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Sammanfattning: 

Examensarbete i supply chain management för civilekonomprogrammet, 30 hp  

Titel: Digitalisering av plockprocess - En fallstudie på Bilvårdsgrossisten 

Författare: Viktor Lindestam, Hampus Rosvall 

Handledare: Hana Hulthén  

Examinator: Helena Forslund 

Bakgrund: Enligt Richards (2014) har digitalisering förvandlat plockprocessen och förbättrat 

noggrannhet och produktivitet signifikant. Bilvårdsgrossisten upplever att deras plockprocess fungerar 

relativt bra men att det finns vissa brister som kan lösas av digitalisering. De är därför benägna att 

effektivisera den med hjälp av mer digitaliserade lösningar och de vill även veta vad som krävs vid en 

implementering.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka företagets plockprocess hur det ser ut idag för att sedan 

identifiera brister och problem. Baserat på dessa brister syftar arbetet på att diskutera alternativ som 

finns som kan förbättra denna process genom digitalisering. Detta för att stödja valet av digitalisering 

för fallföretaget och andra företag i en liknande situation. Vidare är syftet också att undersöka hur dessa 

lösningar kan implementeras och att ta fram kriterier som krävs för implementering samt förbereda för 

eventuella problem eller utmaningar. 

Metod: Studiens metod är av kvalitativ karaktär och för att besvara studiens frågeställningar har 

författarna använt sig av en fallstudie på Bilvårdsgrossisten. Det har också skett en jämförande studie 

med ett företag inom koncernen som i studien benämns Koncernbolaget. Empiri har samlats in genom 

semi-strukturerade intervjuer och observationer.  

Slutsats: I Bilvårdsgrossistens plockprocess har följande brister identifierats: fel i sorteringen av 

plocklistor, felplock, att lagerplatser inte påfyllts när plockare ska hämta artiklar, att plock av mindre 

artiklar går långsamt, att plock görs separat för varje kundorder och att produktiviteten är relativt låg. I 

frågeställning två har lösningar inom digitalisering analyserats och sammanställts i en tabell där de 

kopplas ihop med de identifierade bristerna på Bilvårdsgrossisten. Sammanfattningsvis kan mycket av 

de brister som identifierats kopplas ihop med alla de digitaliserade lösningar som presenterats och att 

användandet av WMS är en stor faktor på lösningarna. Slutligen har frågeställning tre visat att vid 

implementering av nya lösningar kan Bilvårdsgrossisten förvänta sig visst motstånd från anställda, det 

kommer krävas finansiell och tidsmässig investering. Det kommer att krävas strategi, planering, ledning 

av förändring samt systemstöd. Avslutningsvis kommer ledningen spela stor roll för att implementering 

ska lyckas. Det kommer att påverka dagligt arbete negativt. 

Nyckelord: Digitalisering, automatisering, plockprocess, implementering, brister, kriterier, krav,  
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Abstract:  

Thesis of supply chain management for civilekonomprogrammet, 30 hp 

Title: Digitalisering av plockprocess - En fallstudie på Bilvårdsgrossisten 

Authors: Viktor Lindestam, Hampus Rosvall 

Supervisor: Hana Hulthén 

Examiner: Helena Forslund  

Background: According to Richards (2014) digitalization has transformed the order picking process 

and improved accuracy as well as productivity significantly. The company Bilvårdsgrossisten considers 

their order picking process to be working fairly well but it has some flaws that can be solved by 

digitalization. They are therefore interested in making the process more efficient through through 

digitalized solutions and they also want information on what is required to implement these solutions.  

Purpose: The purpose of this paper is to investigate the company's picking process how it looks today 

to identify flaws and problems. Based on these flaws, the work aims at discussing options that can 

improve this process through digitization. This, in support of the choice of digitization for the case 

company and other companies in a similar situation. Furthermore, the purpose is also to investigate how 

these solutions can be implemented and to develop criteria that are required for implementation and to 

prepare for any problems or challenges. 

Method: The method of study is of a qualitative nature and, in order to answer the study's questions, 

the authors have used a case study at Bilvårdsgrossisten. There has also been a comparative study with 

a company within the concern, which in the study is called Koncernbolaget. Empirics has been collected 

through semi-structured interviews and observations. 

