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Sammanfattning
Globalisering och ökad teknikutveckling samt ökade kundkrav sätter nya krav på lagerfunktionen. Som ett resultat av detta finns ett behov för företag att arbeta med
att förbättra sitt nuvarande lagerarbete. Syftet med denna studie är att undersöka arbetet på ett råvaru- och färdigvarulager och skapa en modell för ett effektivt lagerarbete inom textilindustrin. Utifrån dessa aspekter syftar arbetet till att skapa en modell för ett effektivt lagerarbete på ett företag inom textilindustrin i Jämtland som
har lagerfunktion placerad separat från resten av verksamheten. Med hjälp av observationer och intervjuer samt med genomgång av litteratur har verktyg som Plan-DoCheck-Act (PDCA), Value Stream Mapping (VSM) och aspekter gällande lagerplacering lyfts fram vid skapandet av en modell. Modellen har även tagit hänsyn faktorer för en effektiv lagerverksamhet samt hinder för implementering av förändringar. Faktorer såsom ledningens engagemang, motivation samt hinder i form av en
brist av en känsla av sammanhang lyfts fram. En modell presenteras som kan användas av företaget samt andra företag i liknande situation.

Nyckelord: Modell för effektivt lagerarbete, Value Stream Mapping, PDCA, Modell, Lagerplacering
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Abstract
Globalization, an increasing amount of technology development and higher customer needs put new demands on companies warehousing function. As a result,
there is a need for companies to work to further improve their current warehouse
processes. The purpose of this paper is to create a model for efficient warehouse operations at a company operating within the textile industry in Jämtland that has storage function placed separately from the rest of the business. With the help of observations and interviews as well as a literature review, tools such as Plan-Do-Check
Act (PDCA), Value Stream Mapping (VSM), and inventory placement aspects have
been highlighted in the creation of a model. The model has also taken into account
factors for efficient warehouse operations as well as barriers to implementation of
changes. Factors such as management's commitment and motivation as well as obstacles in the form of a lack of a sense of coherence are highlighted. A model is presented that can be used by the company and other companies in similar situations.

Keywords: efficient warehousing model, value stream mapping, PDCA, inventory placement
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1 Introduktion
I följande kapitel ges introduktion av problembakgrund, problembeskrivning samt
presentation av syfte, frågeställningar och avgränsningar i studien.
1.1

Problembakgrund

Ökad teknikutveckling, mer globala marknader och större krav från kunder sätter
nya krav på logistikverksamheten för företag. Begreppet logistik definieras av Shapiro och Heskett (1985, citerad av Lumsden, 2012) som: “De aktiviteter som har att
göra med att erhålla rätt vara eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt
tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad” (s. 22-23). Den utveckling av marknader som
skett samt de ökade kundkraven har enligt Sörqvist (2004) lett till ett ökat intresse
av förbättringsarbeten.
Därför bedriver många organisationer idag någon form av förbättringsarbete alternativt arbete med ständiga förbättringar genom verksamhetsutveckling, TQM eller sex
sigma. Dagens verksamheter drivs på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare
(ibid.). Outsourcing och nätverksliknande verksamhetsformer har blivit vanligare då
det är större konkurrens på marknaden och lönsamhet och kostnadseffektivitet är av
stor vikt för att behålla marknadsandelar och överleva på marknaden. På grund av
detta har tankesättet att göra rätt saker blivit en alltmer uppmärksammad filosofi
(Sörqvist, 2004, s. 19).
De tidigare nämnda marknadsförändringarna har även genererat nya trender inom
försäljning och distribution. Exempel på en av trenderna är e-handeln, där alla
transaktioner kan hanteras online vilket ökar kravet på en välfungerande lagerverksamhet. Utmaningar med exempelvis e-handel har resulterat i ett ökat behov av att
bedriva lagerverksamheten på ett systematisk och effektivt sätt för att bemöta kunders krav och servicenivå samt för att inte tappa marknadsandelar (Xianglian & Hua,
2013). Detta är även något som Pariz, Cotrim, Leal, Barbosa och Galdamez (2017)
hävdar. Att förbättringar inom information- och materialflödesprocesser är viktigt
för att bemästra de utmaningar som skapas som svar på mer internationella och utvecklade marknader och ökad konsumtion. För att detta ska fungera på ett effektivt
sätt krävs en effektiv lagerverksamhet för att nå samtliga krav och mål såväl inom ehandel som övrig handel.
Mycket av den forskning som gjorts i nuläget handlar om verktyg för att effektivisera
ett lager. I genomgångar av litteratur angående lagerarbete av Gu, Goetschalckx och
McGinnis (2007; 2010) framgår att majoriteten av forskningen handlar om hur lagring ska skötas eller hur orderplockning ska hanteras. Väldigt lite forskning är lagd
på lagerhantering jämfört med andra delar inom en flödeskedja.
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Abdulmalek och Rajgopal (2007) samt Dharmapriya och Kulatunga (2011) hävdar
att Value Stream Mapping (VSM) är det effektivaste verktyget inom Lean för att reducera och minimera slöseri genom ett flöde för att förbättra effektivitet. Men även
verktyg som PDCA-cykler som Sokovic, Pavletic och Pipan (2010) samt Pariz et al.
(2017) tar upp som ett verktyg för att arbeta med effektivisering och ständiga förbättringar inom processer och arbetsmönster. Utöver dessa verktyg så finns det mer
praktiska verktyg för att effektivisera ett lager som exempelvis frekvensläggning av
lager genom att arbeta med åtkomsttider eller ABC-klassifiering som Lumsden
(2012) och Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2012) hävdar. Men få fulländade modeller finns. En modell skapad av Dotoli, Falagario, Costantino och Turchiano
(2014) visar hur en lagerfunktion kan optimeras och analyseras men tar inte hänsyn
till faktorer som kan hindra implementering samt lägger fokus på mjukvara. Hinder
vid implementering kan exempelvis vara att en känsla av angelägenhet saknas inom
företaget (Kotter 1995;1996). Specifika faktorer som bidrar till effektivare lagerhantering saknas även detta i den nuvarande litteraturen.
1.2

Problembeskrivning

Med de marknadsförändringar som Xianglian och Hua (2013) samt Pariz et al.
(2017) nämner har synen på logistikverksamheten förändrats. På grund av detta har
författarna valt att fokusera arbetet på vilka sätt en organisation kan arbeta för att nå
en effektivare lagerverksamhet.
Tidigare har trenden inom industri och handel varit att bygga lager för att på ett ekonomiskt sätt nå kundernas krav medan den nya trenden säger motsatsen. Därför är
det viktigt att lära sig arbeta med ett effektivt logistikarbete inom lagerverksamhet
för att vara konkurrenskraftiga. Mycket forskning finns angående hur processer och
arbetssätt bör vara utformade för ett effektivt arbete på industrier. Forskning saknas
angående hur olika verktyg för att förbättra arbetssätt ska tillämpas i form av en modell och hur en sådan modell ska vara utformad för att fungera på ett effektivt sätt
inom textilindustrin, en industri som enligt Shafi (2014) är den största arbetsgivaren
i världen med ungefär 35 miljoner anställda.
1.3

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka arbetet på ett råvaru- och färdigvarulager
och skapa en modell för ett effektivt lagerarbete inom textilindustrin.
1.4

Frågeställningar

I denna studie har följande frågeställningar utformats för att genomföra studien och
svara på det syfte studien har:
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– Vilka faktorer och verktyg bidrar till en effektiv lagerverksamhet?
– Vilka hinder finns för en effektiv lagerhantering?
– Vad kan hindra implementeringen av en modell för effektivare lagerhantering inom textilindustrin?

1.5

Avgränsningar

Arbetet är begränsat till utformningen av en modell för ett företag inom textilindustrin, inga fysiska förändringar av exempelvis lager har tagits i beaktning i skapandet
av modellen då det aktuella företaget ej har möjlighet att göra detta. På grund av den
tidsram arbetet ska utföras inom kommer ingen implementering av metoden att ske,
däremot har författarna tagit hänsyn till eventuella hinder vid implementering av
den skapade modellen.
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2 Metoder
I följande kapitel ges en beskrivning av metodologi, de metodval som författarna
gjort i denna studie samt genomförande av studien.
2.1

Deduktiv ansats

Den deduktiva ansatsen inom forskning, även den som är mest vanlig i relation mellan teori och forskning (Bryman & Bell, 2015, s. 23). Man utgår från befintlig teori
inom det ämne som forskas om för att bilda hypoteser eller frågeställningar (Figur
1).

(Figur 1. Beskrivning av deduktiv ansats)

2.2

Induktiv ansats

Inom den induktiva ansatsen skapas teorier utifrån datainsamling (Bryman & Bell,
2015, s. 26). I jämförelse med en deduktiv ansats skapar den induktiva ansatsen teorier utifrån exempelvis observationer och intervjuer för att sedan utifrån resultat av
detta koppla samman med olika befintliga teorier för att fylla ett forskningsgap (Figur 2).

(Figur 2. Beskrivning av induktiv ansats)
2.3

Vald forskningsansats

För denna studie har författarna valt ett deduktivt angreppssätt. Detta grundar sig
främst vad Bryman och Bell (2015, s. 23) menar att från befintlig teori skapas hypoteser eller frågeställningar som därefter prövas mot empirisk data för att generera
ett resultat och slutsats (Figur 1). Denna studie har uppfyllt dessa aspekter då författarna har studerat litteratur för att bygga en grund inom ämnet lagerarbete och lagerverksamhet och från den datan formulerat frågeställningar. När frågeställningar
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fastställts har datainsamlingen i form av litteratur och empirisk datainsamling skett
parallellt för att bygga en teoretisk referensram och empirisk underlag för att kunna
skapa ett resultat och besvara frågeställningar. Från den samlade datan har ett resultat utformats i form av en modell för att arbeta med ett effektivt lagerarbete samt att
de frågeställningar som bildats har besvarats.
2.4

Kvalitativ data

Datainsamlingsmetoderna till denna studie har varit observationer, intervjuer samt
genom att studera existerande litteratur inom ämnet. Datainsamlingen innehåller
kvalitativ och kvantitativ data. Biggam (2008) menar att kvalitativ data är data som
undersöks på djupet, är mer explorativ och ger ett mer förklarande svar och resultat. Med en kvalitativ metod ges svar på “varförfrågor” (ibid.). Datainsamling för
denna studie har främst varit kvalitativ och bestått av att studera litteratur och genomföra semistrukturerade intervjuer.
2.5

Kvantitativ data

Kvalitativ data är enligt Biggam (2008) data som mer är kopplat till mätbara siffror
och statistik. Den kvalitativa datan svarar på frågan “hur”.
Enligt Biggam (2008) är det mer regel än undantag att både kvalitativ och kvantitativ
data används i en och samma studie. De kvantitativa datainsamlingsmetoderna som
har använts i denna studie har främst bestått av observationer för att undersöka det
dagliga arbetet. Utöver det har även en av intervjuerna som genomförts varit av
kvantitativ karaktär, detta för att generera mätbara siffror och information som ansetts relevant i studien. Information och siffror som lageromsättningshastighet, pallplatser, ekonomisk statistik för fallföretaget samt uppgifter om antalet anställda.

2.6

Forskningsstrategi

En forskningsstrategi beskriver på vilket sätt en studie är tänkt att genomföras. Det
finns olika typer av forskningsstrategier som är olika användningsbara i olika typer av
forskning (Biggam, 2008, s. 81-82). Nedan introduceras den valda forskningsstrategin till denna studie.
2.6.1 Fallstudie
En fallstudie är en studie där forskare använder sig av ett specifikt fall, exempelvis
ett fallföretag, för att få ett verkligt perspektiv på problemet (Yin, 2014 s.4). En
fallstudie är relevant att använda om arbetet ska studera verkliga händelser inom organisations- och ledningsprocesser samt när en studie avser svara på forskningsfrågor
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som hur och varför och när studien fokuserar på händelser i nutid och inte historiska
händelser (ibid.). Valet av att använda fallstudie som strategi till denna studie grundar sig på vad Yin (2014, s. 4) hävdar. I denna studie har författarna skaffat sig ett
verkligt perspektiv på nuläget inom en organisations och dess processer för att undersöka hur dess lagerverksamhet bedrivs både på ledningsnivå och praktisk nivå.
Detta har gjorts för att skaffa en verklig bild av företagets lagerverksamhet. Företagets nuläge har framtagits med hjälp av intervjuer och observationer och har därefter
jämförts med teori för att skapa en modell för effektivt lagerarbete.

