inte exkluderas från modellen. Metoderna kan 
dock inte användas på lösningar som inte uppfyller de kapacitetskrav som har satts. Modellen föreslås 
därför att användas i iterationer. I de första iterationerna kan modellen belysa styrkor samt brister inom 
kapacitetskrav, kvalitativa faktorer och kostnad per orderad och baserat på dessa kan återkoppling ske 
till leverantörerna som i sin tur har möjlighet att leverera en förbättrad lösning. Inte förrän i den iteration 
där kapacitetskraven är helt uppfyllda kan lönsamhetsbedömningar göras och lönsamhetsmetoder 
användas.  

Eftersom lönsamhetsmetoder inte rättvist kan användas för system med för låg kapacitet är 
modifikationen som diskuterats ovan inte Lyko-specifik utan relevant för samtliga företag med 
högintensivt styckplock. Det är också relevant att inkludera ’kostnader per orderrad’ eftersom den i en 
tidig iteration kan ge en stark indikation om lönsamhet när övriga lönsamhetsmetoder inte kan 
användas. Sammanfattningsvis innebär det att samtliga modifikationer utförda för de kvantitativa 
faktorerna bör inkluderas i den slutgiltiga modellen.   

7.7.5 Investeringsrisk  

Investeringsrisk är en kvalitativ faktor som är beroende av modellens resultat för att kunna utföras 
korrekt. Därför bör investeringsrisken vara den sista bedömningen som utförs i modellen för att avgöra 
vilka osäkerheter som finns med investeringen. Av denna anledning modifieras modellen genom att 
flytta ut investeringsrisken från de kvalitativa faktorerna och faktorn får en egen del i modellen.  

För att investeringsriskanalysen ska ge ett användbart resultat är det viktigt att samtliga kapacitetskrav 
är uppfyllda innan. På så sätt är det möjligt att undersöka marginaler i kapacitet och lönsamhet. Därför 
är en icke-Lykospecifik modifiering att utföra investeringsriskanalysen i den iteration då 
kapacitetskraven uppfylls.  

7.8 Utvärdering	av	testresultat	

I följande avsnitt besvaras delfråga 7: Vad blir resultatet av att testets tillämpning utvärderas? Frågan 
är uppdelad i tre delar och olika underfrågor: 

7.1 Resulterar modellen i ett stabilt och användbart svar? 
7.2 Jämför modellen olika automationslösningar på ett tydligt och konkret sätt? 
7.3 Är modellen lätt att tillämpa på verkliga problem? 

Resultatets stabilitet fås utifrån en undersökning av vilka effekter felaktiga antaganden kan ha på 
resultatet. I den teoretiska modellens investeringsbedömning görs en känslighetsanalys som utvärderar 
detta. Känslighetsanalysen, i 7.6,  visade att resultatet är känsligt för osäkerheter i årlig tillväxtökning 
då det resulterar i stora förändringar i kapacitetskraven. Känsligheten ökar av att det är år 2021 som har 
använts som designår och att en högre årlig tillväxt har använts än Lykos prognostiserade. Lykos 
prognos på 20 % årlig tillväxt ger en omsättning på 248% år 2021 jämfört med år 2016 medan en 30% 
årlig tillväxt medför en omsättning på 372% år 2021 jämfört med år 2016 vilket förklarar de drastiska 
skillnaderna i kapacitetskraven.  

Eftersom modellen inkluderar en känslighetsanalys tas osäkerheter i beaktan och därför kan resultatet 
utifrån tillämpningen bedömas som stabilt.  
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Under testet konstaterades att det inte gick att få ett användbart svar inom de kvantitativa faktorerna 
eller genomföra en fullständig investeringsbedömning om de alternativa lösningarna inte uppfyller 
kapacitetskraven. Efter modifiering av modellen delas modellens olika delar, kapacitetskrav, kvalitativa 
och kvantitativa faktorer samt investeringsbedömning upp i iterationer där varken en kvantitativ- eller 
en investeringsbedömning genomförs innan kapacitetskraven är uppfyllda.  

Därmed fås feedback som kan kommuniceras till leverantör angående en lösnings dimensionering och 
de kvalitativa faktorerna kontinuerligt men kvantifieringen görs inte förrän förslagen uppfyller 
kapacitetskraven och därmed är möjliga att genomföra. Utifrån ovan bedöms tillämpningen generera 
användbara svar.  

Vid bedömning av de kvantitativa och kvalitativa faktorerna genererar modellen en tydlig jämförelse 
och rankning av alternativen inom de olika faktorerna. Vilket gör att underfråga 7.2 uppfylls.     

Modellen kräver mycket underlag, både får det utredande företaget och leverantörerna som jämförs, för 
att kunna fullständigt appliceras. Från det utredande företaget krävs bland annat framtidsprognoser, 
efterfrågemönster, ordersammansättning och kartläggning av ledtider. Från leverantörerna krävs bland 
annat information om det resulterande flödet och personalbehov, potentiella expansioner, plock-, pack- 
och lagerkapaciteter samt beskrivning över hur de ska hantera efterfrågevariationer.  

Underlaget behöver bearbetas, analyseras och ifrågasättas innan den kan appliceras på modellen, något 
som är tidskrävande. Vid ett investeringsbeslut behöver dock denna typ av data tas fram och analyseras 
oavsett och modellen innebär ett strukturerat tillvägagångssätt för hur detta ska ske. Genom att modellen 
delas upp i iterationer som ger feedback kring lösningarnas lämplighet och delar strukturerar vilken 
data som behövs inom vilka delar bedöms modellen vara lätt att tillämpa på verkligheten.  
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8 Modellering	av	Verklighetsbaserad	Modell	

Följande avsnitt avser att besvara Huvudfråga C: Hur bör den verklighetsbaserade modellen utformas 
utifrån resultatet för Huvudfråga B?, se Tabell 36. Det görs genom att följa tillvägagångsättet 
presenterat i Figur 40. Den verklighetsbaserade modellen grundar sig i den teoretiska modellen men 
har anpassats efter de modifikationer som diskuterats i avsnitt 7.7 och utgör studiens resultat.  

 

Figur 40. Avsnittet avser att modellera den verklighetsbaserade modellen. Figuren representerar studiens övergripliga 
tillvägagångsätt samt illustrering av var studien befinner sig. Dessutom presenteras åter avsnittets tillvägagångsätt. 

 

Tabell 36 Sammanställning av de frågor som Modellering av Verklighetsbaserad modell avser att besvara 

C: Hur bör den verklighetsbaserade modellen utformas utifrån resultatet för Huvudfråga B?   

 

8.1 Aktuellt	system	

Det fysiska system som studeras i modellen illustreras i Figur 41 nedan och är oförändrad från den 
teoretiska modellen. Aktiviteterna är Inlagring, Påfyllning, Plockning och Packning. Utöver 
aktiviteterna i figuren inkluderas även Företagsunika aktiviteter. 

 

Figur 41. Det studerade flödet 
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Ovanstående system utvärderas i tre sekvenser; Nuläge, Alternativa lösningar samt Jämförelse nuläge 
och alternativa lösningar, se Figur 42.  De alternativa lösningarna utgör olika studerade 
automationslösningar för plockningsfunktionen. 

 

Figur 42: Sekvenseringen för den teoretiska modellen 

I den teoretiska modellen beskrivs att investeringsbedömning bör användas för jämförelse av olika 
alternativ och att kapacitetskrav måste identifieras innan bedömning av olika lösningar kan ske. I den 
teoretiska modellen behandlas kapacitetskrav först följt av ett steg där kvalitativa och kvantitativa 
faktorer utvärderas parallellt.  

Under testet av den teoretiska modellen upptäcktes dock att främst investeringskalkylerna från de 
kvalitativa faktorerna och bedömningen av investeringsrisk inte kunde utföras med ouppfyllda 
kapacitetskrav. En stor modifikation blev därför att utföra modellen i iterationer allt eftersom 
förhållandena för lösningarna förändras under återkopplingsstadiet till leverantörerna. 
Investeringskalkylerna och investeringsriskerna bör därför utföras i den iteration när kapacitetskraven 
är uppfyllda. Samtliga kvalitativa faktorer har också en koppling till kapacitetskraven men bör utföras 
i varje iteration eftersom det framhäver styrkor och svagheter inom leverantörernas alternativ som kan 
behandlas vid återkopplingar med leverantörerna. En illustration av ovan finns i Figur 43.  

Nuläge Alternativa	
lösningar

Jämförelse	
nuläge	och	
alternativa	
lösningar
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Figur 43 Den Verklighetsbaserade modellen 

8.2 Kapacitetskrav	

Modellens kapacitetskrav delas upp i krav på plockkapacitet och krav på lagerkapacitet. Kraven 
utformas utifrån prognostiserat behov för designåret.   

8.2.1 Plockkapacitet 

I testet identifierades att båda kapacitetskraven för plockning kan modifieras för att bättre representera 
den typ av verksamhet som modellen ska appliceras på. Därmed inkluderas följande två kapacitetskrav 
i den Verklighetsbaserade modellen:  

• Minimal Normalkapacitet/dag (orderrader) 
• Minimal Maxkapacitet/dag (orderrader) 

Minimal Normalkapacitet/dag innebär den kapacitet som lösningen behöver vara dimensionerad mot 
för att med normal hantering klara av att behandla ordrar inom utsatt ledtid. Minimal Maxkapacitet/dag 
innebär den kapacitet som lösningen minimalt behöver kunna producera under ett dygn för att 
säkerställa att automationslösningen kortsiktigt kan skala upp kapaciteten vid efterfrågeökningar.   

I modifieringen inkluderades ytterligare ett nyckeltal som, även om det inte är ett kapacitetskrav 
inkluderas i denna del av modellen. Nyckeltalet jämför automationslösningarna givet att lösningarna 



 

 
113 

går ifrån leverantörernas tilltänkta utnyttjandegrad vid normal efterfrågan och dimensioneras enligt 
samma utnyttjandegrad.  

•  Plockkapacitet per dag givet en viss utnyttjandegrad (orderrader) 

8.2.2 Lagerkapacitet 

I testet framkom att ingen modifiering krävdes vilket innebär att lagerkapaciteten mäts genom två 
nyckeltal, presenterade i Ekvation (6) och Ekvation (7); 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑡𝑚𝑎𝑙𝑡	𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟	 𝑠𝑡 = V(%(-	-0+("W-0*)("
	0"*&2(-$#XX(" )*

	 ∗ 	𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑛𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟	(𝑠𝑡)             (6) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚	 𝑚^ = 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑛𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟& ∗R$*0-	0"*&2(-$#XX("
&SN

𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑛𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟& ∗ 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟(𝑖𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑛𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟&)                      (7) 

Vid beräkning av båda nyckeltalen bör hänsyn tas till hur prognostiserad försäljning och 
sortimentsförändring påverkar behovet av lagerplatser och volym. Om möjligt bör även hänsyn tas till 
antal lagerplatser per artikelnummer förändras genom introduktion av automationslösningarna.  

8.3 Kvalitativa	faktorer	

Som tidigare nämnt flyttades den kvalitativa faktorn Investeringsbedömning ut ur denna del av 
modellen för att behandlas separat. De kvalitativa faktorerna som inkluderas i modellen är: Ledtid, 
Flexibilitet, Informationsbyte med kund, Leveransprecision, Konkurrensfördelar, samt Personal- och 
kompetensförsörjning. De bedöms med AHP-modellen utifrån hur viktiga de är för det utförande 
företaget och hur de olika alternativen presterar inom de kvalitativa faktorerna.  

De kvalitativa faktorerna används som huvudkriterier i modellen och viktas på en skala mellan 0-5 av 
det utförande företaget efter dess kritiskhet för företagets verksamhet. Om ett huvudkriterium ges vikten 
0 bedömer företaget att huvudkriteriet är helt oviktigt och behöver inte analyseras för de olika 
alternativen. Viktningen skapar möjlighet till trade-offs.  

Huvudkriterierna är uppdelade i underkriterier som inom varje huvudkriterium också viktas på en skala 
mellan 0-5 av det utförande företaget för att kunna göra trade-offs även inom delar av de kvalitativa 
faktorerna. Nuläget och de alternativa automationslösningarna bedöms individuellt på skalan väldigt 
låg, låg, medel, hög, väldigt hög inom varje underkriterium. Sedan görs en parvis jämförelse där den 
individuella bedömningen ligger till grund för viktningen av i varje jämförelse enligt Tabell 37.  
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Tabell 37. Viktning vid parvis jämförelse inom underkriterier 

Betyg när 
alternativ med 
vertikalt betyg 
jämförs med 
alternativ med 
horisontellt 
betyg 

Väldigt hög Hög Medel Låg Väldigt 
låg 

Väldigt hög 

 

1 1,22 1,5 1,86 2,33 3 4 5,67 9 

1/1,22 1 1,22 1,5 1,86 2,33 3 4 5,67 

Hög 

 

1/1,5 1/1,22 1 1,22 1,5 1,86 2,33 3 4 

1/1,86 1/1,5 1/1,22 1 1,22 1,5 1,86 2,33 3 

Medel 

 

1/2,33 1/1,86 1/1,5 1/1,22 1 1,22 1,5 1,86 2,33 

1/3 1/2,33 1/1,86 1/1,5 1/1,22 1 1,22 1,5 1,86 

Låg 

 

1/4 1/3 1/2,33 1/1,86 1/1,5 1/1,22 1 1,22 1,5 

1/5,67 1/4 1/3 1/2,33 1/1,86 1/1,5 1/1,22 1 1,22 

Väldigt låg 1/9 1/5,67 1/4 1/3 1/2,33 1/1,86 1/1,5 1/1,22 1 

 

Nedan följer en beskrivning av hur varje huvudkriterium hanteras i modellen, vilka underkriterier de 
delas upp i samt vilken information som krävs för att kunna bedöma dem.  

8.3.1  Ledtid  

Huvudkriteriet Ledtid bedöms utifrån underkriteriet Förmåga att reducera ledtiden där ledtidsanalyser 
utförs. Som utgångspunkt används nuläget i det utförande företaget och vid bedömningen jämförs 
nuläget med förväntade förändringar inom nuläget för designåret och de olika automationslösningarna. 
Materialflödet delas upp i ett in- och ett utflöde efter modifikationer som gjordes i testet av den 
teoretiska modellen och dessa analyseras separat under ledtidsanalyserna.   

Ledtidsanalyserna kräver att information om vilka moment som ingår i de olika aktiviteterna i flödet 
samt hur lång tid de tar. När automationslösningarna introduceras i systemet kan flödet mellan inlagring 
och plockning förändras vilket krävs att ett flöde för varje potentiell automationslösning identifieras. 
För varje förväntat flöde krävs sedan förväntade ledtidsförändringar för att en jämförelse mellan de 
olika alternativen ska vara möjlig.  
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8.3.2 Flexibilitet 

Flexibilitet bedöms enligt följande fyra underkriterier: Hantering utanför ordinarie flöde, Sortiment, 
Säsongsvariation och Långsiktig uppskalning. Då flexibilitet inom varje underkriterium kan mätas på 
olika sätt används ytterligare en nivå av underkriterier. Bedömningen av nuvarande verksamhet samt 
de alternativa automationslösningarna sker inom den lägre nivån av underkriterier. Nedan beskrivs den 
högre nivån underkriterier, dess interna underkriterier, hur de bedöms i modellen samt vilken data som 
behöver samlas in för att bedömningen ska kunna genomföras.  

Hantering	utanför	ordinarie	flöde	

Flexibilitet inom hantering utanför ordinarie flöde bedömer automationslösningarnas förmåga att 
plocka en eller flera produkter ur systemet som inte är del av den planerade plockningen, tex vid 
kontroller. Endast ett underkriterium av den lägre nivån används, förmåga att plocka en produkt utanför 
ordinarie flöde. För att kunna bedöma underkriteriet behövs information om huruvida det i de olika 
alternativen är möjligt att genomföra plock utanför ordinarie flöde, vilken effekt det har på ordinarie 
flöde och vilka resurser aktiviteten kräver.  

Sortiment	

Flexibilitet gällande sortiment syftar till hur anpassningsbart systemet är till om företaget skulle ta in 
ett sortiment som ställer andra krav på lagring och hantering. Som underkriterier används förmåga att 
anpassa lager mot annan typ av sortiment och förmåga att anpassa hantering mot annan typ av 
sortiment. För att kunna bedöma underkriterierna krävs information om vilka möjliga modifikationer 
som är möjliga att genomföra i lösningarna efter installation och hur det påverkar övriga processer.  

Säsongsvariation	

Säsongsvariation delas upp i underkriterierna förmåga att anpassa sig i säsongsvariation i produkter, 
som innefattar hur väl lösningarna klarar av att hantera produkter som endast efterfrågas under vissa 
delar av året, och förmåga att anpassa sig mot säsongsvariation i volym, som innefattar förmågan att 
kortsiktigt skala upp verksamheten för att kunna möta efterfrågetoppar som uppkommer säsongsvis.  

För att kunna bedöma underkriterierna krävs information om vilken dimensionering de olika 
lösningarna är planerade att ha, vilka plock- och packhastigheter som kan uppnås och hur dessa står sig 
mot de prognoser som finns både på efterfrågetoppar och vid normal efterfrågan.  

Långsiktig	uppskalning	

Utifrån testet av modellen konstaterades att en lämplig modifikation är en hopslagning av 
underkriterierna förmåga att skala upp plockkapacitet och förmåga att skala upp packkapacitet. Det 
innebär att två underkriterier mäts inom underkriterier av den lägre nivån: förmåga att skala upp plock- 
och packkapacitet och förmåga att skala upp lagerkapacitet.  

För att kunna bedöma underkriterierna krävs information om vilken möjlighet som finns för expansion 
av lager-, pack- och plockkapacitet, hur mycket kapacitet som finns tillgänglig utan att en expansion 
behöver genomföras samt hur en expansion skulle påverka verksamheten i varje alternativ.  
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8.3.3 Leveransprecision  

Huvudkriteriet Leveransprecision mäts genom två underkriterier; Förmåga att utföra rättplock och 
Förmåga att upprätthålla ledtid. För att kunna bedöma förmågan att utföra rättplock krävs information 
om hur automationsgraden av en lösning kan bidra till bättre förmåga för rättplock. Ju färre SKUs och 
ordrar en plockare har tillgång till och plockar parallellt, desto bättre rättplocksförmåga kan uppnås.  

Förmågan att upprätthålla ledtid utvärderas genom att information om lösningarnas dimensionerade 
flödeskapacitet jämförs med det förväntade behovet. Därav är det möjlig att urskilja om det finns 
möjlighet för de olika automationslösningarna att klara dagens ledtid eller om den förbättras eller 
försämras.  

8.3.4  Informationsbyte med kund 

Huvudkritiker Informationsutbyte med kund bedöms utifrån underkriteriet förmåga att presentera 
korrekt information till kund. För att bedöma underkriteriet krävs information om vad det utförande 
företaget kommunicerar till kund, hur korrekt den informationen är i nuläget och hur de olika alternativa 
lösningarna kan påverka informationens korrekthet.  

8.3.5 Konkurrensfördelar 

För att bedöma huvudkriteriet Konkurrensfördelar ingår i modellen att utreda vilka konkurrensfördelar 
som är viktiga på marknaden och hur företaget presenterar inom dessa faktorer. De identifierade 
konkurrensfördelarna används som underkriterier inom huvudkriteriet Konkurrensfördelar och 
utvärderas efter sannolikheten att en automationslösning kan leda till ökad slagkraftighet inom varje 
konkurrensfördel.  

8.3.6 Personal- och kompetensförsörjning 

För att bedöma huvudkriteriet personal- och kompetensförsörjning används två underkriterier; 
Förmåga att införskaffa tillräcklig kompetens och Sannolikhet att kan behålla viktig kompetens. För att 
bedöma underkriterierna krävs information om hur personal- och kompetensbehovet förändras med de 
olika lösningarna. Därmed krävs personalprognoser, identifikation av vilka nya kompetenser som de 
olika alternativen kräver och vilka kompetenser som företaget riskerar att mista.  

8.4 Kvantitativa	faktorer	

I och med modifikationerna som utfördes i avsnitt 7.7 delas de kvantitativa faktorerna in i 
investeringskalkyler samt nyckeltalet kostnad per orderrad. De kvantitativa investeringskalkyler som 
inkluderats i den teoretiska modellen är Pay-back-metoden och Annuitetsmetoden och beräknas enligt 
enligt Ekvation (1), Ekvation (8) samt Ekvation (9) nedan: 

• Pay-Back-Metoden: 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑	𝑖	å𝑟 = !"#$%&$'()*("&$+
Å"-&+	&$/(*0-$&$+)ö'(")23**

                  (1) 

• Annuitetsmetoden: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛	𝑜𝑓	𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 = R$$#&*(*
!"#$%&$'()*("&$+

                     (8) 
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𝐴𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 ∗ 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎

(1 + 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎)𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘	𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 − 1
−

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎

1 − 1 + 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 −𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘	𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑

+ å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡	𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 
(9) 

De variabler som krävs för att utföra kalkylerna presenteras i Tabell 38 nedan. Därefter följer en 
beskrivning av vad variablerna innebär samt vad som krävs för att beräkna dessa. 

Tabell 38 Variabler i investeringskalkylerna Pay-back-metoden och Annuitetsmetoden 

Pay-Back-Metoden Annuitetsmetoden 

Grundinvestering (kr) Grundinvestering (kr) 

Årlig 
inbetalningsöverskott 

(kr) 

Årlig 
inbetalningsöverskott 

(kr) 

 Kalkylränta (%) 

 Ekonomisk livslängd 
(år) 

 Restvärde (kr) 

 

8.4.1 Grundinvestering  

Variabeln grundinvestering innefattar alla engångskostnader som uppkommer vid en investering. Vid 
en automatisering innebär detta bland annat att offerter eller prognoser för lösningar behövs 

8.4.2 Kalkylränta  

Företaget bestämmer storleken på kalkylräntan baserat på den förräntning som förväntas av 
investeringen. Om företaget lånar kapital för att finansiera investeringen bör kalkylränta vara högre än 
låneräntan. Andra saker som bör tas till hänsyn till är alternativ till kapitalplacering, inflationen och den 
risk en investering alltid innebär. 

8.4.3 Ekonomisk livslängd  

Variabeln ekonomisk livslängd avser hur länge en investering prognostiseras vara lönsam. Vid en 
automatisering innebär att en investering är förbrukad att till exempel kapaciteten inte räcker till, 



 

 
118 

underhållskostnaderna stiger på ett sådant sätt att den inte är lönsam eller att maskinen blivit omodern 
och måste bytas ut.  

8.4.4 Restvärde  

Restvärde innefattas av värdet på investeringen efter dess ekonomiska livslängd, t.ex. på en 
andrahandsmarknad eller skrotvärde.  

8.4.5 Årlig inbetalningsöverskott 

Årlig inbetalningsöverskott baseras på totalkostnadsmodellen där två poster inkluderas i modellen: 
lagerhållningskostnader och övriga kostnader. Enligt det system som inkluderats i modellen finns det 
sex aktiviteter som påverkas av en automatisering: Inlagring, Buffert, Påfyllning, Lagring, Plockning 
och Packning. Lagerhållningskostnaderna som uppkommer vid dessa aktiviteter består främst av 
personalkostnad och för att beräkna denna krävs att följande variabler identifieras för samtliga av de 
fem aktiviteterna:  

• Antal heltidsanställda anställda per aktivitet  
• Antal arbetstimmar 
• Genomsnittlig personalkostnad 
• Övriga resurser 

De fasta kostnaderna relaterade till maskiner och lokal inkluderar följande variabler:  

• Underhållskostnader per år 
• Lokalkostnader per år 

Den sista kostnadsposten, övriga kostnader, består av alla övriga kostnader som inte kan placeras i 
lagerhållningskostnader. Exempel på sådana kostnader är städning och överskott från att utnyttja 
gammal lokal.  

8.4.6 Kostnad per orderrad 

Kostnad per orderrad beräknas genom att dividera totala lagerhållningskostnader med antalet orderrader 
som dessa kostnader kan producera.   

8.5 Investeringsrisk		

I avsnitt 7.7 bestäms det att investeringsrisken flyttas från att vara en kvalitativ faktor till att, när 
kapacitetkraven är uppfyllda, utföras efter samtliga kvalitativa och kvantitativa faktorer beaktats. 
Investeringsrisken ska delvis bedömas genom att, i en känslighetsanalys, modifiera osäkra parametrar 
så som tillväxttakt och plockhastigheter, för att avgöra kapacitet- och lönsamhetsmarginalen. Ju större 
marginal desto mindre risk för misslyckande. Känslighetsanalysen följer fyra kritiska steg; Identifiera 
alla felkällor, välja ut kritiska felkällor, bestämma alternativa värden och slutligen testa de alternativa 
värdenas effekt på resultatet (Oskarsson, et al., 2013).  

Det finns även stora risker med övergången från en manuell verksamhet till en automatiserad 
verksamhet. För att bedöma risken att ett automatiseringsprojekt misslyckas förs i modellen därför en 
diskussion kring på vilka sätt ett sådant projekt kan misslyckas och sannolikheten för att detta sker. 
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Hänsyn tas främst till ekonomiska och strategiska konsekvenser som kan uppkomma vid ett 
misslyckande av projektet.  

8.6 Slutgiltig	modell	och	Resultat	

Baserat på ovan kan den slutgiltiga modellen övergripligt illustreras, vilket görs nedan i Figur 44. 
Figuren utgör därav studiens resultat och slutgiltiga modell och sammanfattar svaret för Huvudfråga C: 
Hur bör den verklighetsbaserade modellen utformas utifrån resultatet för Huvudfråga B?  
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Figur 44. Slutgiltig modell 
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9 Slutsats	

Nedan följer en diskussion kring studiens resultat och hur väl det uppfyller syftet att skapa en modell 
som genererar beslutsunderlag för val av en lönsam automationslösning som är lämplig vid 
högintensivt styckplock på lager. Diskussion kring huvudfrågeställningarna framtagna i Avsnitt 4.3 förs 
med intentionen att studera hur väl besvarandet av dessa frågeställningar uppfyller syftet. 