Conclusion: In the studied company´s picking process, the following flaws have been identified: errors 

in the sorting of picklists, picking errors, empty stock when pickers are about to pick up articles, picking 

up smaller items slowly, picking separately for each customer order, and low productivity. In question 

two, solutions in digitization have been analyzed and compiled in a table where they are linked to the 

identified flaws of Bilvårdsgrossisten. In summary, many of the identified flaws can be linked to all the 

digitized solutions presented and that the use of WMS is a major factor in the solutions. Finally, question 

three has shown that when implementing new solutions, Bilvårdsgrossisten can expect some resistance 

from employees, financial and time-related investment will be required. It will require strategy, 

planning, leadership of change as well as system support. In conclusion, the management will play a 

major role in ensuring that implementation is successful. It will adversely affect daily work. 

Keywords: Digitalization, automation, order picking process, implementationen, flaws, criterias, 

requirements 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet kommer först en beskrivning av företaget i sin helhet och kort om den 

process som undersöks i uppsatsen. Vidare beskrivs en bakgrund till de ämnen som berörs 

för att skapa förståelse för läsaren samt att förklara nyckelbegrepp. Detta följs av en 

problemdiskussion som förklarar företagets och lagrets nuläge. Slutligen presenteras de 

frågeställningar som tagits fram samt syftet med uppsatsen.  

 

1.1 Företagsbeskrivning 

Företaget denna fallstudie behandlar har valt att vara anonymt och kommer härmed att refereras 

till som ‘Bilvårdsgrossisten’. Företaget grundades redan på 1800-talet men det var på 1980-

talet det slogs samman med ett metallindustribolag som bildade dagens företag. 

Bilvårdsgrossisten ingår i en större koncern under ett supportbolag som ansvarar för sortiment, 

inköp och logistik till flera bolag i koncernen. I samband med förvärvningen flyttade även 

andra företag i koncernen sina lagervolymer inom bilvård och biltillbehör till företagets lager. 

Under de senaste tio åren har fallföretaget genomgått en marknadsanpassning och ett skift i 

strategi för att minska dess storlek samt öka fokusen på kärnkompetens inom konsumentartiklar 

för bilägare och dagligvaruhandel (Bilvårdsgrossisten.com, 2017). 

 

Bilvårdsgrossisten har sitt kontor och lager i Småland där de varit stationerade sedan det 

grundades och producerar både egna produkter samt agerar grossist för flera ledande 

varumärken på marknaden. Under 2016 omsattes över 440 miljoner kronor enligt Allabolag 

(2017) och samtliga av företagets 16 kontorsanställda är på något sätt involverade i inköp eller 

försäljning. I nuläget är organisationen liten och flexibel med ett starkt fokus på kunskap om 

produkterna, leveranssystem och exponeringsmetoder. Företaget strävar alltid efter att kunna 

erbjuda butiksägarna rätt produkter vid rätt tidpunkt. Ett av företagets huvudsakliga mål är att 

kunna förmedla deras produktkunskap vidare till kunderna och på så sätt optimera deras resultat 

(Ekonomichef och affärsutvecklare, 180119).  

 

I årsskiftet 2017/2018 valde Bilvårdsgrossisten att ta tillbaka hanteringen av deras lager som 

tidigare varit outsourcat till ett logistikföretag. Lagerverksamheten består av 20 stycken 

anställda utöver de som arbetar på kontoret och samtliga var tidigare anställda av 

logistikföretaget. Deras vision med att överta lagerverksamheten, som en gång var deras egen, 
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är att effektivisera processer och utveckla digitaliseringen. Detta betyder att företaget behöver 

mer information om hur ett modernt och digitaliserat lager ser ut i dag för att se vilka lösningar 

och möjligheter som finns. Fokuset på digitalisering och modern lagring betyder också att 

företaget vill veta mer om hur de kan implementera lösningar och vad som kan användas för 

att förbättra nuläget (Ekonomichef och affärsutvecklare, 180119). 

 

1.2 Bakgrund 

Lagring och lagerhållning är en kritisk aspekt av moderna försörjningskedjor. Lagret är 

involverat i andra funktioner som inköp, produktion och distribution och i många företag är det 

början och slutet på det interna materialflödet. Bland logistik är lager och lagerhållning en av 

de huvudsakliga kostnaderna som kan stå för upp till hälften av alla logistikrelaterade 

kostnader. Funktioner i lagring består av varuintag, plock, packning och utskick där plocket är 

den största delen av hanteringsarbetet. Plockprocessen är den delen av lagerarbetet då artiklar 

hämtas från sina lagerplatser baserat på kundorder. Processen när artiklar plockas enligt 

kundens order och slutar när alla artiklarna i ordern har placerats hos packningsavdelningen. 