2.7

Datainsamlingsmetoder

Det finns flera olika alternativ vid val av datainsamlingsmetoder. Själva datainsamlingsmetoderna ska vara relevanta för den forskningsstrategi som genomsyrar
studien. Nedan presenteras olika datainsamlingsmetoder som anses vara relevanta
för denna studie samt val av de metoder som använts och varför de valts.
2.7.1 Direkta observationer
Vid fallstudier kan det vara aktuellt att göra direkta observationer. Detta är bra om
det som ska undersökas inte handlar om historisk data. Direkta observationer kan
ske parallellt med andra metoder under en fallstudie som till exempel vid intervjuer
(Yin, 2014 s.113-114). De styrkor och fördelar som finns med direkta observationer är att de visar saker som sker just när det sker samt i vilket sammanhang
(ibid.). De svagheter som direkta observationer kan ha är att de kräver mycket tid,
att det är svårt att observera allt som kan vara av vikt samt att saker som observeras
riskerar att utföras på ett annorlunda sätt när det observeras (ibid.).
2.7.2 Strukturerade och ostrukturerade observationer
Med strukturerade observationer menas enligt Bryman och Bell (2015, s.280) att
observationerna sker enligt en förutbestämd struktur, där det är fastslaget vad som
ska observeras och hur det ska ske.
Ostrukturerade observationer är de observationer som till skillnad från de strukturerade observationerna inte följer en förutbestämd struktur utan där målet istället är
att försöka samla in så mycket information om ämnet som möjligt (Bryman & Bell,
2015,s. 280)
2.7.3 Deltagande och icke-deltagande observationer
En deltagande observation innebär enligt Yin (2014, s.115-117) att observatörerna
är med som deltagare inom det som ska studeras och att de inte bara observerar passivt. Detta är en metod som oftast används vid studier av olika kulturella och sociala
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grupper (ibid.). De fördelar som finns med deltagande observationer är att det öppnar upp för att studera saker som med andra metoder inte är möjligt att studera som
utomstående samt att det möjliggör en bild som inte endast är objektiv (ibid.).
Vid deltagande observationer finns en risk att observatören eventuellt blir partisk för
vissa skeenden eller att deltagandet i den gruppen som ska observeras riskerar att fokusera mer på deltagandet än på själva observationerna vilket kan påverka tillförlitligheten på studien (Ibid.).
Vid icke-deltagande observationer är den som observerar endast observatör och deltar inte i de aktiviteter som sker vid observationstillfället (Bryman & Bell, 2015, s.
281).
2.7.4 Vald observationsmetod
De observationsmetoder som valts i denna studie är ostrukturerade och icke deltagande observationer. Detta för att undvika eventuell partiskhet som enligt Yin
(2014, s.115-117) kan uppstå vid deltagande observationer och för att vidare undvika risken att styra riktningen och utfallet vid observationerna som har gjorts. Observationerna som har utförts har varit ostrukturerade detta för att möjliggöra att så
mycket relevant data som möjligt samlats in har observationerna varit ostrukturerade, något som Bryman och Bell (2015, s. 280) nämner görs med ostrukturerade
observationer.
2.7.5 Genomförande av observationer
De observationerna som har utförts i denna studie har skett på plats på lagret hos
fallföretaget och har skett under tre tillfällen. Under det första tillfället gavs en introduktion av lagerverksamheten av en medarbetare på lagret där det förklarades
hur arbetet fungerade samt hur flödet av material och information in och ut ur lagret
var uppbyggt. Under det andra tillfället gick författarna runt själva och observerade
arbetet i sin naturliga miljö. Plockning och packning av ett antal ordrar observerades
vid det tredje observationstillfället under tiden en lageranställd utförde arbetet.
Dessa observationer gav data gällande hur arbetet på lagret samt lagerlayouten var
utformad samt hur information når lagerpersonalen och hur information från lagerpersonalen når den resterande delen av företaget. Under samtliga observationer antecknades händelser löpande för att författarna skulle kunna genomarbeta och analysera observationerna i efterhand.
2.7.6 Intervjuer
I en fallstudie räknas intervjuer som en av det mest vitala datainsamlingskällorna
(Yin, 2014, s. 116). Olsson och Sörensen (2007, s. 80) menar att målet med inter-
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vjuer är att, genom insamling av information om respondentens tillvaro och omgivning via frågor skapa en förståelse. För att nå ett lyckat resultat av intervjuerna krävs
ett syfte samt att problemområdet på förhand är väldefinierat (ibid.).
2.7.7 Strukturerade intervjuer
I den strukturerade intervjumodellen, även kallad standardiserad intervju (Bryman
& Bell, 2015, s.211), är frågor ofta specifika och i regel tillges respondenten även
svarsalternativ. Sammansättningen och schemaläggningen av frågor görs av intervjuaren och alla som deltar ska bli intervjuad enligt samma schema och samma frågor
ska ställas. Detta för att säkerställa att svaren kan bli ackumulerade och analyserade
på ett tillförlitligt sätt (ibid.).
2.7.8 Semistrukturerade intervjuer
Semistrukturerade intervjuer ger ett bredare område att samla information inom i
jämförelse med strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2015, s. 213). Med en semistrukturerad modell kan intervjuaren utgå från en upplaga generella frågor som
kommer från ett schemalagt frågeformulär och har möjlighet att hoppa mellan frågor
och även fördjupa sig och ställa följdfrågor inom områden som genererat relevant information (ibid.). Denna typ av intervjumetod hävdar Gillham (2000, s. 65) vara
den väsentligaste inom fallstudier.
2.7.9 Ostrukturerade intervjuer
Ostrukturerade intervjuer är uppbyggda på ett öppet sätt, där intervjuaren i regel
har en samling ämnen som ska tas upp. Detta kallas vanligen för intervjuguide. Intervjun är informell där frågor och formuleringar kan skilja sig mellan olika intervjuer (Bryman & Bell, 2015, s. 214)
2.7.10 Vald intervjumetod
I denna studie har strukturerade och semistrukturerade frågor valts som datainsamlingsmetod. De strukturerade intervjuer som genomförts har behandlat praktiska frågor som krävt statistisk och teknisk data. Detta valdes för att undvika sidospår. De semistrukturerade intervjuerna har valts för att fylla det informationsgap
som skapats parallellt med observationer inom verksamheten samt för att erhålla en
djupare insikt i verksamheten samt för att framhäva personalens egna åsikter, tankar
och idéer gällande arbetet i lagerverksamheten. Intervjuerna har, för att inte gå
miste om information och för att möjliggöra ytterligare kritisk granskning, spelats in
och transkriberats.
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2.7.11 Genomförande av intervju
De semistrukturerade intervjuer som har genomförts var uppdelat i två grupper, lagerpersonal och orderavdelning. Frågorna var väldigt besläktade med varandra men
på grund av olika arbetsbeskrivningar har vissa området fokuserats olika. I och med
att det har utförts semistrukturerade intervjuer med öppna frågor har intervjuerna
breddats utanför intervjumallen. (Bilaga 1; Bilaga 2).

Intervju lageravdelning
Intervjun med lageravdelningen skedde i en gruppintervju med samtliga fem lagerarbetare på plats i lagerarbetarnas lunchrum. Författarna utgick från den förberedda
intervjumallen (bilaga 1) men följdfrågor och svar ledde in på fler områden. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att att relevant information inte skulle
försvinna samt för att undvika att författarnas egna uppfattningar om vad respondenterna svarat skulle skilja sig från de faktiska svaren.

Intervju orderavdelning
Orderavdelningen består av två medarbetare som intervjuades tillsammans. De sitter stationerade i huvudbyggnaden där produktionen sker. Denna intervju var semistrukturerad och intervjumall återfinns i bilaga 2. Frågorna i mallen användes som
utgångspunkt och intervjun har gett utrymme för följdfrågor och dit respondenterna
lett intervjun. Även denna intervju spelades in och transkriberades.

Intervju produktionschef
Den strukturerade intervjun som genomförts har varit i form av mailintervju tillsammans med en produktionsledare på fallföretaget. Denna intervju var riktad för att
samla fakta till arbetet, därav den strukturerade intervjun. Frågor som ansågs relevanta för arbetet formulerades och mailades till produktionschefen. Underlag för
denna intervju återfinns i bilaga 3.

2.7.12 Studerad litteratur
Studering av litteratur har genomförts genom att söka relevant litteratur inom ämnet. Detta för att se vad som tidigare tagits upp inom ämnet, något som karaktäriserar en bra litteraturstudie enligt Biggam (2008, s.51). Källor och databaser som har
använts för tillgång till denna litteratur är ScienceDirect, Google Scholar samt Högskolan i Gävles webb-bibliotek. De data som återges har undersökts, summerats och
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strukturerats upp i en teoretisk referensram för att sedan användas som grund till att
skapa den modell som utvecklats tillsammans med de observationer och intervjuer
som genomförts på det berörda lagret hos fallföretaget.
2.8

Metodkritik

Några aspekter som ska ta hänsyn till i genomförandet av studien är att valet av observationsmetod. Med en observation där fokus läggs på utvalda specifika områden,
som i detta fall där observationerna har skett på fallföretagets lager, finns det risk att
väsentlig information angående lagerverksamheten utesluts. Detta har kompletterats
med intervjuer för att fylla detta informationsgap. Dock även i detta kan det finnas
risk för att deltagarna svarar vad intervjuaren vill att den ska svara, och därmed riskerar det att viss data blir mindre trovärdig (Biggam, 2008). Den studerade litteraturen anses som sekundärdata vilket kan innebära att informationen kan vara riktad
eller partisk. Vid val av studerad litteratur ska källan undersökas för att stärka reliabiliteten i arbetet, detta tas upp i diskussionskapitlet.
2.8.1 Validitet
De metoder och strategier som har använts i denna studie bygger på metoder för
forskning och datainsamling som är beprövade. Studiens inre validitet kan ha påverkats negativt då författarna synts på platser där observationer har skett. Genom detta
kan inte eventuella förändringar i hur de anställda på fallföretaget arbetat vid observationstillfällena uteslutas, författarna har haft detta i åtanke vid observationerna och
försökt att inte påverka den faktiska bilden av hur arbetet på företaget utförs. Gällande yttre validitet har den skapade modellen inte kunnat valideras då en presentation av modellen till företaget inte har varit möjligt. Detta gör att modellens yttre validitet inte är tillräckligt stark för att ge ett svar på att den skapade modellen är den
lösning som bäst passar företaget.
2.8.2 Reliabilitet
Varje steg som gjorts i denna studie har dokumenterats för att möjliggöra att studien
ska kunna upprepas. Eventuell data som samlats in kan riskera att vara partisk i någon form då intervjurespondenter enligt Biggam (2008) kan visa på viss partiskhet.
För att undvika partiskhet har de intervjuer som gjorts spelats in och transkriberats
för att vidare kunna granska det som sagts i intervjuerna. Eventuell omedveten partiskhet kan inte uteslutas, därför har allt som gjorts i arbetet skrivits ned för att möjliggöra att studien ska kunna göras på nytt av andra personer.
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2.8.3 Generaliserbarhet
Denna studie ger kunskap gällande faktorer och hinder för effektivare lagerverksamhet och kan vara giltig för andra företag inom textilindustrin eller andra företag som
har lagerverksamhet som inte ligger i anslutning till produktionen.
2.9

Sammanfattning av metod

Nedan följer en sammanfattning av metod för detta arbete.
En deduktiv ansats har gjorts och en fallstudie har utförts. Med hjälp av studerad litteratur, observationer och intervjuer har kvalitativ och kvantitativ data framtagits för
att undersöka faktorer och verktyg som främjar respektive hindrar ett effektivt
lagerarbete samt vilka hinder som finns vid implementering av en modell för effektivare lagerarbete.
De observationerna som har gjorts har varit ostrukturerade och icke-deltagande på
plats på fallföretagets lager för att observera hur arbetet sker utan att författarna
själva ska gå in och påverka eller störa de anställda. Observationerna har noggrant
dokumenterats med hjälp av anteckningar och fotografier för att möjliggöra analyser
i efterhand. De intervjuer som skett har varit utformade som semistrukturerade intervjuer i form av en gruppintervju med lagerpersonal samt semistrukturerade intervjuer med anställda på fallföretagets orderavdelning. Vidare har en strukturerad intervju via mail utförts med fallföretagets produktionschef. Observationerna och intervjuerna har sammanställts med hjälp av kortare anteckningar och intervjuerna
med lagerpersonal och personal på orderavdelningen har spelats in och transkriberats.
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3 Teoretisk referensram
I följande kapitel återges en teoretisk referensram med litteratur som använts för att
genomföra denna studie.
3.1

Logistik

Logistik handlar om att bedriva sina material- och informationsflöden på ett effektivt
sätt. Att kunna leverera produkter när det behövs och till en låg kostnad (Lumsden,
2012, s. 255). Något som Oskarsson et al. (2013, s. 20) även påpekar är att målet
med en logistikverksamhet är att möta kundernas krav angående relevant produkt.
Att leverera rätt produkt till önskad plats, i rätt tid och och inom en rimlig kostnadsram. Lumsden (2012, s. 255) hävdar även att utnyttjandet av effektiva flöden alltid
har varit av stor vikt. Däremot har det genom åren prioriteras olika beroende på
inom vilket område som man jobbat inom. Oskarsson et al. (2013, s. 34) tar upp
viktiga områden att arbeta inom logistik som är kostnader, kapitalbindning, flexibilitet, tid och leveransservice. Tidigare i historien har fokus legat på något av dessa
områden för att bedriva sin logistikverksamhet och på bekostnad av de andra områdena, något som Lumsden (2012, s. 255) även hävdar. Idag arbetar företag med alla
dessa områden parallellt, då marknaderna är mer komplexa och logistiken har en
mer avgörande roll på en organisations lönsamhet. Därför handlar logistik idag mer
om att förbättra de befintliga processerna och flödena inom ovannämnda områden
(Oskarsson et al., 2013, s. 34). Att nå dessa krav till kund är något som kan anses
vara en enkel uppgift ur kundperspektiv, men detta kräver en hög grad av koordination mellan olika funktioner inom en organisations distribution, produktion och
materialförsörjning. Vilket är en komplex och svår uppgift (ibid.).
3.2