Huvudfrågeställningarna har utformats för att i en sekvens tillsammans besvara syftet. Huvudfrågorna 
bygger på varandra och när den slutgiltiga huvudfrågan, Huvudfråga C, besvarats så bör även syftet 
vara uppfyllt. Huvudfråga C följer; Hur bör den verklighetsbaserade modellen utformas utifrån 
resultatet för Huvudfråga B? Besvarandet av Huvudfråga C presenteras i avsnitt 8 och resulterar i en 
modell som övergripligt illustreras i avsnitt 8.6.  

Studiens resultat, presenterat i avsnitt 8.6, resulterar i en modell som bedömer alternativa lösningar 
utifrån grundläggande kapacitetskrav, kvalitativa och kvantitativa faktorer samt investeringsrisk. 
Modellen har under testet utvecklas till att bli iterativ vilket gör det möjligt att bedöma alternativens 
potential redan innan komplett information finns tillgänglig. Det innebär att modellen kan användas 
under diskussionsprocessen med olika leverantörer. Resultatet av detta är att modellen genererar 
beslutsunderlag under flera nivåer i beslutsprocessen. Redan tidigt i beslutsprocessen har användaren 
underlag att eliminera och utmana leverantörer baserat på resultatet från de olika faktorerna i modellen.  

Bedömningen av de studerade lösningarna utförs utifrån kapacitetskrav, kvalitativa och kvantitativa 
faktorer samt investeringsrisk som samtliga består av faktorer som indirekt eller direkt påverkar 
kostnader och intäkter. Det innebär att modellen framtagen vid besvarande av Huvudfråga C är 
lönsamhetsinriktad. Bedömningen av modellens faktorer genererar tillsammans ett beslutsunderlag. 
Utöver detta är modellen även utformad att vara lämpad för verksamheter med högintensivt styckplock 
där utgångpunkten är att automatisera plockningsfunktionen. Beslutsunderlaget är därför användbart 
vid val av en lönsam automationslösning. Sammanfattningsvis innebär ovan att genom att besvara på 
Huvudfråga C så uppfyller resultatet studiens syfte. 
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10 Reflektion		

Nedan följer en diskussion om studiens generaliserbarhet och tillförlitlighet, sedan diskuteras hur 
tillförlitligheten i det beslutsunderlag som modellen genererar påverkas av tillgänglig data, vilket 
bidrag studien ger till uppdragsgivaren och förslag på vidare studier. Studien är nu i sitt slutfas och 
följer tillvägagångsättet i Figur 45.   

 

Figur 45 Avsnittet avser att reflektera över studien. Figuren representerar studiens övergripliga tillvägagångsätt samt 
illustrering av var studien befinner sig. Dessutom presenteras åter avsnittets tillvägagångsätt. 

10.1 Kritisk	granskning	

Studiens utformning innebar att modellering av Teoretisk modell, Test av Teoretisk modell och 
modellering av Verklighetsbaserad modell skedde efter utformandet av tillvägagångssätt vilket gjorde 
att det saknades information om vilken data som krävdes under testet av den teoretiska modellen när 
metoden skapades. Det innebär att det under studiens utförande inte var möjligt att förbereda 
datainsamlingen genom att kontakta Lyko och i ett tidigare skede meddela vilken information studien 
ämnade att samla in. Om studien hade utformats så att den teoretiska modellen skapades redan i 
uppgiftspreciseringen hade Lyko kunnat delges eftersökt information redan innan metoden utformades 
och därmed ge besked över vilken data som finns tillgänglig och om någon data måste samlas in genom 
mätningar och eller observationer. I ett sådant fall hade det varit möjligt att ta hänsyn till vilken data 
som finns tillgänglig i utformningen av metoden och då hade metoder för datainsamling av casespecifik 
data kunnat anpassats mot tillgänglig data. Medvetenhet om vilken data som finns tillgänglig hade också 
inneburit att datainsamlingar som krävt längre tidsram än vad som var möjligt i den befintliga tidsramen 
hade varit möjliga. Exempelvis bortsåg studien från lagringstid i buffertlager på grund av att 
tidmätningar som ej var möjliga under studiens tidsram krävdes när ledtidsanalyser utfördes under test 
av den teoretiska modellen.  

En nackdel med skapa den teoretiska modellen innan studiens tillvägagångssätt är utformat är att studien 
riskerar att förlora trovärdighet om datainsamling och diskussion kring eftersökt data förs med Lyko 
innan teorier kring datainsamlingsmetoder och tillvägagångsätt studeras.  

Under testet av den teoretiska modellen har modellen utformats till att bli iterativ vilket gör det möjligt 
att bedöma alternativens potential innan komplett information finns tillgänglig. Under studiens gång 
utfördes endast en iteration av modellen. Iterationen som utfördes var baserad på förslag som inte 
uppfyllde kapacitetskraven som Lykos verksamhet kräver. Det innebär att endast de två första delarna 
av modellen, presenterad i Figur 44, kunde utföras ordentligt. Som ett resultat av detta kunde inte 
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investeringskalkylen och investeringsrisken testas. För att få ett bättre resultat på den slutgiltiga 
modellen hade det varit fördelaktigt att utföra fler iterationer under beslutsprocessen.  

Beslutsunderlaget som modellen genererar är väldigt beroende av indatat. Både i form av företagets 
egna prognoser och i form av data från leverantörerna. Ju säkrare indatat är desto stabilare blir 
beslutsunderlaget som modellen genererar. Eftersom modellen är iterativ är det också viktigt att 
uppmärksamma att beslutsunderlaget som genereras tidigt i processen, när kapacitetskraven inte är 
uppfyllda, inte är tillräcklig för att grunda ett slutgiltigt beslut på. Underlaget som genererarnas tidigt i 
processen avser endast att hjälpa ge feedback eller eliminera leverantörer. Det slutgiltiga beslutet kan 
endast grundas på beslutsunderlaget som fås när hela modellen applicerats. 

10.2 Generaliserbarhet		

Modellen som skapats i studien har genomgått tre faser; utformning av den teoretiska modellen utifrån 
tidigare studier och teorier, testning av modellen baserat på situation hos Caseföretaget Lyko samt 
utformningen av den slutgiltiga modellen baserat på modifikationer som uppkom i testet. Syftet med 
studien har varit att skapa en generell modell som ska vara applicerbar för företag med högintensivt 
styckplock. Målet har därmed varit att studiens slutsats och slutgiltiga modell ska vara generaliserbar. 
Den teoretiska modellen är generaliserbar eftersom den är endast är uppbyggd på teoretisk data. Det är 
främst i testet som studiens generaliserbarhet utmanas eftersom risken för att dra företagsspecifika 
slutsatser i modellen då ökar. För att undvika sådana slutsatser har samtliga modifikationer utvärderats 
efter testet på Lyko för att avgöra om modifikationerna är bör inkluderas i den slutgiltiga modellen eller 
om de är Lyko-specifika. Studiens resultat är därför generaliserbart och kan effektivt användas för 
företag med högintensivt styckplock.  

10.3 Tillförlitlighet		

Tillförlitligheten kan studeras under två aspekter: tillförlitligheten i arbetsmetoden samt 
tillförlitligheten i resultatet. För att erhålla en strukturerad arbetsgång behöver genomförandet av 
studien vara genomtänkt. Eftersom det finns många tillvägagångsätt som kan utföras på olika sätt är det 
viktigt att visa trovärdighet i det valda arbetssättet. Studien har därför utförts med en förståelse för 
alternativa tillvägagångsätt och dess fördelar och nackdelar. Samtliga metodmodeller som valts 
innehåller delar som är av intresse för denna studie. Tillsammans formar de studiens metodval. 
Arbetsgången visar därav på hög tillförlitlighet.  

För att erhålla hög tillförlitlighet i en modell är det viktigt att den uppfyller de vetenskapliga kraven för 
rationalitet, empiri och objektivitet. Den ska därav vara grundad på teori samt vara representativ av 
verkligheten. Den teoretiska modellen som skapat under studien har byggts upp av existerande teorier. 
För att säkerställa att den teoretisk uppbyggda modell är representativ av verkligheten appliceras 
modellen på fallföretaget Lyko. Det bidrar till aspekter som kan ha missats under den teoretiska 
uppbyggnaden kan identifieras och modellen kan modifieras.  

Tillförlitligheten i studiens resultat,  det vill säga den Verklighetsbaserade modellen, kan även 
utvärderas utifrån hur väl den överensstämmer med vetenskapliga teorier och tidigare studier. Baker & 
Halim (2007) har identifierat sex generella steg under förberedelsefasen vid införande av en 
automationslöning; Definiering av företagskrav, Analys av automatiserade och konventionella 
alternativ, definition av storleken på automatiseringen, åtagande från högsta ledningen, operativ 
specifikation och godkännande från styrelsen.  
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Den Verklighetsbaserade modellen tar hänsyn företagskrav genom att kapacitetskraven bestäms utifrån 
det utförande företagets behov och prognoser. Modellen leder genom utvärdering inom kapacitetskrav, 
kvalitativa och kvantitativa faktorer till en analys av de automatiserade lösningarna och bedömer 
automationens storlek och operativa specifikation. Då den Verklighetsbaserade modellen endast ämnar 
att jämföra olika alternativa automationslösningar och inte att behandla hela processen för 
automatiseringsbeslutet behandlar den inte konventionella alternativ eller tar hänsyn till åtagande från 
högsta ledning och godkännande från styrelsen. Då modellen genererar ett beslutsunderlag kan den vara 
behjälplig för att åstadkomma de två senare genom att den jämför nuvarande verksamhet med de 
alternativa lösningarna. Att modellen behandlar aspekter som även Baker & Halim (2007) tar upp ökar 
modellens trovärdighet.  

Som tidigare beskrivet har inte hela modellen kunnat testas under studiens utförande, vilket har en 
negativ påverkan på modellens tillförlitlighet. De investeringskalkyler som modellen innehåller, Pay-
off- och annuitetsmetoden, har båda stort teoretiskt stöd och valdes till modellen på grund av dess 
lämplighet i förhållande till studiens syfte. Därmed anses det osannolikt att ytterligare test av modellen 
skulle resultera i att investeringskalkylerna modifierades. Investeringsrisk, som inte heller fullt 
utvärderades under testet av den teoretiska modellen består av en känslighetsanalys av kapacitetskrav, 
kvalitativa och kvantitativa faktorer samt en analys av implementeringen av respektive 
automationslösning. Att genomföra känslighetsanalyser för att ta hänsyn till osäkerheter i en modell har 
teoretiskt stöd från Oskarsson et al. (2013) och det anses därför osannolikt att ytterligare test av 
modellen skulle resultera i att känslighetsanalysen modifieras, speciellt eftersom modellen inte 
specificerar vilka parametrar som ska analyseras utan att det utförande företaget själva ska identifiera 
dessa utifrån tillgänglig data.  

Utifrån ovan anses studiens modell ha hög tillförlitlighet trots att den inte kunnat testats fullt ut. En 
vetenskaplig modell är dock av dynamisk karaktär vilket innebär att den ständigt förändras och 
förbättras efter att mer tillgänglig data samt bättre förståelse för området erhålls (Morgan & Morrison, 
1999). Den framtagna modellen är därför aldrig helt färdig utan kan ständigt förbättras under dess 
livstid. Modellen och resultatet har en hög tillförlitlighet men eftersom den är väldigt ny finns stor 
förbättringspotential efter fler användningar.  Tillförlitligheten kan därför förbättras genom fler test och 
anpassningar.  

10.4 Bidrag	till	uppdragsgivare	

Studien är utförd på uppdrag av Lyko. Under studiens gång var Lyko i en fas där samtliga leverantörer 
hade levererat offerter och dessa användes vid applicering på modellen. Det bidrag som studien 
levererade var underlag för feedback till leverantörerna. Vidare tilldelas uppdragsgivaren en modell 
som kan användas för fortsatt utvärdering av leverantörerna och för att småningom användas som 
beslutsunderlag för det slutgiltiga beslutet om det mest lönsamma alternativet.   

10.5 Förslag	på	vidare	studier	

Studiens syfte har avgränsat studien till att endast studera högintensivt styckplock. För ett företag som 
Lyko, som även har ett separat butiksflöde, studiens syfte inneburit att samtliga butiksaktiviteter 
exkluderas ur modellen. Eftersom samma artiklar plockas till både butiken och till e-handeln påverkas 
även butiksorderhanteringen av en automatisering. I dagsläget innebär det att modellen måste 
kompletteras med en butikinriktad analys för att en sammanvägd bedömning ska kunna göras. För att 



 

 
125 

vidareutveckla den framtagna modellen hade ett förslag varit att även inkludera eventuellt butiksflöde 
i modellen.  

En större automatisering innebär ofta att WMS-systemet behöver uppdateras eftersom det maskinella 
systemet behöver stöd av ett mjukvarusystem. Det har under studien exkluderats att studera en eventuell 
uppdatering av WMS-systemet eftersom förändringar i systemet kan ha stor påverkan på verksamhetens 
övriga funktioner. Eftersom ett automatiserat system är beroende av ett stöd i mjukvara är ett förslag på 
vidare studier att inkludera WMS i modellen.   
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Appendix	A Sammanställning	av	offerter	som	användes	under	
Test	av	Teoretisk	modell	

Lyko har varit i kontakt med ett flertal leverantörer av automationslösningar och fyra av dessa, Alfta, 
Beta, Gamma och Dela,  är vid testets utförande fortfarande aktuella och har inkommit med offerter. 
Som underlag till offerterna har samtliga leverantörer fått besked om att lösningarna ska klara en årlig 
tillväxt på 30 % och en sortimentsökning från 31 500 artiklar 2017 till 40 000 artiklar 2012. Dessutom 
har de tillhandahållits Lykos Orderstatistik från år 2016 innehållande antal inkomna ordrar för varje 
timme, en artikellista innehållande en ögonblicksbild (olika datum för varje leverantör) med 
information om alla artiklar registrerade i Lykos WMS. Dessutom har statistik för månaderna mars, 
april och maj under 2017 innehållande alla levererande orderrader med datum, artikelnummer, 
ordernummer och levererat antal tillhandahållits. Nedan gås varje leverantör igenom separat. Siffrorna 
som presenteras, och används under studien, är modifierade av sekretesskäl men förhållandet mellan 
dem är oförändrat. Offerterna är insamlade genom en förfrågan till Lykos driftchef Anna Persson.  

Samtliga automationslösningar medför att skanningsmomentet som i nuläget sker i packningen 
elimineras då skanningskontroll genomförs tidigare i systemet. I övrigt är packprocessen att vara 
oförändrad. Tre av leverantörerna har i offert och ritningar inkluderat packstationer av samma typ som 
Lyko använder idag där packhastigheten estimerats olika. Eftersom packprocessen är likadan oavsett 
val av automationslösning appliceras Lykos uppmätta packhastighet på 56,14 ordrar per packare och 
timme i nuläget för att möjliggöra jämförelse. Lykos uppmätta packhastighet i nuläget korrigeras inte 
utifrån att momentet skanning elimineras då Lyko misstänker att deras uppmätta hastighet är högre än 
vad den är i verkligheten. En av leverantörerna har inte inkluderat packstationer eller transport av ordrar 
från plockstationer till packstationerna.  

A.1 Alfa	

Nedan presenteras en sammanställning av data presenterad i Alfas offert till Lyko. Lösningens struktur 
gås igenom innan prestanda och tilltänkt utnyttjandegrad och möjlig expansion presenteras.  

 Struktur	

Alfa presenterar en automationslösning  bestående av en automatiserad AS/RS-del och en manuell del, 
där den manuella delen endast är planerad att behandla butiksordrar och den automatiserade delen ska 
behandla både butiks- och e-handelsordrar. I Alfas lösning ska 30% av orderraderna till butik plockas i 
den manuella delen.  

I både den automatiserade och den manuella delen används samma typ av backar för lagring av 
produkterna. Dessa går att dela upp i flera delar för att skapa fler lagerplatser. Det är inte möjligt att 
ersätta lådorna med någon annan form av lagringanordning. I den manuella delen finns förvaras backrna 
på flow-racks och orderlådan transporteras på rullband till varje plockzon.  

Den automatiserade delen består av 6 plockstationer (varav en beräknas behövas till butiksplock). Vid 
plockstationen plockas endast en order i taget och plockaren har endast tillgång till en lagringslåda åt 
gången vilket minimerar sannolikheten för felplock. I den manuella delen används zonplock från både 
plock flow-racks och pall.  



 

 

 
II 

I offerten finns även 23 packstationer av samma typ som Lyko använder i nuläget,  4 stationer för 
inlagring, buffertyta samt områden för ingående och utgående flöde. 

Eventuell installation av sprinklersystem är ej möjligt i lösningen men lösningen kan modifieras så att 
brandfarliga produkter lagras närmast taket vilket innebär att sprinklersystem i taket kan användas. 

 Prestanda	

I Tabell 39 nedan presenteras den kapacitet som Alfas förslag har inom funktionerna lagring, plockning 
och packning.  

Tabell 39. Kapacitet i Alfas förslag 

Alfa  

Lagring  

Backar (st) 32 000 

Volym/Back (m3) 0,072 

Lagerplatser/Back 5 

Plockning – E-handel  

Antal plockstationer (st) 5 

Plockhastighet per timme och plockare 
(orderrader) 

550 

Packning   

Packstationer 23 

Packhastighet per timme och packare (ordrar) 60 

 Dimensionering	

I Tabell 40 nedan presenteras Alfas prognos för hur systemet bör dimensioneras för att möta efterfrågan 
under åren 2019-2021. I tabellen presenteras den dimensionsnivå som Alfa har föreslagit samt vilken 
nivå Alfa har identifierat som maximal efterfrågan.  

Tabell 40. Alfas prognos för efterfrågan 2019-2021 

 2019 2020 2021 

Orderrader / dag (normal 
dimensionering) 

13 084 17 009 22 111 

Orderrader/dag (peak) 65 268 84 848 110 303 
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Nedan, i Tabell 41, presenteras hur Alfa har prognostiserat att lösningen bör utnyttjas vid normal 
efterfrågan. Alfa har dimensionerat utnyttjandegraden mot vad de prognostiserar som medelefterfrågan 
under respektive år. I Tabell 41 nedan har den packhastighet som Alfa presenterade i Tabell 39 inte 
använts. Istället har Lykos uppmätta packhastighet på 56,14 ordrar per packare och timme applicerats 
utifrån resonemanget om jämförbara packhastigheter som presenterades i starten av denna bilaga.   

Tabell 41. Alfas personalprognos åren 2019-2021 

 2019 2020	 2021	

Upplock    

Antal utnyttjade 
arbetstimmar/dag 

8 8 8 

Antal heltidsanställda per dag 3,49 4,53 5,87 

Plockning – E-handel    

Antal utnyttjade 
arbetstimmar/dag 

8 8 16 

Antal heltidsanställda per dag 3,0 3,9	 5,0 

Packning – E-handel    

Antal utnyttjade 
arbetstimmar/dag 

8 8	 16	

Antal heltidsanställda per dag 7,1 13,9 18,0 

Sortering    

Antal utnyttjade 
arbetstimmar/dag 

8 8 16 

Antal heltidsanställda per dag 2,3 2,9 3,8 

 

 Styrning	

Ett datasystem optimerar plockningen genom att det bestämmer ordningen som ordrar i både 
automatiserad och manuell del ska plockas. Det är möjligt att be systemet att hämta en specifik produkt 
till en specifik plockplats men det försämrar resultatet av optimeringen.  

Speciell styrning för säsongsprodukter är inte möjligt i den automatiserade delen men det är möjligt att 
konsolidera produkter som kräver färre än en låda per lagerplats till samma låda.  
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I Alfas lösning finns ett system för inventering av noll-saldo. När den sista produkten plockas från en 
lagerplats läggs detta in av plockaren i systemet oavsett om systemet tror att fler produkter borde finnas 
på platsen.  

Alfa erbjuder även en stödfunktion (på distans) för att hantera tekniska problem.  

Möjlig	expansion		

I offerten finns en möjlig dubblering av automationslösningen, sett till lagerplatser, volym och 
plockstationer inritad. Information om vilken ytterligare investering detta skulle innebära saknas.  

 

A.2 Beta	

Nedan presenteras en sammanställning av data presenterad i Betas offert till Lyko. Lösningens struktur 
gås igenom innan prestanda och tilltänkt utnyttjandegrad och möjlig expansion gås igenom.  

 Struktur	

Det förslag som Beta presenterar består av en manuell och en automatiserad del av typen AS/RS. Beta 
vill behandla e-handels- och butiksordrar på samma sätt och låta den manuella delen bestå av de 230 
mest efterfrågade SKUerna (motsvarande 33,4% av orderraderna).  

I både den automatiserade och den manuella delen används samma typ av backar för lagring av 
produkterna. Dessa går att dela upp i flera delar för att skapa fler lagerplatser. Det är inte möjligt att 
ersätta lådorna med någon annan form av lagringsanordning. I den manuella delen finns förvaras 
backarna på flow-racks och orderlådan transporteras på rullband till varje plockzon.  

För plockningen har Beta dimensionerat med 2 stationer i automationslösningen och två zoner med en 
plockare i varje zon. En ljuspekare används i den automatiserade delen för att säkerställa att plockarna 
plockar från och till rätt låda. Innan packningen vägs varje låda för att verifiera att den har samma vikt 
som förväntat och säkerställa att rätt produkter har plockats.  

Lösningen är planerad att ha 9 packstationer av samma typ som Lyko har i nuläget.  

Utöver detta finns 3 stationer för inlagring inritade på ritningen.  

 Prestanda	

I Tabell 42 nedan presenteras den kapacitet som Betas förslag har i funktionerna lagring, plockning och 
packning.  
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Tabell 42. Kapacitet i Betas förslag 

Beta  

Lagring  

Backar (st) 39 840* 

Volym/Back (m3) 0,077 

Lagerplatser/Back -  

Plockning – Automationslösning  

Antal plockstationer (st) 2 

Plockhastighet per timme och plockare 
(orderrader) 

541 

Plockning – Manuell del  

Antal plockzoner (st) 2 

Plockhastighet per timme och plockare 
(orderrader) 

212 

Packning   

Packstationer 9 

Packhastighet per timme och packare (ordrar) - 

*Varav 240 i manuell yta 

 Dimensionering	

I Tabell 43 nedan presenteras Betas prognos för hur systemet bör dimensioneras för att möta efterfrågan 
under åren 2019-2021. I tabellen presenteras den dimensionsnivå som Beta har föreslagit i sin offert 
samt vilken nivå de har identifierat som maximal efterfrågan.  

Tabell 43. Betas  prognos för efterfrågan 2019-2021 

 2019 2020 2021 

Orderrader / dag (normal 
dimensionering)  11 266      14 646      19 040     

Orderrader/dag (peak)  16 154      21 000      27 300     
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Nedan, i Tabell 44, presenteras hur Beta har prognostiserat att lösningen bör utnyttjas vid normal 
efterfrågan. Beta har dimensionerat utnyttjandegraden mot 70% av identifierad maxefterfrågan. I Tabell 
44 nedan har Lykos uppmätta packhastighet på 56,14 ordrar per packare och timme applicerats utifrån 
resonemanget om jämförbara packhastigheter som presenterades i starten av denna bilaga.   

Tabell 44. Betas personalprognos åren 2019-2021 

 2019 2020 2021 

Upplock    

Antal utnyttjade 
arbetstimmar/dag 

16 16 16 

Antal heltidsanställda per dag 2,9 3,8 4,9 

Plockning -  Automation    

Antal utnyttjade 
arbetstimmar/dag 

16 16 16 

Antal heltidsanställda per dag 1,7 2,3 2,9 

Plockning -  Manuell del    

Antal utnyttjade 
arbetstimmar/dag 

16 16 16 

Antal heltidsanställda per dag 2,2 2,9 3,7 

Packning     

Antal utnyttjade 
arbetstimmar/dag 

16 16 26 

Antal heltidsanställda per dag 9,3 12,1 15,7 

Sortering    

Antal utnyttjade 
arbetstimmar/dag 

16 16 16 

Antal heltidsanställda per dag 2,3 2,9 3,8 

 Styrning	

Ett datasystem optimerar plockningen genom att det bestämmer ordningen som ordrar i både 
automatiserad och manuell del ska plockas. Det är möjligt att be systemet att hämta en specifik produkt 
till en specifik plockplats men det försämrar resultatet av optimeringen.  
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Speciell styrning för säsongsprodukter är inte möjligt i den automatiserade delen men det är möjligt att 
konsolidera produkter som kräver färre än en låda per lagerplats till samma låda.  

I Betas lösning finns ett system för inventering av noll-saldo. När den sista produkten plockas från en 
lagerplats läggs detta in av plockaren i systemet oavsett om systemet tror att fler produkter borde finnas 
på platsen.  

Beta erbjuder även en stödfunktion (på distans) för att hantera tekniska problem.  

 Möjlig	expansion	

Den lösning som Beta presenterar innehåller en utritad möjlig dubblering av automationslösningen med 
avseende på lagervolym, antal lagerplatser, och plockstationer. Dessutom finns i ritningen möjlig 
dubblering av antalet packstationer och den manuella ytan. Offerten specificerar även att den yta som 
den manuella delen kan utvidgas till kan utnyttjas på andra sätt, genom t.ex. installation av 
paternosterverk. I offerten saknas information om vilken investering expansionerna skulle kräva och 
hur de påverkar övrig verksamhet.  