Plock uppskattas stå för upp till 55% av hanteringskostnaden i många lager och den funktion 

som kräver mest tid, utrustning och personal (De Koster et al, 2007). En ineffektiv plockprocess 

kan leda till dålig service och höga kostnader för lagret vilket i sin tur negativt påverkar hela 

värdekedjan (Richards, 2014, Rushton et al, 2014, De Koster et al, 2007).  

 

Företag påverkas av sin omvärld och måste kunna anpassa sig till förändringar för att fortsätta 

vara relevanta och konkurrenskraftiga. Omvärlden ändras konstant på flera olika sätt och en av 

de aspekter som ser mest förändring och utveckling är teknologi. Utvecklingen drivs av att 

omvärlden ställer krav på kortare produktutvecklingstider, ökad kundanpassning, ökad 

flexibilitet, snabbare beslutsfattande och mer effektiv användning av resurser. Utvecklingen 

präglas av ökande automatisering, digitalisering och sammankoppling vilket påverkar alla delar 

av värdekedjan från produktion till distribution (Lasi et al, 2014, Lee et al, 2017).  

 

Utvecklingen mot mer avancerad och bättre teknologi tillsammans med att företag söker efter 

metoder för att förbättra och effektivisera processer har resulterat i digitalisering. Digitalisering 

refererar till användningen av digitaliserad teknologi för att lösa existerande problem. Inom 

plockprocessen involverar detta ofta lösningar som används för att minska manuellt arbete. 

Automatisering refererar till självständig drift av ett tekniskt system, oberoende av mänsklig 
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påverkan eller styrning. Automatisering kan också ses som en övergång då en aktivitet som 

tidigare utfördes av en människa istället utförs av en maskin (Hompel och Schmidt, 2006, Nof, 

2009). Den ursprungliga innebörden av digitalisering är enligt Cöster och Westelius (2016) 

möjligheten att kunna göra något datorläsbart alltså att överföra information till en dator. 

Begreppet används som ett övergripande uttryck för att beskriva de större teknologiska 

förändringarna som förekommer i samhället (Cöster och Westelius, 2016, Collin et. al, 2015). 

 

Digitalisering används huvudsakligen för att effektivisera och förbättra företag och dess 

verksamheter. För plockprocessen innebär effektivitet att produkter plockas inom den kortaste 

möjliga tiden med lägsta möjliga resursanvändning. Det är också viktigt att rätt produkt plockas 

samt att produkter hanteras på rätt sätt utan skada för plockaren eller varan. Digitalisering kan 

användas för att förbättra dessa aspekter av effektivitet. System med större fokus på 

automatisering kräver mindre personal vilket är ett sätt att minska resursanvändning. Även om 

personal utför en viss del manuellt arbete är det också möjligt att exempelvis skapa effektiva 

plockrutter och bättre lagerplacering. Det går också att göra processen mer tidseffektiv genom 

att automatisera tidskrävande arbete som orderhantering eller registrering av vilka produkter 

som plockas. Felplock kan minskas genom metoder som visar plockaren var produkten som 

ska plockas finns och system som skanning kan också användas för att säkerställa att rätt 

produkt plockas. Dessa är några av de huvudsakliga områdena som digitalisering används inom 

för att förbättra plockprocessen (Hompel och Schmidt, 2006, Richards, 2014). 

 

Enligt Richards (2014) har digitalisering förvandlat plockprocessen och förbättrat noggrannhet 

och produktivitet signifikant. Användandet av automatisk identifiering i form av streckkoder, 

Qr koder samt radio frequency identification (RFID) eller digitalisering inriktad på 

plockprocessen i form av röststyrd teknik även kallad pick-by-voice, pick-by-light och 

automatiskt plock har inte bara visat sig förbättra plockprocessen utan ger också en tillräcklig 

avkastning på investeringen. Utöver denna digitalisering som kan anses relativt nya finns det 

också äldre alternativ som använts under en längre tid inom plockprocesser. Att använda 

truckdatorer där plockaren har möjligheten att konfirmera plockade artiklar digitalt istället för 

på ett papper är ett exempel på en sådan teknisk lösning (Richards, 2014). 