Supply Chain Management

En utveckling av logistikbegreppet handlar om supply chains eller försörjningskedjor. Enligt Oskarsson et al. (2013, s.307) är företag beroende av andra företag för
att flöden ska fungera. Detta då distribution och materialförsörjning sträcker sig
över organisationsgränser och företag är ihoplänkade i nätverk eller kedjor, så kallade supply chains. Begreppet för att hantera, planera och styra verksamheten i försörjningskedjan kallas supply chain management (SCM) (ibid.). Enligt Van Weele
(2010, s.392) handlar SCM om försörjningsprocessen ett företag har och hur dessa
styrs inom såväl som utanför företagets egna gränser. Van Weele (2010, s.392-394)
skiljer på ingående och utgående materialflöde där ingående materialflöde handlar
om hur flödet ser ut från företagets leverantörer och leverantörernas leverantörer
och hur dessa kan hanteras på ett så bra sätt som möjligt. Utgående materialflöde
handlar om hur flödet av färdiga produkter ser ut i sin leverans till företagets kunder.
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SCM handlar dock inte bara om samarbete med flöden över företags gränser utan
även om hur företag kan samarbeta inom finansiering, marknadsföring eller vid utveckling av nya produkter (Oskarsson et al., 2013 s.309). Effektivt hanterat kan
SCM ge företag konkurrensfördelar exempelvis genom effektiva samarbeten med leverantörer som kan sänka kostnader eller genom att skapa mer värde i produkter
och tjänster genom bra kommunikation och samarbete med kunder (Christopher,
2016 s.3-7).
3.3

Lager, förråd och produkter i arbete.

Att lagerföra produkter och material korrekt är något som är av vikt för företag. För
mycket lager kan leda till stora onödiga kostnader medan för lite lagrade produkter
kan leda till förlust av eventuell försäljning då tillgänglighet saknas (Shafi, 2014). Enligt Lumsden (2012 s. 291) är det skillnad på begreppen lager och förråd. Förråd avser varor som ska användas inom företaget så som råmaterial, mellanvaror, förbrukningsvaror och liknande medan lager är de varor som lagras och som är avsedda för
distribution eller försäljning. Olhager (2013, s. 281) nämner tre olika former av lagerhållning där förråd stämmer överens med det Lumsden (2012 s.291) menar är
förråd och lager men lägger även till Produkter i arbete (PIA) som avser artiklar som
är under bearbetning i företaget, eller halvfabrikat som ligger i lager mellan olika arbetsstationer eller mellan olika delar i tillverkningsprocessen.

Skäl till lagring kan enligt Storhagen (2011) vara:
– Att sänka produktionskostnader då lagring av färdiga varor kan möjliggöra
att produktion kan fortgå i långa ekonomiska serier.
– Att hantera variationer i produktion och försäljning
– Att möjliggöra eventuella fördelar som kan komma vid tillverkning av större
serier.
– Att öka företagets leveransservice genom att ha produkter tillgängliga till
kunder.

Det finns olika typer av lager. De olika typerna beror på vilka skäl varorna har för att
lagras (Lumsden, 2012, s.292-293).
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Omsättnings- eller omloppslager
Beror på en avvägning mellan vad det kostar att köpa in varor kontra vad det kostar
att lagerföra dessa. (Olhager, 2013 s.282)
Säkerhetslager
Är lager av produkter som lagras då företag vill säkerställa att leveranser ska kunna
ske när det är en osäkerhet i efterfrågan eller ledtid. (Lumsden, 2012. 292)

Säsongslager
Kallas även utjämningslager och används när företag vill jämna ut utnyttjandet av kapacitet i verksamheter där försäljningen varierar beroende på säsong. I fall där kostnader för att ändra kapacitet är höga kan det vara aktuellt att lagerföra produkter
som en buffert mellan produktion och försäljning (ibid.).

Processlager
Är lagring av varor som beror på hur tillverkningsprocessen ser ut. Exempelvis lager
som uppstår på grund av hur vissa tillverkningsmetoder är utformade, vilket kan innebära att det minsta som kan tillverkas i en körning är mer än det behov som finns
(Olhager, 2013 s.282).
Koordinationslager
Är lagring av koordinationsskäl, exempelvis om flera olika produkter ska levereras
till en kund och dessa inte kan bli klara samtidigt kan produkter lagerföras under en
kortare tid för att täcka upp för eventuella tidsdifferenser (Oskarsson et al., 2012
s.115).
3.4

Kapitalbindning

Kapitalbindningen är en organisations bundna kapital i olika material eller maskiner
som är viktig för organisationen. Inom kapitalbindningen räknas bland annat produkter i arbete (PIA), material i förråd, färdigvarulager, inköp av råvaror, lageryta,
materialhanteringsutrustning, inkurans, försäkringar på lagerförda varor (Olhager,
2013, s. 34). Under genomloppstiden för en produkt ökar kapitalbindningen successivt då produkten genomgår olika förädlingsprocesser och processer som kostar. En
produkt når sin maximala kapitalbindning då den når färdigvarulager alternativt leverans direkt mot slutkund. Kapitalbindningens utformning kan se annorlunda ut
beroende på vilket sätt man producerar. Producerar man mot kundorder, montering mot kundorder eller mot lager. Produktion mot kundorder tas produkter ur ett
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råvarulager för att sedan sättas i tillverkning och direkt ut mot kund. Vid montering
mot kundorder tas produkter ur lager för att förädlas och därefter kompletteras med
halvfabrikat och sedan ytterligare en förädlingsprocess innan leverans mot kund. I
produktion mot lager tas produkter från råvarulager för att starta förädlingsprocess
och därefter in i ett färdigvarulager (ibid.)
3.5

Effektiv Lagerhantering

Effektivitet handlar enligt Bergman och Klefsjö (2012) om hur väl resurser som förs
in i organisationen utnyttjas i dess processer. Lagerhantering består enligt Speh
(2009) av hantering av utrymme, detta då lagerutrymme kostar pengar varje månad.
Speh (2009) menar även att lagerhantering handlar om hantering av tid i form av
den tid det tar för arbetare att hantera det material och de produkter som ska förflyttas in respektive ut ur lagret. Effektiv lagerhantering eller effektivt lagerarbete
definieras i denna studie som att utnyttja de resurser som finns i lagerverksamheten i
form av utrymme, arbetskraft och tid för att utföra de uppgifter som krävs i lagerfunktionens processer, inleverans, utleverans lagring och orderplockning på ett så
produktivt sätt som möjligt.
3.6

Verktyg för en effektiv lagerverksamhet

Nedan presenteras verktyg som anses vara viktiga i arbetet med att effektivisera en
lagerverksamhet. Författarna har utgått från den modell som Dotoli et al. (2014) har
skapat för att optimera och analysera en lagerverksamhet med primär hjälp av Unified Modeling Language (UML), Value Stream Mapping (VSM) samt genba. UML är
ett standardiserat modelleringsspråk för att skapa modeller och innehåller verktyg
för att visualisera alla typer av mjukvarusystem. De verktyg som Dotoli et al. (2014)
presenterat som de primära verktygen i deras modell för att optimera och analysera
en lagerverksamhet samt författarnas uppfattning om verktyg nämnda av Dotoli et
al. (2014) som är användbara för att effektivisera en lagerverksamhet finns illustrerade i tabell 1.
Tabell 1, valda verktyg i skapandet av effektiv lagermodell för Dotoli et al. (2014) samt författarna.

Dotoli et al. (2014) Författarnas uppfattning
UML

X

VSM

X

X

Genba

X

X

Muda eliminering

X

PDCA-cykler

X
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3.6.1 Value stream mapping - VSM
Value stream mapping är ett verktyg för att identifiera och sammanställa värde- och
icke-värdeskapande tid genom ett produktionsflöde, från råmaterial till färdig produkt (Dotoli et al., 2014). Detta omfamnar både material- och informationsflöden
med mål att reducera alternativt eliminera all form av slöseri genom flödet (Rother
och Shook, 1999 citerad av Abdulmalek & Rajgopal, 2007).
Verktyget är uppdelat i tre steg. Första steget är att välja den produkt, produktområde eller område som förbättringsarbetet ska ta plats. Nästa steg är att rita ut en
karta (current state map) som sammanfattar hur processer och arbete utförs kring
det berörda området i nuläget. Detta görs genom att observera och följa flödet från
start till slut och analysera och identifiera brister och svagheter genom flödet. Tredje
steget är att skapa en ny karta (future state map) som visar hur flödet bör se ut efter
brister och svagheter har reducerats alternativt tagits bort ur flödet. Detta görs genom att svara på en uppsättning frågor som uppkommit genom analysen och som generellt berör effektivitet. Den nya kartan, blir basen för att genomföra förbättringar
av processerna i flödet. (Abdulmalek & Rajgopal, 2007).
VSM är enligt Abdulmalek och Rajgopal (2007) samt Dharmapriya och Kulatunga
(2011) ett av de mest effektiva verktygen inom Lean på grund av att verktyget visar
alla aktiviteter inom en funktion eller kedja, både värdeskapande och icke-värdeskapande, som är väsentliga för att en produkt ska ta sig från råmaterial till kundleverans.
VSM kan identifiera ett lagers alla aktiviteter inklusive bi-aktiviteter som ordermottagning, lagring, orderplockning och leverans. Och just orderplockning kan vara en
relevant funktion att undersöka då enligt en studie i england 1988 visade på att 55 %
av lagerkostnader kan kopplas med orderplockningsarbetet (Tabell 2) (Dharmapriya
& Kulatunga, 2011). Kraven från kunder, både på önskad vara, tid, kvalitet och pris
ökar vilket ställer högre krav på lagerverksameten för att möta detta, vilket leder till
ett behov av att lager ska optimeras och förbättras (ibid.). För att göra detta och reducera icke-värdeskapande tid och ineffektivitet inom funktioner skapas layoutförbättringar för att reducera lagringskostnader. Vilket VSM är ett optimalt verktyg för
att göra. (ibid.).
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Tabell 2, Dharmapriya & Kulatunga, 2011, lagerkostnadsfördelning.

Dharmapriya och Kulatunga (2011) menar att för att reducera och minimera den
icke-värdeskapande tiden inom processer är ekonomiska lagerlayouter ett bra alternativ för att sätta lagring i relation till inleverans och använd yta samt för att öka företagets flexibilitet för att bättre kunna hantera förändringar i lager och hanteringsprocesser. Ekonomiska lagerlayouter är även bra för att att samla kundordrar på ett
ekonomiskt sätt (ibid.).
3.6.2 Plan-Do-Check-Act, PDCA
Plan-Do-Check-Act (PDCA) står på svenska för planera, genomföra, utvärdera och
agera. Sokovic et al. (2010) menar att PDCA är ett verktyg i arbetet mot ständiga
förbättringar, effektivisering av processer och arbetsmönster. Pariz et al. (2017)
hävdar att PDCA är ett verktyg som möjliggör arbetet med ständiga förbättringar
och ett effektivt verktyg för att arbeta med processförbättringar på ett lyckat sätt.
Verktyget är indelat i fyra steg, (Figur 3) som preciseras nedan.

Plan - i detta steg identifieras vilket område som berörs av arbetet, samt vad som
skall göras inom området. I detta steg överses även vad förväntningarna på förbättringen ska generera, man bildar en hypotes.

Do - genomförandet av hypotesen sker i detta steg. Det är viktigt att noga övervaka
och analysera genomförandet av åtgärderna som genomförs. Varför detta är viktigt
återkommer i steg tre.
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Check - i detta steg jämför man kritiskt vad åtgärdsplanen åstadkom i relation till
förväntningarna. Uppnådde åtgärderna för arbets-eller processförbättringarna målen
som ställdes. Därför är det viktigt att noga övervaka genomförandet i steg två.

Act - I detta steg tar man beslutet om förbättringsarbetet ska börja om på nytt alternativt om det nya arbets- eller process mönstret ska stabiliseras och standardiseras
för att implementeras i arbetet eller processen. Om resultatet inte når målen för
förväntningarna ska arbetet börja om från det första steget och ett nytt angreppssätt
ska planeras in. (Rother, 2013)

Arbetet med PDCA går ut på att förbättra process- eller arbetsmönster, genom att
hela tiden arbeta med detta verktyg som figur 3 visar möjliggörs arbete med ständiga
förbättringar. Vilket går i linje med vad Sokovic et al. (2010) menar, att grundstenen för ständiga förbättringar är att arbeta med PDCA- cykler.