A.3 Gamma	

Nedan presenteras en sammanställning av data presenterad i Gammas offert till Lyko. Lösningens 
struktur gås igenom innan prestanda och tilltänkt utnyttjandegrad och möjlig expansion gås igenom.  

Gamma har inlämnad offert utgått från 10 % tillväxt 2017 och applicerar därefter 15 % årlig tillväxt till 
och med år 2021.  

 Struktur	

Den lösning som Gamma presenterar är en Autostore-lösning och består endast av en automatiserad 
del. Förlaget innehåller sex portar för plockning, varav 4,67 antas vara tillgängliga för plockning av e-
handelsordrar. Två portar finns för inlagring. Gamma har ej inkluderat packstationer, transport av 
plockade ordrar till packstationer och sortering i sin offert.  

Produkter i Gammas lösning lagras i lådor av en given storlek och dessa går inte att ersätta med någon 
annan lagringsanordning. Det är möjligt att dela upp lådorna och skapa fler lagerplatser per låda. När 
lådorna delas upp i flera lagerplatser kan produkter med lägre efterfrågan dela låda med produkter av 
högre efterfrågan vilket försämrar lösningen effektivitet. Lösningen är inte möjligt att anpassa till att 
klara av olika temperaturkrav men sprinklersystem kan installeras över för att säkerställa brandskydd i 
lösningen. 

 Prestanda	

I Tabell 45 nedan presenteras den kapacitet som Gammas förslag har i funktionerna lagring och 
plockning.  
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Tabell 45. Kapacitet i Gammas förslag 

Gamma  

Lagring  

Backar (st) 23 000 

Volym/Back (m3) 0,075 

Estimerat antal lagerplatser 52 289 

Plockning – Automationslösning  

Antal plockstationer (st) 4,67 

Plockhastighet per timme och plockare 
(orderrader) 

295 

 

 Dimensionering	

I Tabell 46 nedan presenteras Gammas prognos för hur systemet bör dimensioneras för att möta 
efterfrågan under åren 2019-2021. Tabellen saknar information om vilken maximal efterfrågan Gamma 
förväntar sig under åren 2019-2021 eftersom företaget inte har inkluderat det i offerten.   

Tabell 46. Betas  prognos för efterfrågan 2019-2021 

 2019 2020 2021 

Orderrader / dag (normal 
dimensionering) 9 445 10 862 12 491 

 

Nedan, i Tabell 47, presenteras hur Gamma har prognostiserat att lösningen bör utnyttjas vid normal 
efterfrågan. Gamma saknar i sin offert information om hur Gamma har dimensionerat utnyttjandegraden 
mot 70% av den maxefterfrågan som Gamma har identifierat. I Tabell 47 nedan har Lykos uppmätta 
packhastighet på 56,14 ordrar per packare och timme applicerats utifrån resonemanget om jämförbara 
packhastigheter som presenterades i starten av denna bilaga.   
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Tabell 47. Gammas personalprognos åren 2019-2021 

 2019 2020 2021 

Upplock    

Antal utnyttjade 
arbetstimmar/dag 

8 8 8 

Antal heltidsanställda per dag 1,3 1,5 1,8 

Plockning     

Antal utnyttjade 
arbetstimmar/dag 

8 8 16 

Antal heltidsanställda per dag 4,0 4,6 5,3 

 Styrning	

Ett datasystem optimerar plockningen genom att det bestämmer ordningen som ordrar i både 
automatiserad och manuell del ska plockas. Det är möjligt att be systemet att hämta en specifik produkt 
till en specifik plockplats men det försämrar resultatet av optimeringen.  

Den lösning som Gamma presenterar placerar automatiskt lådor som inte plockas ofta längre ner i boxen 
vilket, om endast en lagerplats per låda, optimerar placering av produkter efter efterfrågan. Därmed kan 
säsongsprodukter som lagras i lådor med fler än en lagerplats behöva konsolideras så att lådorna endast 
innehåller säsongsprodukterna för att möjliggöra optimering av systemet. 

I Gammas lösning finns ett system för inventering av noll-saldo. När den sista produkten plockas från 
en lagerplats läggs detta in av plockaren i systemet oavsett om systemet tror att fler produkter borde 
finnas på platsen.  

 Möjlig	expansion	

I Gammas lösning estimeras att 5 portar för plockning, med en plockhastighet på 295 orderrader per 
person och timme, behövs. Till det tillkommer 2 portar för inlagring. Gamma har ej inkluderat 
packstationer och transport av ordrar från plock- till packstation i sin offert. Kostnader för utvidgning 
av systemet har inkluderats i offerten men ritning eller begränsningar saknas.  

A.4 Delta	

Nedan presenteras en sammanställning av data presenterad i Deltas offert till Lyko. Lösningens struktur 
gås igenom innan prestanda och tilltänkt utnyttjandegrad och möjlig expansion gås igenom.  

 Struktur	

Deltas lösning består av en automatiserad del av typen AS/RS och en manuell del. I den manuella delen 
lagras och plockas de 1 350 mest efterfrågade SKUerna (motsvarande 48 % av orderraderna) i åtta 
separata zoner medan resterande plockas och lagras i den automatiserade delen.  Produkterna i den 
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automatiserade delen lagras i lådor av given storlek som inte går att ersätta med någon annan 
lagringsanordning. Det är möjligt att dela upp en låda i mindre delar för på så sätt skapa fler lagerplatser. 
Produkterna som lagras i den manuella delen lagras antingen i samma lådor eller på pall.  

I den automatiserade delen finns två plockstationer och i övrigt innehåller Deltas förslag 7 stationer för 
inlagring och 14 stationer, av samma typ som Lyko använder i nuläget, för packning. Inför packningen 
används en viktkontroll av plockade ordrar för att säkerställa att rätt produkter har plockats. Utöver 
detta finns i ritningen som Delta presenterar även en buffertyta av ospecificerad storlek.  

Delta behandlar e-handelsordrar och butiksordrar på samma sätt i samma flöde 

 Sprinklersystem måste vid brandskyddsregler installeras ovanför den automatiserade lösningen och 
produkter med brandskyddsbehov lagras på det högsta lagerplatserna. 

 Prestanda	

I Tabell 48 nedan presenteras den kapacitet som Deltas förslag har i funktionerna lagring, plockning 
och packning.  

Tabell 48. Kapacitet i Deltas förslag 

Delta  

Lagring  

Backar (st) 15 910* 

Volym/Back (m3) 0,053 

Lagerplatser/Back - 

Plockning – Automationslösning  

Antal plockstationer (st) 2 

Plockhastighet per timme och plockare 
(orderrader) 

581 

Plockning – Manuell del  

Antal plockzoner (st) 8 

Plockhastighet per timme och plockare 
(orderrader) 

150 

Packning   

Packstationer 14 

Packhastighet per timme och packare (ordrar) - 

*Varav 1300 backar till den manuella delen. I manuell del finns även 70 Pallplatser. 
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 Dimensionering	

I Tabell 49 nedan presenteras Deltas prognos för hur systemet bör dimensioneras för att möta efterfrågan 
under åren 2019-2021. I tabellen presenteras den dimensionsnivå som Delta har föreslagit i sin offert 
samt den nivå de har identifierat som maximal efterfrågan.  

Tabell 49. Deltas  prognos för efterfrågan 2019-2021 

 2019 2020 2021 

Orderrader / dag (normal 
dimensionering) 8 676 11 279 14 663 

Orderrader/dag (peak) 33 363 43 372 56 384 

 

Nedan, i Tabell 50, presenteras hur Delta har prognostiserat att lösningen bör utnyttjas vid normal 
efterfrågan. I tabellen, där Deltas dimensionering har utryckts i hur de vill att lösningen ska bemannas 
vid normal efterfrågan under åren 2019-2010,  har Lykos uppmätta packhastighet på 56,14 ordrar per 
packare och timme applicerats utifrån resonemanget om jämförbara packhastigheter som presenterades 
i starten av denna bilaga.   
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Tabell 50. Deltas personalprognos åren 2019-2021 

 2019 2020 2021 

Upplock    

Antal utnyttjade 
arbetstimmar/dag 

8 8 8 

Antal heltidsanställda per dag 4,0 5,1 6,7 

Plockning -  Automation    

Antal utnyttjade 
arbetstimmar/dag 

8 8 8 

Antal heltidsanställda per dag 1,0 1,3 1,6 

Plockning -  Manuell del    

Antal utnyttjade 
arbetstimmar/dag 

8 8 8 

Antal heltidsanställda per dag 3,5 4,5 5,9 

Packning     

Antal utnyttjade 
arbetstimmar/dag 

8 8 8 

Antal heltidsanställda per dag 7,1 9,2 12,0 

Sortering    

Antal utnyttjade 
arbetstimmar/dag 

8 8 8 

Antal heltidsanställda per dag 1,5 2,0 2,6 

 Styrning	

Ett datasystem optimerar plockningen genom att det bestämmer ordningen som ordrar i både 
automatiserad och manuell del ska plockas. Det är möjligt att be systemet att hämta en specifik produkt 
till en specifik plockplats men det försämrar resultatet av optimeringen.  

Speciell styrning för säsongsprodukter är inte möjligt i den automatiserade delen men det är möjligt att 
konsolidera produkter som kräver färre än en låda per lagerplats till samma låda.  

I Deltas lösning finns ett system för inventering av noll-saldo. När den sista produkten plockas från en 
lagerplats läggs detta in av plockaren i systemet oavsett om systemet tror att fler produkter borde finnas 
på platsen.  
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Delta erbjuder även en stödfunktion (på distans) för att hantera tekniska problem.  

 

 Möjlig	Expansion		

Enligt ritning är det möjligt att expandera den automatiserade lösningen med en tredjedel vilket 
inkluderar ytterligare en plockstation. Det är också möjligt att lägga till ytterligare 3 packstationer. I 
övrigt finns det ingen information om ytterligare möjliga utökningar av systemet.  
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Appendix	B 	Test	av	Kvalitativa	faktorer	enligt	Teoretisk	Modell	på	Lyko		

Den teoretiska modellen framtagen i studien, illustrerad i Figur 46 nedan, består av tre övergripande 
komponenter; Kapacitetskrav, Kvalitativa och Kvantitativa faktorer. Bilagan nedan innehåller ett test 
av modellens kvalitativa faktorer för Lykos nuläge samt de fyra leverantörerna Alfa, Beta, Gamma och 
Delta. Den data som används har samlats in genom enkätförfrågningar till fallföretaget Lyko, består av 
Lykos Orderstatistik från år 2016 innehållande antal inkomna ordrar för varje timme, en artikellista 
innehållande en ögonblicksbild (olika datum för varje leverantör) med information om alla artiklar 
registrerade i Lykos WMS. Dessutom används statistik för månaderna mars, april och maj under 2017 
innehållande alla levererande orderrader med datum, artikelnummer, ordernummer och levererat antal. 
Datan presenteras samt analyseras i anslutning till den kvalitativa faktor där den är relevant. I den 
teoretiska modellen fastställs att AHP-metoden ska användas för bedömning av de kvalitativa 
faktorerna och att dessa ska vara huvudkriterier i metoden. Nedan presenteras Lykos viktning av 
huvudkriterierna. Sedan gås varje huvudkriterium med viktning av underkriterier och leverantörernas 
prestation inom dessa bedöms var för sig. Slutligen presenteras resultatet av bedömningen inom de 
kvalitativa faktorerna.  

 

 

Figur 46. Teoretisk Modell 

B.1 Viktning	av	Huvudkriterier	

De kvalitativa faktorerna i den teoretiska modellen används som huvudkriterier. Viktningen av 
huvudkriterierna genomförs av Lyko och hänsyn tas till hur kritiskt varje huvudkriterium är för 
företagets verksamhet. Vid viktningen ges alla kriterier en vikt mellan 0-5, där ett högre nummer 
innebär att kriteriet bedöms viktigare för företaget. Om ett huvudkriterium ges vikten noll bedöms det 
som ej relevant för företagets verksamhet och kan därmed uteslutas ur resterande bedömning av de 
kvalitativa faktorerna.   
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Huvudkriteriet Ledtid bedömer förmågan att, jämfört med nuläget, uppnå en reducerad ledtid under 
designåret 2021. Lyko bedömer att huvudkriteriet är relativt viktigt för verksamheten och ger det vikten 
4. Flexibilitet är en faktor som Lyko beaktar som väldigt strategisk viktig för framtiden och därför ger 
de huvudkriteriet vikten 5. Lyko viktar huvudkriteriet Leveransprecision med 4. Informationsutbyte 
bedömer Lyko som relativt viktigt vilket för att kriteriet ges vikten 4.   

Investeringsrisk är en väldigt kritisk kvalitativ faktor men är beroende av modellens resultat inom övriga 
faktorer för att kunna bedömas korrekt. Att bedöma investeringsrisken på alternativ som ej uppfyller de 
kapacitetskrav som ställs på lösningarna ger inte tillförlitligt resultat eftersom lösningarna ej är 
applicerbara i verkligheten. Därför bör investeringsrisken vara den sista bedömningen som utförs i 
modellen för att avgöra vilka osäkerheter som finns med investeringen. Av denna anledning görs i testet 
av den teoretiska modellen modifieringen att exkludera investeringsrisk ur de kvalitativa faktorerna och 
istället göra faktorn till en egen del av modellen. Därmed bedöms inte investeringsrisk i denna bilaga.  

Automationslösningarnas påverkan på huvudkriteriet Konkurrensfördelar bedömer Lyko ha hög vikt 
eftersom den marknad de agerar på är väldigt prispressad. Därför är det viktigt för företaget att den 
lösning de väljer inte negativt påverkar deras konkurrenskraftighet. Därmed ger Lyko kriteriet 
Konkurrensfördelar vikten 5. Det sista huvudkriteriet, Personal- och kompetensförsörjning, bedömer 
Lyko som viktigt men inte kritiskt inom de processer automationslösningarna påverkar och ger därför 
kriteriet vikten 3.  

I Tabell 51 nedan presenteras en sammanställning av Lykos viktning av huvudkriterierna.  

Tabell 51. Viktning av Huvudkriterier 

Huvudkritiker Relativ Vikt Normerad Vikt 

Ledtid 4 0,16 

Flexibilitet 5 0,20 

Leveransprecision 4 0,16 

Informationsutbyte med Kund 4 0,16 

Konkurrensfördelar 5 0,20 

Personal-och 
kompetensförsörjning 

3 
0,12 

 

Vid bedömningen av de kvalitativa faktorerna används de olika leverantörernas förslag på 
dimensionering utan modifikation. Vid testet uppfyller ingen av alternativen de ställda 
kapacitetskraven. Då är det viktigt att inte avfärda en lösning utifrån bedömningen inom de olika 
kapacitetskraven utan använda resultaten som feedback till leverantörerna och för att undersöka var 
potential finns för förbättring.  

B.2 Ledtid	

Huvudkriteriet Ledtid bedöms endast genom ett underkriterium, Förmåga att reducera ledtiden, vilket 
innebär att kriteriet inte behöver viktas eftersom dess normerade vikt blir 1 oavsett relativ vikt. I följande 
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avsnitt bedöms automationslösningarna från Alfa, Beta, Gamma och Delta relativt varandra och Lykos 
Nuläge baserat på informationen som framkommer ur en ledtidsanalys.   

Ledtidsanalysen görs genom att på aktivitetsnivå ta fram passiv och aktiv tid. Baserat på de framtagna 
tiderna förs en diskussion för att avgöra om ledtiden ökar eller minskar för de olika 
automationslösningarna samt vilka av lösningarna som har störst potential till ledtidsreduktion.  

I den teoretiska modellen har flödet delats upp två delar. Ett flöde som går från inflödet, direkt till 
plockplatsen och sedan till plockningen och ett andra flöde som går från inlagring, via buffert och 
påfyllning innan plockplats och plockning. I testet av modellen har dock två andra flöden studerats: det 
ingående flödet och det utgående flödet. Det eftersom flödestyperna kvantifieras olika; det ingående 
flödet mäts ofta i storleken på inleveransen medan det utgående flödet kvantifieras i ordrar och 
orderrader. De två olika flödestyperna separeras sedan av en passiv lagringstid i lagret som varierar 
kraftigt mellan artiklarna. Eftersom flödestyperna kvantifieras olika behöver det ingående och det 
utgående flödet särskiljas vid en ledtidsanalys. Buffert har även exkluderas på grund av tidsbrist. Nedan 
beskrivs och bedöms Lykos Nuläge innan automationslösningarna gås igenom.  

 Lyko	nuläge		

Flödet genom Lykos lager kan delas in i ett ingående och ett utgående flöde. Det ingående flödet består 
av två övergripande aktiviteter; godsmottagning och inlagring. När en inleverans ankommer till Lykos 
lastkaj hanteras den av godsmottagningen som inventerar och sorterar inleveransen. Därefter sker 
inlagring som delas upp i två flöden; inlagring i paternosterverket och inlagring i varulagret. Storleken 
för inleveranserna varierar kraftigt vilket resulterar i att även tidsåtgången varierar. Den använda 
tidsåtgången för ledtidsdiagrammet utgör en medelledtid för representativa inleveranser och är uppmätt 
av Lyko. Ledtidsdiagrammet för dagens ingående flöde illustreras i Figur 47. Samtlig ledtid är uppmätt 
av Lyko och har samlats in genom en enkätförfrågan till Lykos driftchef Anna Persson. 

 

Figur 47 Ledtidsdiagram ingående flöde för nuläge 

Det utgående flödet delas in i aktiviteterna plockning i paternosterverk, plockning i varulager samt 
packning. När en order läggs hanteras den i en plockvagn tillsammans med 41 andra ordrar i 
paternosterverket. Plockningen för plockvagnen fortsätter i varulagret där plockare transporterar sig 
mellan lagerplatserna och plockar orderrader. När samtliga orderrader i plockvagnen plockats hanteras 
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vagnen av packningen som scannar, emballerar och paketerar samtliga ordrar. Ledtidsdiagrammet för 
dagens utgående flöde illustreras i Figur 48 där en plockvagn används som lastbärare. Samtlig ledtid är 
uppmätt av Lyko och har samlats in genom en enkätförfrågan till Lykos driftchef Anna Persson.  

 

Figur 48 Ledtidsdiagram utgående flöde för en plockvagn i nuläge 

Det ingående och det utgående flödet resulterar i flödet som illustreras i Figur 49 nedan. 

 

Figur 49 Lykos flödeskartläggning för nuläget 

Vid bedömning av förmågan att reducera ledtiden i Lykos nuläge tas i beaktan verksamhetens potential 
att reducera ledtiden under designåret 2021. Lyko har inte lagerkapaciteten som krävs för att kunna 
hantera prognostiserad sortimentsökning (se avsnitt 7.2.6) vilket innebär att funktionen för inlagring 
kommer behöva arbeta hårt med att generera fler lagerplatser något som har en negativ inverkan på 
ledtiden. Inom plockningsfunktionen är det Lykos paternosterverk som är den begränsade faktorn. Det 
eftersom kapaciteten i paternosterverket, tillskillnad från kapaciteten i varulagret, inte kan ökas med 
bemanning utan begräsningen ligger i paternosterverkets hastighet. För att uppfylla det prognostiserade 
behovet år 2021 innebär denna begräsning att endast 13 % av alla produkter, motsvarande 22% av alla 
orderrader, kan lagras i paternosterverket. Detta i sin tur sätter stort tryck på antalet lagerplatser i 
varulagret och därför måste antingen ytterligare lagerplatser skapas eller så sänks plockhastigheten 
vilket båda har en negativ inverkan på ledtiden. Informationen ovan gör att underkriteriet Förmåga att 
reducera ledtid i Lykos nuläge bedöms som väldigt låg. 
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 Alfa	

Alfa är en helautomatiserad lösning, se Appendix A, vilket innebär att all inlagring sker i samma system 
vilket medför att nulägets Sortering, som sker i Godsmottagningen, kan elimineras. Det samtidigt som 
Inventeringsaktiviteten förflyttas från Godsmottagninen till Inlagringen. För Alfa leder det till en 
kraftigt reducerad aktiv tid i Godsmottagningen då endast mottagningsaktiviteten kvarstår.  

Vid inlagring i dagens paternosterverket måste plockningen stanna upp för att inlagring ska kunna 
utföras. Plockning och inlagring kan därav inte utföras parallellt i dagens paternosterverk. Alfas 
automationslösning möjliggör dock att inlagring sker parallellt med plockning utan att störa det 
utgående flödet. Därav minskar den passiva väntan vid inlagring i automationslösningarna. Den aktiva 
tiden för inlagring antas däremot öka eftersom aktiviteterna skanning, inventering, borttagning av 
emballering och datahantering förflyttas från andra aktiviteter till inlagringsdelen.  

Plockningstiden för det utgående flödet har en kortare aktiv ledtid än nulägets paternosterverk eftersom 
Alfas system hanterar färre ordrar i taget. Packningen har också en reducerad ledtid för Alfa eftersom 
aktiviteten skanning förflyttas till inleveransen. Den passiva väntan innan packningen antas dock vara 
oförändrad.   

Informationen ovan gör att underkriteriet Förmåga att reducera ledtid för Alfa bedöms hög, speciellt 
under normal efterfrågan.  

 Beta	

Beta föreslår en lösning med ett manuellt sidoflöde på 33% av samtliga orderrader, se avsnitt Appendix 
A. Det innebär att Sorteringen i Godsmottagningen behöver fortgå eftersom inlagringen ska ske i två 
olika lagersystem. Inventeringsaktiviteten som i nuläget sker i Godsmottagningen förflyttas till 
Inlagringen.  

Inlagringsfunktionen i den automatiserade delen av systemet minskar med passiv tid men ökar med 
aktiv tid med samma motivering som för Alfa. Inlagring i den manuella delen av systemet antas ha en 
kortare ledtid än dagens manuella inlagring. Antagandet beror på att Betas manuella lager har en fysiskt 
mindre dimension än dagens lager vilket resulterar i att transporttiden mellan hyllorna är kortare.  

Plockningstiden för det utgående flödet har en kortare aktiv ledtid än nulägets paternosterverk eftersom 
Betas system hanterar färre ordrar i taget. Dock behöver plockningen från det automatiserade systemet 
även kompletteras med artiklar från det manuella lagret. Eftersom det manuella lagret är mindre i storlek 
än dagens lager reduceras dock plocktiden och transporttiden i förhållande till dagens mått. Packningen 
har också en reducerad ledtid för Beta eftersom aktiviteten skanning förflyttas till inleveransen. Den 
passiva väntan innan packningen antas dock vara oförändrad. 

Informationen ovan gör att underkriteriet Förmåga att reducera ledtid för Beta bedöms hög.   

 Gamma		

Gamma är en helautomatiserad lösning (se Appendix A) vilket innebär att all inlagring sker in i samma 
system. Nulägets Sorteringsaktivitet i Godsmottagningen elimineras därav samtidigt som Inventeringen 
förflyttas till Inlagringen. Lösningen föreslagen av Gamma erhåller dock få inlagringsprotar där 
leverantören föreslår att dessa kompletteras med införandet av en förberedande aktivitet innan 
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inlagringen. Det innebär att Gamma-lösningen kräver en extra aktivitet som inte behövs för de övriga 
leverantörerna. Det resulterar i att ledtiden innan inlagring är högre än i nuläget. Inventeringsaktiviteten 
som i nuläget sker i Godsmottagningen förflyttas till Inlagringen. Den passiva tiden för inlagring 
minskar medan den aktiva tiden för inlagring ökar med samma motivering som för Alfa. 

Plockningstiden för det utgående flödet har en kortare aktiv ledtid än nulägets paternosterverk eftersom 
Gammas system hanterar färre ordrar i taget. Packningen har också en reducerad ledtid för Gamma 
eftersom aktiviteten skanning förflyttas till inleveransen. Den passiva väntan innan packningen antas 
dock vara oförändrad.   

Informationen ovan gör att underkriteriet Förmåga att reducera ledtid för Gamma bedöms som medel.  

 Delta	

Delta föreslår en lösning med ett manuellt sidoflöde på 48% av samtliga orderrader till deras föreslagna 
lösning, se Appendix A. Det innebär att Delta har lägst automationsgrad bland de studerade systemen. 
Det manuella sidoflödet resulterar i att Deltas lösning fortfarande behöver en sorteringsfunktion vid 
Godsmottagning eftersom inlagringen ska ske i två olika lagersystem. Sorteringen kräver även längre 
tid ju mer artiklar som måste separeras från ordinarie flöde vilket innebär att ledtidsreduktionen är lägst 
för Delta bland de studerade automationslösningarna. Inventeringsaktiviteten som i nuläget sker i 
Godsmottagningen förflyttas till Inlagringen.  

Den passiva tiden för inlagring minskar medan den aktiva tiden för inlagring ökar med samma 
motivering som för Alfa. Inlagring i den manuella delen av systemet antas ha en kortare ledtid än dagens 
manuella inlagring. Antagandet beror på att Deltas manuella lager har en fysiskt mindre dimension än 
dagens lager vilket resulterar i att transporttiden mellan hyllorna är kortare.  

Plockningstiden för det utgående flödet har en kortare aktiv ledtid än nulägets paternosterverk eftersom 
Deltas system hanterar färre ordrar i taget. Dock behöver plockningen från det automatiserade systemet 
även kompletteras med artiklar från det manuella lagret. Eftersom det manuella lagret är mindre i storlek 
än dagens lager reduceras dock plocktiden och transporttiden i förhållande till dagens mått. Delta har 
en större andel produkter i det manuella flödet vilket resulterar i att ledtidsreduktionen är mindre för 
Delta än för Beta. Packningen har också en reducerad ledtid för Delta eftersom aktiviteten skanning 
förflyttas till inleveransen. Den passiva väntan innan packningen antas dock vara oförändrad.  