 

När ett företag väljer att förbättra plockprocessen genom digitalisering krävs också 

implementering och verkställande av förändringarna. Implementering av digitaliserade 
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lösningar är i många företag en stor utmaning då det ofta är komplexa och stora projekt som 

kräver mycket investeringar av både tid och pengar. På grund av att implementering är ett stort 

projekt tar det ofta lång tid och bra planering krävs för lyckad implementering. Under 

implementeringen störs också det dagliga arbetet och i många företag minskar servicenivån på 

kort sikt och förbättringen sker istället på lång sikt. Andra aspekter som kan bidra till en bättre 

implementering är att ha bra förståelse för situationen innan förändringen genom både 

förståelse för processer och mätetal som förenklar utvärderingen av förändringen och dess 

påverkan (Baker och Halim, 2007, Richards, 2014). Många företag rapporterar också 

svårigheter med att modernisera då 58% menar att implementering och användning av ny 

teknologi är en av deras största utmaningar samtidigt som 44% även ser svårigheter med att 

arbeta med föråldrad teknologi som en stor utmaning. Samma undersökning visar också att 

43% anser föråldrad teknologi som en av deras huvudsakliga hinder för att implementera nytt 

och förbättra verksamheten (Peerless Research Group, 2015).  

 

1.3 Problemdiskussion 

1.3.1 Brister i företagets plockprocess 

Bilvårdsgrossisten har som tidigare diskuterats tagit över sin egen lagerverksamhet efter att 

tidigare outsourcat. Lagret moderniserades på slutet av 90-talet i samband med nybyggnad av 

ett säkerhetslager. Detta var till början ett mycket modernt lager för sin tid men sedan dess har 

endast mindre förändringar och förbättringar skett och företaget har inte gjort några större 

investeringar eller genomgått något mer omfattande moderniseringsarbete under de senaste 20 

åren. När lagret outsourcades tog logistikföretaget över driften av lagret vilket inkluderade att 

lagerpersonal och arbetssätt togs över. Under perioden då lagret var outsourcat gjordes få 

förändringar och fokuset var istället på det dagliga arbetet. Nu när lagret återigen drivs av 

företaget själva står de inför en utmaning kring att effektivisera och förbättra 

lagerverksamheten. Den huvudsakliga aspekt som företaget vill utforska är hur digitalisering 

kan användas för att förbättra nuläget (Ekonomichef och affärsutvecklare, 180119).  

 

Hela lagret har förbättringsmöjligheter och potential för att moderniseras men för att undvika 

ett för brett fokus valdes plockprocessen ut som den del av lagret som ska undersökas. Som 

tidigare visats är plockprocessen den delen av lagret som kräver mest tid, arbete och resurser 

och det är även delen där en effektivisering skulle ha mest påverkan vilket gör att den är i fokus. 

Lagret är i dagsläget föråldrat på grund av att så lite har skett under de senaste åren. Det finns 
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många områden som kan förbättras och företaget behöver komma fram till vad som ska göras 

för att förbättra plockprocessen. Först och främst måste företaget förstå sitt nuläge för att kunna 

veta var fokuset bör ligga för förbättringar och var investeringar i effektivisering kommer att 

göra mest nytta (Ekonomichef och affärsutvecklare, 180119).  

 

Inom litteratur har förbättringar för plockprocessen ett stort fokus på lagerplanering och 

artikelplacering. Detta är på grund av tiden som krävs för ett plock är huvudsakligen restiden 

som krävs för att plockaren ska komma till artikelns plats. Därmed är den största faktorn i att 

minska tiden som krävs per plock att minimera restiden vilket huvudsakligen görs genom att 

säkerställa att artiklar som plockas oftast är lättillgängliga. Liknande aspekter som plockrutter 

och plocksekvens är också områden där forskning lägger mycket fokus. (De koster et al, 2007, 

Gu et al, 2007). Mätning och mätetal är också aspekter som flera författare argumenterar för 

som metoder för att hitta möjliga problem och förbättringsmöjligheter. Inom plockprocessen 

är det huvudsakligen produktivitetsmätetal som antal plock per plockare och timme eller 

genomsnittlig plocktid som är i fokus men mätningar av plocksäkerhet eller felplock är också 

viktiga för att hitta problem (Richards, 2014, Rushton et al, 2014). De koster et al (2007) och 

Gu et al (2007) diskuterar också att forskningen inom området inte är balanserad och att 

problem inom aspekter som plockrutter och artikelplacering får majoriteten av fokuset. Dessa 

artiklar diskuterar också att mycket forskning inte är direkt relaterat till den praktiska 

verkligheten samt att det som är mer praktiskt inriktat är mycket fokuserat på individuella fall 

och saknar mer generella lösningar som kan appliceras i andra miljöer.  