(Figur 3. PDCA-cykels uppbyggnad)

3.6.3 Genchi genbutsu
Genchi genbutsu, även i arbetet kallat genba, betyder “gå till källan”(Olhager,
2013). Genchi genbutsu behandlar process och arbetsmönsters förbättringar genom
att identifiera de grundorsaker som finns för att problem uppstår. Man skall gå till
den verkliga källan av problemen och förstå orsakerna grundligt med egna ögon för
att basera beslut på fakta istället för på andrahandsinformation för att eliminera
eventuella problem (Ohlager, 2013; Dotoli et al. 2014)
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3.6.4 Slöserier, muda
När slöserier ska identifieras och analyseras talas det om så kallad Muda vilket är slöserier inom tillverkningsprocesser. Bergman och Klefsjö (2012 s.590-591) nämner
åtta olika typer av slöserier:
1. Överproduktion som innebär att produkter skapas och är färdiga när de inte
finns behov av dem.
2. Väntan, att vänta på att tidigare arbete ska bli klart innan nästa steg i en process kan fortgå.
3. Onödiga transporter, Transporter skapar enligt Bergman och Klefsjö (2012
s.590-591) inget värde och tar endast resurser.
4. Inkorrekta processer, Processer som skapar saker som inte uppfyller de krav
som ställda eller som kräver någon form av omarbetning.
5. Onödiga lager, att ha grejor ställt på lager är inget värdeskapande och riskerar
att dölja ytterligare problem (ibid.).
6. Onödiga rörelser, rörelser som de som arbetar behöver göra i onödan, alternativt förflyttningar är ej värdeskapande och ska därav minskas.
7. Defekter, när defekta enheter produceras behöver de omarbetas och eventuellt till och med slängas vilket är slöseri.
8. Outnyttjad kreativitet hos medarbetare, om ett företag, genom att inte ta tillvara
på engagemang och kunskap från medarbetare kan eventuella förbättringar och möjligheter att lära förloras vilket är slöseri (Ibid.).

Dessa åtta punkter är en utveckling av de ordinarie sju japanska slöserierna där ett
åttonde slöseri lagts till, outnyttjad kreativitet hos medarbetare. Sutherland och
Bennett (2007) har även dem gjort en variant av de sju slöserierna. De slöserier som
nämns av Sutherland och Bennett (2007) är riktat direkt mot logistikområdet:
1. Överproduktion. Att producera mer än nödvändigt eller att begära mer än vad
som behövs och på så sätt skapa behov som inte finns.
2. Väntan eller försening. Att behöva vänta mellan logistiska aktiviteter.
3. Onödiga transporter. Onödigt långa eller onödigt många transporter genom att
till exempel placera produkter som snabbt ska skickas vidare långt in i ett lager. Något som Oskarsson et al. (2011) och Storhagen (2012) menar är en
aspekt som ABC-analys kan hjälpa till med.
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4. Onödiga rörelser. Onödiga sträckor att gå, icke ergonomiska lösningar som
gör att personer måste sträcka sig på ett onödigt sätt för att komma åt.
5. Onödigt lager. Att lagra onödigt mycket material eller onödigt många produkter eller lagerföra material på platser där det inte behövs.
6. Utrymme. Att använda utrymme på ett sätt som inte är optimalt, exempelvis
genom att ha en lagerutforming som gör att utrymmet inte kan användast till
sin fulla potential.
7. Fel. Aktiviteter som gör att omarbete krävs eller att returer kommer.
3.6.5 Enterprise resource planning - ERP-system
Enterprise resource planning (ERP), även kallat affärssystem på svenska. Är en ITmjukvara som företag kan använda för att systematiskt effektivisera information- och
materialflöden genom verksamhetens funktioner (Lee, Siau & Hong, 2003). Affärssystem möjliggör integrering av samtliga informationsflöden inom en organisation.
Bokföring- och finansiell information, medarbetarinformation, kundinformation
samt information om försörjningskedjor är exempel på sådan information som kan
integreras (Umble, Haft & Umble, 2002). Bättre hantering av funktioner som inköp, lageröversikt, produktplanering, leverantörskontakter, orderhistorik och leveransplanering är även något som Lee et al. (2003) lyfter fram som stora fördelar
med ett ERP-system. Med dessa integrerade funktioner i ett och samma program för
att förenkla kommunikation samt informationsflöden underlättar affärssystem för de
organisationer som har slitit med att reducera kostnader samt arbetat med ickekompatibla informationssystem och metoder som varit tungarbetat (Umble et al.,
2002). En kort sammanfattning av affärssystem så har det två funktioner som ett
icke-integrerat avdelningssystem kan erbjuda.
– Skapa en bra överblick och en bra insyn i alla avdelningar och funktioner
inom ett företag, i ett program.
– En samlad databas för organisationens transaktioner där de kan registreras,
bearbetas, övervakas och rapporteras (ibid.).

3.6.6 Lagerplacering
Det finns olika metoder och sätt att placera produkter och material i ett lager, exempelvis fast och flytande lagerplacering, åtkomsttid och med hjälp av ABCklassificering. Dharmapriya och Kulatunga (2011) menar att med rätt arbetssätt på
lager kan man reducera det avstånd som varor behöver flyttas med upp till 30 %,
vilket ger vinster i både tid, kostnad och arbete.
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Fast lagerplacering
Med fast lagerplacering, även kallat fast placering (Lumsden, 2012, s. 487) menas
att samtliga artiklar har ett antal förutbestämda lagerplatser som baseras på summan
av artikelns säkerhetslager plus hemtagningslager. För att bedriva denna typ av lagringsprincip behövs ett lager som har kapacitet för organisationens hela produktion
då det i stora drag alltid kommer finnas tomma pallplatser i lagret (ibid.)

Flytande lagerplacering
Flytande placering som anses som motsatsen till fast placering, möjliggör att pallar
kan placeras vart som helst på lagret och med detta följer att lagerytor kan optimeras
och utnyttjas på ett bättre sätt vilket ger möjligheten till att använda sig av en
mindre lagerlokal då det krävs mindre antal pallplatser. För att bedriva denna lagringsprincip behövs IT-system som stöd för att hålla ordning på vart lediga pallplatser finns och även vart man hittar pallen vid nedplockning (ibid.)

Åtkomsttid
Med åtkomsttid menas att artiklarna i ett lager placeras olika långt in på lagret beroende på den frekvens som artiklarna utlevereras. Genom att frekvenslägga placeringen av artiklar kan utlastningstiden reduceras utan att lagerytorna ökar samtidigt
som lagrets kapacitet ökar (Lumsden, 2012, s. 489).

ABC-klassificering
ABC-klassificering utgår ifrån det faktum att alla produkter ett företag producerar
de inte säljer lika mycket eller genererar lika mycket vinst. Det utgår ifrån 80-20 regeln som innebär att 80 % av omsättningen kommer från 20 % av artiklarna. ABCklassificering delar upp och klassificerar artiklar i grupper beroende på hur viktiga de
är för företaget, exempelvis hur viktiga de är för företagets omsättning. Därefter
placeras varorna ut på så sätt att de med högst klassificering (A-produkter) lagerförs
på ett så bra ställe som möjligt ur ett lagerperspektiv, det vill säga att de ska vara
mest tillgängliga. B-produkter ska placeras näst bäst gällande tillgänglighet och så vidare (Oskarsson et al. 2012 s.254-256). Positivt med ABC klassificering är att det är
enkelt (Storhagen 2011 s.181) men en nackdel är att produkterna får sin klassificering enligt någon enstaka aspekt fast det är fler faktorer som passar in (ibid.).
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3.7

Sammanställning av verktyg för effektiv
lagerverksamhet

I tabell 3 nedan presenteras de olika verktyg som studeringen av nuvarande litteratur
har genererat tillsammans med respektive referens.
Tabell 3, sammanställning av verktyg som olika författare menar är av vikt för att effektivisera
lagerarbete.

PDCA VSM
Abdulmalek &
Rajgopal (2006)

ERPsystem

Lagerplacering

X

Genchi
genbutsu

X

Bergman och Klefsjö
(2012)

X

Dharmapriya och
Kulatunga (2011)

X

Dotoli et al. (2014)

X

Lee et al. (2003)

X
X
X

Lumsden, 2012

X

Ohlager (2013)

X

Oskarsson et al. 2012

X

Pariz et al. (2017)

X

Rother (2013)

X

Sutherland & Bennet
(2007)
Sokovic et al. (2010)
Umble, Haft &
Umble (2002)

3.8

Eliminering av
slöseri

X
X
X

Hinder för förändring

Kotter (1995; 1996) nämner åtta fel som företag riskerar att göra vid förändringsarbete vilket riskerar hindra arbetet. Inspirerat av dessa åtta fel har författarna samlat
in faktorer som riskerar att hindra arbetet med förändringar.
Första felet: En känsla av angelägenhet och en påvisan på att förändring behövs saknas eller är
för svag.
Att skapa en känsla av angelägenhet är något som kotter (1996 s.35-49) menar är avgörande för att skapa det samarbete som behövs för att därefter skapa förändring.
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Om det inte känns angeläget är det svårt att få personer inom organisationen att
lägga ned den tid som behövs för att arbeta med förändringarna. Genom att exempelvis sätta höga mål som inte går att nå genom att fortsätta arbeta som vanligt eller
genom att visa kundnöjdhet och finansiella resultat för fler anställda kan risken att
förändringsarbetet hindras undvikas (Ibid.). Kotter (1995) nämner även att förändringsarbetet inte kan fortskrida utan att ha motiverade personer i organisationen.

Andra felet: Den grupp som ska leda leda förändringen är inte stark nog.
Det andra felet som Kotter (1995) menar hindrar arbetet med att skapa förändring
är att den grupp som ska leda förändringen antingen inte har inflytande nog att leda
förändringen alternativt har svårt att arbeta tillsammans. För att skapa en grupp som
ska kunna leda förändringen behövs nyckelspelare som har tillräckligt inflytande för
att skapa förändringen. Det är också viktigt att de som inte är med i den grupp som
ska leda förändringen inte på ett enkelt sätt kan stå i vägen för förändringarna. Gruppen måste även ha rätt kunskap så att smarta beslut kan fattas. De utvalda i den
grupp som ska leda förändringar behöver också människor som de anställda tror på
samt tillräckligt många ledare som kan driva förändringsprocessen framåt (Kotter,
1996 s.51-66)
Tredje felet: Avsaknad av vision och strategi.
Nästa fel kotter (1995; 1996 s. 67-83) nämner innebär en avsaknad av vision och
strategi. Att skapa en vision som för förändringen i rätt riktning samt utveckla strategier som möjliggör att visionen kan uppnås behövs i förändringsarbetet. En bra
vision gör det enklare att fatta rätt beslut och motiverar människor att agera i rätt
riktning. En bra vision och bra strategier för att nå visionen gör arbetet tydligare,
minskar risken att människor är oeniga om vilken riktning som företaget ska gå samt
minskar risken att människor i organisationen är osäkra på att förändring ens är nödvändigt (Kotter, 1996 s. 67-83).
En bra utformad vision ger en bra bild av framtiden, är önskvärd för företagets intressenter, är realistisk, tydlig, flexibel och möjlig att kommunicera (ibid.). Bruzelius och Skärvad (2014) styrker detta genom att säga att en vision ska visa på en
önskvärd riktning, vara begriplig, engagera människor och vara utmanande men
ändå möjlig att nå.
Fjärde felet: Den skapade visionen kommuniceras för sällan.
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Efter en vision har skapats ska den kommuniceras så ofta som möjligt. Detta bland
annat genom att den grupp som leder förändringen, samt ledare agerar som förebilder (Kotter, 1996 s.85-100). Om inte detta görs kommer enligt Kotter (1995) förändring vara omöjligt. Att kommunicera visionen ska göras på ett enkelt sätt. Visionen kan kommuniceras med exempelvis metaforer och budskapet ska framföras på
många olika ställen (Kotter, 1996, s. 85-100).
Att agera enligt visionen är något som kan kallas “walk the talk” och är något som
Schein (1992, citerat av Bruzelius och Skärvad, 2014) menar är en av de primära
mekanismer som finns för att skapa och utveckla en kultur i företaget.

Femte felet: Eventuella hinder som står i vägen för att arbeta mot en ny vision tas inte bort.
Att möjliggöra arbete med förändring är viktigt för att kunna skapa förändringar.
Detta kan göras genom att ta bort saker som förhindrar att förändring ska kunna ske
samt genom att göra det möjligt för de anställda att agera genom rätt träning, rätt
strukturer inom organisationen, information- och personalsystem som går hand i
hand med visionen samt genom att konfrontera chefer som står som ett hinder för
förändring (Kotter, 1996 s.101-115).

Sjätte felet: Kortsiktiga vinster planeras inte in eller skapas.
Kortsiktiga vinster skapar bevis för att förändringsarbetet inte sker förgäves samt
motiverar de som arbetat för förändringen. Det hjälper även den grupp som leder
förändringen att finjustera visionen och strategierna genom att ge faktisk data (Kotter, 1996 s.117-130). En avsaknad av kortsiktiga vinster riskerar att leda till att
människor i organisationen blir motvilliga till att arbeta med förändringarna (Kotter,
1995).