Informationen ovan gör att underkriteriet Förmåga att reducera ledtid för Delta bedöms som medel  

Utifrån ovan presenterad information har Lyko bedömt de olika alternativens prestation parvis mot 
varandra. Den sammantagna bedömningen presenteras i Tabell 52 nedan. Bedömningarna i Tabell 52 
genererar en normerad matris, presenterad i Tabell 53.  
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Tabell 52. Parvis jämförelse av förmågan att reducera Ledtid 

Prestationen för 
vertikalt alternativ 
jämfört med 
horisontellt alternativ 

Lyko Nuläge Alfa Beta Gamma Delta 

Lyko Nuläge 1 1/4 1/4 1/2,33 1/2,33 

Alfa 4 1 1 1,5 1,5 

Beta 4 1 1 1,5 1,5 

Gamma 2,33 1/1,5 1/1,5 1 1 

Delta 2,33 1/1,5 1/1,5 1 1 

Tabell 53. Normerad Matris för Underkriteriet Förmåga att Reducera Ledtid 

Normerad 
matris av 
Tabell 57 

Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Medelvärde 

Lyko Nuläge 0,073 0,070 0,070 0,079 0,079 0,074 

Alfa 0,293 0,279 0,279 0,276 0,276 0,281 

Beta 0,293 0,279 0,279 0,276 0,276 0,281 

Gamma 0,171 0,186 0,186 0,184 0,184 0,182 

Delta 0,171 0,186 0,186 0,184 0,184 0,182 

 

 Resultat	av	ledtidsbedömning	

För samtliga automatiseringsförslag reduceras den totala ledtiden för det ingående flödet. Med ett 
helautomatiserat system, d.v.s. som för Alfa och Gamma, är dock ledtidsreduktionen större än för 
lösningarna med lägre automationsgrad. Ju högre automationsgraden är desto större är 
ledtidsreduktionen eftersom flödesvägarna blir fler vilket medför att fler aktiviteter måste utföras för att 
hantera flödesvägarna. 

I Tabell 54 nedan presenteras en sammanställning av resultatet inom Ledtid. I tabellen har medelvärdet 
för varje alternativ i varje underkriterium multiplicerats med underkriteriets vikt.  

Tabell 54. Resultat av ledtidsbedömning 

Kriterium Lyko Nuläge Alfa Beta Gamma Delta Vikt 
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B.3 Flexibilitet	

Huvudkriteriet Flexibilitet innehåller fyra underkriterier, hantering utanför ordinarie flöde, Sortiment, 
Säsongsvariation och Långsiktig Uppskalning, som i sig är uppdelade i ytterligare en nivå av 
underkriterier. Nedan genomförs först en viktning av den högsta nivån underkriterier utifrån dess 
kritiskhet för Lykos verksamhet. Därefter viktas den andra nivån underkriterier och en bedömning inom 
av Lykos nuläge och de olika automationslösningarna görs. Slutligen presenteras en sammanställning 
av hur de olika alternativen och Lykos Nuläge presterar inom den kvalitativa faktorn Flexibilitet.  

 Viktning	av	Underkriterier	inom	Flexibilitet	

Hantering utanför ordinarie flöde bedöms efter vilket behov företaget anser att de har av förmågan från 
dess att vald automationslösning ska installeras och framåt. Lyko bedömer att de har ett visst behov av 
att kunna genomföra hantering utanför ordinarie flöde men att det inte är en avgörande faktor och har 
viktat kriteriet som 2.   

Kriteriet för Sortiment viktas utifrån hur sannolikt Lyko upplever att det är att sortimentet kommer 
utvidgas till produkter som kräver annan typ av lagring samt sannolikheten att nya lagar och direktiv 
kommer leda till att en annan typ av lagring krävs. Lyko har inga planer på att utvidga sortimentet till 
andra typer av produkter. Eventuell utvidgning av sortimentet sker i sådant fall för att utnyttja 
möjligheter som en automationslösning ger. Ovan gör att kriteriet ges vikten 2. 

Hur kritiskt underkriteriet säsongsvariation är för företaget avgörs utifrån Lykos behov av att kunna 
anpassa sig efter säsongsvariation i både volym och sortiment. Lyko upplever i nuläget en väldigt låg 
säsongsvariation i produkter och har relativt jämn leveransvolym under året. Undantagen är en liten 
mängd julprodukter samt en kraftig volymökning under Black Friday Weekend. Därmed bedömer Lyko 
att ett stort behov finns inom området och kriteriet får vikten 3.  

Det sista huvudkriteriet, långsiktig uppskalning, bedöms utifrån Lykos behov av att långsiktigt kunna 
skala upp den automationslösning de väljer att investera i. För Lyko är det kritiskt att kunna öka 
volymen kraftigt utifrån designåret utan att samtidigt skada verksamheten, behöva göra omfattande 
förändringar eller genomföra ett systembyte inom överskådlig framtid. Därmed ges kriteriet vikten 4.  

I Tabell 55 nedan redovisas underkriterierna i den övre nivåns relativa och normerade vikt utifrån Lykos 
viktning av dem.  

Förmåga att 
reducera ledtid 0,074 0,281 0,281 0,182 0,182 1 

Resultat inom 
Ledtid 0,074 0,281 0,281 0,182 0,182 
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Tabell 55. Viktning av Underkriterier nivå 1 

Underkriterier nivå 1 Relativ Vikt Normerad Vikt 

Hantering utanför ordinarie flöde 2 0,18 

Sortiment 2 0,18 

Säsongsvariation 3 0,33 

Långsiktig Uppskalning 4 0,27 

Viktningen av underkriterier inom nivå två utförs av Lyko och företaget tar hänsyn till vilka 
underkriterier som är mest kritiska för företaget. Undantaget är viktningen av underkriterier inom 
Hantering utanför ordinarie flöde som, eftersom det bara innehåller ett underkriterium, får normerad 
vikt oavsett vilken relativ vikt underkriteriet ges.    

Inom Sortiment får det båda underkriterierna förmåga att anpassa lager mot en annan typ av sortiment 
och förmåga att anpassa hantering mot en annan typ av sortiment vikten 2 med samma motivering som 
vikten för huvudkriteriet Sortiment.  

Inom Säsongsvariation ges förmågan att anpassa sig mot säsongsvariation i produkter vikten 1 
eftersom Lyko inte upplever stor säsongsvariation i produkter och inte tror att det kommer förändras. 
Det andra underkriteriet, förmåga att anpassa sig mot säsongsvariation i volym ges vikten 4 eftersom 
behovet att kunna hantera efterfrågan under Black Friday Weekend är stor.  

Behovet för att långsiktigt skala upp lager och plock- och packkapacitet anser Lyko är stort. Dock 
bedöms behovet av plock- och packkapacitet växa procentuellt mer än behovet för lagerkapacitet. 
Därför ges det första underkriteriet förmåga att skala upp lagerkapacitet vikten 3 och underkriteriet 
förmåga att skala upp plock- och packkapacitet vikten 5.  

En sammanställning av den lägre nivån underkriterier, dess inbördes relativa och normerade viktning 
presenteras i Tabell 56 nedan.    
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Tabell 56. Viktning av underkriterier nivå 2 

Underkriterier Relativ Vikt Normerad Vikt 

Hantering utanför ordinarie flöde   

Förmåga att plocka en produkt 
utanför ordinarie flöde 

 1 

Sortiment   

Förmåga att anpassa lager mot en 
annan typ av sortiment  

2 0,5 

Förmåga att anpassa hantering mot 
en annan typ av sortiment 

2 0,5 

Säsongsvariation   

Förmåga att anpassa sig mot 
säsongsvariation i produkter 

1 0,2 

Förmåga att anpassa sig mot 
säsongsvariation i volym 

4 0,8 

Långsiktig Uppskalning   

Förmåga att skala upp 
lagerkapaciet 

3 0,375 

Förmåga att skala upp plock- och 
packkapacitet 

5 0,625 

 

 Hantering	utanför	ordinarie	flöde	

Nedan presenteras den bakgrundsdata som har använts för att bedöma nuläget och 
automationslösningarnas prestation i relation till underkriteriet innan alternativen parvis jämförs och 
resultatet för Hantering utanför ordinarie flöde presenteras.  

Hantering utanför ordinarie flöde i Lykos nuvarande verksamhet presenteras i 2.5 och informationen är 
insamlad via observationer och ostrukturerade intervjuer under studiens förstudie samt genom 
enkätfrågor under testet av den teoretiska modellen. I Lykos nuvarande verksamhet kan produkter 
plockas från två olika ställen, paternosterverket och varulagrets hyllplatser. Plockning från hyllplats 
som görs utanför ordinarie flöde utförs inte av ordinarie plockpersonal och gör inget anspråk på de 
truckar som ordinarie plockpersonal använder. Därmed påverkas inte verksamheten negativt av att 
produkter från hyllplats plockas utanför ordinarie flöde. I paternosterverket påverkas verksamheten då 
paternosterverket måste ställas in och köras för att ta fram de specifika produkterna vilket gör att plock 
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utanför ordinarie flöde stjäl kapacitet från det ordinarie plocket. Utifrån ovan bedöms Lykos förmåga 
att i nuläget genomföra plock utanför ordinarie flöde som hög  

Automationslösningen från Alfa bedöms utifrån information inhämtad från den offert som Alfa har 
inkommit med. Lösningen innebär enligt given offert att allt e-handelsplock kommer ske i 
automationslösningen vilket leder till att samtlig plockning utanför ordinarie flöde har en negativ 
inverkan på den övergripande effektiviteten. Vid plockning utanför ordinarie flöde krävs att Lyko 
manuellt instruerar automationslösningen att köra fram den eller de backar som innehåller efterfrågade 
produkter för att möjliggöra att plocket kan ske. Eftersom automationslösningen optimerar hur och när 
backarna ska transporteras till plockstationerna leder manuella förändringar till försämrad total 
effektivitet. I Alfas automationslösning finns en manuell plockdel där endast plockning till butiker är 
planerat att genomföras. Motsvarande 30% av de orderrader som plockas till butik är tänkta att plockas 
från det manuella området. SKUer som lagras inom det manuella området är möjliga att plocka utanför 
ordinarie flöde utan negativ påverkan på övergripande effektivitet då dessa SKUer inte behöver 
transporteras till plockarna. Utifrån ovan bedöms förmågan att genomföra plock utanför ordinarie flöde 
i Alfas automationsösning som låg.   

Den automationslösning som Beta presenterar bedöms enligt given offert och innebär att plockning sker 
på två olika ställen, dels i en automatiserad lösning där godset transporteras till plockaren och dels i en 
manuell del där de 230 mest efterfrågade SKUerna (motsvarande 33,4% av alla orderrader) plockas. 
Den automatiserade delen i Betas lösning lyder under samma förhållande som Alfas lösning. I den 
manuella delen kan plockning utanför ordinarie flöde möjliggöras genom att ordinarie personal antingen 
plockar produkterna direkt vid behov eller, eftersom alla SKUer i detta område är fysiskt åtkomstbara, 
genom att annan personal än ordinarie plockpersonal vid behov plockar de produkter de behöver från 
detta område utan att störa den ordinarie plockningen. Utifrån ovan bedöms förmågan att genomföra 
plock utanför ordinarie flöde i Betas automationslösning som låg.   

I den automationslösning som föreslås av Gamma ska alla produkter lagras i och plockas direkt från 
deras automationslösning. Det innebär att allt plockning utanför ordinarie flöde har en negativ påverkan 
på den totala effektiviteten eftersom ordinarie resurser måste användas. Utifrån ovan bedöms förmågan 
att genomföra plock utanför ordinarie flöde i Gammas automationslösning som väldigt låg.     

Automationslösningen föreslagen av Delta består av en automatiserad del och en manuell del. För den 
automatiserade delen gäller, likt övriga automationslösningar, att plockning utanför ordinarie flöde har 
en negativ påverkan på den totala effektiviteten eftersom den gör anspråk på samma resurser och inte 
kan utnyttja den optimering av flöde som automationslösningen genomför. I den manuella finns enligt 
offerten plats för de 1 350 mest efterfrågade SKUerna (motsvarande 48% av alla orderrader) och likt 
Betas lösning är det möjligt att plocka dessa utanför ordinarie flöde med minimal påverkan på total 
effektivitet. Utifrån ovan bedöms förmågan att utför plockning utanför ordinarie flöde i Deltas 
automationslösning som låg.   

Utifrån ovan presenterad information har Lyko bedömt de olika alternativens prestation parvis mot 
varandra. Den sammantagna bedömningen presenteras i Tabell 57 nedan. Bedömningarna i Tabell 57 
genererar en normerad matris, presenterad i Tabell 58.  



 

 

 
XXV 

Tabell 57. Parvis jämförelse av förmågan att plocka en produkt utanför ordinarie flöde 

Prestationen för 
vertikalt alternativ 
jämfört med 
horisontellt alternativ 

Lyko Nuläge Alfa Beta Gamma Delta 

Lyko Nuläge 1 2,33 2,33 4 2,33 

Alfa 1/2,33 1 1 1,5 1 

Beta 1/2,33 1 1 1,5 1 

Gamma 1/4 1/1,5 1/1,5 1 1/1,5 

Delta 1/2,33 1 1 1,5 1 

 

Tabell 58. Normerad Matris för Underkriteriet Förmåga att Plocka en Produkt Utanför Ordinarie Flöde 

Normerad 
matris av 
Tabell 57 

Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Medelvärde 

Lyko Nuläge 0,394 0,389 0,389 0,421 0,389 0,396 

Alfa 0,169 0,167 0,167 0,158 0,167 0,165 

Beta 0,169 0,167 0,167 0,158 0,167 0,165 

Gamma 0,099 0,111 0,111 0,105 0,111 0,107 

Delta 0,169 0,167 0,167 0,158 0,167 0,165 

I Tabell 59 nedan presenteras en sammanställning av resultatet inom Hantering utanför ordinarie flöde. 
I tabellen har medelvärdet för varje alternativ i varje underkriterium multiplicerats med underkriteriets 
vikt.  

Tabell 59. Resultat inom Huvudkriteriet Hantering Utanför Ordinarie Flöde 

Kriterium Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Vikt 

Förmåga att hämta en 
produkt utanför ordinarie 
flöde 0,396 0,165 0,165 0,107 0,165 1 

Resultat inom Hantering 
utanför ordinarie flöde 0,396 0,165 0,165 0,107 0,165 
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 Sortiment	

Nedan presenteras den bakgrundsdata som har använts för att bedöma nuläget och 
automationslösningarnas prestation i relation till de två underkriterierna. Parvis jämförelse mellan 
samtliga alternativ utförs inom underkriterierna, förmåga att anpassa lager mot annan typ av sortiment 
och förmåga att anpassa hantering mot annan typ av sortiment, innan det sammanställda resultatet 
inom Sortiment presenteras.  

Förmåga att anpassa lager mot annan typ av sortiment.  

I Lykos nuvarande verksamhet sker lagring i både paternosterverk och på hyllor eller pallar. 
Paternosterverket kan endast förändras genom att byta ut uppsättningen lådor i paternosterverket och 
därmed påverka antalet lagerplatser och volym per lagerplats. Den totala lagervolymen i 
paternosterverket går dock inte att förändra. Eftersom resterande lageryta i nuläget består av hyllor eller 
pallar finns det möjlighet att genomföra förändringar så att ytan kan utnyttjas på andra sätt. Att 
modifiera lagerytan för att kunna anpassa den mot annan typ av lagring, t.ex. olika temperaturkrav, 
skulle dock kräva investeringar. Utifrån ovan bedöms Lykos nuvarande verksamhets förmåga att 
anpassa lager mot en annan typ av sortiment som hög.  

Den lösning som Alfa föreslår består av en automatiserad zon där godset förvaras i lådor som med hjälp 
av skyttlar transporteras till plockaren. Lådorna har en fast dimension och kan inte ersättas av lådor av 
en annan storlek, däremot är det möjligt att dela upp lådorna i flera delar och på så sätt skapa fler, men 
mindre, lagerplatser. Lådorna går inte heller att ersätta med t.ex. upphängningsanordningar för 
produkter som inte bör förvaras i låda. Eventuell installation av sprinklersystem är ej möjligt i lösningen 
men lösningen kan modifieras så att brandfarliga produkter lagras närmast taket vilket innebär att 
sprinklersystem i taket kan användas. I offerten finns ingen information om huruvida det är möjligt att 
förändra systemet om krav på lagring i olika temperaturer skulle uppkomma. I den manuella delen av 
Alfas lösning, tänkt att försörja 30% av butiksplocket, används både pallar och flow-racks. Ytan för 
pallplock kan vid behov modifieras både i form hur produkterna lagras (t.ex. i låda, på pall eller 
hängande) utan större investeringar. Om temperaturen behöver kontrolleras eller brandsäkerheten 
garanteras kan dock större investeringar krävas. De lådor som används i Alfas flow-racks har samma 
dimension som de i automationslösningen och lyder under samma förutsättningar. Att genomföra större 
förändringar för att anpassa denna del av den manuella plockningen är möjligt men kräver även de en 
del investeringar. Utifrån ovan bedöms förmågan att anpassa lager mot en annan typ av sortiment i 
Alfas lösning som låg  

Likt Alfa så består den automationslösning som Beta har tagit fram av en automatiserad del och en 
manuell del. I den automatiserade delen finns samma begräsningar som i Alfas lösning vilket innebär 
att det är svårt att anpassa lagringen till en annan typ av sortiment. Den manuella delen består endast av 
flow-racks och dess anpassningsbarhet går att likställa med anpassningsbarheten hos Alfas flow-racks. 
Utifrån ovan bedöms förmågan att anpassa lager mot en annan typ av sortiment i Betas lösning som 
låg.  

Gammas förslag består, som tidigare nämnt, av en fullständig automatisering av all lagring. Därmed 
lagras alla produkter i lådor av en given storlek och dessa går inte att förändra storleksmässigt. Likt 
lådorna i de andra automationslösningarna är det möjligt att dela upp en låda i flera lagerplatser. Det är 
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däremot inte möjligt att ersätta lådorna med lådor av större storlek. Det är inte heller möjligt att ersätta 
lådorna med utrustning som gör det möjligt för produkterna att lagras hängande eller på pall.     
Lösningen är inte möjligt att anpassa till att klara av olika temperaturkrav men sprinklersystem kan 
installeras över för att säkerställa brandskydd i lösningen. Utifrån ovan bedöms förmågan att anpassa 
lager mot en annan typ av sortiment i Gammas lösning som låg.   

Den lösning som Delta föreslår består av en automatiserad del och en manuell del. Likt övriga 
automatiserade delar förvaras produkterna i lådor av en given storlek som går att dela upp i flera, 
mindre, lagerplatser men inte går att ersätta med lådor av större storlek. Att förändra lagringen så att 
produkterna lagras på pall eller upphängda är inte heller möjligt i den automatiserade delen. Likt de 
övriga automationslösningarna är det i Deltas lösning inte möjligt att införa t.ex. 
temperaturkontrollerade zoner eller installera sprinklersystem. Sprinklersystem måste vid 
brandskyddsregler installeras ovanför den automatiserade lösningen och produkter med 
brandskyddsbehov lagras på det högsta lagerplatserna. Utifrån ovan bedöms förmågan att anpassa lager 
mot en annan typ av sortiment i Deltas lösning som låg.  

Utifrån ovan presenterad information har Lyko bedömt de olika alternativens prestation parvis mot 
varandra. Den sammantagna bedömningen presenteras i nedan. Bedömningarna i Tabell 60 genererar 
en normerad matris, presenterad i Tabell 61. 

Tabell 60. Parvis jämförelse av förmågan att anpassa lager mot en annan typ av sortiment 

Prestationen för 
vertikalt alternativ 
jämfört med 
horisontellt alternativ 

Lyko Nuläge Alfa Beta Gamma Delta 

Lyko Nuläge 1 2,33 2,33 2,33 2,33 

Alfa 1/2,33 1 1 1 1 

Beta 1/2,33 1 1 1 1 

Gamma 1/2,33 1 1 1 1 

Delta 1/2,33 1 1 1 1 
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Tabell 61. Normerad Matris för Underkriteriet Förmåga att Anpassa Lager mot en Annan typ av Sortiment 

Normerad 
matris av 
Tabell 60 

Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Medelvärde 

Lyko Nuläge 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 

Alfa 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 

Beta 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 

Gamma 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 

Delta 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 

 

Förmåga att anpassa hantering mot en annan typ av sortiment. 

Hanteringen i Lykos nuvarande lösning är anpassad för att hantera skönhet- och hårvårdsprodukter och 
om sortimentet skulle förändras skulle andra krav ställas på hanteringen. Produkter som kräver kyld 
förvaring kan till exempel inte tas emot, plockas, packas, sorteras och förvaras i väntan på avsändning 
inom dagens nuvarande lösning utan betydande investeringar skulle behövas. Om sortimentet utvidgas 
till, till exempel, textilbaserade produkter är det inte säkert att den mottagnings, inlagring, plock- och 
packprocess som används i nuläget är lämpligt. Utifrån ovan bedöms Lykos förmåga att i nuläget 
anpassa hantering mot en annan typ av sortiment som medel.  

I den lösning som Alfa föreslår sker packningen på samma sätt som i Lykos nuvarande lösning vilket 
innebär att samma förutsättningar gäller om sortimentet skulle förändras. Plockning och inlagring från 
och till både Alfas automatiserade lösning och manuella del är anpassad till Lykos nuvarande sortiment. 
Om sortimentet skulle ändras till att inkludera till exempel temperaturkänsliga produkter är det inte 
säkert att lösningen skulle vara möjligt att anpassa till de nya förutsättningarna. Utifrån ovan bedöms 
förmågan att anpassa hantering av en annan typ av sortiment i Alfas lösning som låg.  

Som tidigare beskrivet består Betas lösning av en automatiserad och en manuell del. Likt Alfas lösning 
är den automatiserade delen svår att anpassa till sortiment som kräver annan typ av inlagring och 
plockning. Den manuella delen är lättare att anpassa eftersom inlagring- och plockprocesserna är mer 
fria men skulle t.ex. temperatur- eller säkerhetskrav finnas på sortimentet kan stora investeringar krävas. 
Utifrån ovan bedöms förmågan att anpassa hantering mot en annan typ av sortiment i Betas lösning som 
låg.   

Gammas offert består av en fullständigt automatiserad lösning vilket, enligt samma resonemang för de 
andra automationslösningarna, försämrar förmågan att anpassa hanteringen till en annan typ av 
sortiment. Därmed bedöms förmågan att anpassa hantering mot en annan typ av sortiment i Gammas 
lösning som låg. 

Deltas lösning består likt Betas lösning av en automatiserad del och en manuell del. Förmågan att 
anpassa hantering mot en annan typ av sortiment bedöms därför, med samma motivering som Betas 
lösning som låg.   
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Utifrån ovan presenterad information har Lyko bedömt de olika alternativens prestation parvis mot 
varandra. Den sammantagna bedömningen presenteras i nedan. Bedömningarna i Tabell 62 genererar 
en normerad matris, presenterad i Tabell 63.  

Tabell 62. Parvis jämförelse av förmågan att anpassa hantering mot en annan typ av sortiment 

Prestationen för 
vertikalt alternativ 
jämfört med 
horisontellt alternativ 

Lyko Nuläge Alfa Beta Gamma Delta 

Lyko Nuläge 1 1,5 1,5 1,5 1,5 

Alfa 1/1,5 1 1 1 1 

Beta 1/1,5 1 1 1 1 

Gamma 1/1,5 1 1 1 1 

Delta 1/1,5 1 1 1 1 

 

Tabell 63. Normerad Matris för Underkriteriet Förmåga att Anpassa Hantering mot en Annan typ av Sortiment 

Normerad 
matris av 
Tabell 62 

Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Medelvärde 

Lyko Nuläge 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 

Alfa 0,182 0,182 0,182 0,158 0,182 0,182 

Beta 0,182 0,182 0,182 0,158 0,182 0,182 

Gamma 0,182 0,182 0,182 0,158 0,182 0,182 

Delta 0,182 0,182 0,182 0,158 0,182 0,182 

 

Resultat inom Sortiment 

I  

 

Tabell 64 nedan presenteras en sammanställning av resultatet inom Sortiment. I tabellen har 
medelvärdet för varje alternativ i varje underkriterium multiplicerats med underkriteriets vikt.  
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Tabell 64. Resultat inom Sortiment 

 

 Säsongsvariation	

Nedan presenteras den bakgrundsdata som har använts för att bedöma nuläget och 
automationslösningarnas prestation i relation till de två underkriterierna. Parvis jämförelse mellan alla 
alternativ görs inom underkriterierna innan det sammanställda resultatet inom Säsongsvariation 
presenteras.  

Förmåga att anpassa sig mot säsongsvariation i produkter. 

Lykos nuvarande lösning med lagring i paternosterverk, varulager och buffertlager möjliggör för 
specialbehandling av säsongsprodukter. De två paternosterverken är uppdelade så att det ena hanterar 
mer trögrörliga produkter vilket gör det möjligt för Lyko att byta lagerplats på produkterna när de inte 
är i säsong. Säsongsprodukterna i varulagret kan även säsongsbehandlas genom att produktens 
plockplats tas bort och lagring sker endast på buffertlager under den tiden på året när produkten saknar 
efterfrågan. Utifrån ovan bedöms Lykos förmåga att i nuläget anpassa sig mot säsongsvariation i 
produkter som hög. 

I Alfas lösning är det inte möjligt att genomföra någon speciell styrning av säsongsprodukter inom den 
automatiserade delen. Det är däremot möjligt att, för säsongsprodukter som kräver mindre än en hel 
låda konsolidera flera säsongsprodukter i samma låda. Det innebär att säsongsprodukter inte behöver 
transporteras till plockning och inlagring i onödan vilket ökar förmåga att optimera produktförflyttning 
i systemet. En yta för buffertlagring finns även i Alfas system vilket gör att det är möjligt att under tider 
på året då produkter saknar efterfrågan eliminera dess plockplats och endast lagra i buffert. Utifrån ovan 
bedöms förmågan att anpassa sig mot säsongsvariation i produkter till medel i Alfas lösning.  