 

I nuläget använder företagets lager digitalisering och automatisering i mycket liten grad. 

Utrustning som truckar används men truckarna har inte datorer och är inte kopplade till lagrets 

WMS (warehouse management systems) vilket gör att plock måste göras baserade på utskrivna 

listor. Bortsett från utrustningen som används för att flytta större eller tyngre artiklar eller pallar 

använder lagret manuellt arbete. För plock av mindre artiklar och processer som packning 

används ingen automatisering överhuvudtaget och detta arbete utförs manuellt. Lagret 

använder ett WMS för aspekter som lagerplacering och att registrera information om artiklarna 

i lagret. Plockprocessen involverar WMS genom att det är systemet som skapar plocklistor och 

där plocket registreras när det är färdigt för packning och utskick. Företaget försökte tidigare 

att implementera mer digitalisering i plockprocessen genom skanning men gav till slut upp på 

projektet (Ekonomichef och affärsutvecklare, 180119). 
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På grund av att lagret inte förändrats i takt med omvärlden och till stor del använder manuellt 

arbete anser företaget att det troligtvis finns flera delar av plockprocessen som kan förbättras 

och effektiviseras, huvudsakligen med hjälp av digitalisering. För att veta vad som kan 

förbättras behövs mer information om problemen och bristerna som finns i plockprocessen. 

Detta leder till en frågeställning med målet att belysa nulägets brister som sedan kan användas 

som underlag för förbättringsarbete och implementering av nya lösningar.  

 

Fråga 1: Vilka brister finns i Bilvårdsgrossistens plockprocess i nuläget?  

 

1.3.2 Digitalisering för en plockprocess 

Efter att plockprocessens problem och brister har tagits fram behöver Bilvårdsgrossisten veta 

mer om vad som kan göras för att förbättra och effektivisera processen. Som tidigare 

diskuterats använder företaget huvudsakligen manuellt arbete i lagret och i plockprocessen. 

Företaget vill utveckla mer digitalisering för att kunna förbättra effektiviteten i lagret men 

också för att kunna arbeta med de brister och problem som finns idag och som föregående 

frågan syftar på att identifiera. För att kunna förbättra plockprocessen idag krävs det 

information om de olika alternativ som finns (Ekonomichef och affärsutvecklare, 180119). 

 

Det finns många olika sätt att förbättra plockprocessen genom digitalisering, speciellt i detta 

företagets fall. På grund av att de inte genomgått några större förändringar i lagerhanteringen 

eller plockprocessen under en längre tid finns både nyare och äldre metoder som kan användas. 

Även mycket grundläggande förändringar som att utöka användandet av WMS och att gå ifrån 

pappersarbete mot ökad datoranvändning är möjligheter som skulle kunna användas för att 

effektivisera och förbättra processen. Bilvårdsgrossisten skulle också kunna inrikta sig mot en 

större förändring då det är möjligt att automatisera processen i mycket större grad genom 

exempelvis skanningsteknologier eller mer eller mindre avancerade orderplocksystem.  

 

Enligt Richards (2014) kan digitalisering inom plockprocess både förbättra produktivitet och 

minska felplock och det händer ofta att olika lösningar kombineras för att uppnå så hög 

plocksäkerhet och effektivitet som möjligt. Ofta beror valet av vilken teknisk lösning ett företag 

ska implementera på kostnaden och tillgängligheten. Även Baker och Halim (2007) förklarar 

vikten i kostnad och tillgänglighet. Alla företag är inte i behov av de senaste och mest 
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utvecklade teknikerna och kan på så sätt välja en lösning som passar bäst för just deras 

plockprocess. Flera författare diskuterar också vikten av att välja rätt teknisk lösning som 

passar för företagets unika situation. Många företag som inte upplever förväntade förbättringar 

och fördelar med lösningarna menar att de har valt fel lösning eller ett mindre passande 

alternativ. Att göra en process snabbare och mer effektiv ger inte nödvändigtvis bättre 

prestanda om det inte är rätt process eller en process som inte tillför värde. Företag måste både 

kunna välja rätt lösning och fokusera på rätt process för att se en förbättring av digitalisering 

(Cox, 2015, Patterson et al, 2003, Richards, 2014).  