Sjunde felet: Organisationer tar ut segern i förskott.
De vinster som kan skapas kan leda till en ökad tro till förändringsarbetet. Detta kan
användas till att fortsätta förändra ännu mer och att ta bort det som inte passar visionen (Kotter, 1996 s.131-144). I detta steg, för att undvika att segern tas ut i förskott, kan företaget exempelvis anställa, främja och utveckla de människor som kan
bidra till att implementera förändringsvisionen (Kotter, 1996). Om detta inte görs
riskerar det momentum som skapats med kortsiktiga vinster helt att förstöras (Kotter, 1995.).
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Åttonde felet: Förändringarna görs inte till en del av kulturen.
Det sista fel Kotter (1995) nämner är att företag inte gör förändringen till en del i
organisationskulturen. För att det ska kunna göras till en del av kulturen krävs att
resultat kan påvisas så det bevisligen är bättre än tidigare sätt att arbeta (Kotter,
1996, s. 145-156). Det kan också innebära att vissa nyckelpersoner i företaget som
inte passar det nya sättet att tänka och agera byts ut (Ibid.). Enligt Sutherland och
Bennett (2007) är nyckeln till att eliminera de 7 slöserierna inom logistik att ha en
fungerande organisationskultur där de människor som arbetar inom företaget kan utnyttja sin fulla potential och att förbättringar arbetas med kontinuerligt. Sutherland
och Bennett (2007) Menar också att ett sådant arbete ska göras på plats vid operationerna och inte genom utbildningar i klassrum något som nämns tidigare i detta arbete som genchi genbutsu, (Ohlager, 2013; Dotoli et al., 2014).
3.8.1 Känslan av sammanhang
Känslan av sammanhang, även kallad KASAM är en teori som tar upp faktorer som
främjar god hälsa även när stressande situationer uppstår (Hansson & Olsson, 2001).
Faktorerna är uppbyggda på det salutogena perspektivet vilket innebär att fokus ligger på att hålla människor friska (ibid.) istället för det patogena perspektivet som enligt Antonovsky (1996) innebär att försöka eliminera riskfaktorer för ohälsa.
KASAM definieras av Antonovsky (1987, sid. 17) som “En global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig men dynamisk
tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig”
KASAM har, enligt Antonovsky (1987) tre grundstenar som teorin är uppbyggd på;
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet:
Meningsfullhet innebär att de uppgifter som en människa ska göra ska kännas meningsfulla och på så sätt kännas som de är värda engagera sig i. Vakola (2014) menar
att anställda som har tillit till ledningen och ledare inom en organisation är redo att
förändras även när det pågår mycket osäkerhet och stress om anställda känner att det
positiva i förändringen väger upp för det negativa.
Begriplighet handlar om att det som ska göras också ska vara begripligt det vill säga
att den information som behövs ska vara tydlig och sammanhängande Om detta görs
på ett bra sätt kan det generera att personer som är delaktiga får en känsla av att de
händelser som sker är förutsägbara samt att oväntade händelser är möjliga att förklara.
Hanterbarhet innebär att tillräckliga resurser finns för att de uppgifter som ska utföras är möjliga att utföras. Dessa resurser kan vara saker som personen i fråga själv
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har kontroll över och resurser som andra människor, exempelvis ledare kontrollerar.
3.8.2 Motivation kan hindra implementering
Kotter (1995) menar att om motivation saknas kommer det förändringsarbetet som
pågår inte att leda någonstans och människor kommer inte hjälpa till. Detta kan
hindra implementering.
Med de individuella reaktionerna till förändring är det en viktigt att företag tar tillvara på individers motivationskraft och vad som inspirerar dem samt vad som ökar
motivationen. Motivationen speglar en medarbetares prestationer inom arbetet och
berör till stor del individens drifter, önskemål och behov (Sörqvist, 2004, s. 150151).
En individs individuella behov styr dess motivation och handling. Uppbyggnaden av
de behov är enligt Maslow’s (1954, citerad av Sörqvist, 2004, s. 152) teori uppbyggd i en hierarkisk utformning där behov från underliggande nivåer måste vara
uppfyllda för att kunna uppfylla de ovanliggande behoven i hierarkin (Figur 4). Hierarkimodellen är uppbyggd på dessa fem följande nivåer från botten till toppen:

– Fysiska behov - De fysiska behov som skall uppfyllas på denna nivå är lön, arbetsmiljö, tid och mat.
– Trygghetsbehov - I denna nivå behandlas trygghet i form av anställning, personlig säkerhet, stabilitet, struktur och regler.
– Sociala behov - Med sociala behov behandlas relationer i arbetslivet, samarbete och kollegor.
– Uppskattning och statusbehov - Under denna nivå i hierarkin behandlas prestationer, skicklighet, prestige, berömmelse och uppmärksamhet.
– Självförverkligande behov - med de självförverkligande behoven som även är
toppen av hierarkin behandlas personlig utveckling och möjligheten till att
utveckla och genomföra egna ideér och visioner.
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(Figur 4, maslows behovspyramid, maslow 1954, citerad av sörqvist, 2004, s. 152)

Hallin och Karrbom-Gustavsson (2015) menar att ett heltäckande, allmänt sätt att
motivera de som arbetar på en arbetsplats inte finns då människor är olika. Det som
behövs för att motivera människor i en organisation är främst att ge utrymme och
uppmuntra nya idéer och beakta de anställdas olika ambitioner och behov (ibid.).
Hertzberg (1966, citerat av sörqvist, 2004, s.152) fastställer i sin tvåfaktorteori att
en individs missnöje och motivation till stora drag orsakas av två olika faktorer, vilket kan vara bra att använda sig av för att motivera medarbetare. Faktorerna som teorin är uppbyggd på är motivationsfaktorer samt hygienfaktorer. Motivationsfaktorer är saker som individen antyder är viktiga och har en stark vilja att uppnå. De
faktorer som skapar motivation hos en individ, som exempelvis karriärmöjligheter,
utmaningar, resultatmätningar och ansvarskänsla. Hygienfaktorer är de saker som en
individ anser som självklarheter, något som varken stimulerar eller motiverar en individ i arbetet om de är uppfyllda men däremot skapar starkt missnöje om de inte är
uppfyllda. Exempel på dessa faktorer är lön, arbetsmiljö och ledarskap. (Sörqvist,
2004, s. 152)
3.8.3 Reaktioner till förändringar
Hur människor reagerar på förändringar är individuellt, en del svarar positivt och en
del negativt. En faktor för vilken respons som genereras är beroende på vilken typ
av förändring som görs och om detta överensstämmer med individens värderingar
och syn på samhället. Upplever individen att förändringen är självvald eller påtvingad? önskad eller oönskad och framför allt är den frivillig eller nödvändig? Detta
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är några faktorer som påverkar en individs inställning till förändringar. Idag när
marknadsutvecklingen är hög och utvecklingen inom flera olika områden är stark
finns en viss tendens att individer söker stabilitet och trygghet i arbetet, speciellt i
organisationer som har genomgått nedskärningar och omstruktureringar där organisationens individer känner ett omotiverat förhållningssätt till förändringsarbetet
(Sörqvist, 2004, s. 150-151) Detta kan leda till ett starkt motstånd till förändringar. Därför är det viktigt att vara observant i förändringsarbetet och upptäcka
motstånd i ett tidigt skede genom att vara lyhörd på indiverarnas betenenden och reaktioner. Om detta görs kan motstånd till förändring avvecklas i ett tidigt skede
(ibid.). Vidare menar Vakola (2014) att ledningen inom en organisation bör vara
medvetna om att en anställds villighet att delta i förändringar hör ihop med hur nöjd
de är med sitt arbete, en aspekt som kräver mer personorienterade tillvägagångssätt
vid förändringsarbeten. Att förbise vikten av anställdas individuella personers villighet till förändringar riskerar att helt hindra ett förändringsarbete (ibid.)
3.8.4 Problem för lagerfunktionen
I två studier av Gu et al. (2007; 2010) tas problem gällande lagerdrift och lagerutformning upp. Dessa är uppdelade i olika områden där problem kan uppstå samt
vilka beslut som behöver tas för företag (Tabell 4). Gu et al. (2007) menar gällande
lagerdrift att de beslut som kan fattas gällande de olika delarna är beroende på den
information som finns för det givna företaget (Tabell 4).
Tabell 4, problem gällande lagerarbete och exempel på beslut som kan beröra dessa (Gu et al.,
2007;2010)

Lagerutformning

Lagerdrift

Problem

Exempel på beslut som kan behöva fattas

Struktur

Beslut om hur material ska flöda.

Lagerdimensionering

Lagrets storlek

Layout

Antal gångar samt gångarnas bredd och längd

Utrustning

Vad som ska vara automatiserat.

Strategier

Lagringsstrategi (exempelvis flytande lager)

Lagring

Beslut gällande schemaläggning av exempelvis truckar
Beslut gällande orderplock eller lagring i zoner
Beslut gällande var på lagret specifika produkter ska vara
placerade

Orderplock

Beslut gällande partistorlekar
Rutter för orderplock
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3.9

Sammanfattning av teori

Den studerade litteraturen har skapat en överblick av olika verktyg och faktorer som
kan hjälpa till att skapa en effektiv lagerverksamhet. Som tabell 3 påvisar ovan har
den studerade litteraturen lyft fram lagerplacering, PDCA samt VSM som de
främsta verktygen som kan användas för att främja en effektiv lagerverksamhet.

Övriga verktyg som lyfts fram i studien och som också går att utläsa i tabell 3 uppmärksammar vikten av kommunikation och information. Med verktyg som ERPsystem och genchi genbutsu kan rätt information nå rätt personer. Som sista viktiga
verktyg kan eliminering av slöserier nämnas som något som kan användas inom alla
de andra verktygen. Dessa verktyg lägger en bra grund för att skapa en modell för
effektiv lagerverksamhet.
Gällande vad som kan hindra arbetet mot effektiv lagerhantering är det främst informationsbrist som kan hindra arbetet. Gu et al. (2007; 2010) lyfter fram att beslut
som ska fattas för att lagerfunktionen ska fungera kräver rätt information. Därför är
information i författarnas mening en viktig faktor som kan hindra arbetet mot effektivare lagerverksamhet.
Hinder för implementering som analyserats bygger på de åtta fel som Kotter
(1995;1996) nämner företag riskerar att göra vid förändringsarbete. Andra viktiga
aspekter är vikten av motiverade medarbetare som Hallin och Karrbom-Gustavsson
(2015) hävdar att individer motiveras av olika saker och därför bör anpassas efter individuella motivationsfaktorer som bland annat Hertzbergs tvåfaktors teori samt
Maslows behovspyramid som delar in individens personliga motivationsfaktorer. En
annan faktor som kan hindra implementering är om företag inte tar hänsyn till förändringsreaktioner som Sörqvist (2004, s.150-151) nämner kan bidra till ett motstånd till förändringar. De hinder som nämns kan kopplas till ledningens engagemang och hur ledningen hanterar implementering.
Vid skapandet av en modell för effektivare lagerarbete har enligt författarna följande
punkter varit av stor vikt efter studerad litteratur:
1. PDCA
2. VSM
3. ERP-system och informationsdelning
4. Genchi Genbutsu
5. Ledningens engagemang
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6. KASAM
7. Kotters åtta fel vid förändringsarbete
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4 Nulägesbeskrivning
Följande kapitel presenterar en inblick i fallföretagets verksamhet samt resultat av
intervjuer och observationer. Intervjumall från samtliga intervjuer återges i bilaga
1,2 och 3.
4.1