Eftersom den lösning som Beta presenterar innehåller en manuell del där de 230 SKUer med högst 
efterfrågan plockas skapas automatiskt förmåga att anpassa lösningen till säsongsvariationer i 
produkter. Likt i Alfas lösning är det dock inte möjligt att införa speciell styrning av säsongsprodukter 
i den automatiserade delen av Betas lösning. Det är dock, likt Alfas lösning, möjligt att konsolidera 
säsongsprodukter så att de som lagras i uppdelade lådor samlagras. Utifrån ovan bedöms förmågan att 
anpassa sig mot säsongsvariation i produkter i Betas lösning som medel. 

Kriterium Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Vikt 

Förmåga att anpassa lager 
mot en annan typ av 
sortiment 

0,368 0,158 0,158 0,158 0,158 0,5 

Förmåga att anpassa 
hantering mot en annan typ 
av sortiment 

0,273 0,177 0,177 0,177 0,177 0,5 

Resultat inom Sortiment 0,320 0,168 0,168 0,168 0,168  
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Den lösning som Gamma presenterar placerar automatiskt lådor som inte plockas ofta längre ner i boxen 
vilket, om endast en lagerplats per låda, optimerar placering av produkter efter efterfrågan. När lådorna 
delas upp i flera lagerplatser kan säsongsprodukter placeras högre upp i lösningen om de delar låda med 
en produkt med högre efterfrågan. Därmed kan säsongsprodukter som lagras i lådor med fler än en 
lagerplats behöva konsolideras så att lådorna endast innehåller säsongsprodukterna för att möjliggöra 
optimering av systemet. Utifrån ovan bedöms förmågan att anpassa sig mot säsongsvariation i produkter 
i Gammas lösning som medel.  

Lösningen föreslagen av Delta inkluderar en automatiserad del, en manuell del och en buffertdel. Den 
automatiserade delen fungerar likt Beta och Alfas lösningar vilket innebär att samma förmåga att 
hantera säsongsvariation i produkter finns. Den manuella delen innehåller plats för 1 350 SKUs vilket 
gör att systemet har ännu större förmåga än Beta att styra vilka produkter som lagras och plockas var 
efter säsong. Buffertytan innebär att produkter som under viss tid av året saknar efterfrågan kan fråntas 
plockplats och endast lagras på buffertyta. Utifrån ovan bedöms förmågan att anpassa sig efter 
säsongsvariation i Deltas lösning som medel.  

Utifrån ovan presenterad information har Lyko bedömt de olika alternativens prestation parvis mot 
varandra. Den sammantagna bedömningen presenteras i nedan. Bedömningarna i Tabell 65 genererar 
en normerad matris, presenterad i Tabell 66.  

Tabell 65. Parvis Jämförelse av Förmågan att Anpassa sig mot Säsongsvariation i Produkter 

Prestationen för 
vertikalt alternativ 
jämfört med 
horisontellt alternativ 

Lyko Nuläge Alfa Beta Gamma Delta 

Lyko Nuläge 1 1,5 1,5 1,5 1,5 

Alfa 1/1,5 1 1 1 1 

Beta 1/1,5 1 1 1 1 

Gamma 1/1,5 1 1 1 1 

Delta 1/1,5 1 1 1 1 
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Tabell 66. Normerad Matris för Underkriteriet Förmåga att Anpassa sig mot Säsongsvariation i produkter 

Normerad 
matris av 
Tabell 65 

Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Medelvärde 

Lyko Nuläge 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 

Alfa 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 

Beta 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 

Gamma 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 

Delta 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 

 

Förmåga att anpassa sig mot säsongsvariation i volym.  

Förmågan att anpassa sig mot säsongsvariation i volym, det vill säga hur väl Lykos nuvarande 
verksamhet och de olika automationslösningarna klarar av att hantera kortsiktiga efterfrågetoppar, 
bedöms utifrån vilken kapacitet lösningarna kan producera samt vilken kapacitet de dimensionerade till 
vid normal efterfrågan. Eftersom Lykos största efterfrågetopp inträffar under Black Friday Weekend, 
och denna är så pass mycket större än övriga efterfrågetoppar används i bedömningen av två olika mått, 
presenterade i Tabell 67. Krav Black Friday Weekend, motsvarar den minimumkapacitet, som Lyko 
måste producera under Black Friday Weekend för att klara av att leverera till kund inom tre arbetsdagar. 
Den är beräknad på att sju arbetsdagar per vecka används.  

Den andra efterfrågetoppen baseras på hur efterfrågan prognostiseras att öka och innebär därför inte ett 
minimumkrav men är intressant att studera i bedömningen eftersom den, tillsammans med 
medelefterfrågan indikerar hur mycket efterfrågan varierar under året. Medelefterfrågan i Tabell 67 är 
framtagen genom en årlig 30 % ökning utifrån efterfrågan under 2016. I tabellen är den utslagen på fem 
arbetsdagar då Lyko i nuläget och i alla alternativa automationslösningar dimensionerar att ha 
produktionen i gång fem dagar i veckan.  

Tabell 67. Prognostiserad Efterfrågan Lyko 2019-2021 

Prognos (orderrader/dygn) 2019 2020 2021 

Krav Black Friday Weekend 29 339 38 141 49 584 

Efterfrågetoppar, exkl. 
Black Friday Weekend  29 231      38 000      49 400     

Medelefterfrågan*  13 461      17 499      22 748     

*Veckovis efterfrågan utslaget på 5 arbetsdagar. 

Vid bedömning av de olika alternativen tas hänsyn till om lösningarna har kapacitet till att klara Black 
Friday Weekend, hur väl de är dimensionerade mot medelefterfrågan och övriga efterfrågetoppar samt 
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hur mycket kapacitet som kan fås ut ur lösningen. Hur stor andel av årets dagar som lösningen, enligt 
efterfrågeprognos, upplever högre efterfrågan än vad lösningen är dimensionerad för att klara vid 
normal bemanning, mäts då det indikerar hur ofta kortsiktiga uppskalningar behöver genomföras.  Ingen 
hänsyn tas till hur kostnaderna påverkas under de kortsiktiga uppskalningarna utan endast kapaciteten 
bedöms. Om den dimensionering som offerterna föreslår innebär olika kapacitet i packning och 
plockning används den lägsta när systemets dimension vid normal efterfrågan bestäms. En order antas 
fortsatt ha 2,72 orderrader per order.  

Slutligen presenteras hur stor andel av daglig- och vecko-kapacitet som lösningarna är dimensionerade 
att använda vid normal efterfrågan. Då packningsfunktionen i alla lösningar kommer fungera likt hur 
den fungerar idag har samma packningshastighet applicerats i alla automationslösningar. Efter 
konsultation med Lyko har uppmätt packhastighet på 56,14 ordrar per plockare och timme i nuläget 
använts i alla alternativ. Lyko misstänker att deras uppmätta packhastighet är något för hög men med 
eliminering av skanning av produkter vid paketeringen förväntar sig Lyko kunna uppnå den.    

De olika leverantörerna har i sina offerter estimerat olika packhastighet och i beräkningarna har deras 
nuvarande dimensionering av antalet packade ordrar behållits men den tillgängliga kapaciteten har 
korrigerats till vad den kan förväntas vara utifrån använd packhastighet.  

I Tabell 68 presenteras till vilken nivå Lykos nuvarande verksamhet kan skalas upp för att möta 
kortsiktiga efterfrågetoppar. Utifrån tabellen går det att utläsa att Lyko, i sin nuvarande verksamhet, har 
kapacitet till att klara Black Friday Weekend samtliga studerade år i packningsfunktionen men att de i 
plockningen får problem från och med år 2021. 
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Tabell 68. Plock- och Packkapacitet i Lykos Nuvarande verksamhet 2019-2021 

Lyko Nuläge 2019 2020 2021 

Plockning    

Tillgänglig kapacitet (orderrader/dygn) 42 395 42 395 42 395 

Tillgänglig kapacitet (ordrar/dygn) 15 558 15 558 15 558 

Klarar Black Friday Weekend? JA JA NEJ 

Dimensionering vid normal efterfrågan 

(orderrader/dygn) 20 449 26 562 34 444 

Dimensionering vid normal efterfrågan 

(ordrar/dygn) 7 504 9 748 12 640 

Packning    

Tillgänglig kapacitet (ordrar/dygn) 21 378 21 378 21 378 

Dimensionering vid normal efterfrågan 

(ordrar/dygn) 7 490 9 737 12 619 

Klarar Black Friday Weekend? JA JA JA 

Systemet    

Dimensionering vid normal efterfrågan 

(ordrar/dygn) 7 490 9 737 11 438 

Andel dagar/år med högre efterfrågan än 

dimensionering 

10 % 10 % 12%  

Utnyttjande av tillgänglig kapacitet/dag 48% 63% 74% 

Utnyttjande av tillgänglig kapacitet/vecka*  34% 45% 53% 

*5 dagars utnyttjande utdelat på sju dagars kapacitet. 

Tabell 68 visar också att Lyko i sin nuvarande lösning närmar sig maximalt utnyttjande av tillgänglig 
kapacitet på vardagar men att de genom att införa helgskift har kapacitet att klara ytterligare ökad 
efterfrågan. Det är också tydligt att det är plockningen som begränsar flödet genom systemet. Lykos 
nuvarande verksamhet kommer utifrån informationen i Tabell 68 endast uppleva efterfrågan som är 
högre än dimensioneringen vid 10% av dagarna år 2019 och 2020 samt 12% år 2021 vilket innebär att 
förmågan att kortsiktigt skala upp verksamheten inte behöva utnyttja mer kapacitet än dimensioneringen 
så ofta. Eftersom Lyko internt vill plocka och packa alla ordrar på 48 timmar behöver inte kortsiktig 
uppskalning utnyttjas varje gång efterfrågan en dag är större än dimensioneringen utan endast när högre 
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efterfrågan uppstår flera dagar i rad. Utifrån ovan bedöms förmågan att anpassa sig mot 
säsongsvariation i volym i Lykos nuvarande verksamhet som hög. 

 

Tabell 69 nedan visar att den lösning som Alfa föreslår klarar Black Friday Weekend under alla 
studerade år samt att plockningsfunktionen är den begränsande faktorn men att utrymme finns i 
lösningen för att skala upp kapaciteten kortsiktigt. Lösningen har en normal utnyttjandegrad på under 
50 % på vardagar och under 30 % om även helgdagarna räknas med. Dimensioneringen innebär också 
att Lyko, med Alfas lösning och dimensionering, kommer uppleva ett behov som är större än 
dimensioneringen under 35% av dagarna. Utifrån ovan bedöms förmågan att anpassa sig till 
säsongsvariation som låg i Alfas lösning.  

Tabell 69. Plock- och Packkapacitet Alfa 2019-2021 

Alfa 2019 2020 2021 

Plockning    

Tillgänglig kapacitet (orderrader/dygn) 53 900 53 900 53 900 

Tillgänglig kapacitet (ordrar/dygn) 19 780 19 780 19 780 

Klarar Black Friday Weekend? JA JA JA 

Dimensionering vid normal efterfrågan 
(orderrader/dygn) 13 087 17 013 22 117 

Dimensionering vid normal efterfrågan 
(ordrar/dygn) 4 803 6 244 8 117 

Packning    

Tillgänglig kapacitet (ordrar/dygn) 26 723 26 723 26 723 

Dimensionering vid normal efterfrågan 
(ordrar/dygn) 3 201 6 242 8 114 

Klarar Black Friday Weekend? JA JA JA 

Systemet    

Dimensionering vid normal efterfrågan 
(ordrar/dygn) 3 201 6 242 8 114 

Andel dagar/år med högre efterfrågan än 
dimensionering 35 % 35 % 35 % 

Utnyttjande av tillgänglig kapacitet/dag 24 % 32 % 41 % 

Utnyttjande av tillgänglig kapacitet/vecka*  
17 % 23 % 29 % 

*5 dagars utnyttjande utdelat på sju dagars kapacitet. 
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I den lösning som Beta presenterar är det, som illustrerat i Tabell 70, inte möjligt att uppfylla de krav 
som ställs på Black Friday Weekend från och med år 2020. Eftersom Betas förslag till normal 
dimensionering ligger under prognostiserad medelefterfrågan samtliga år, samt att 59% av dagarna 
upplever högre efterfrågan än dimensioneringen kommer lösningen innebära att förmåga att kortsiktigt 
skala upp kapaciteten behöver användas ofta.  

Tabell 70 visar också att det är packningsfunktionen som är den begränsande faktorn gällande systemets 
kapacitet och att dimensioneringen har en högre utnyttjandegrad per dag än var Alfas lösning har men 
lägre än vad Lyko dimensionerar sin nuvarande lösning att ha utan investering i automationslösningar. 
Utifrån ovan dimensioneras förmågan att i Betas lösning anpassa sig mot säsongsvariation som medel.  

Tabell 70. Plock- och Packkapacitet Beta 2019-2021 

Beta 2019 2020 2021 

Plockning    

Tillgänglig kapacitet (orderrader/dygn) 31 626 31 626 31 626 

Tillgänglig kapacitet (ordrar/dygn) 11 606 11 606 11 606 

Klarar Black Friday Weekend? JA NEJ NEJ 

Dimensionering vid normal efterfrågan 
(orderrader/dygn) 11 266 14 646 19 040 

Dimensionering vid normal efterfrågan 
(ordrar/dygn) 4 135 5 375 6 987 

Packning    

Tillgänglig kapacitet (ordrar/dygn) 11 003 11 003 11 003 

Dimensionering vid normal efterfrågan 
(ordrar/dygn) 4 135 5 375 6 987 

Klarar Black Friday Weekend? JA NEJ NEJ 

Systemet    

Dimensionering vid normal efterfrågan 
(ordrar/dygn) 4 135 5 375 6 987 

Andel dagar/år med högre efterfrågan än 
dimensionering 59 % 59 % 59 %  

Utnyttjande av tillgänglig kapacitet/dag 38 % 49 % 64 % 

Utnyttjande av tillgänglig kapacitet/vecka*  27 % 35 % 45 % 

*5 dagars utnyttjande utdelat på sju dagars kapacitet. 

I offerten från Gamma finns endast information om hur produkterna ska lagras och plockas. Eftersom 
information om packningen saknas går det utifrån Tabell 71 inte att göra någon bedömning av hur 
packningskapaciteten påverkar systemets flöde. Eftersom packprocessen, men undantag för skanning 
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av produkter, kommer fungera som i nuläget antas den och vara dimensionerad till minst lika stor 
kapacitet som plockningen. Gamma har i sin offert gått ifrån Lykos önskemål att lösningen ska klara 
av en tillväxt på 30 % årligen till och med år 2021 utan räknat på 10% under 2017 och 15 % årligen 
fram till och med år 2021.  

Utifrån ovan är det i Tabell 71 tydligt att lösningen som Gamma föreslår inte har kapacitet till att klara 
Black Friday samt att andelen dagar per år som har högre efterfrågan ökar från år till år, till 93% år 
2021. Det, i kombination med att Gammas dimensionering ligger under medelefterfrågan gör att Lyko, 
med denna automationslösning hade behövt utnyttja kortsiktig uppskalning majoriteten av dagarna. 
Utifrån informationen i Tabell 67 och Tabell 71 är Lykos efterfrågetoppar högre än tillgänglig kapacitet 
redan år 2019 vilket innebär att det under de senare åren blir i sort sett omöjligt för Lyko att kunna 
bearbeta de ordrar som inkommer under efterfrågetoppar inom det interna målet på 48h. Baserat på 
detta bedöms förmågan att, i Gammas lösning, anpassa sig mot säsongsvariation i volym till låg.  

Tabell 71. Plock- och Packkapacitet Gamma 2019-2021 

Gamma 2019 2020 2021 

Plockning    

Tillgänglig kapacitet (orderrader/dygn) 28 884 28 884 28 884 

Tillgänglig kapacitet (ordrar/dygn) 10 600 10 600 10 600 

Klarar Black Friday Weekend? NEJ NEJ NEJ 

Dimensionering vid normal efterfrågan 
(orderrader/dygn) 9 445 10 862 12 491 

Dimensionering vid normal efterfrågan 
(ordrar/dygn) 3 466 3 986 4 584 

Systemet    

Dimensionering vid normal efterfrågan 
(ordrar/dygn) 3 466 3 986 4 584 

Andel dagar/år med högre efterfrågan än 
dimensionering 74 % 87 % 93 % 

Utnyttjande av tillgänglig kapacitet/dag 33 % 38 % 43 % 

Utnyttjande av tillgänglig kapacitet/vecka*  23 % 27 % 31 % 

*5 dagars utnyttjande utdelat på sju dagars kapacitet. 

Det förslag som Delta presenterar i sin offert har en plockkapacitet som med väldigt liten marginal 
klarar kapacitetskravet under Black Friday Weekend men packkapaciteten räcker inte till år 2021. Även 
Deltas lösning är, som illustrerat i Tabell 72 för normal efterfrågan dimensionerad lägre än 
prognostiserad medelefterfrågan vilket innebär att kortsiktig uppskalning ofta behöver utnyttjas om 
Lyko ska kunna leverera enlig utsatt ledtid. Detta stöds av att prognostiserad efterfrågan kommer vara 
större än dimensionerad kapacitet i 79 % av fallen.  
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Tabell 72 visar att dimensioneringen innebär en relativt låg utnyttjandegrad jämfört med tillgänglig 
kapacitet vilket innebär att kapacitet finns att klara av kortsiktig uppskalning. I Deltas lösning är det 
packningen som är den begränsande faktorn med knapp 16 000 ordrar per dag, motsvarande drygt 43 
500 orderrader och systemet har kapacitet att klara efterfrågetoppar på tillgänglig kapacitet per dag år 
2019 och 2020 men inte år 2021. Utifrån ovan bedöms förmågan att, i Deltas lösning, anpassa sig mot 
säsongsvariation i volym som medel men något bättre än Betas lösning tack vare en större manuell del.   

Tabell 72. Pack- och Plockkapacitet Delta 2019-2021 

Delta 2019 2020 2021 

Plockning    

Tillgänglig kapacitet (orderrader/dygn) 49 602 49 602 49 602 

Tillgänglig kapacitet (ordrar/dygn) 18 203 18 203 18 203 

Klarar Black Friday Weekend? JA JA JA 

Dimensionering vid normal efterfrågan 
(orderrader/dygn) 8 676 11 279 14 663 

Dimensionering vid normal efterfrågan 
(ordrar/dygn) 3 184 4 139 5 381 

Packning    

Tillgänglig kapacitet (ordrar/dygn) 15 719 15 719 15 719 

Dimensionering vid normal efterfrågan 
(ordrar/dygn) 3 182 4 137 5 377 

Klarar Black Friday Weekend? JA JA NEJ 

Systemet    

Dimensionering vid normal efterfrågan 
(ordrar/dygn) 3 182 4 137 5 377 

Andel dagar/år med högre efterfrågan än 
dimensionering 79 % 79 % 79 % 

Utnyttjande av tillgänglig kapacitet/dag 20 % 26 % 34 % 

Utnyttjande av tillgänglig kapacitet/vecka*  14 % 19 % 24 % 

*5 dagars utnyttjande utdelat på sju dagars kapacitet. 

Utifrån ovan presenterad information har Lyko bedömt de olika alternativens prestation parvis mot 
varandra. Den sammantagna bedömningen presenteras i nedan. Bedömningarna i Tabell 73 genererar 
en normerad matris, presenterad i Tabell 74.  
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Tabell 73. Parvis Jämförelse av Förmågan att Anpassa sig mot Säsongsvariation i Volym 

Prestationen för 
vertikalt alternativ 
jämfört med 
horisontellt alternativ 

Lyko Nuläge Alfa Beta Gamma Delta 

Lyko Nuläge 1 2,33 1,5 2,33 1,5 

Alfa 1/2,33 1 1/1,5 1 1/1,5 

Beta 1/1,5 1,5 1 1,5 1 

Gamma 1/2,33 1 1/1,5 1 1/1,5 

Delta 1/1,5 1,5 1 1,5 1 

 

Tabell 74. Normerad Matris för Underkriteriet Förmåga att Anpassa sig mot Säsongsvariation i Volym 

Normerad 
matris av 
Tabell 73 

Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Medelvärde 

Lyko Nuläge 0,313 0,318 0,310 0,318 0,310 0,314 

Alfa 0,134 0,136 0,138 0,136 0,138 0,137 

Beta 0,209 0,205 0,207 0,205 0,207 0,206 

Gamma 0,134 0,136 0,138 0,136 0,138 0,137 

Delta 0,209 0,205 0,207 0,205 0,207 0,206 

 

Resultat inom Säsongsvariation 

I Tabell 75 nedan presenteras en sammanställning av resultatet inom Säsongsvariation. I tabellen har 
medelvärdet för varje alternativ i varje underkriterium multiplicerats med underkriteriets vikt.  
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Tabell 75. Resultat inom Säsongsvariation 

 	
Långsiktig	uppskalning	

I den teoretiska modellen har tre underkriterier tagits fram för att bedöma förmågan att långsiktigt skala 
upp kapaciteten i de olika lösningarna. De behandlar lagerkapacitet, plockkapacitet och packkapacitet.  

Eftersom den maximala mängd ordrar som systemet kan producera i utflödet bestäms av den funktion, 
av plockning och packning, som har lägst maximal kapacitet har modellen i testet modifierats så att 
dessa bedöms tillsammans. Det innebär att långsiktig uppskalning bedöms enligt förmåga att skala upp 
lagerkapacitet och förmåga att skala upp plock- och packkapacitet. Då Lyko inte vill behöva göra 
ytterligare investeringar innan år 2021 bedöms uppskalningsförmågan utifrån att utöka kapaciteten efter 
år 2021.  

Förmåga att skala upp lagerkapacitet.  
Utifrån kapacitetskravet på lagerkapacitet kan den delas upp i två delar, lagerplatser och lagervolym. I 
Tabell 76 nedan presenteras Lykos prognostiserade behov av lagerkapacitet och dessa fungerar som 
utgångspunkt för bedömningen av underkriteriet.   

Tabell 76. Prognostiserat Behov Lagerkapacitet 2021 

Prognostiserat Behov 2021  

Lagerplatser (st) 52 218 

Lagervolym (m3)  3 021 

  

I Tabell 77 visas att Lyko har, sett till enbart antal lagerplatser, tillräckligt många för att kunna möta 
det behov av lagerplatser som finns år 2021. För att klara av att plocka ordrarna i tillräcklig tid kan de 
dock inte utnyttja alla platser i paternoster vilket innebär att de redan innan 2021 behöver genomföra 
investeringar för långsiktig uppskalning av kapaciteten.  

Kriterium Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Vikt 

Förmåga att anpassa sig mot 
säsongsvariation i produkter 0,273 0,182 0,182 0,182 0,182 0,2 

Förmåga att anpassa sig mot 
säsongsvariation i volym 0,314 0,137 0,206 0,137 0,206 0,8 

Resultat inom 
Säsongsvariation 

0,306 0,146 0,201 0,146 0,201  



 

 

 
XLI 

Tabell 77. Lagerkapacitet Lyko 2021 

Placering Tillgängliga lagerplatser 
2021 

Behov fördelning lagerplatser 
2021 

Paternoster 35 000 7 903 

Varulager 17 380 34 812 

Buffert 2700 3 605 

Summa 55 080 43 075 

Data för tillgänglig lagervolym saknas men i oktober 2017 lagrades en total volym om 1 057 m3 i Lykos 
verksamhet. En klar majoritet av volymen lagras i nuläget i Varulager och Buffert och utifrån Tabell 77 
är det även inom dessa delar som behovet kommer öka till år 2021. Det är inte möjligt för Lyko att i 
nuvarande verksamhet komma upp i den lagervolym som de prognostiseras behöva år 2021 utan att 
göra betydande investeringar.  

För att öka kapaciteten i den befintliga verksamheten kan företaget stänga lagerbutiken som ligger i 
anslutningen till lagret och utnyttja ytan istället och/eller bygga in den innergård där varumottagningen 
i nuläget görs och även utnyttja denna yta till lagring. Även om Lyko skulle genomföra dessa 
investeringar skulle de få svårt att komma upp i den totala lagervolym som krävs år 2021 och det skulle 
vara ännu svårare att göra ytterligare uppskalningar. Utifrån ovan bedöms förmågan att efter 2021 skala 
upp lagerkapaciteten i Lykos nuvarande verksamhet som låg. 

Alfa har vid sin dimensionering av systemet antagit att varje back i automationslösningen i snitt kommer 
att innehålla 5 olika SKUer vilket ger en hög mängd totala lagerplatser, men eftersom kapacitetskravet 
för volym inte är uppfyllt är det inte säkert att antalet lagerplatser kommer vara tillräckligt.  