 

För att stödja valet av rätt lösning för en plockprocess finns litteratur och tidigare utförda 

studier som är inriktade på att visa fördelar och nackdelar med olika system eller att se vilken 

lösning som passar i vilken situation. Litteraturen är däremot till viss del begränsad av att de 

ofta har ett specifikt fokus på en kategori av lösningar. Ett exempel på detta är att det finns en 

mängd artiklar och böcker som diskuterar hur företag kan välja mjukvara och datorsystem 

generellt men också specifikt hur företag kan välja WMS. Sahay och Gupta (2003), Soni och 

Kodali (2010) samt Cortes et al (2012) är exempel på framtagna kriterier för val av mjukvara 

inom logistik och försörjningskedjor samtidigt som bland annat Emmett (2005), Obal (2007) 

och Richards (2014) diskuterar hur ett företag bör välja ett WMS.  På samma sätt finns det 

också litteratur som hanterar andra specifika val då bland annat Hassan et al (2015) diskuterar 

vad som påverkar företags val av skanningsystem och identifieringsteknologi vilket även 

berördes av Sarac et al (2010), Laosirihongthong et al (2013) samt Pfahl och Moxham (2014). 

Ett annat ämne där det finns viss litteratur är val av mer automatiserade system som 

huvudsakligen diskuteras av Döllinger och Larsson (2016) men även till viss del av Dallari et 

al (2009) och Marchet et al (2015).  

 

Det som behövs i fallföretaget och företag i samma situation samt till viss del saknas i 

litteraturen är ett helhetsperspektiv som kan stödja ett företags val av digitalisering för 

plockprocessen när flera alternativ och flera olika kategorier kan övervägas. Fallföretaget har 

genomgått få förändringar i plockprocessen under en längre tid och har därför många alternativ 

att välja mellan. Det handlar inte bara om att välja en skanning eller identifieringsteknologi 

eller ett automatiserat system och företaget måste istället överväga alla de digitaliserade 

lösningar som finns tillgängliga. Både mer eller mindre avancerade lösningar kan användas 

och de olika valen påverkar också varandra då exempelvis ett mer automatiserat system måste 
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stödjas av ett WMS med rätt funktioner samtidigt som ett orderplocksystem kan behöva 

kombineras med skanning. Mycket av litteraturen som stödjer valet av ett plocksystem 

fokuserar också på aspekter som volym och hur mycket som plockas dagligen för att göra ett 

val. Detta är ett relevant kriterium men inte det enda som bör vara del av beslutet och få studier 

kopplar specifika problem och brister med lösningar som kan användas för att hantera ett 

problem. Det kan också vara värdefullt för företag som upptäcker problem i sin plockprocess 

att veta vilken grad av digitalisering som passar för den situationen.  

 

Effektivisering inom plockprocessen kan som tidigare nämnts introduceras i flera olika former 

och med målet att förbättra olika delar av processen. Baserat på de problem och brister som 

kommer fram från den föregående frågeställningen kan en metod väljas som inriktar sig mot 

områden av plockprocessen som har störst behov av förbättring. Att välja ett system eller en 

metod kräver både en bra bild av nuläget och en bra förståelse för möjligheter och alternativ. 

Detta leder till en frågeställning inriktad på att diskutera fallföretagets och andra företag med 

liknande plockprocessers olika alternativ inom automatisering och digitalisering samt att 

baserat på detta och tidigare frågeställningens resultat rekommendera passande lösningar för 

företaget och andra företag i samma situation.  

 

Fråga 2: Vilka digitaliserade lösningar kan användas för att åtgärda de identifierade bristerna i 

ett företags plockprocess? 

 

1.3.3 Implementering av digitaliserade lösningar i en plockprocess 

När det finns bättre förståelse för företagets plockprocess och vad som kan göras för att 

förbättra den så behöver företaget också förståelse för implementeringen av förbättringarna. 