Företagsbeskrivning

Fallföretaget är en textilbearbetande industri som producerar kläder i ullmaterial.
Exempel på produkter som de tillverkar är underställ, sockor, förstärkningsplagg
och tillbehör. Företaget har sin utgångspunkt i Jämtland där fabrik och kontor ligger.
Vid det första besöket på Fallföretaget blev författarna presenterade för de anställda
inom produktionen via ett morgonmöte. På detta möte togs avvikelser och uppföljning av tidigare avvikelser kontrollerades. Den dagliga produktionen och eventuella
sjukdomar eller liknande lyftes. Lagerpersonal fanns inte med på detta möte då de
bedöms beröra produktionspersonal och inte lagerpersonal.
Efter introduceringen för de anställda inom produktion åkte författarna till fallföretagets lager där de introducerades för de anställda där. Efter detta påbörjades en observation där en första grov skiss för hur lagret såg ut skapades (Bilaga 4) samt en del
frågor ställdes under tiden observationen utfördes för att få en helhetsbild på hur
Fallföretagets lagerverksamhet fungerar och hur en arbetsdag ser ut för de anställda.
4.1.1 Allmän lagerinformation
Det studerade företaget har ett lager där färdiga varor och råvaror lagras, lagret ligger i en separat byggnad ca 1 km ifrån produktionshallen, antalet pallplatser i lagret
var okänt. I lagret arbetar fem personer varav tre heltidsarbetare och två deltidsarbetare. Till hjälp har de 4 truckar. De som arbetar på lagret har arbetat där som längst
10 år och som kortast 3,5 år. En allmän uppfattning som fåtts av de anställda på lagret var att det generellt var platsbrist och pallar stod på golvet då det var fullt i hyllorna. Platsbrist var något som även författarna fick en uppfattning av att det var.
Material levereras till produktionen av lagerpersonal två gånger per dag via en lastbil
och under dessa turer hämtas även färdiga varor som ska lagerföras. Inleverans av råmaterial och utleverans av färdiga ordrar sker successivt och inga fasta tider eller dagar finns för detta arbete.
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4.1.2 Lagerstyrning
För att kontrollera lagersaldon användes ett ERP-system men den information som
kunde lämnas där var väldigt begränsad, lagersaldot fick uppdateras manuellt genom
att de gamla lagernivåerna fick raderas och de nya fick läggas in. För att hålla koll på
placering av varor så hade lagerarbetarna en pärm där de skrev in alla varor som
kommit in och vilken hylla de placerades på, detta då affärssystemet inte hade stöd
för att informera om placering av varor.
Information om kundorder och beställningar av råmaterial fick de som arbetar på
lagret via mail i första hand och vid mer brådskande ärenden fick de information via
ett telefonsamtal.
4.1.3 Arbetsdagen för de anställda på lagret.
Lagerarbetarna börjar klockan 06.00. Leverans mot produktion med råmaterial sker
två gånger om dagen. Den första leveransen sker direkt på morgonen. Internorden
på detta inkommer eftermiddagen dagen före på mail och denna order förbereds då.
Vid denna leverans tar lastbilen en last med färdiga varor från packavdelningen från
fabriken tillbaka till lagret så att bilen inte går tom en väg. Mellan 06-12 sker orderplock och orderpackning. Dessa ordrar inkommer med mail, alternativt via telefon
på mer brådskande ärenden. Vilket inte är optimalt enlig lageransvarig då man
ibland inte kollar mailen mer än någon gång per dag och ofta eftermiddagen. Efter
klockan 12.00 fram till ca kl 15.00 sker omlastning av inkommet råmaterial på sorterade pallar, med rätt färg, garn och liknande, därefter ställs dessa pallar upp i pallställaget på den del av lagret där råmaterial skall vara placerade. Leveranser av råmaterial är något som sker löpande hela tiden.
4.2

Lagerflöde

Utifrån de förutsättningar fallföretaget har med sin lagerverksamhet lokaliserad utanför produktionsområdet anser samtliga respondenter att de har ett okej fungerande materialflöde, men att lagrets placering är en tidstjuv och i viss mån ett extra
moment i arbetet. Något som även framkom under utförda observationer.
På fabriken har det ett mellanlager för råmaterial där lagerpersonalen lastar ut varor
för att sedan åka till andra änden av fabriken för att lasta färdiga varor som ska lagerföras på lagret. Dessa pallar med färdiga varor ställs på avlastningszon på lagret för
att tas om hand direkt alternativt när tid finns tillgängligt. Detta gäller även vid inleverans av råmaterial från leverantörer, som sker direkt till lagret. Lasten ställs på avlastningszon där godskontroll sköts. Därefter bearbetas leveransen i mån om tid, oftast står det fram till eftermiddagen efter aktuella dagens orderplockning är klar.
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Samtliga tillfrågade anser att lagerlokalen är trång och i den expanderingsfas de befinner sig i kommer mer plats att behövas, vilket företaget i nuläget har löst genom
att strukturera om och placera pallar efter väggar och annan oanvänd yta. De har tidigare börjat ett arbete med ABC-klassificering på lagret men blev bortprioriterat på
grund av personalbrist. Idag sorteras artiklar med ett systematiskt upplägg men inte
efter behov eller försäljningsfrekvens. Däremot är det något som de vill använda då
de strävar efter att jobba med flytande lager.
Något som samtliga respondenter ansåg var att arbetet skulle kunna bli enklare om
lagret fanns i anknytning till övriga produktionen. Order ansåg även att de skulle bli
lättare att analysera arbetet, hålla reda på information och sköta kommunikation.
Viss information kunde inte delges angående artikel- och ekonomisk statistik på
grund av sekretess. Något som lyftes fram var att flödet och arbetsbelastningen på
lagret blir ojämnt på grund av att det är säsongsbetonat, detta lyftes även fram som
en anledning till att lageromsättningshastigheten inte gick att svara på. Under intervjuer framkom det att det bytts kartonger till vissa artiklar i syfte att spara på
material och plats. Det ansåg lagret idag inte funkade korrekt då det längre inte
kommer kartonger med samma antal och bitvis väldigt tunga kartonger. Detta beslut
är något som lagerpersonalen inte varit delaktig i. Samtliga förstår varför förändringen skett, men i deras ögon hade det kunnat göras på ett annat sätt. Personalen på
lagret hade gärna sett att förpackningarna till produkterna hade varit i plast. Med situationen om lagerkapaciteten och lagerkontroll är specialordrar något som tar upp
mycket plats och arbete på lagret. Då det måste lagerföras i stora ytor ofta då det är
stora ordrar och kan ta tid innan en hel order är klar. Det tar stor plats på lagret, order tycker att de ska finnas en speciell yta som är anpassad bara för större färdiga
ordrar, samt att ha en del av lagret som enbart är plockstation, där alla produkter
finns är tillgängliga för att slippa gå i gångarna och flytta sig för truckar.
4.3

Orderplockning

Arbetet med orderplockningen på lagret är det som prioriteras högst. Detta för att
kunna leverera så mycket som möjligt till företagets kunder. Det finns rutiner på vilken väg genom lagret som medarbetarna ska gå och som stöd vid detta arbete andvänds en surfplatta, IR-scanner och en papperskopia av den plocklista som de anställda arbetar med för tillfället. De artiklar som ska packas plockas, scannas och avbockas i papperskopian av plocklistan. Plocklistorna anländer via skrivare från orderavdelningen vid huvudbyggnaden, och även en digital version finns tillgänglig i
surfplattan. Den hårda kopian används som faktureringsunderlag när plockningen är
klar och antalet artiklar har fyllts i. Detta utfördes genom att lämna den hårda kopian till orderavdelningen. När ordern har plockats, vägs den och via surfplattan
skrivs följesedel för order ut. Beställning av frakt sköts manuellt via dator där volym- och viktuppgifterna används för att sedan skrivas ut via dator. Efter ordrarna
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är färdigpackade och placerade på pallar ställs leveransen vid en zon för utgående leveranser i väntan på transport. Stora ordrar som ska sammanställas ställs på ett samlat ställe någonstans i lagerlokalen.
4.4

Förväntningar av nytt ERP-system

Under våren har ett nytt ERP-system införskaffats och utvecklats för deras ändamål.
Där har representanter från alla avdelningar medverkat i utvecklingen. Anställda har
medverkat i de delar som berör deras specifika områden. Detta implementeras i
dagsläget och möjligheter till utvärdering och vidareutveckling av anpassningen
finns. Samtliga avdelningar som författarna har kontaktat har kapacitet i form av volym och antal pallar på lagret inte kunnat svaras på. detta är något som orderavdelningen ser som ett problem, inte bara för dem men även för lagerpersonalen. Att
tydligare kunna se volymer och antalet pallar är något som samtliga respondenter
förväntar sig av nya ERP-systemet. Det nya systemet anses kunna förbättra kontrollen över lagret i from av lagerkapacitet, förflyttningar och kasseringar. Till detta används i dagsläget en pärm där förflyttningar och placeringar bokförs då det är väldigt
komplext i det systemet som håller på att bytas ut. Orderavdelningen hoppas även
att de nya systemet ska underlätta på punkter i arbetet så att de slipper prioritera om
ordrar och själva göra jobbet utan att systemet gör det. Vilket är en stor tidstjuv för
orderavdelningen i nuläget om det måste pusslas om i kvantiteter på ordrar.
Orderavdelningen framhäver även att de hoppas att digitaliseringen ska kunna expandera med det nya systemet. Att inte längre arbeta med papperskopior i plocklistor lyfts som ett exempel på detta. Idag måste de skötas via papperssystemet för att,
om detta inte registreras på papper som kommer det inte registreras och bli med på
bristlistor, vilket leder till att de är svårt att planera ordrar om t ex en kund väntat
länge eller om det är en kund som prioriteras högt.
Order anser även att det nya systemet kommer att förbättra produktionsplaneringen
och göra det enklare att planera. Bättre koll genom flöden och mindre icke-värdeskapande tid genom arbetet med ordrar. De tycker de är bra att de kommer
kunna kolla takttider på ordrar, något som programmet räknar ut vilket möjliggör
att de kan se totaltider för ordrar i plocktid. Detta gör att planeringen på lagret
kommer bli lättare.
4.5

Kommunikation och samarbete

Kommunikationen mellan orderavdelning och lagret sker via telefon alternativt
mail. Något som lagerpersonalen ansåg var ineffektivt då de ibland inte hinner med
att kolla mailen på dagarna. Orderavdelningen såg inte det som ett problem, men
ansåg att kommunikation kunde vara bättre för att få ett effektivare informationsflöde och mindre missuppfattningar. Samarbete med order- och lageravdelningen
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kan även kopplas ihop med kommunikationen, då de är en separat byggnad är samarbetet och kommunikationen på samma plan. Samarbete som att packavdelningen redan har färdigpackade pallar till stora ordrar underlättar arbetet. Dock är inte dessa
plastade och fraktsäkrade när de hämtas och med den platsbrist som finns på lagret
är det även svårt att lagerföra dessa i väntan på hela leveransen. Lagerpersonalen anser att de har ett funktionerande system under omständigheterna. Däremot känner
de sig underbemannade i vissa situationer. De skulle gärna haft någon medarbetare
till. Under intervjuerna framkom det även att vid behov har orderavdelningen klivit
in och hjälp till med det fysiska lagerarbetet. Men fler arbetare ser lagerpersonalen
att de skulle kunna omorganisera lagret, skapa mer tydliga arbetsbeskrivningar per
anställd. Även förslag på ett rullande ansvarsschema uppkom under intervjuerna. Inköpsavdelningen är idag obemannad i väntan på att ny medarbetare skall börja i slutet på maj. Därför sköts inköp av råmaterial tillsammans med olika funktioner inom
organisationen. De har fasta orderpunkter och kvantiteter på vissa produkter. Något
de strävar efter inom inköp är att arbeta mot minbalanser för både inköpta varor och
färdiga varor.
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5 Analys
I följande kapitel besvaras studiens frågeställningar genom att analysera den empiriska datan och den studerade litteraturen som samlats under studiens gång.
5.1

Vilka faktorer och verktyg bidrar till en effektiv
lagerverksamhet?

De faktorer som framkommit under denna studie kan enligt oss delas upp i två olika
delar. Den första delen är faktorer som berör information och informationsdelning
och den andra delen handlar om hur själva arbetet systematiskt fungerar på lagret.
Faktorerna är främst framtagna baserat på de intervjuer och observationer som
gjorts i arbetet.

Information och informationsdelning.
Under arbetets gång har tillgången till den information som behövs inom olika delar
av en lagerverksamhet lyfts fram som den viktigaste delen för att kunna arbeta med
en effektivare lagerverksamhet. Information om exempelvis lagersaldon, orderkvantiteter och tillverkningsvolymer är enligt oss viktigt för att lagerverksamheten ska
fungera på ett effektivt sätt. Gu et al. (2007) nämner att de beslut som kan fattas
gällande olika delar inom en lagerverksamhet är beroende på den information som
finns att ta till sig, detta är något vi håller med om. För att kunna fatta beslut som
gynnar lagerverksamheten behöver tillräcklig information finnas. För att information
ska kunna komma fram krävs det ett välplanerat sätt att dela den information som
behövs, av denna anledning ser vi också informationsdelning som en viktig faktor för
att kunna arbeta effektivt. Lagerpersonalen i fallföretaget får exempelvis information
via mail och nämner i intervjun att de inte alltid finner att de har tid eller möjlighet
att kolla mailen. Vidare har det framkommit att lagerpersonalen inte har någon deltagare vid företagets dagliga morgonmöte, något vi anser kan riskera att vital information som delas vid dessa tillfällen inte når lagerpersonalen.