Tabell 78 visar att det i Alfas lösning är möjligt att öka lagerkapaciteten med 50 % eller 100 % vilket 
görs genom att en hälften eller lika stor automationslösning till installeras i anslutning till den första. 
De två automationslösningarna kopplas ihop och fungerar som en homogen lösning. Utöver 
automationslösningen och den manuella delen för butiksplock finns även en yta på 1000 kvm buffert 
som kan utnyttjas. Information angående vilken kostnad och påverkan på verksamheten utvidgningen 
skulle innebära saknas i underlaget. Utifrån ovan bedöms förmågan att i Alfas lösning långsiktigt skala 
upp lagerkapaciteten som hög.   
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Tabell 78. Lagerkapacitet Alfa 2021 

Alfa 2021  

Backar i automationslösning (st) 32 000 

SKU/back (st) 5 

Tillgängliga lagerplatser (st) 160 000  

Volym/back (m3) 0,072 

Lagervolym (m3) 2 304 

Möjlig Uppskalning 50 eller 100 % 

 

Tabell 79 nedan visar Betas lagerkapacitet och möjlighet till långsiktig uppskalning. Ur tabellen är det 
tydligt att lagerkapaciteten långsiktigt kan ökas. Då lösningen uppfyller kapacitetskravet för lagervolym 
och har potential att uppfylla kapacitetskravet för antal lagerplatser är det inte sannolikt att lösningen 
skulle behöva utvidgas innan år 2021. I offerten saknas information om vilken ytterligare investering 
utvidgningen skulle kräva och hur den under installationsfasen skulle påverka den befintliga lösningen.  
Utifrån ovan bedöms förmågan att i Betas lösning skala upp lagerkapaciteten som hög.    

Tabell 79. Lagerkapacitet Beta 2021 

Beta 2021  

Backar i automationslösning (st) 39 600 

Backar i manuell yta 240 

SKU/back (st) - 

Tillgängliga lagerplatser (st) - 

Volym/back (m3) 0,077 

Lagervolym (m3) 3 060 

Möjlig Uppskalning Dubblering av Automationslösning 

Yta motsvararande den manuella ytan 
finns i ritning för utvidgning av manuell 
area eller införande av paternosterverk.  

Gamma är en av de lösningar som uppfyller kravet på tillgängliga lagerplatser men då hela systemets 
lagervolym inte uppfyller kravet på lagervolym behöver systemet potentiellt utvidgas innan 2021 för 
att alla produkter ska få plats. Utöver utökad mängd backar är det sannolikt att fler robotar och portar 
också skulle behövas vilket skulle kräva ytterligare investeringar.  

Hur utvidgning av systemet går till och vilken påverkan den har på befintlig lösning är inte specificerat 
i underlaget från Gamma. Information om huruvida det finns en begräsning för hur mycket systemet 
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kan utvidgas saknas också. Informationen ovan och i Tabell 80 gör att förmåga att långsiktigt skala upp 
lagerkapaciteten i Gammas lösning bedöms som låg.  

Tabell 80. Lagerkapacitet Gamma 2021 

Gamma 2021  

Backar i automationslösning (st) 23 000 

SKU/back (st)  

Tillgängliga lagerplatser (st) 52 289 

Volym/back (m3) 0,075 

Lagervolym (m3) 1 757 

Möjlig Uppskalning Möjligt att lägga till fler portar och 
robotar samt större rutnät och fler lådor. 
Dock finns ingen information om hur 
detta ska gå till för den specificerade 
lösningen.  

I Tabell 81 presenteras information om den lösning som Delta föreslår. Lösningen uppfyller inte kravet 
för lagerkapacitet och redovisar inte hur många lagerplatser de räknar att det dimensionerade antalet 
backar ska generera. Eftersom lagervolymen är lägre än Lykos totala lagervolym i nuläget och 
automationslösningen endast kan utökas med en tredjedel enligt ritning blir lösningens maximala 
kapacitet 835 m3  vilket fortfarande ligger långt under kravet på lagervolym 2021. Offerten saknar 
information om vad utvidgningen skulle kosta och hur den under installationen påverkar befintlig 
verksamhet. Utifrån ovan bedöms förmågan att långsiktigt skala upp lagerkapaciteten som medel i första 
hand kopplat till den layout lösningen är har.   

Tabell 81. Lagerkapacitet Delta 2021 

Delta 2021  

Backar i automationslösning (st) 14 560 

Backar + pallar i manuell area 1300 + 70 

SKU/back (st) - 

Tillgängliga lagerplatser (st) - 

Volym/back (m3) 0,053 

Lagervolym (m3) 835* 

Möjlig Uppskalning 1/3 ökning i Automationslösning inritad 
i offertens ritning.  

*Exklusive lagringsvolym på pall. 
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Utifrån ovan presenterad information har Lyko bedömt de olika alternativens prestation parvis mot 
varandra. Den sammantagna bedömningen presenteras i nedan. Bedömningarna i Tabell 81 genererar 
en normerad matris, presenterad i Tabell 83 

Tabell 82. Parvis Jämförelse av Förmåga att skala upp lagerkapacitet 

Prestationen för 
vertikalt alternativ 
jämfört med 
horisontellt alternativ 

Lyko Nuläge Alfa Beta Gamma Delta 

Lyko Nuläge 1 1/2,33 1/2,33 1 1/1,5 

Alfa 2,33 1 1 2,33 1,5 

Beta 2,33 1 1 2,33 1,5 

Gamma 1 1/2,33 1/2,33 1 1/1,5 

Delta 1,5 1/1,5 1/1,5 1,5 1 

 

Tabell 83. Normerad Matris för Underkriteriet Förmåga att skala upp lagerkapacitet. 

Normerad 
matris av  

Tabell 82 

Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Medelvärde 

Lyko Nuläge 0,123 0,122 0,122 0,123 0,125 0,123 

Alfa 0,286 0,284 0,284 0,286 0,281 0,284 

Beta 0,286 0,284 0,284 0,286 0,281 0,284 

Gamma 0,123 0,122 0,122 0,123 0,125 0,123 

Delta 0,184 0,189 0,189 0,184 0,188 0,187 

 

Förmåga att skala upp plock- och packkapacitet. 

Likt förmågan att skala upp lagerkapacitet bedöms förmåga att skala upp plock- och packkapacitet 
utifrån hur mycket mer kapacitet som kan skaffas utöver det behov som Lyko prognostiserar att ha år 
2021. De kapacitetskrav som Lyko ställer på automationslösningarna år 2021 gällande plockkapacitet 
är plockkapacitet/dag (medel) och plockkapacitet/dag (max) som, tillsammans med 
automationslösningarnas tillgängliga kapacitet och utvidgningsmöjligheter ligger till grund för 
bedömningen. Då plockkapacitet (medel) är beräknat på fem arbetsdagar per vecka och det går att utöka 
kapaciteten genom att introducera helgarbete används även plockkapacitet/vecka medel. Det 
prognostiserade behovet av packkapacitet antas vara lika stort som behovet för plockkapacitet eftersom 
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det är systemets totala utflöde som är intressant. Lykos prognostiserade behov presenteras i Tabell 84 
nedan.  

Tabell 84. Plock- och Packbehov Lyko 2021 

Prognostiserat behov 2021 Orderrader 

Medel/dag 34 580	

Medel/vecka 172 900 

Max/dag 49 584     

 

Lykos nuvarande lösning uppfyller den plockkapacitet som krävs i medel/dag men inte max/dag vilket 
gör att investeringar skulle behöva göras innan år 2021 för att klara av att hantera de extrema 
efterfrågetopparna. Det är i den nuvarande lösningen inte möjligt att utöka plock- och packkapacitet 
ytterligare. Det går, som nämnt i relation till att utöka lagerkapaciteten i nuvarande lösning, att bygga 
ut verksamhetens lokaler lite men då lagerkapaciteten har större behov av utbyggnad än plock- och 
packkapaciteten bedöms att ingen ytterligare kapacitet kan skapas genom investering.  

 I Tabell 85 nedan är det tydligt att plockkapaciteten är den begränsande faktorn och den som sätter 
systemgränsen på total kapacitet. Genom att utöka arbetstiden till 3 fullt bemannade skift och 
introducera helgarbete skulle plockningen kunna utökas med 72 %. Utifrån ovan bedöms förmågan att 
långsiktigt skala upp plock- och packkapacitet som låg.  

Tabell 85. Plock- och Packkapacitet Lyko 2021 

Lyko Nuläge 2021 Plockning 

Orderrader 

Packning 

Ordrar 

Tillgänglig kapacitet/dag 42 395 21 378 

Total möjlig ökning 
plockning/vecka 

123 868 107 574 

Procentuell möjlig ökning/vecka 72 % 136 % 

Total möjlig kapacitet/vecka för 
systemet 

296 768 149 646 

I Alfas lösning saknas i offert och ritning information om hur packkapaciteten kan utvidgas men då 
lösningen är överdimensionerad i förhållande till utnyttjande går det att öka kapaciteten utan att det 
kräver ytterligare investeringar. Gällande plockkapacitenen visar Tabell 86 att den går att öka med 118 
% enbart genom att maximera verksamheten till 21 timmars effektiv arbetstid/dygn sju dagar i veckan. 
En investering i ytterligare plockkapacitet är möjlig och genererar en stor kapacitetsökning men då 
plockstationer sitter ihop med automationslösningen innebär investeringen att lagerkapaciteten ökas. 
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Plockningens maximala genomflöde vid investering skulle dock inte kunna utnyttjas eftersom det är 
packkapaciteten som är den begränsande faktorn. Därmed är maximala ökning av plockkapaciteten 195 
% av prognostiserat behov 2021. I offerten saknas information om hur mycket det utökade kapaciteten 
skulle kosta och hur installationen skulle påverka befintlig verksamhet. Utifrån ovan bedöms förmågan 
att i Alfas lösning skala upp plock- och packkapacitet som hög.  

Tabell 86. Plock- och Packkapacitet Alfa 2021 

Alfa 2021 Plockning 

Orderrader 

Packning 

Ordrar/ 

Maximerad arbetstid   

Tillgänglig kapacitet/dag 53 900 26 723 

Total möjlig ökning 
plockning/vecka 

204 400 123 608 

Procentuell möjlig ökning/vecka 118 % 195 % 

Investering 6 nya plockstationer - 

Kapacitet/vecka i investeringen 431 200 0 

Procentuell möjlig ökning/vecka 249 % 0 

Kombination   

Total möjlig ökning 
plockning/vecka 

635 600 123 608 

Procentuell möjlig ökning/vecka 368 % 195 % 

Total möjlig kapacitet/veckat för 
systemet 

509 731 187 058 

 

Betas automationslösning klarar inte, med tre fullt bemannade skift på vardagar, av kapacitetskrav för 
medel- och maxplockning som finns på systemet. Det innebär att företaget kommer behöva introducera 
helgarbete innan 2021 för att klara av normal efterfrågan vilket minimerar möjligheten för långsiktig 
uppskalning utan investeringar. I Tabell 87 nedan är det tydligt att det både med och utan investering 
är packfunktionen som begränsar systemets totala kapacitet. Utan investering kan endast 18% ökning 
mot det prognostiserade behovet kan uppnås.  

Med investeringar kan systemets kapacitet utökas med 143 % men ingen information finns i underlaget 
om vad investeringen skulle kosta eller vilken påverkan den skulle ha på befintlig verksamhet under 
installationen. Utifrån ovan bedöms förmågan att i Betas lösning skala upp plock- och packkapacitet 
som hög. 
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Tabell 87. Plock- och Packkapacitet Beta 2021 

Beta 2021 Plockning Packning 

Maximerad arbetstid   

Tillgänglig kapacitet/dag 31 626 11 003 

Total möjlig ökning 
plockning/vecka 

48 482 13 574 

Procentuell möjlig ökning/vecka 28 % 18% 

Investering 2 nya plockstationer i 
autolösning 

2 nya plockstationer i 
manuell area 

9 nya packstationer 

Kapacitet/vecka i investeringen 332 073 77 024 

Procentuell möjlig ökning/vecka 128 % 121 % 

Kombination   

Total möjlig ökning 
plockning/vecka 

380 555 90 598 

Procentuell möjlig ökning/vecka 156 % 143 % 

Total möjlig kapacitet/vecka för 
systemet 

419 778 154 048 

 

Då den offert som Gamma har lämnat saknar information om hur packningen ska gå till går det inte 
heller att bedöma förmågan att långsiktigt skala upp packkapaciteten. Gällande plockkapaciteten kan 
Gamma med tillgänglig kapacitet per dag enligt Tabell 88 inte uppfylla kraven på medel- och 
maxplockning trots tre fulla skift vilket innebär att Lyko i denna lösning hade behövt introducera arbete 
över helgen för att klara av normal efterfrågan. Det gör att den totala möjliga kapacitetsökningen genom 
att endast maximera arbetstiden endast blir 17 %. Plockkapaciteten i Gammas lösning utan investering 
kan aldrig uppfylla kravet för maxplockning.  

I Gammas offert står det att plockning kan ökas genom ökning av antalet portar och antalet robotar i 
systemet (se Tabell 80) men hur många portar och robotar som är möjliga att installera och hur 
installationen påverkar befintlig lösning är ej specificerat. Utifrån ovan bedöms förmågan att i Gammas 
lösning långsiktigt skala upp plock- och packkapacitet som låg.   
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Tabell 88. Plock- och Packkapacitet Gamma 2021 

Gamma 2021 Plockning 

Maximerad arbetstid  

Tillgänglig kapacitet/dag 28 884 

Total möjlig ökning 
plockning/vecka 

29 289 

Procentuell möjlig ökning/vecka 17 % 

Investering Möjligt att utvidga men ej 
tydligt hur mycket eller hur 

det ska gå till 

Kombination  

Total möjlig ökning 
plockning/vecka 

29 289 

Procentuell möjlig ökning/vecka 17 % 

Total möjlig kapacitet/vecka för 
systemet 

202 189 

 

Deltas lösning uppfyller kraven för plockning både vid normal och maximal efterfrågan. I Tabell 89 
nedan är det tydligt att det är packkapaciteten som är den begränsande faktorn och att den maximala 
ökningen med investering är 108 %. Även utan investering kan kapaciteten ökas med upp till 73 %. I 
underlaget från Delta finns ingen information om vad investeringen skulle kosta eller hur den under 
installationen påverkar befintlig verksamhet. Utifrån ovan bedöms förmågan att i Deltas lösning 
långsiktigt skala upp plock- och packkapacitet som hög.   
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Tabell 89. Plock- och Packkapacitet Delta 2021 

Delta 2021 Plockning Packning 

Maximerad arbetstid   

Tillgänglig kapacitet/dag 49 602 15 719 

Total möjlig ökning 
plockning/vecka 

174 314 69 874 

Procentuell möjlig ökning/vecka 101 % 73 % 

Investering 1 ny plockstation i 
automationslösning 

3 nya packstationer 

Kapacitet/vecka i investeringen 56 938 22 007 

Procentuell möjlig ökning/vecka 33 % 35 % 

Kombination   

Total möjlig ökning 
plockning/vecka 

231 252 68 591 

Procentuell möjlig ökning/vecka 134 % 108 % 

Total möjlig kapacitet/vecka för 
systemet 

359 810 132 941 

Utifrån ovan presenterad information har Lyko bedömt de olika alternativens prestation parvis mot 
varandra. Den sammantagna bedömningen presenteras i nedan. Bedömningarna i Tabell 90 genererar 
en normerad matris, presenterad i Tabell 91.  

Tabell 90. Parvis Jämförelse av Förmågan att skala upp plock- och packkapacitet 

Prestationen för 
vertikalt alternativ 
jämfört med 
horisontellt alternativ 

Lyko Nuläge Alfa Beta Gamma Delta 

Lyko Nuläge 1 1/2,33 1/2,33 1 1/2,33 

Alfa 2,33 1 1 2,33 1 

Beta 2,33 1 1 2,33 1 

Gamma 1 1/2,33 1/2,33 1 1/2,33 

Delta 2,33 1 1 2,33 1 
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Tabell 91. Normerad Matris för Underkriteriet Förmåga att Skala Upp Pack- och Plockkapacitet 

Normerad 
matris av 
Tabell 90 

Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Medelvärde 

Lyko Nuläge 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 

Alfa 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 

Beta 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 

Gamma 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 

Delta 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 

 

Resultat inom Långsiktig Uppskalning 

I Tabell 92 nedan presenteras en sammanställning av resultatet inom Långsiktig uppskalning. I tabellen 
har medelvärdet för varje alternativ i varje underkriterium multiplicerats med underkriteriets vikt.  

Tabell 92. Resultat inom Långsiktig  uppskalning 

 

 Resultat	av	flexibilitetsbedömning		

I Tabell 93 nedan presenteras det sammanställda resultatet utifrån bedömningen i respektive 
underkriterium av nivå 1 och inbördes viktning mellan kriterierna 

Kriterium Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Vikt 

Förmåga att skala upp 
lagerkapacitet 0,123 0,284 0,284 0,123 0,187 0,375 

Förmåga att skala upp 
plock- och packkapacitet 0,111 0,259 0,259 0,111 0,259 0,625 

Resultat inom 
Långsiktig Uppskalning 

0,116 0,268 0,268 0,116 0,232  
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Tabell 93. Resultat Flexibilitetsbedömning 

 Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Vikt 

Hantering utanför ordinarie 
flöde 0,396 0,165 0,165 0,107 0,165 0,182 

Sortiment 0,320 0,168 0,168 0,168 0,168 0,182 

Säsongsvariation 0,306 0,146 0,201 0,146 0,201 0,273 

Långsiktig Uppskalning 0,116 0,268 0,268 0,116 0,232 0,364 

Viktat resultat 0,26 0,20 0,21 0,13 0,20  

 

B.4 Leveransprecision		

Huvudkriteriet Leveransprecision bedöms enligt de två underkriterierna Förmåga att utföra rättplock 
och Förmåga att upprätthålla ledtid. Följande avsnitt innehåller en inbördes viktning av de två 
underkriteriernas vikt för Lyko, bedömning av Lykos nuvarande verksamhet och de olika 
automationslösningarna inom respektive underkriterium innan det slutliga resultatet inom 
huvudkriteriet Leveransprecision presenteras.  

Förmåga att utföra rättplock har för Lyko relativt hög vikt vilket gör att företaget ger det vikten 4. Det 
andra underkriteriet, Förmåga att upprätthålla ledtid bedöms av Lyko också som relativt viktigt vilket 
gör att företaget ger även det kriteriet det vikten 4. I Tabell 94 nedan presenteras Lykos viktning av 
underkriterierna inom huvudkriteriet Leveransprecision.  

Tabell 94. Viktning av underkriterier till Leveransprecision 

Underkriterier  Relativ Vikt Normerad Vikt 

Förmåga att utföra rättplock 4 0,5 

Förmåga att upprätthålla ledtid 4 0,5 

 

 Förmåga	att	utföra	rättplock	

Information om rättplock för Lykos nuläge presenteras i avsnitt 2.6 där informationen samlats in genom 
observationer och ostrukturerade intervjuer under studiens förstudie samt genom enkätfrågor under 
testet av den teoretiska modellen. 

Lyko levererar i nuläget 99,7% av sina ordrar innehållande rätt produkter med rätt kvalitet och denna 
förmåga förväntas inte förändras om nuvarande verksamhet bibehålls till och med år 2021. Lyko 
plockar i nuläget 42 ordrar parallellt och felplock uppkommer på grund av att en produkt läggs till fel 
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order eller plockas från fel plockplats. För att säkerställa rättplock sker i nuläget tre kontroller. Dels 
kontrolleras produkternas EAN-koder vid inleveransen för att säkerställa att produkterna plockas upp 
på rätt plats. Under plockningen görs en manuell kontroll att rätt produkt plockas genom att kontrollera 
EAN-kod på både plocklista och produkt. Slutligen skannas alla produkter innan paketering för att 
säkerställa att rätt produkter skickas till kund. Utifrån ovan bedöms Lykos förmåga att utföra rättplock 
till kund i nuläget som väldigt hög.  

Det är svårt att förutsäga hur rättplocket påverkas av de specifika automationslösningarna. Enligt 
Wulfraat (2013) kan interna fel som felplock bättre undvikas med hjälp av en automatisering. Lyko har 
däremot i dagsläget en minimal mängd felplock som går ut till kund eftersom de skannar samtliga 
produkter innan packning vilket gör att det svårt att anta att denna kommer förbättras avsevärt. I de 
olika automationslösningarna sker den enda EAN-kontrollen vid inlagringen vilket gör det svårt att 
upptäcka felplock senare i kedjan. En del automationslösningar väger orderlådan innan packningen för 
att verifiera vikten och därmed upptäcka eventuellt felplock.  

Automationslösningen som Alfa föreslår innebär att den stationära plockaren endast kan plocka 
produkter från en låda till en order åt gången. Om lådan är uppdelad i flera lagerplatser ökar risken för 
plockning av fel produkt men eftersom endast en order åt gången plockas i plockstationen elimineras 
möjligheten att vid plockning lägga produkten till fel order. Utifrån ovan bedöms förmågan att i Alfas 
lösning utföra rättplock som hög.  

Den lösning Beta presenterar innefattar en automatiserad och en manuell del. I den manuella delen sker 
plockningen av 33,4 % av orderraderna uppdelat i olika zoner och en eller ett fåtal ordrar hanteras 
parallellt av samma plockare. Då plockaren har tillgång till alla SKUs som lagras i dennes zon finns 
risk för felplock genom att fel produkt plockas till en order. I den automatiserade delen hanteras sex 
ordrar parallellt och plockaren har tillgång till två lådor med SKUs samtidigt. Uppsättningen skapar 
möjlighet för plockaren att plocka produkten till fel order samt plocka produkten från fel låda. En låda 
som är uppdelad i flera lagerplatser ökar risken ytterligare. I Betas lösning används ljuspekare för att 
förhindra att en plockare plockar från och till fel låda. Dessutom verifieras att varje plockad order väger 
lika mycket som förväntat innan den skickas vidare till packningen. Därmed skapas möjlighet att 
upptäcka eventuella felplock. Utifrån ovan bedöms förmågan att i Betas lösning utföra rättplock som 
väldigt hög.  

Gammas förslag innebär en fullständig automatisering av lagring och plockning vilket begränsar 
plockarens möjlighet att göra fel. Hur många lådor som plockaren har tillgång till samtidigt och hur 
många ordrar som plockas parallellt av en plockare saknas det information om. Däremot går det, då 
godset transporteras till plockaren, att anta att det är ett fåtal ordrar och lådor. En faktor som ökar risken 
för felplock är utnyttjandet av delade lådor, där flera SKUs lagras i samma låda. Utifrån ovan bedöms 
förmågan att i Gammas lösning utföra rättplock som hög.  

Den lösning som Delta föreslår består, likt Betas lösning, av en manuell och en automatiserad del. I den 
manuella delen plockas 48% av orderraderna uppdelat i olika zoner och en eller ett fåtal ordrar hanteras 
parallellt. Då plockaren har tillgång till alla SKUs som lagras i dennes zon finns risk för felplock genom 
att fel produkt plockas till en order. I den automatiserade delen kan upp till sju ordrar hanteras parallellt 
av en plockare. Plockaren har tillgång till ett fåtal (ej specificerat i offert) SKUs samtidigt. I Deltas 
lösning, likt Betas, finns en viktkontroll som innebär att plockade ordrar vägs innan de transporteras till 
packningsfunktionen. Därmed finns möjlighet att upptäcka felplock innan produkterna packas och 
skickas till kund. Utifrån ovan bedöms förmågan att i Deltas lösning utföra rättplock som väldigt hög.  
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Utifrån ovan presenterad information har Lyko bedömt de olika alternativens prestation parvis mot 
varandra. Den sammantagna bedömningen presenteras i Tabell 95 nedan. Bedömningarna i Tabell 95 
genererar en normerad materis, presenterad i Tabell 96. 

Tabell 95. Parvis jämförelse av förmågan att utföra rättplock 

Prestationen för 
vertikalt alternativ 
jämfört med 
horisontellt alternativ 

Lyko Nuläge Alfa Beta Gamma Delta 

Lyko Nuläge 1 1/1,5 1 1/1,5 1 

Alfa 1,5 1 1,5 1 1,5 

Beta 1 1/1,5 1 1/1,5 1 

Gamma 1,5 1 1,5 1 1,5 

Delta 1 1/1,5 1 1/1,5 1 

Tabell 96. Normerad Matris för Underkriteriet Förmåga att Utföra Rättplock 

Normerad 
matris av 
Tabell 57 

Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Medelvärde 

Lyko Nuläge 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 

Alfa 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 

Beta 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 

Gamma 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 

Delta 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 

 

 Förmåga	att	upprätthålla	ledtid	

Information om ledtid för Lykos nuläge presenteras i avsnitt 2.6 där informationen samlats in genom 
observationer och ostrukturerade intervjuer under studiens förstudie samt genom enkätfrågor under 
testet av den teoretiska modellen. 

Lyko utlovar en leveransledtid på 4-7 dagar på ordinarie ordrar vilket är längre än det interna målet att 
ordrar ska skickas inom 48 timmar. Det går dock inte att mäta andelen ordrar som når kunden inom den 
utlovade leveransledtiden eftersom Lyko inte kan kontrollera speditörerna inom de olika leveranssätten. 
94 % av ordrarna skickas däremot inom det interna målet. Lyko erbjuder även sina kunder möjligheten 
att beställa expressleverans vilket innebär att ordern levereras samma dag eller dagen efter beroende på 
vilken tid på dygnet kunden la beställningen. Idag skickas ungefär 20% med expressleverans och av 
dem skickas 98 % inom utlovad ledtid.  



 

 

 
LIV 

Förmågan att möta ledtiden påverkas av vilken dimensionering systemet har. Givet att systemet klarar 
av att lagra den mängd produkter som krävs är det främst den prognostiserade dagliga medelefterfrågan 
som måste mötas för att systemet ska ha möjlighet att kunna leverera i rätt tid. Möts inte den 
prognostiserade dagliga medelefterfrågan kommer orderstocken endast växa sig större varje dag vilket 
gör att ordar inte kommer ha möjlighet att kunna levereras under den utlovade tiden. För att systemet 
även ska kunna leverera i tid under efterfrågevariationer behöver systemet ha utrymme för en tillfällig 
ökning av kapaciteteten. Därför behöver systemet vara dimensionerat större än medelefterfrågan. Det 
är rimligt att anta att för att kunna bibehålla den leveransprecision som Lyko erhåller idag så behöver 
systemet vara dimensionerat med samma andel av efterfrågan som det är i nuläget. Den 
dimensioneringen är en hantering på 70% av Lykos normala efterfrågetoppar.  