Som tidigare visats är implementering av ny teknologi en stor utmaning för många företag 

vilket också visats genom litteratur och forskning som tar upp flera anledningar till att 

implementering är svårt och kräver mycket kunskap och förberedelse (Baker och Halim, 2007, 

Cox, 2015). Implementering är en mycket tidskrävande process vilket innebär att planering är 

viktigt för att effektivt använda tiden som dedikerats till implementering och undvika 

förseningar. Att det dagliga arbetet påverkas negativt under implementeringsfasen gör också 

att bra förberedelse krävs för företaget. Digitalisering innebär också stora finansiella 

investeringar i många fall och för flera lösningar finns det en hög kostnad på kort sikt som 

minskar kostnader på lång sikt. Digitalisering kan också innebära stora fördelar men för de 
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företag som inte upplever förväntade förbättringar kan det ofta förklaras av en misslyckad 

implementering eller att företaget har valt fel lösning för sin situation (Baker och Halim, 2007, 

Cox, 2015, Marchet et al, 2015, Patterson et al, 2003). Cox (2015) menar att många företag 

upplever svårigheter i sin implementering av digitaliserade lösningar men att det trots detta 

finns lite forskning på området och att tydliga riktlinjer för en lyckad implementering saknas. 

 

Många företag upplever att föråldrad teknologi är en stor utmaning både för det dagliga arbetet 

och för att implementera nytt. Bilvårdsgrossistens lager och plockprocess har inte genomgått 

några större förändringar eller förbättringar under en längre tid vilket utgör en ytterligare 

utmaning för förändringen som kommer att krävas i framtiden.  För företag som inte 

kontinuerligt uppdaterar sina processer är det ofta svårare att utveckla det som redan finns på 

plats och det kan krävas att implementering av någonting nytt innebär att arbetet måste göras 

från grunden. Implementeringsarbete är redan ett stort projekt för företag som kontinuerligt 

arbetar med förbättring och det kommer därför bli ännu större för Bilvårdsgrossisten på grund 

av att så lite har förändrats under en längre tid. Detta kombinerat med implementeringens krav 

på en väl utförd planering kan betyda att det kommer att krävas steg på vägen och delmål innan 

slutmålet nås (Ekonomichef och affärsutvecklare, 180119).  

 

Det krävs information om hur implementeringen kan se ut samt vad som krävs på vägen, 

speciellt för ett lager och en plockprocess som varit oförändrad under en längre tid. 

Bilvårdsgrossisten anser själva att det troligtvis inte är möjligt att gå direkt från nuläget till det 

mest moderna alternativet och att det finns delmål på vägen och andra aspekter som måste 

finnas som grund innan en fungerande lösning kan nås. Dessutom ses det som fördelaktigt att 

ha en uppfattning om problem och utmaningar som kan uppstå i samband med implementering 

i förebyggande syfte. Detta resulterar i en frågeställning med fokus på fallföretagets 

implementering av föreslagna lösningar samt att komma fram till vad som krävs på vägen till 

implementeringen.  

 

Fråga 3: Vad krävs för att implementera de diskuterade lösningarna och vilka utmaningar kan 

uppstå i samband med Bilvårdsgrossistens implementering? 
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1.4 Frågeställningar 

 

Vilka brister finns i Bilvårdsgrossistens plockprocess i nuläget?  

 

Vilka digitaliserade lösningar kan användas för att åtgärda de identifierade bristerna i ett 

företags plockprocess? 

 

Vad krävs för att implementera de diskuterade lösningarna och vilka utmaningar kan uppstå i 

samband med Bilvårdsgrossistens implementering? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka företagets plockprocess hur det ser ut idag för att sedan 

identifiera brister och problem. Baserat på dessa brister syftar arbetet på att diskutera alternativ 

som finns som kan förbättra denna process genom digitalisering. Detta för att stödja valet av 

digitalisering för fallföretaget och andra företag i en liknande situation. Vidare är syftet också 

att undersöka hur dessa lösningar kan implementeras och att ta fram kriterier som krävs för 

implementering samt förbereda för eventuella problem eller utmaningar. 
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1.6 Disposition 

 

Figur 1, Studiens planerade disposition 

 

Figur 1 visar hur studiens planerade disposition ser ut. Figuren beskriver hur studiens författare 

har valt att gå tillväga med strukturen för studien för att läsare på ett överskådligt sätt läsa vad 

studiens olika kapitel innehåller.  
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2 Metod 

I metodkapitlet beskrivs varje metoddel teoretiskt för att få en förståelse för vad det innebär, 

följt av en beskrivning av vilka forskningsmetoder som använts i denna studie. Inledningsvis 

beskrivs forskningsstrategi, undersökningsdesign och datainsamling. Vidare beskrivs urval 

av respondenter, kvalitetskriterier och forskningsetiska överväganden. Analysmetoden 

beskriver sedan hur författarna gått tillväga i analysen för varje enskild frågeställning. 