Systematiskt lagerarbete
De faktorer som enligt oss är av vikt som inte gäller information och informationsdelning handlar om hur arbetet inom en lagerverksamhet ska fungera på daglig basis.
Med den begränsade lagerytan som fallföretaget har att utnyttja anses lagerplacering
som en viktig faktor i arbetet för att effektivisera lagerverksamheten. Organisationen vill arbeta med flytande lager och i författarnas ögon anses det som ett bra alternativ för att utnyttja ytor till fullo. Fast placering kräver större ytor för att kunna
bibehålla lagerplatser till respektive artikel, medan den flytande placeringen kräver
mindre lageryta. Flytande lagerplacering kräver däremot ett IT-system som stöd för
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att bibehålla ordning och kontroll över lagret (Lumsden, 2012, s 487). Att just använda sig av flytande lager passar inte alla företag men vi anser att just lagerplacering
är en viktig faktor för att kunna effektivisera ett lager. Vidare kan en annan viktig
faktor lyftas fram, detta är enligt oss visualisering, att synliggöra det som faktiskt
sker i arbetet på lagret. Att synliggöra de flöden som finns samt synliggöra eventuella problem kan enligt oss bidra till att företaget kan arbeta mer effektivt i längden.
Verktyg som har ansetts vara relevanta i arbetet mot att effektivisera en lagerverksamhet är value stream mapping (VSM), genchi genbutsu, val av lagerplacering metoder och PDCA. Argument för dessa verktyg presenteras nedan:
VSM
Value stream mapping (VSM) visar alla aktiviteter inom en kedja eller funktion för
att identifiera icke-värdeskapande tid både inom material-, produkt- och informationsflöden (Dotoli et al., 2014). Detta gör verktyget till ett av de mest effektiva
inom lean enligt Abdulmalek och Rajgopal (2007) och Dharmapriya och Kulatunga
(2011). Att arbeta med att visualisera lagerverksamhetens arbete är något som enligt
oss kan hjälpa företaget att identifiera förbättringsområden och utvecklingsmöjligheter. Genom att använda sig av VSM kan företaget på ett enkelt och effektivt sätt
koordinera fram ett flöde genom in- och utleveranser samt orderplockning som är
anpassat utifrån de förutsättningar verksamheten har på lagret i form av ytor, artiklar
och arbetsbelastning för att optimera tider för bland annat orderplockning och lagerförflyttning. Detta tror vi kan ge företaget möjligheter till att strukturera om deras
lagerplaceringar för att reducera hämtningstider, körsträckor och öka flexibiliteten
på lagret. Att visualisera på ett sådant sätt kan bidra till att eliminera slöserier i form
av muda, slöserier som nämns av Bergman och Klefsjö (2012) samt Sutherland och
Bennet (2007). Att ta bort sådana slöserier kan enligt oss bidra till ett mer effektivt
lagerarbete.
PDCA
PDCA är ett verktyg som vi anser kan sammankopplas med VSM och genchi genbutsu för att förbättra och utveckla lagerverksamheten. Sokovic et al. (2010) och
Pariz et al. (2017) menar att PDCA är ett bra verktyg för att effektivisera och förbättra processer och arbetsmönster samt att arbeta med ständiga förbättringar inom
processer och arbetsmönster. Att arbeta med PDCA´s fyra steg tillsammans med
VSM och genchi genbutsu kan generera i ett effektivt, koordinerat och kontinuerligt
utvecklingsarbete inom lagerverksamheten. Genom att undersöka problem och brister från grunden med egna ögon och kompletterande flödeskartor, planera förbättringar, genomföra förbättringar och utvärdera dessa ger lagerverksamheten utrymme att testa olika perspektiv och lösningar på problem för att hitta det som genererar nytta för dem. Vid mindre lyckade förbättringar eller om förbättringar inte
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når önskad effekt anser vi att det då är aktuellt att börja från steg ett i PDCA-cykeln,
något som Rother (2013) menar ska göras om inte önskat resultat uppnås.

ERP-system.
Något som framkommit flertalet gånger under arbetet är vikten av ett väl fungerande och anpassat affärssystem (ERP-system) för att kontrollera material- och informationsflöden. Fallföretagets system som användes vid studiens start var inte särskilt kompatibla med lagerverksamhetens dagliga arbete i form av lagerförflyttningar, korrigering av saldon och returer. Med det nya affärssystemet som implementerades under studiens gång fanns funktioner som var mer skräddarsydda för
fallföretagets verksamhet vilket möjliggör enklare överblick över produktionsplanering, orderplanering samt en bättre lageröversikt vilket ska kunna hantera de bristande punkterna från förra systemet på ett enklare sätt. Dessa funktioner är något
som Lee et al. (2003) menar är fördelar med ett affärssystem och gör detta till ett
bra verktyg för att effektivisera en lagerverksamhet. Något som författarna även anser. Med bra kommunikation, informationsflöden och överblick i organisationens
funktioner kan lagerarbetet planeras på ett effektivt sätt som kan generera effektiviseringar såväl som en mer ekonomisk lagerverksamhet. Umble et al. (2002) menar
även att användning av ett system med en organisations samtliga funktioner integrerade med varandra förenklar kommunikation och informationsflöden som kan generera kostnadsreduceringar då icke-värdeskapande tid kan hanteras på ett bättre sätt.

Genchi genbutsu.
Att gå till källan av ett problem och lösa problemen baserad på fakta istället för
andrahandsinformation som Olhager (2013) och Dotoli et al. (2014) beskriver genchi genbutsu, är något som författarna anser är ett bra verktyg och ett bra angreppssätt för att lyfta brister, problem och utvecklingsmöjligheter inom lagerverksamheten. Under besöken på fallföretagets lager kan en klar bild över att just lagret är
en funktion som i stora drag sköter sig själva. Detta tror även författarna beror på att
lagret är lokaliserat utanför produktionsområdet vilket gör lagret mindre synligt för
övriga verksamheten. Användning av genchi genbutsu är något som involverar de
anställda samt ledningen till att samlas på lagret och undersöka problem och brister
för att sedan åtgärda dessa på ett grundligt sätt istället för provisoriskt. Detta kan visualisera problem samt möjliggöra att arbeta mot ständiga förbättringar och en utveckling av lagerverksamheten.
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5.2

Vilka hinder finns för en effektiv lagerhantering?

Effektiv lagerhantering har i denna studie definierats som att utnyttja de resurser
som finns i lagerverksamheten i form av utrymme, arbetskraft och tid för att utföra
de uppgifter som krävs i lagerfunktionens processer, inleverans, utleverans lagring
och orderplockning på ett så produktivt sätt som möjligt. Det vi funnit som riskerar
hindra en effektiv lagerhantering är ett bristfälligt arbete med en eller flera av de
faktorer som lyfts fram för att arbeta med effektiv lagerhantering. Det främsta hindret är i vår mening ett bristfälligt arbete med information och att dela med sig av
viktig information inom företaget. Det som anställda inte vet har de svårt att arbeta
med, vilket kan leda till att exempelvis de resurser som företaget har i form av utrymme inte kan användas på ett så bra sätt som möjligt då information om exempelvis pallplatser inte finns. Detta går i linje med vad Gu et al. (2007; 2010) nämner
om problem som ka uppstå för företag och hur lösningar kräver rätt information
(Tabell 4). Vidare anser vi att om en brist på visualisering av olika aspekter inom lagerfunktionen infinner sig riskerar arbetet att bli ineffektivt. Det finns en liknande
koppling att göra här enligt oss som också går ihop med att anställda inte kan arbeta
effektivt utan att de ser vad som behöver göras. Ohlager (2013) nämner genchi genbutsu och vikten av att gå till källan av ett problem för att lösa det baserat på fakta
istället för på andrahandsinformation. Om Förbättringar utförs baserat på andrahandsinformation riskerar detta hindra arbetet mot en effektiv lagerhantering. Detta
är något som vi anser är en stor risk för fallföretaget då ledningen sitter i en separat
byggnad från lagerbyggnaden vilket kan leda till att beslut om förbättringar som ska
göras riskerar att tas utan att vara på plats i lagerverksamheteten.
5.3

Vad kan hindra implementeringen av en modell för
effektivare lagerhantering inom textilindustrin?

Vid implementeringen av en modell för effektivare lagerhantering finns en del
aspekter som kan hindra en lyckad implementering:

Brist på motivation
Motivation speglar enligt Sörqvist (2004, s. 150-151) en medarbetares arbetsprestationer och berör till stor del individens drifter, önskemål och behov (Sörqvist,
2004, s. 150-151). Vidare nämner Kotter (1995) att motivation kan hindra ett förändringsarbete. Detta är något som vi anser är viktigt för att kunna implementera en
modell för effektivare lagerhantering. Med hjälp av att exempelvis skapa en känsla av
angelägenhet (Kotter, 1996), ta hänsyn till Maslow’s (1954, citerat av Sörqvist,
2004, s. 152) behovstrappa samt vid arbetet ha Hertzberg’s (1966, citerad av
Sörqvist, 2004, s. 151) tvåfaktorteori i åtanke kan eventuella hinder som beror på
motivationsbrist undvikas. Viktigt att notera är att ett heltäckande, allmänt sätt att
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motivera människor enligt Hallin och Karrbom-Gustavsson (2015) inte finns. Denna
uppfattning delar författarna av denna studie och vi menar att detta sätter ytterligare
krav på att, vid förändringsarbete ha en engagerad ledning och en bra och inflytelserik grupp som leder förändringsarbetet.

Känsla av sammanhang
En brist på en känsla av sammanhang kan hindra arbetet med att implementera en
modell för effektiv lagerhantering. Det Antonovsky (1987;1996) menar gällande att
saker ska vara meningsfulla, begripliga och hanterbara är något som en modell vid
implementeringsfasen bör ha i åtanke enligt oss. Att skapa begriplighet kan enligt oss
göras med hjälp av att skapa en känsla av angelägenhet (Kotter, 1996) det vill säga
att det arbete som ska göras visar sig behövas. Vidare kan begriplighet skapas med
hjälp av en välskapad vision och strategier för att arbeta mot dessa något som Kotter
(1995;1996) menar, att en brist på kan hindra ett förändringsarbete. För att skapa
hanterbarhet så bör eventuella hinder för arbete med förändringen försöka undanröjas samt att ha en bra grupp som leder förändringen. Detta två fel som Kotter
(1995;1996) nämner kan hindra arbete med förändring. En bra vision och en inflytelserik grupp som leder förändringsarbete är enligt oss viktigt för att kunna undvika
att förändringsarbetet stannar av eller helt.

Brist i ledningens engagemang
Ledningens engagemang är enligt oss en viktig faktor. Om detta fallerar riskerar hela
förändringsarbetet misslyckas. En ledning kan motivera medarbetare (KarrbomGustavsson, 2015). En ledning kan bidra med att skapa en känsla av sammanhang.
En ledning kan skapa en känsla av angelägenhet samt ge de resurser som krävs för att
förändringen ska kunna ske och planera in kortsiktiga vinster som sedan kan byggas
vidare på för att skapa ytterligare förändring. Något som är faktorer som Kotter
(1995;1996) nämner är fel som organisationer gör vid förändringsarbeten. En till
faktor ledningen kan bidra till är att skapa rätt kultur som ger förutsättningar till att
förändringar ska kunna ske. En brist på en förändringskultur är även detta ett fel
som Kotter (1995;1996) nämner organisationer kan råka ut för. Ledningen bör
också enligt oss vara observant till individers reaktioner till förändringar vid förändringsarbetet och upptäcka eventuella motstånd tidigt, något som Sörqvist (2004)
nämner. Motstånd till förändring kan ses som ett hinder till möjligheten att arbeta
med förändringen, ett av de åtta fel som nämns av Kotter (1995;1996). Författarna
håller även med det Vakola (2014) nämner, att ledningen inom en organisation bör
vara medvetna om att villigheten att delta i förändringsarbeten hör ihop med hur
nöjd en individ är med sitt arbete.
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5.4

Förslag på modell för effektivare lagerverksamhet

Modellen är utformad som en sjustegsmodell med underliggande faktorer som följer
varje steg (Figur 6). De underliggande faktorer som enligt oss är av vikt är genchi
genbutsu (Ohlager, 2013; Dotoli et al., 2014), en delaktig ledning som kan motivera personal och föra arbetet framåt (Kotter 1995;1996; Karrbom-Gustavsson,
2015) samt en fungerande informationsdelning med hjälp av exempelvis det ERPsystem som företaget använder sig av. Information är något som Gu et al. (2007)
nämner är viktigt för att kunna fatta de beslut som behöver fattas.

(Figur 6, sammanfattning av modell för effektivare lagerverksamhet)

De sju steg i modellen för ett effektivt lagerarbete är följande:

1. Analysera nuläget.
Det första steget innefattar att få en helhetsbild av nuläget på lagret. Kontrollera antalet varor som i snitt ligger i lager, lageromsättningshastighet och
antalet pallplatser. Ta hjälp av VSM för att utvärdera nuläget samt tid som
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skapar värde och tid som är icke-värdeskapande. Fastställ tid som inte är värdeskapande med hjälp av att kolla på slöserier som benämns Muda (Bergman
och Klefsjö, 2012; Sutherland och Bennett, 2007).

2. Fastställ och förmedla förändringsbehov.
I detta steg bör involverade medarbetare ges rätt verktyg för att acceptera
och förstå innebörden av förändringar i arbetet samt att behovet av förändring finns. För att göra detta bör en grupp som ska leda förändringarna sättas
ihop. Gruppen bör ha personal på ledningsnivå samt personal från berörda
områden som har en officiell eller inofficiell ledarroll inom sina respektive
områden. Gruppen i sin tur har som uppgift att inte bara leda arbetet utan
även se till att de anställda som berörs får sin röst hörd och kontrollera anställdas reaktioner till förändringar. Motstånd kommer med största sannolikhet uppstå men genom att se till anställdas individuella behov och åsikter kan
fler problem som missats tas omhand och personal kan motiveras. Genom
detta steg kan Begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet enligt KASAM
(Antonovsky, 1987) skapas.
3. Skapa långsiktiga mål som stämmer överens med företagets vision
För att skapa en förändringskultur som kan hanteras av samtliga inblandade
behövs det att förändringar stämmer överens med individens värderingar och
uppfattning på organisationen (Sörqvist, 2004, s. 150-151). Genom att skapa
långsiktiga mål för förändring kan medarbetare känna motivation för sin
egen personliga utveckling samt samspelet som ett lag. I detta steg är Hertzberg´s (1966, citerad av Sörqvist, 2004, s.152) motivationsfaktorer användningsbara för att skapa den motivation och vilka för medarbetare att arbeta
med förändring. Enligt författarna kan långsiktiga mål som kan liknas med
en vision för en specifik del av organisationen hjälpa till att motivera personal och peka på vilken riktning företaget vill arbeta.