I Tabell 97 nedan presenteras den plockkapacitet som krävs för att Lyko ska kunna möta efterfrågan år 
2021. Medel (2021) i tabellen nedan representerar Lykos dimensionering på 70% av normala 
efterfrågetoppar och hur automationslösningarna är dimensionerade att utnyttjas enligt offert, Max 
(2021) ger kapacitetskrav för att klara av Black Friday Weekend och maxkapacitet i 
automationslösningarna givet 21 timmars utnyttjning per dag och Två skift ger kapaciteten vid två fullt 
utnyttjade skift (16 timmar).   

Tabell 97. Jämförelse mot kapacitetskrav för plockning. 

Plockkapacitet 
orderrader/dag 

Medel (2021) Max (2021) Två skift 

Krav 34 580 49 584      

Nuvarande 
Verksamhet 

34 580 42 395 34 580* 

Alfa 22 111 53 900 41 067 

Beta 19 040 31 626 24 096 

Gamma 12 491 28 884 22 007 

Delta 14 663 49 602 37 792 

Lykos nuvarande lösning har som illustrerat i Tabell 97 tillräcklig plockkapacitet för att klara av att 
möta normal efterfrågan 2021 men har inte kapacitet att klara Black Friday Weekend. Det är också 
tydligt att lagervolymen i den nuvarande anläggningen inte är tillräcklig men att antalet lagerplatser 
finns. Därmed bedöms förmågan att upprätthålla ledtid i Lykos nuvarande lösning som medel  

Den lösning som Alfa presenterar har enligt given offert en dimensionering som är lägre en den 
plockkapacitet som krävs. Tabell 97 visar att lösningen kan uppnå tillräcklig kapacitet genom att skala 
upp den till två fullt utnyttjade skift per dag. Det är även möjligt att i Alfas lösning klara av den 
maxkapacitet som krävs. Utifrån ovan bedöms förmågan att upprätthålla ledtid i Alfas förslag som 
medel.  

Beta presenterar en lösning vars dimensionering inte klarar något av kraven för plockkapacitet vilket 
gör att det är omöjligt för Beta att upprätthålla utlovad ledtid om försäljningen växer enligt prognos. 
Därmed bedöms förmågan att i Betas lösning upprätthålla ledtid om väldigt låg.    
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Gammas lösning har lägre plockkapacitet än den lösning som Beta presenterar vilket innebär att utlovad 
ledtid även i den här lösningen inte går att upprätthålla. Därmed bedöms förmågan att upprätthålla ledtid 
i gammas lösning som väldigt låg.  

Lösningen presenterad av Delta är dimensionerad på sådant sätt att den klarar kapacitetskraven för max-
efterfrågan men har inte den kapacitet som krävs vid normal efterfrågan. Det går i lösningen att skapa 
kapaciteten genom att utnyttja två fullt bemannade skift vilket gör att förmågan att i Deltas lösning 
bedöms som medel.  

Utifrån ovan presenterad information har Lyko bedömt de olika alternativens prestation parvis mot 
varandra. Den sammantagna bedömningen presenteras i Tabell 98 nedan. Bedömningarna i Tabell 98 
genererar en normerad matris, presenterad i Tabell 99.  

Tabell 98. Parvis jämförelse av förmågan att upprätthålla ledtid 

Prestationen för 
vertikalt alternativ 
jämfört med 
horisontellt alternativ 

Lyko Nuläge Alfa Beta Gamma Delta 

Lyko Nuläge 1 1 2,33 2,33 1 

Alfa 1 1 2,33 2,33 1 

Beta 1/2,33 1/2,33 1 1 1/2,33 

Gamma 1/2,33 1/2,33 1 1 1/2,33 

Delta 1 1 2,33 2,33 1 

Tabell 99. Normerad Matris för Underkriteriet Förmåga att Upprätthålla ledtid 

Normerad 
matris av 
Tabell 57 

Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Medelvärde 

Lyko Nuläge 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 

Alfa 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 

Beta 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 

Gamma 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 

Delta 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 
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 Resultat	av	bedömning	inom	Leveransprecision	

I Tabell 100 nedan presenteras en sammanställning av resultatet inom huvudkriteriet Leveransprecision. 
I tabellen har medelvärdet för varje alternativ i varje underkriterium multiplicerats med underkriteriets 
vikt.  

Tabell 100. Resultat av bedömning inom leveransprecision 

 

B.5 Informationsbyte	med	kund.	

Huvudkriteriet Informationsbyte med kund bedöms endast genom ett underkriterium, Förmåga att 
presentera korrekt information till kund, vilket gör att kriteriet inte behöver viktas då dess normerade 
vikt skulle bli ett oavsett relativ vikt. I följande avsnitt bedöms automationslösningarna från Alfa, Beta, 
Gamma och Delta med varandra och Lykos Nuläge baserat på informationen nedan. 

I den teoretiska modellen klargjordes att informationsutbytet kan påverkas av lagersaldo och ledtid. 
Information om dessa för Lykos nuläge presenteras i avsnitt 2.6 där informationen samlats in genom 
observationer och ostrukturerade intervjuer under studiens förstudie samt genom enkätfrågor under 
testet av den teoretiska modellen. 

I nuläget uppvisar inte Lyko sitt exakta lagersaldo till kunden, utan delger endast information om 
produkten finns i lager eller inte. Hur ofta den informationen är felaktig går dock inte att ta fram i Lykos 
nuvarande affärssystem. Lyko lovar 4-7 dagars ledtid till kund för ordinarie ordrar men har ett internt 
mål om att paketen ska lämna anläggningen inom 48 timmar från beställning. Det går dock inte att mäta 
andelen ordrar som når kunden inom den utlovade leveransledtiden men 94% av ordrarna lämnar inom 
det interna målet. Lykos mål är att minst bibehålla den nivån. Det går därför att anta att större mängd 
ordrar når kunden inom den utlovade leveransledtiden eftersom speditören ges 2-5 dagar att leverera 
paketet efter att det har skickats från Lyko. För alternativet expressleverans levereras 98 % av ordrarna 
inom utlovad ledtid vilket innebär att presenterad information är korrekt i 98 % av fallen. Informationen 
ovan gör att underkriteriet Förmåga att presentera korrekt information till kund i Lykos nuläge bedöms 
som medel.  

Vid en automatisering är det svårt att veta exakt hur informationsutbytet med kund skulle förändras. En 
automatisering kan med hjälp av dess teknologi innebära att färre felsaldon förekommer. Samtliga 

Kriterium Lyko Nuläge Alfa Beta Gamma Delta Vikt 

Förmåga att utföra 
rättplock 0,167 0,250 0,167 0,250 0,167 0,5 

 Förmåga att 
upprätthålla ledtid 

0,259 0,259 0,111 0,111 0,259 0,5 

 Resultat inom 
Leveransprecision 0,213 0,255 0,139 0,181 0,213 
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automationslösningar levereras med ett system för inventering av noll-saldo. När den sista produkten 
plockas från en lagerplats läggs detta in av plockaren i systemet oavsett om systemet tror att fler 
produkter borde finnas på platsen. Det innebär att en mer frekvent och korrekt inventering av nollsaldo 
sker kontinuerligt under plockningsprocessen. Det innebär att samtliga av de studerade 
automationslösningarna har stor potential att förbättra informationsbytet till kund gällande lagersaldo.  

På samma sätt som leveransprecisionen påverkas av en försämrad leveransledtid till kund så påverkas 
även informationsutbytet negativt om den försämrade ledtiden inte stämmer med den utlovade tiden till 
kund. Om leveransledtiden måste hållas som den är idag är det enda sättet att förbättra informationsbytet 
att hålla den information företaget tilldelat kunden. Det innebär att även för denna kvalitativa faktor är 
det dimensioneringen av de olika automatiserade systemen som avgör möjligheten att kunna fortsätta 
att erhålla samma utlovade leveransledtid och samtidigt ha ett bra informationsflöde till kunden. Därav 
kan samma resonemang som användes i avsnitt B.4 och underkriteriet Förmåga att upprätthålla ledtid 
ovan appliceras här. Det ger slutsatsen att: 

• Alfas Förmåga att presentera korrekt information till kund bedöms som medel. 
• Betas Förmåga att presentera korrekt information till kund bedöms som väldigt låg.    
• Gammas Förmåga att presentera korrekt information till kund bedöms som väldigt låg 
• Deltas Förmåga att presentera korrekt information till kund bedöms som medel. 

Utifrån ovan presenterad information har Lyko bedömt de olika alternativens prestation parvis mot 
varandra. Den sammantagna bedömningen presenteras i Tabell 101 nedan. Bedömningarna i Tabell 101 
genererar en normerad matris, presenterad i Tabell 102.  

Tabell 101. Parvis jämförelse av förmåga att presentera korrekt information till kund 

Prestationen för 
vertikalt alternativ 
jämfört med 
horisontellt alternativ 

Lyko Nuläge Alfa Beta Gamma Delta 

Lyko Nuläge 1 1 2,33 2,33 1 

Alfa 1 1 2,33 2,33 1 

Beta 1/2,33 1/2,33 1 1 1/2,33 

Gamma 1/2,33 1/2,33 1 1 1/2,33 

Delta 1 1 2,33 2,33 1 
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Tabell 102. Normerad Matris för underkriteriet förmåga att presentera korrekt information till kund 

Normerad 
matris av 
Tabell 57 

Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Medelvärde 

Lyko Nuläge 0,259 0,259 0,259 0,304 0,226 0,261 

Alfa 0,259 0,259 0,259 0,304 0,226 0,261 

Beta 0,111 0,111 0,111 0,131 0,097 0,112 

Gamma 0,111 0,111 0,111 0,131 0,226 0,138 

Delta 0,259 0,259 0,259 0,131 0,226 0,227 

 

Resultat inom Informationsutbyte med Kund 

I Tabell 103 nedan presenteras en sammanställning av resultatet inom Informationsutbyte med kund. I 
tabellen har medelvärdet för varje alternativ i varje underkriterium multiplicerats med underkriteriets 
vikt.  

Tabell 103. Resultat av bedömning inom informationsutbyte med kund 

 

B.6 Konkurrensfördelar	

Lyko har utfört en kundundersökning med hjälp av ett externt företag i syfte att undersöka företagets 
marknadsposition i relation till deras konkurrenter. Undersökningen i sin helhet är sekretessbelagd men 
i en sammanställning av Lyko identifierades följande faktorer som viktiga för kunden: 

• Pris 
• Hur enkelt det är att köpa 
• Leverans och betalning 
• Sortiment  

Kriterium Lyko Nuläge Alfa Beta Gamma Delta Vikt 

Förmåga att 
presentera korrekt 
information till kund 0,261 0,261 0,112 0,138 0,227 1 

Resultat inom 
Informationsutbyte 
med Kund 0,261 0,261 0,112 0,138 0,227 
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Lyko presterar, enligt kundundersökningen, i nuläget över marknadsstandarden inom samtliga faktorer 
och uppvisar bäst resultat inom leverans och betalning samt pris. Av ovannämnda faktorer är det främst 
sortimentet och pris som påverkas på olika sätt mellan de studerade automationslösningarna. Faktorn 
’enkelhet att köpa’ och betalning påverkas endast av utseendet på hemsidan och är därav oberoende av 
lagerlösningen. Leverans påverkas av speditörerna och är därför också oberoende av lagerlösning. Det 
innebär att underkriterierna inom huvudkriteriet Konkurrensfördelar för Lyko är sannolikheten kunna 
minska pris samt sannolikheten för ökat sortiment. 

Vid viktning av underkriterierna ger Lyko Sannolikheten att kunna minska pris vikten 5 eftersom de 
agerar på en väldigt prispressad marknad där det är viktigt att agera för att kunna erbjuda kunderna så 
bra priser som möjligt. Sannolikheten för ökat sortiment ges även det vikten 5 då det är strategiskt 
viktigt för Lyko att fortsätta kunna ha sortimentsstorlek som konkurrenskraft. I Tabell 104 nedan 
presenteras Lykos viktning av underkriterierna inom huvudkriteriet Leveransprecision.  

Tabell 104. Viktning av underkriterier till Konkurrensfördelar 

Underkriterier  Relativ Vikt Normerad Vikt 

Sannolikheten att kunna minska 5 0,5 

Sannolikheten för ökat sortiment 5 0,5 

 

 Sannolikheten	att	kunna	sänka	pris	

För att öppna upp för möjligheten för minskat pris är det viktigt att vinstmarginalen för produkten är 
högre än vad den är i nuläget. Vinstmarginalen ökas genom att antingen sänka kostnaderna eller öka 
intäkterna.  I Tabell 105 nedan presenteras prognostiserad förändring av försäljning och 
lagerhållningskostnader under åren 2017-2021. Årlig försäljning är en prognos baserad på 2016 års 
försäljning på knapp 643MSEK och lagerhållningskostnaderna är hämtade från Appendix C.  

Tabell 105. Prognostiserade förändringar i försälljning och lagerhållningskostnad 

Nuläge 2017 2019 2020 2021 

Försäljning per år (kr)  835 581 100  1 412 132 058 1 835 771 676 2 386 503 179  

Ökad försäljning  69 % 120 % 186 % 

Lagerhållningskostnad 
per år (kr)  30 158 172    47 493 027    59 345 336    74 308 319   

Ökad 
lagerhållningskostnad  57 % 96 % 146 % 

Mellan år 2017 och 2021 prognostiseras enligt Tabell 105 försäljningen öka med totalt 186% medan 
lagerhållningskostnaderna ökar med 146%. Hur övriga kostnader inom Lykos verksamhet förändras 
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påverkas också av ökad försäljning men då dessa ligger utanför studerat system går det inte att avgöra 
dess påverkan på vinstmarginalen.  Utifrån ovan bedöms Lykos sannolikhet för att kunna sänka pris 
som låg.  

Samtliga av de studerade automationslösningarna bidrar till en effektivare hantering av det ingående 
och det utgående flödet. Med en snabbare hantering finns det stora möjligheter för lägre 
personalkostnader vilket i sin tur öppnar upp för större möjligheter för lägre priser och fler kampanjer. 
Hur stor kostnadsförändringen är mellan 2017 och 2021 för de olika leverantörerna kan inte beräknas 
eftersom lösningarna är dimensionerade olika. Det innebär att en jämförelse mellan lösningarnas 
kostnadsbesparing inte är rättvis att göra om lösningarna är mindre än Lykos behov eftersom en mindre 
dimensionering innebär lägre lagerhållningskostnader eftersom lösningen då kräver en mindre mängd 
personal. Utifrån ovan bedöms Sannolikheten för att kunna sänka pris för Alfa, Beta Gamma och Delta 
som hög. 

Utifrån ovan presenterad information har Lyko bedömt de olika alternativens prestation parvis mot 
varandra. Den sammantagna bedömningen presenteras i Tabell 106 nedan. Bedömningarna i Tabell 106 
genererar en normerad matris, presenterad i Tabell 107.  

Tabell 106. Parvis jämförelse av Sannolikheten för att kunna sänka pris. 

Prestationen för 
vertikalt alternativ 
jämfört med 
horisontellt alternativ 

Lyko Nuläge Alfa Beta Gamma Delta 

Lyko Nuläge 1 1/2,33 1/2,33 1/2,33 1/2,33 

Alfa 2,33 1 1 1 1 

Beta 2,33 1 1 1 1 

Gamma 2,33 1 1 1 1 

Delta 2,33 1 1 1 1 
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Tabell 107. Normerad Matris för underkriteriet Sannolikhet för att kunna sänka pris 

Normerad 
matris av 
Tabell 57 

Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Medelvärde 

Lyko Nuläge 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 

Alfa 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 

Beta 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 

Gamma 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 

Delta 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 

 

 Sannolikhet	för	ökat	sortiment	

Sortimentet är en viktig konkurrensfördel för Lyko och ställer höga krav på antalet lagerplatser och 
tillgänglig lagervolym. För få lagerplatser eller för låg lagervolym resulterar i sämre möjligheter att öka 
sortimentet vilket därav kan medföra att företaget förlorar viktiga konkurrensfördelar. I nuläget har 
Lyko tillräckligt många lagerplatser för att matcha det prognostiserade behovet. I Tabell 77, avsnitt B.3, 
visas dock att Lyko inte har tillräckligt många platser för att matcha fördelning mellan antalet artiklar 
som lagras i paternosterverket och i varulagret om plockningskapaciteten ska optimeras. Baserat på 
detta bedöms Lykos nuläge i Sannolikheten för ökat sortiment som låg, 

Mellan de studerade lagerlösningarna är det endast Alfa och Gamma som har specificerat antalet 
lagerplatser tillgängliga i deras lösning. Båda dessa klarar behovet som prognostiseras finnas år 2021. 
I dagsläget saknas prognos för hur mycket lagringsvolymen kommer öka utifrån ökat sortiment och 
ökad försäljning. Därför antas den totala lagringsvolymen för ökat sortiment och försäljning öka i 
samma takt som försäljningen, vilket innebär att en årlig ökning på 30% har använts.  

Baserat på prognosen för ökad tillväxt är det, som beskrivet i Tabell 15 i avsnitt 7.3.3 är det endast Beta 
som klarar den lagervolymen som kommer att krävas år 2021, dock utan större marginal. Däremot har 
Alfa, Gamma och Delta för låg lagervolym än den som prognostiseras behövas för sortimentet år 2021. 
Det innebär att den volym- och sortimenttillväxt som Lyko behöver för att bibehålla och stärka sin 
marknadsposition inte kan fortsätta. Därav kan företaget förlora viktiga markansandelar i att välja någon 
av dessa lösningar.  

Av de tre lösningar som inte klarar den pronotiserade volymtillväxten år 2021 erhåller Alfa, följt av 
Gamma, störst lagervolym vilket innebär att lösningarna kräver lägst förminskning av 
sortimenttillväxten. Delta föreslår en lösning där lagervolymen för liten för att klara dagens 
lagervolymsbehov. Det innebär att Lyko måste minska den lagervolym de har i lagret idag om Deltas 
lösning väljs vilket ger en direkt förminskning av möjligheten att öka sortimentet. Risk finns även att 
sortimentet måste minskas vilket även ger en omedelbar förminskning av företagets konkurrensfördelar. 
Utifrån ovan bedöms leverantörerna enligt:  

• Alfas Sannolikheten för ökat sortiment bedöms som låg.. 
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• Betas Sannolikheten för ökat sortiment bedöms som medel    
• Gammas Sannolikheten för ökat sortiment bedöms som låg.  
• Deltas Sannolikheten för ökat sortiment bedöms som väldigt låg. 

Utifrån ovan presenterad information har Lyko bedömt de olika alternativens prestation parvis mot 
varandra. Den sammantagna bedömningen presenteras i Tabell 108 nedan. Bedömningarna i Tabell 108 
genererar en normerad matris, presenterad i Tabell 109. 

Tabell 108. Parvis jämförelse av Sannolikheten för ökat sortiment 

Prestationen för 
vertikalt alternativ 
jämfört med 
horisontellt alternativ 

Lyko Nuläge Alfa Beta Gamma Delta 

Lyko Nuläge 1 1 1/1,5 1 1,5 

Alfa 1 1 1/2 1 1,5 

Beta 1,5 1,5 1 1,5 2,33 

Gamma 1 1 1/1,5 1 1,5 

Delta 1/1,5 1/1,5 1/2,33 1/1,5 1 

 

Tabell 109. Normerad Matris för underkriteriet Sannolikheten för ökat sortiment. 

Normerad 
matris av 
Tabell 57 

Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Medelvärde 

Lyko Nuläge 0,194 0,194 0,178 0,194 0,220 0,196 

Alfa 0,194 0,194 0,178 0,194 0,220 0,196 

Beta 0,290 0,290 0,267 0,290 0,195 0,266 

Gamma 0,194 0,194 0,178 0,194 0,220 0,196 

Delta 0,129 0,129 0,200 0,129 0,146 0,147 

 

 Resultat	inom	bedömning	av	konkurrensfördelar	

I Tabell 110 nedan presenteras en sammanställning av resultatet inom huvudkriteriet 
Konkurrensfördelar. I tabellen har medelvärdet för varje alternativ i varje underkriterium multiplicerats 
med underkriteriets vikt.  
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Tabell 110. Resultat av bedömning inom Konkurrensfördelar 

 

B.7 Personal-	och	kompetensförsörjning	

Huvudkriteriet Personal- och kompetensförsörjning bedöms enligt de två underkriterierna Förmåga att 
införskaffa tillräcklig kompetens och Sannolikhet att företaget kan behålla viktig kompetens. Följande 
avsnitt innehåller en inbördes viktning av de två underkriteriernas vikt för Lyko, bedömning av Lykos 
nuvarande verksamhet och de olika automationslösningarna inom respektive underkriterium innan det 
slutliga resultatet inom huvudkriteriet presenteras.  

Förmåga att införskaffa tillräcklig kompetens ger Lyko vikten 5 eftersom nya kompetensområden, som 
är kritiska för att kunna implementera automationslösningarna och där tillgången på kompetens är 
sämre, tillkommer. Sannolikhet att företaget kan behålla viktig kompetens ges vikten 3 eftersom den 
kritiska kompetens som riskerar att försvinna i och med implementering av automationslösningarna 
tillhör processer som också försvinner i och med implementationen. I Tabell 111 nedan presenteras 
Lykos viktning av underkriterierna inom huvudkriteriet Personal- och kompetensförsörjning.   

Tabell 111. Viktning av underkriterier till Personal- och kompetensförsörjning 

Underkriterier  Relativ Vikt Normerad Vikt 

Förmåga att införskaffa tillräcklig 
kompetens 5 0,625 

Sannolikhet att företaget kan behålla 
viktig kompetens 

3 0,375 

 Förmåga	att	införskaffa	tillräcklig	kompetens	

Om Lykos nuvarande verksamhet ska användas även år 2021 krävs betydande personalökning för att 
klara av den prognostiserade tillväxten vilket presenteras i Appendix C. Appendix C visar att Lykos 
nuvarande personalstyrka behöver (räknat i heltidstjänster) ökas med drygt 190 % jämfört med 2017 
för att företaget ska ha möjlighet att möta de kapacitetskrav som finns år 2021. I Vansbro med omnejd 
är arbetslösheten låg vilket gör att rekryteringen blir svår, även om Lyko betraktas som en attraktiv 

Kriterium Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Vikt 

Sannolikhet för minskat 
pris 0,097 0,226 0,226 0,226 0,226 0,5 

Sannolikhet för ökat 
sortiment 0,196 0,196 0,266 0,196 0,147 0,5 

 Resultat inom 
Konkurrensfördelar 0,146 0,211 0,246 0,211 0,186  



 

 

 
LXIV 

arbetsgivare. Utifrån ovan bedöms förmågan att införskaffa tillräcklig kompetens i Lykos nuvarande 
lösning som medel.  

Vid en automatisering förändras större delen av aktiviteterna i ett lager. Som ett resultat av detta 
förändras även arbetsuppgifterna som de anställda blivit upplärda att utföra. Anställda måste då utbildas 
för att på rätt sätt kunna utföra arbetsuppgifterna. Eftersom ny teknologi blir en stor del av den logistiska 
verksamheten vid en automatisering sätts även nya krav på viss daglig kompetens som inte behövs i 
nuläget. Samtliga av de studerade lösningarna är uppbyggda och därav beroende av en teknologi som 
måste vara fungerande för att verksamheten ska kunna vara fungerande. Om fel uppstår i systemet krävs 
en viss kompetens som Lyko inte har idag Sådan kompetens kan vara svår att hitta i mindre städer som 
Vansbro. Bland de studerade leverantörerna erbjuder Alfa, Delta och Beta möjlighet till stödfunktioner 
för att hantera tekniska problem. Sådana stödfunktioner sker dock på distans och det kan ta flera dagar 
innan kompetens skickas till Lyko. Eftersom verksamheten är beroende av fungerande teknik är det 
kritiskt att sådant fixas direkt vilket skulle kräva att kompetens fanns på plats i företaget. 

Ovan innebär att oavsett vilken automationslösning som väljs är det viktigt för Lyko att hitta viss 
kompetens som kan hantera den nya tekniken. Det är extra viktigt när en helautomatiserad lösning som 
Alfa eller Gamma väljs eftersom hela verksamheten blir icke-fungerande om tekniken tillfälligt inte 
fungerar. Med semi-automation, som lösningarna från Delta och Beta, finns det möjlighet till att viss 
verksamhet kan fortgå under tiden problemet pågår. Dock är det kritiskt även för dessa lösningar att 
systemet blir fungerande så fort som möjligt eftersom större delen av sortimentet blir otillgängligt om 
systemet inte är fungerande. 

Utifrån ovan bedöms förmågan att i respektive alternativ automationslösning som:   

• Alfas Förmåga att införskaffa tillräcklig kompetens bedöms som hög. 
• Betas Förmåga att införskaffa tillräcklig kompetens bedöms som hög. 
• Gammas Förmåga att införskaffa tillräcklig kompetens bedöms medel. 
• Deltas Förmåga att införskaffa tillräcklig kompetens bedöms som hög. 

Utifrån ovan presenterad information har Lyko bedömt de olika alternativens prestation parvis mot 
varandra. Den sammantagna bedömningen presenteras i Tabell 112 nedan. Bedömningarna i Tabell 112 
genererar en normerad matris, presenterad i Tabell 113.  
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Tabell 112. Parvis jämförelse av förmåga att införskaffa tillräcklig kompetens.  

Prestationen för 
vertikalt alternativ 
jämfört med 
horisontellt alternativ 

Lyko Nuläge Alfa Beta Gamma Delta 

Lyko Nuläge 1 1/1,5 1/1,5 1 1/1,5 

Alfa 1,5 1 1 1,5 1 

Beta 1,5 1 1 1,5 1 

Gamma 1 1/1,5 1/1,5 1 1/1,5 

Delta 1,5 1 1 1,5 1 

 

Tabell 113. Normerad Matris för underkriteriet förmåga att införskaffa tillräcklig kompetens 

Normerad 
matris av 
Tabell 57 

Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Medelvärde 

Lyko Nuläge 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 

Alfa 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 

Beta 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 

Gamma 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 

Delta 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 

 	
Sannolikheten	att	företaget	kan	behålla	nödvändig	kompetens	

Lyko kommer, vid användande av sin nuvarande lösning, inte behöva minska sin personalstyrka år 2021 
vilket innebär att den kompetens de riskerar att förlora består av anställda som frivilligt lämnar 
företaget. (Personalprognos i sin helhet presenteras i Appendix C)  I Avsnitt 2.2 fastställs att Lyko har 
väldigt lojala anställda och de förväntar sig inte att de anställdas syn på företaget kommer förändras. 
Dessutom jobbar företaget aktivt med kompetensspridning vilket förbättrar sannolikheten att företaget 
kan behålla nödvändig kompetens. Därmed bedöms sannolikheten att företaget att behålla viktig 
kompetens i nuvarande lösning som väldigt hög. 

En automatisering resulterar även ofta i ett lägre behov av arbetskraft på grund av effektivare hantering 
vilket kan innebära att viss kompetens förloras vid nedskärningar. Lyko har idag väldigt lojala anställda 
som arbetat på företaget länge och därmed besitter kunskap om företagets funktioner som inte kan läras 
ut. Med minskat personalbehov finns det risk att Lyko förlorar dessa personer vilket leder till att 
kompetens förloras. Risk för förlorad kompetens finns även ifall det totala personalbehovet är konstant 
men behovet av kompetens förändrad.  
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Ju större förändringar inom det totala kompetens- och personalbehovet som införandet av en 
automationslösning innebär, desto mindre är sannolikheten att företaget kan behålla kompetensen. 
Eftersom ingen av lösningarnas dimensioneringar fullständigt uppfyller de kapacitetskrav som finns är 
det omöjligt att bedöma hur installationen av de respektive lösningarna skulle påverka det totala 
personal- och kompetensbehovet.  

Generellt kan sägas att ju snabbare plockhastighet en lösning har, desto mindre personalbehov finns i 
plockningsfunktionen. Samtliga lösningar kommer, som tidigare beskrivet, resultera i samma 
uppsättning av packningsfunktionen som i nuläget fast med en högre packhastighet då skanningen av 
produkter elimineras. Därmed är det möjligt minskat personalbehov uppkommer på den avdelningen 
men det skiljer sig inom de olika automationslösningarna.  

Den kunskap som riskerar att försvinna vid en automatisering anser Lyko är kritisk för processer som 
finns i deras nuvarande verksamhet. Dessa processer försvinner också vid en automationslösning.  

Lösningarna presenterade av Gamma och Alfa innebär en komplett automatisering och då produkterna 
sorteras och räknas vid inlagringen i systemet minskas arbetsbelastningen inom den avdelning som i 
nuläget ansvarar för Godsmottagningen. Även om funktionen för inlagring tar över arbetsuppgiften från 
godsmottagningen är det inte säkert att personalbehovet kommer att öka då full automatisering innebär 
att personalen inte behöver förflytta sig mellan olika lagerplatser.  

Lyko kan minimera risken för förlorad kompetens eftersom de, genom att kräva mer detaljerade offerter, 
kan prognostisera hur personal- och kompetensbehovet kommer se ut inom respektive avdelning vid 
installationsåret 2019. Prognoserna kan göra att Lyko kan genomföra anställningar på ett sådant sätt att 
de säkerställer att nödvändig kompetens kan behållas i företaget.  

Leverantör Alfa presenterar en plockhastighet på 550 orderrader per timme och plockare vilket är högre 
än Lykos nuvarande prestation i Varulagret där de plockar 130 orderrader per timme. I Paternosterverket 
plockar Lyko ca 676 orderrader per timme vid full bemanning (4 personer) vilket även det ger en lägre 
plockhastighet per plockare än Alfas förslag. Utifrån informationen ovan bedöms sannolikheten att 
Lyko, i Alfas lösning, kan behålla nödvändig kompetens inom företaget som väldigt hög.   

Plockhastigheten i den lösning som Beta presenterar uppgår till 541 orderrader per plockare och timme 
i den automatiserade delen och 212 orderrader per timme och plockare i den manuella delen. Utifrån 
ovan bedöms sannolikheten att Lyko, i Betas lösning, kan behålla nödvändig kompetens inom företaget 
som väldigt hög.  

Förslaget presenterat av Gamma innebär att en plockhastighet på 295 orderrader per timme och plockare 
kan uppnås och, som tidigare nämnt att funktionerna för sortering och inlagring blir påverkade. Baserat 
på detta bedöms sannolikheten att Lyko, i Gammas lösning, kan behålla nödvändig kompetens inom 
företaget som väldigt hög. 

Det förslag som Delta presenterar genererar en plockhastighet på 581 orderrader per timme. Utifrån 
ovan bedöms sannolikheten att Lyko, i Deltas lösning, kan behålla nödvändig kompetens inom företaget 
som väldigt hög.   

Utifrån ovan presenterad information har Lyko bedömt de olika alternativens prestation parvis mot 
varandra. Den sammantagna bedömningen presenteras i Tabell 114 nedan. Bedömningarna i Tabell 114 
genererar en normerad matris, presenterad i Tabell 115.  
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Tabell 114. Parvis jämförelse av Sannolikheten att företaget kan behålla nödvändig kompetens 

Prestationen för 
vertikalt alternativ 
jämfört med 
horisontellt alternativ 

Lyko Nuläge Alfa Beta Gamma Delta 

Lyko Nuläge 1 1 1 1 1 

Alfa 1 1 1 1 1 

Beta 1 1 1 1 1 

Gamma 1 1 1 1 1 

Delta 1 1 1 1 1 

Tabell 115. Normerad Matris för underkriteriet Sannolikheten att företaget kan behålla nödvändig kompetens 

Normerad 
matris av 
Tabell 57 

Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Medelvärde 

Lyko Nuläge 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

Alfa 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

Beta 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

Gamma 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

Delta 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

 

 Resultat	för	bedömning	av	Personal-	och	kompetensförsörjning	

I 	

Kriterium Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Vikt 

Förmåga införskaffa 
tillräcklig kompetens 0,154 0,231 0,231 0,154 0,231 0,625 

 Sannolikhet att 
företaget kan behålla 
nödvändig kompetens 

0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,375 

 Resultat inom 
Personal- och 
kompetensförsörjning 

0,171 0,219 0,219 0,171 0,219  
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Tabell 116 nedan presenteras en sammanställning av resultatet inom huvudkriteriet Personal- och 
Kompetensförsörjning. I tabellen har medelvärdet för varje alternativ i varje underkriterium 
multiplicerats med underkriteriets vikt.  

 

 

 

Tabell 116. Resultat av bedömning inom Personal- och kompetensförsörjning 

 

B.8 Resultat	vid	bedömning	av	de	kvalitativa	faktorerna	
I Tabell 117 nedan presenteras resultaten av bedömningen av samtliga kvalitativa faktorer. Där går det 
att utläsa att Alfa, Beta och Delta presterar högre än Lykos nuläge inom de kvalitativa faktorerna medan 
Gamma inte gör det.  

Tabell 117. Resultat vid bedömning av de Kvalitativa faktorerna 

 Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Vikt 

Ledtid 0,074 0,281 0,281 0,182 0,182 0,160 

Flexibilitet 0,256 0,198 0,213 0,132 0,200 0,200 

Leveransprecision 0,213 0,255 0,139 0,181 0,213 0,160 

Informationsutbyte 
med kund 0,261 0,261 0,112 0,138 0,227 0,160 

Konkurrensfördelar 0,146 0,211 0,246 0,211 0,186 0,200 

Kriterium Lyko 
Nuläge 

Alfa Beta Gamma Delta Vikt 

Förmåga införskaffa 
tillräcklig kompetens 0,154 0,231 0,231 0,154 0,231 0,625 

 Sannolikhet att 
företaget kan behålla 
nödvändig kompetens 

0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,375 

 Resultat inom 
Personal- och 
kompetensförsörjning 

0,171 0,219 0,219 0,171 0,219  
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Personal- och 
kompetensförsörjning 0,171 0,219 0,219 0,171 0,219 0,120 

Viktat resultat 0,189 0,236 0,203 0,169 0,203  
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Appendix	C Kvantitativa	faktorer	

Följande bilaga avser att presentera beräkningarna av de kvalitativa faktorerna för Alfa, Beta, Gamma 
och Delta. Beräkningarna grundar sig på tre formler, Ekvation (10), Ekvation (11) samt Ekvation (12):  

 

R$*0-	3"%(""0%("	W("	%0+∗*&XX(	W("	3"%(""0%
*&XX0"	W("	%0+	W("	0$)*ä--%

= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑙𝑑𝑎/𝑑𝑎𝑔                 (10) 

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑛𝑡𝑠ä𝑙𝑙𝑑𝑎 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑝𝑒𝑟	𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟	𝑝𝑒𝑟	𝑑𝑎𝑔 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 =
Å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑                    (11) 

 

f3*0-23)*$0%	W("	å"
R$*0-	3"%(""0%("	W("	å"

= 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑝𝑒𝑟	𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑                  (12) 

 

Nedan presenteras de kvalitativa beräkningarna för Alfa, Beta, Gamma och Delta samt de antaganden 
som gjorts. 

C.1 Alfa	

Alfa är leverantör till den lösning som kapacitetsmässigt klarar det prognostiserade behovet för Lyko 
och dimensioneras därför efter kapacitetsbehovet (se antal orderrader per dag för nuläget). Tillsammans 
med plock-, inlagring- och packhastigheter kan prognostiserad personal i inlagring plockning- och 
packfunktionen tas fram. Nulägets packningshastighet används eftersom denna antas vara oförändrad. 
Plockningshastigheten erhålls från Alfas offert presenterad i Appendix A. Personalprognosen för 
godsmottagning och sortering antas vara oförändrad från nuläget. Formeln för personalprognos i 
inlagring plockning och packning presenteras i Ekvation (10). Tiden per orderrad som har används 
presenteras nedan i Tabell 118: 

Tabell 118. Tid per orderrad Alfa 

Aktivitet Tid per orderrad 

Inlagring 0,11 minuter/ enhet 

Plockning 0,11 minuter/orderrad 

Packning 1,07 minuter/order 

Ovan resulterar i följande personalprognos som presenteras iTabell 119 :  



 

 

 
LXXI 

Tabell 119. Personalprognos Alfa 2019-2021 

Aktivitet 2019 2021 

Godsmottagning 7,9 13,3 

Inlagring 5,4 9,2 

Plockning  4,7 7,9 

Packning 16,7 28,3 

Sortering 2,3 3,8 

Snittkostnaden per anställd och timme förändras efter behovet av skift och helgarbete samt mellan de 
studerade åren. Skiftbehovet varierar mellan aktiviteter där till exempel godsmottagning och upplock 
behöver 2 skift 2019 medan övriga aktiviteter endast har behov för 1 skift. Beräkningarna har utförts 
med antagandet att plockning och packning behöver vara aktiva samtidigt men att godsmottagning och 
inlagring inte behöver arbeta under samma arbetstider som plockning och packning. Den presenterade 
timkostnader per anställd utgör ett snitt över samtliga aktiveter. Årskostnaden för personalen baseras 
på att det är 251 arbetsdagar per år. Formeln för personalkostnaden återfinns i Ekvation (11). 

Utöver personalkostnad har även en årlig resurskostnad för 6 truckar i godsmottagning på 37 680 kr 
inkluderats tillsammans med en årlig lokalkostnad på 2 667 000 kr. Beräkning för kostnad per orderrad 
återfinns i Ekvation (12). I Tabell 120 presenteras övriga beräkningsvariabler. 

Tabell 120. Kostnad per Orderrad Alfa 2019-2021 

Alfa  2019 2020 2021 

Antal orderrader per dag  20 461 26 600 34 580 

Totalt Antal 
anställda/dag: 

 36,9 48,0 62,4 

Timkostnad/Anställd  204 kr/h 224 kr/h 235 kr/h 

Personalkostnad per år   14 963 318 kr   22 188 440 kr   29 566 041 kr  

Totalkostnad per år:   17 667 665 kr   24 892 787 kr   32 270 388 kr  

Kostnad per orderrad   3,45 kr   3,71 kr   3,69 kr  

 

C.2 Beta	

Betas föreslagna system kan inte hantera Lykos prognostiserade behov år 2019, 2020 eller 2021. 
Personalkostnaden har därför beräknats baserat på systemets maximala kapacitet för 2-skift. Det innebär 
att den begränsande faktorn för antal orderrader per dag är hur många stationer som Beta har 
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dimensionerat för. Tillsammans med plock-, inlagring- och packhastigheter kan prognostiserad 
personal i inlagring, plockning- och packfunktionen tas fram. Nulägets packningshastighet används 
eftersom denna antas vara oförändrad. Inlagring- och plockningshastigheten erhålls från Betas offert 
presenterad i Appendix A. Personalprognosen för godsmottagning och sortering antas vara oförändrad 
från nuläget. Formeln för personalprognos för inlagring, plockning och packning återfinns i Ekvation 
(10). Tiden per orderrad som har används presenteras nedan i Tabell 121: 

Tabell 121. Tid per orderrad Beta 

Aktivitet Tid per orderrad 

Inlagring 0,11 minuter/ enhet 

Plockning Automation 0,11 minuter/orderrad 

Plockning Manuell 0,28 minuter/orderrad 

Packning 1,07 minuter/order 

Ovan resulterar i följande personalprognos som presenteras i Tabell 122 nedan:  

Tabell 122. Personalprognos Beta 2019-2021 

Aktivitet 2019 2021 

Godsmottagning 7,9 7,9 

Inlagring 5,3 5,3 

Plockning Automation 3,1 3,1 

Plockning Varulager 4 4 

Packning 16,6 16,6 

Sortering 2,3 2,3 

Övrigt 2 2 

Snittkostnaden per anställd och timme förändras mellan de studerade åren på grund av inflation. . 
Årskostnaden för personalen baseras på att det är 251 arbetsdagar per år. Formeln för personalkostnaden 
återfinns i Ekvation (11). 

Utöver personalkostnad har även en årlig resurskostnad för 6 truckar i godsmottagning på 37 680 kr 
inkluderats tillsammans med en årlig lokalkostnad på 2 667 000 kr. Beräkning för kostnad per orderrad 
återfinns i Ekvation (12). I Tabell 123 presenteras övriga beräkningsvariabler. 
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Tabell 123. Kostnad per orderrad Beta 2019-2021 

Beta  2019 2020 2021 

Antal orderrader per dag  20 342 20 342 20 342 

Totalt Antal 
anställda/dag: 

 41,2 41,2 41,2 

Timkostnad/Anställd  227 kr/h 232 kr/h 236 kr/h 

Personalkostnad per år   18 744 392 kr   19 245 308 kr   19 685 118 kr  

Totalkostnad per år:   21 448 739 kr   21 949 655 kr   22 389 465 kr  

Kostnad per orderrad   4,16 kr   4,26 kr   4,34 kr  

C.3 Gamma	

Gamma presenterar ett system som klarar det dagliga kapacitetsbehovet år 2019 men inte 2020 eller 
2021. Det innebär att systemet dimensionerats efter behov år 2019 (se antal orderrader per dag nuläge 
år 2019) och efter maxkapacitet på 2-skift år 2020 och 2021. Det innebär att den begränsande faktorn 
år 2020 och 2021 för antal orderrader per dag är antalet stationer som Gamma har dimensionerat för. 
Tillsammans med plock- och inlagringshastigheter kan prognostiserad personal i inlagring och 
plockningsfunktionen beräknas. Plock- och inlagringshastigheter erhålls från Gammas offert 
presenterad i Appendix A. Personalprognosen för godsmottagning och sortering antas vara oförändrad 
från nuläget. Gammas lösning inkluderar inget packsystem. Vid personalprognosen har packningen 
dimensioneras för att matcha plockkapaciteten. Nulägets packningshastighet används eftersom denna 
antas vara oförändrad. Formeln för personalprognos för inlagring, plockning och packning återfinns i 
Ekvation (10). Tiden per orderrad som har används presenteras nedan i Tabell 124: 

Tabell 124. Tid per orderrad Gamma 

Aktivitet Tid per orderrad 

Inlagring 0,06 minuter/ enhet 

Plockning  0,2 minuter/orderrad 

Packning 1,07 minuter/order 

Ovan resulterar i följande personalprognos som presenteras i Tabell 125 nedan:  
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Tabell 125. Personalprognos Gamma 2019-2021 

Aktivitet 2019 2021 

Godsmottagning 7,9 10,9 

Inlagring 1,9 4 

Plockning  8,7 9,3 

Packning 16,7 18,0 

Sortering 2,3 2,4 

Snittkostnaden per anställd och timme förändras mellan de studerade åren på grund av inflation. . 
Årskostnaden för personalen baseras på att det är 251 arbetsdagar per år. Formeln för personalkostnaden 
återfinns i Ekvation (11). 

Utöver personalkostnad har även en årlig resurskostnad för 6 truckar i godsmottagning på 37 680 kr 
inkluderats tillsammans med en årlig lokalkostnad på 2 667 000 kr. Beräkning för kostnad per orderrad 
återfinns i Ekvation (12). I Tabell 126 presenteras övriga beräkningsvariabler. 

Tabell 126. Kostnad per orderrad Gamma 2019-2021 

Gamma  2019 2020 2021 

Antal orderrader per dag  20 461 22 027 22 027 

Totalt Antal 
anställda/dag: 

 38,4 43,7 43,7 

Timkostnad/anställd  227 kr/h 232 kr/h 236 kr/h 

Personalkostnad per år   17 007 415 kr   20 432 771 kr   21 362 302 kr  

Totalkostnad per år:   19 711 761 kr   23 137 118 kr   24 066 649 kr  

Kostnad per orderrad    3,94 kr  4,17 kr   4,32 kr  

C.4 Delta	

Delta föreslår en dimensionering som klarar behovet år 2019 och år 2020. År 2021 är dock 
dimensioneringen under behovet. Därför har beräkningarna grundat sig på behovet år 2019 och år 2020 
samt efter maxkapacitet på 2 skift år 2021. Det innebär att den begränsande faktorn år 2021 för antal 
orderrader per dag är antalet stationer som Delta har dimensionerat för. Tillsammans med plocknings-, 
inlagrings-, sorterings- och packhastigheter kan prognostiserad personal i inlagring, plockning- 
sortering- och packfunktionen tas fram. Plocknings-, inlagrings- och sorteringshastigheter erhålls från 
Deltas offert presenterad i Appendix A. Nulägets packningshastighet används eftersom denna antas 
vara oförändrad. Personalprognosen för godsmottagning antas vara oförändrad från nuläget. Formeln 
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för personalprognos i inlagring plockning och packning i Ekvation (10). Tiden per orderrad som har 
används presenteras nedan i Tabell 127: 

Tabell 127. Tid per orderrad Delta 

Aktivitet Tid per orderrad 

Inlagring 0,2 minuter/ enhet 

Plockning Automation 0,1 minuter/orderrad 

Plockning Manuell 0,4 minuter/orderrad 

Packning 1,07 minuter/orderrad 

Sortering 0,1 minuter/order 

Ovan resulterar i följande personalprognos som presenteras nedan i Tabell 128:  

Tabell 128. Personalprognos Delta 2019-2021 

Aktivitet 2019 2021 

Godsmottagning 7,9 11,3 

Inlagring 9,3 13,3 

Plockning Automation 2,3 3,7 

Plockning Manuell 8,2 13,1 

Packning 16,7 26,7 

Sortering 1,5 2,4 

Snittkostnaden per anställd och timme förändras mellan de studerade åren på grund av inflation. . 
Årskostnaden för personalen baseras på att det är 251 arbetsdagar per år. Formeln för personalkostnaden 
återfinns i Ekvation (11). 

Utöver personalkostnad har även en årlig resurskostnad för 6 truckar i godsmottagning på 37 680 kr 
inkluderats tillsammans med en årlig lokalkostnad på 2 667 000 kr. Beräkning för kostnad per orderrad 
återfinns i Ekvation (12). I Tabell 129 presenteras övriga beräkningsvariabler. 
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Tabell 129. Kostnad per orderrad Delta 2019-2021 

Delta  2019 2020 2021 

Antal orderrader per dag  20 462 26 600 32 719 

Totalt Antal 
anställda/dag: 

 68,9 89,5 105,7 

Timkostnad/anställd  227 kr/h 232 kr/h 236 kr/h 

Personalkostnad per år   20 844 835 kr   27 861 373 kr   33 675 748 kr  

Totalkostnad per år:   23 549 182 kr   30 565 720 kr   36 380 095 kr  

Kostnad per orderrad   4,60 kr   4,56 kr   4,39 kr  
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Appendix	D Litteratursökning		

Följande bilaga presenterar tillvägagångsättet för litteratursökningen. Tre olika tillvägagångssätt har 
används under litteratursökningen. Dels har relevanta kursböcker från tidigare lästa kurser används, 
delas har en fysisk sökning på Bibliotek utförts men framförallt har en nyckelordssökning gjorts. 
Samtliga av dessa tillvägagångsätt presenteras nedan.  

D.1 Kursböcker	

Denna sökning baseras på kursböcker som används i tidigare lästa kurser vid Linköpings Universitet. 
Nedan presenteras vilka dessa kursböcker är.  

Titel Författare År 

Modern logistik – För ökad lönsamhet Oskarsson, B., Aronsson, H., 
Ekdahl, B 

2013 

Information för marknadsföringsbeslut Lekvall, P., Wahlbin, C. 2001 

Produktionsekonomi - Principer och metoder för 
utformning, styrning och utveckling av industriell 
produktion. 

Olhager, J. 2013 

Seminarieboken: Att skriva presentera och opponera Björklund, M. & Paulsson, U., 2012 

	

D.2 Fysisk	sökning	bibliotek		

Sökta böcker på relevanta hyllor för området logistik och investeringar på Linköpings 
universitetsbibliotek samt Stockholms universitetsbibliotek. Nedan presenteras vilka använda böcker 
som sökningen resulterade i. 

Bibliotek Titel Författare År  

Stockholms 
universitetsbibliotek  

Kalkyler för investeringar och 
verksamheter 

Yard, S. 2001 

Stockholms 
universitetsbibliotek 

Investering i teori och praktik Bergknut, P., Elmgren-
Warberg, J., Hentzel, M. 

1993 
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Stockholms 
universitetsbibliotek 

Företagskalkyler :praktisk 
handbok i ekonomistyrning 

Ohlsson, G. 2016 

Stockholms 
universitetsbibliotek 

Finansiell strategi och styrning Hallgren, Ö. 2002 

Stockholms 
universitetsbibliotek 

Kalkylering 
:lönsamhetsbedömning, 
investeringar och 
resultatplanering. 

Karlsson, I. 1999 

Linköpings 
universitetsbibliotek 

Research methods for business 
students 

Saunders, M., Lewis, P., 
Thornhill, A. 

2009 

Linköpings 
universitetsbibliotek 

Research methods for business Hair, J., Money A., Page, M., 
Samouel, P.  

2007 

Linköpings 
universitetsbibliotek 

Logistics and supply chain 
management 

Christopher, M. 1992 

 

D.3 Nyckelordsökning		

Sökning genom användning av nyckelord både på svenska och engelska. Vid behov har nyckelordet 
kompletterats med ytterligare nyckelord för en djupare sökning. Databaserna som använts är 
Linköpings universitetsbibliotek, Google.se samt Google Books. De grundläggande litteraturområdena 
som används är:  

• Logistics and supply chain manegment 
• E-commerce logistics  
• Warehouse automation  
• Picking methods 
• Analytical decision making methods  
• Investeringskalkyler  
• Vetenskapliga modeller 
• Research methodology 

Nedan presenteras resultatet från vardera databas samt vilka referenser som sedan användes.  
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 Databas:	Linköpings	universitetsbibliotek	

Litteraturområde: Sökord:  Antal 
träffar 

Första 
Urval: 

Vald Referens  

Logistics and 
supply chain 
manegament 

 

Logistics supply 
chain 
mangament  

96 554 st 3 st 
Scott, C., Lundgren, H. & 
Thompson, P., 2011. Guide 
to Supply Chain 
Management. 

Rushton, A., Croucher, P. & 
Baker, P., 2017. The 
Handbook of Logistics and 
Distribution Management: 
Understanding the Supply 
Chain, 

Warehouse 
automation  

 

Warehouse 
automation 
implementation 

382 st 1 st 
Baker, P. & Halim, Z., 2007. 
An exploration of warehouse 
automation 
implementations: cost, 
service and flexibility issues,  

Warehouse 
automation  

 

Automation 
technology 
logistics 

10 117 st 1 st 
Dadzie, K. Q. & Johnston, 
W. J., 1991. Innovative 
automation technology in 
corporate warehousing 
logistics 

Warehouse 
automation  

Warehouse 
Management 

50 804 st 3 st Hompel, M. & Schmidt, T., 
2006. Warehouse 
Management: Automation 
and Organisation of 
Warehouse and Order 
Picking Systems. 

Richards, G., 2014. 
Warehouse Management: A 
Complete Guide to 
Improving Efficiency and 
Minimizing Costs in the 
Modern Warehouse 

Warehouse 
automation 

Intelligent 
systems logistic 

12 902 st 1 st Wang, T., Ramik, D. M., 
Sabourin, C. & Madani, K., 
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