4. Planera för förbättring
När avvikelser eller problem har tagits upp och en grupp för att leda förändringen har skapats kan förändringar införas. För detta rekommenderar vi
PDCA-cykler för en aspekt i taget används. När problem som ska hanteras
fastställts planeras åtgärder och förväntat utfall. Berörd personal bör vara
delaktig i detta. De planerade förbättringarna ska vara baserade på fakta och
genom att faktiskt vara på plats där förändringarna ska genomföras.
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5. Genomförande
Nästa steg i PDCA-cykeln innebär att genomföra den planerade förändringen. Det som utförs ska noggrant kontrolleras så det utförs enligt plan.

6. Utvärdering
Detta steg i modellen, även “check” steget i PDCA-cykeln, handlar om att
utvärdera de förändringar som har skapats och införts i föregående steg. Man
undersöker vad de åtgärder som implementeras gav för utfall i relation till
förväntningar (Rother, 2013). Når inte åtgärderna upp till kraven eller förväntningarna skall inte förändringsarbetet stanna där. Gör i dessa fall en ny
analys med VSM för att identifiera brister i det pågående förändringsarbetet
för att kunna skapa en förbättring som når de förväntningar man satt.

7. Bygg vidare med ytterligare förändring
Sista delen i PDCA-cykeln innebär att företaget, utifrån utvärderingen beslutar om att göra eventuella förändringar till en fast del i det dagliga arbetet eller om förändringscykeln ska börja om på nytt. Detta enligt det Rother
(2013) nämner att om att förbättringarna inte når målen för förväntningarna
så ska arbetet börja om på nytt. Om förbättringarna når upp till uppsatta förväntningar är det enligt oss viktigt att använda det momentum som kan uppstå vid lyckat förbättringsarbete för att gå tillbaka till en ny PDCA-cykel och
införa mer förbättringar. Detta för att undvika det fel Kotter (1995;1996)
nämner, att ta ut vinsten i förskott. Vid start av en ny PDCA-cykel ber det
enligt oss kontrolleras om eventuella gruppmedlemmar i gruppen som leder
förändringar ska bytas ut för att passa den nya förbättringen som det planeras
för.

5.5

Diskussion

Den modell som skapats visar på den riktning vi anser fallföretaget bör ta sitt arbete
med lagret. Något som vi vill belysa är det faktum att modellen inte är testad eller
presenterad för företaget vilket kan innebära att vissa aspekter som i författarnas
ögon ses som viktiga inte är viktiga för företaget eller att aspekter som framförts redan arbetas med effektivt inom företaget men att det inte framkommit vid intervju-
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erna eller observationerna. Då modellen som skapats har tagit hänsyn till såväl faktorer som främjar respektive hindrar arbetet med effektiv lagerhantering samt eventuella hinder för implementering av en modell anser vi däremot att modellen ger en
bra grund för att kunna arbeta mer effektivt än tidigare och modellen kan även
främja en organisationskultur som underlättar och skapar förutsättningar för förbättringar inom hela företaget. En viktig del för företaget som vi vill belysa är att förändringar som kan förbättra arbetet med lagret kan försämra vissa andra delar inom
företaget. Detta innebär att det är viktigt att ha en helhetssyn och inte försöka arbeta
med lagret som en separat del för företaget. Ett välfungerande utbyte av information
är något som vi anser kan underlätta detta faktum. Under observationerna och intervjuerna har det framkommit att fallföretaget har ett väldigt öppet företagsklimat.
Detta möjliggör enligt oss ett väldigt bra informationsbyte mellan de olika avdelningarna på företaget men även med dess kunder och leverantörer vilket gör att företaget kan vidareutveckla sina processer ytterligare och bli mer konkurrenskraftiga.
Gällande lagrets placering utanför resten av verksamheten anser vi att detta är något
som fallföretaget bör utvärdera. Detta är en punkt som majoriteten av de intervjuade anställda på företaget även ser skulle underlätta deras arbete. Enligt oss bör en
analys av kostnader för att flytta lagret till samma byggnad om möjligt, alternativt
investera i en ny byggnad där lagret och produktionen kan utformas efter företagets
specifika behov. Detta är en väldigt stor investering men att utvärdera vad företaget
kan tjäna i form av produktivitet och tillgänglighet till kunder bör enligt oss utvärderas.

Generaliserbarhet
Denna studie har enligt oss gett en utvecklad kunskap gällande faktorer och hinder
för effektivare lagerverksamhet. Detta kan användas av andra företag i liknande situation, exempelvis företag inom textilindustrin eller företag med lagerverksamhet utanför den resterande verksamheten. Faktorer som exempelvis vikten av en delaktig
ledning och hur ett effektivt informationsbyte kan underlätta arbetet kan även vara
av vikt för andra företag och organisationer inom andra industrier.

5.6

Källkritik

De källor som använts kommer främst från vetenskapliga artiklar och böcker inom
ämnen som logistik, kvalitet och ständiga förbättringar som vi anser är relevanta för
ämnet. Eventuell partiskhet från andra författare går däremot inte att utesluta. Vidare kan nämnas att en del källor angående exempelvis KASAM (Antonovsky
1987;1996) och Kotters (1995;1996) modell kan riskera att vara utdaterade. Dessa

44

källor anses av författarna fortfarande vara relevanta då de används även i ny forskning. De källor som används har kritiskt granskats för att undvika att orelevant eller
felaktig information används.
5.7

Miljö

I en studie utförd av Barber och Pellow (2006) framkommer att den energi som
krävs för att skapa det råmaterial som används vid tillverkande av produkter av
merinoull är 63 MJ/kg fiber och att den största delen av merinoullstilverkningens
utsläpp sker vid råmaterialsframställningen. En miljöaspekt som vi anser är viktigt i
denna studie är en form av slöseri, Muda. Onödiga transporter (Bergman & Klefsjö,
2012) Då fallföretaget i nuläget har sin lagerverksamhet i en separat byggnad och
transporterar material och färdiga varor via lastbil varje dag är detta inte bara ett slöseri av företagets tid utan det bidrar också till onödiga utsläpp av koldioxid.
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6 Slutsatser och bidrag
Syftet med denna studie har varit att skapa en modell för ett effektivare lagerarbete.
Den modell som skapats återges i figur 7. Modellen i studien har följande byggstenar
som stöd:
1. VSM
2. KASAM
3. PDCA
4. ERP-system och informationsdelning
5. Delaktig ledning
6. Genchi Genbutsu
7. Åtta fel som företag gör vid förändringsarbete.

Med hjälp av denna modell kan förutsättningar för ett effektivare lagerarbete skapas
och med implementeringen av denna modell kan fallföretaget samt andra företag
inom textilindustrin skapa ett effektivt lagerarbete.
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(Figur 7, Förslag till modell för effektivt lagerarbete)

Framtida studier
Framtida forskning inom detta område är förslagsvis att testa den skapade modellen
för att se hur den kan förbättras och vidare anpassas till företag. Detta kan göras med
hjälp av en fallstudie på ett eller fler företag. Vidare kan en multipel fallstudie utföras inom textilindustrin för att stärka vilka faktorer och verktyg som framkallar ett
effektivt lagerarbete. Att undersöka om de verktyg och faktorer som författarna tagit fram är relevanta inom andra industrier kan även vara aktuellt för framtida forskning.

47

Referenser
Abdulmalek, F. A., & Rajgopal, J. (2007). Analyzing the benefits of lean manufacturing and value stream mapping via simulation: A process sector case study. International Journal of Production Economics. 107(2007), 223-236.
Antonovsky, A. (1996) The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health promotion international 11(1), 11-18
Antonovsky, A. (1987) Hälsans mysterium. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. Upplaga 2.
Barber, A., & Pellow, G. (2006) LCA: New Zealand Merino Wool Total Energy
Use. Hämtad 2018-04-24, från http://www.proyectaryproducir.com.ar/public_html/Seminarios_Posgrado/Material_de_referencia/Lana%20%20LCA%20in%20NZ%20Barber%20Pellow.pdf
Biggam, J. (2008). Succeeding with Your Master´s Dissertation A step-by-step
handbook. Berkshire: McGraw-Hill Companies
Bryman, A., & Bell, E. (2015) Business research Methods. Oxford: Oxford University Press. Upplaga 4.
Christopher, M. (2016) Logistics and Supply Chain Management. Edinburgh: Pearson Education Limited
Dharmapriya, U.S.S., & Kulatunga, A.K. (2011). New Strategy for Warehouse Optimaization - Lean warehousing. Proc från 2011 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Kuala Lumpur, Malaysia, January 22
– 24.
Dotoli, N. E., Falagario, M., Costantino, N., & Turchiano, B. (2014). An integrated approach for warehouse analysis and optimization: A case study. Computers
in Industry. 70(2015). 56-69
Gillham, B. (2000). Case study research methods. London: Continuum
Gu, J., Goetschalckx, M., & McGinnis, L.F. (2007). Research on warehouse operation: A comprehensive review. European Journal of Operational Research. 177(1)
1-21.
Hallin, A. & Karrbom-Gustavsson, T. (2015). Projektledning. Stockholm: Liber
Hansson, K., & Olsson, M. (2001) Känsla av sammanhang - ett mänskligt strävande.
Nordisk Psykologi 53(3) 238-255. DOI: 10.1080/00291463.2001.11863999
Kotter, J.P. (1995) Leading Change: Why Transformation Efforts Fail. Harvard
Business Review. March-April 1995 59-67
48

Kotter, J.P. (1996) Leading Change. Boston: Harvard Business School Press
Lee, J., Siau, K., & Hong, S. (2003). Enterprise integration with ERP and EAI.
Communications of the ACM, 46(2), 54-60. doi: 10.1145/606272.606273.
Lumsden, K. (2012). Logistikens grunder. Lund: Studentlitteratur AB.
Olhager, J. (2013). Produktionsekonomi Principer och metoder för utformning,
styrning och utveckling av industriell produktion. Lund: Studentlitteratur AB. Upplaga 2.
Olsson, H., & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen Kvalitativa och kvantitativa
perspektiv. Stockholm: Liber AB. Upplaga 2.
Oskarsson, B., Aronsson, H., & Ekdahl, B. (2013). Modern Logistik - för ökad lönsamhet. Stockholm: Liber AB. Upplaga 4.
Pariz, M. C., Cotrim, S. L., Leal, G. C. L., Barbosa, D. H., & Galdamez, E. V. C.
(2017). Work routine management in operational units of an agro-industrial cooperative. Independent Journal of management & production, 8(4), 1414-1429. doi:
10.14807/ijmp.v8i4.646
Rother, M. (2013). Toyota Kata. Stockholm: Liber AB
Shafi, M. (2014) Management of Inventories in Textile Industry: A Cross Country
Research Review. Singaporean Journal of Business Economics and Management
Studies 2:7 45-59.
Sokovic, M., Pavletic, D., & Pipan, K. (2010). Quality Improvement Methodologies - PDCA Cycle, RADAR Matrix, DMAIC and DFSS. Journal of Achievements in
Materials and Manufacturing Engineering, 43(1), 476-478.
Speh, T.W. (2009). Understanding warehouse cost and risks. Warehousing Forum,
24(7)
Storhagen, N.G. (2011) Logistik - Grunder och möjligheter. Malmö: Liber AB. Upplaga 4.
Sutherland, J., & Bennett, B. (2007) The Seven Deadly Wastes of Logistics: Applying Toyota Production System Principles to Create Logistics Value. White Paper #0701, Center for Value Chain Research, Lehigh University, August 2008.
Sörqvist, L. (2004). Ständiga förbättringar. Lund: Studentlitteratur AB
Umble, E.J., Haft, R.R., & Umble, M.M. (2002). Enterprise resource planning:
Implementation procedures and critical success factors. European Journal of Operational Research, 146(2003), 241-257.

49

Vakola, M. (2014) What’s in there for me? Individual readiness to change and the
perceived impact of organizational change. Leadership & Organization Development
Journal. 35(3) 195-209
Xianglian, C., & Hua, L. (2013). Research on e-commerce logistics system informationization in Chain. Elsevier Ltd, 96, 838-843.
doi:10.1016/j.sbspro.2013.08.095
Yin, R.K. (2003). Case study research design and methods, 3;ed. Thousand Oaks:
Sage Publications
Yin, R.K (2014). Case study research design and methods. Thousand Oaks: Sage
Publications. Upplaga 5.

50

Bilaga 1

A1

Bilaga 2

B1

Bilaga 3

C1

Bilaga 4
Skiss av lagerlayout

C2