Avslutningsvis presenteras en metodsammanfattning som ger en tydlig översikt över studiens 

tillvägagångssätt. 

 

2.1 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategi refererar till en generell inriktning för en studies utförande vilket brukar 

delas upp i kvantitativ forskning och kvalitativ forskning. Uppdelningen är däremot inte så 

enkel som den kan se ut till att börja med då de två strategierna inte är oförenliga och det är 

möjligt att använda aspekter från båda i samma forskningsarbete. Ett enkelt och grundläggande 

sätt att dela upp strategierna är att se det som att kvantitativ forskning har ett fokus på 

kvantifiering eller att bryta ner saker i siffror samtidigt som kvalitativ forskning har ett större 

fokus på ord. Det finns däremot djupare skillnader mellan de två strategierna exempelvis bland 

synsätt och inriktning. Kvantitativ forskning har ett större fokus på deduktiv teoriprövning samt 

en mer objektiv typ av forskning. Kvalitativ forskning har ett större fokus på induktiv 

teorigenerering och en mer tolkande och subjektiv typ av forskning. Kvantitativ forskning 

fokuserar på att mäta en objektiv verklighet genom ett representativt urval som gör att resultat 

kan generaliseras men i kvalitativ forskning är fokuset på att förstå och tolka beteenden, 

värderingar och åsikter i den kontext som de existerar i (Bryman och Bell, 2017).  

 

I denna studie har huvudsakligen kvalitativ forskningsmetod använts med några mindre 

kvantitativa inslag i samband med mätningar och mätetal. En anledning till detta metodval var 

frågeställningar och syfte som är svårt att kvantifiera eller där ett mer djupgående och tolkande 

perspektiv ansågs mer passande. Då studien också är en fallstudie är det svårare att generalisera 

resultatet till den allmänna populationen och resultatet är mer specifikt till företaget.  
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2.2 Undersökningsdesign 

Enligt Bryman och Bell (2017) utgör undersökningsdesign en ram för insamling och analys av 

data. Med tanke på att det finns ett flertal olika designer reflekteras valet utefter vilka 

ställningstaganden som ska tas angående utförandet av undersökningen hur data ska samlas in 

samt analyseras. Valet av vilken undersökningsdesign som ska användas baseras enligt Yin 

(2007) på typen av frågeställningar studien har, kontrollen författarna har över aktuella 

beteendehändelser och graden av fokus på nutida händelser. Fallstudiedesign är en populär 

undersökningsdesign som ofta används i företagsekonomiska sammanhang. Den utgör en 

empirisk undersökning där en aktuell företeelse studeras i dess verkliga kontext. Enligt Yin 

(2007) gör en fallstudieundersökning det möjligt för forskare att undersöka verkliga händelser 

så som ett företags lednings- och organisationsprocesser samtidigt som helheten och det 

meningsfulla bibehålls. I en fallstudie är det möjligt att kombinera ett flertal olika 

datainsamlingsmetoder till exempel, intervjuer och observationer. Yin (2007) förklarar också 

att en fallstudie kan innehålla både kvalitativ och kvantitativ forskning. En annan möjlig 

forskningsdesign är komparativ eller jämförande design vilket används för att samla 

information från två eller fler olika fall som sedan kan jämföras med varandra. För kvantitativ 

forskning innebär det att samla samma data med samma metod från två situationer och i 

kvalitativ forskning är det mer liknande en fallstudie med flera fall då datainsamlingen inte 

nödvändigtvis måste vara likadan i båda fallen. I kvalitativ jämförande design är målet att 

undersöka skillnader och likheter mellan de två olika fallen (Bryman och Bell, 2017). 

  

Författarna har valt att använda sig av en fallstudiedesign för att utföra studien då det främst 

varit ett företags plockprocess som har undersökts. För att gå på djupet på Bilvårdsgrossistens 

plockprocess och bristerna som finns används huvudsakligen fallstudiedesign. Jämförande 

design har också använts i viss utsträckning då plockprocessen inom Bilvårdsgrossistens lager 

har jämförts med plockprocessen i ett annat lager i ett annat företag inom samma koncern. 

Jämförelsen användes för att visa hur det andra lagret lyckades vara mer effektivt och undvika 

de problem som finns i Bilvårdsgrossistens plockprocess. Det andra lagrets implementering av 

digitalisering användes också som en referenspunkt för att hjälpa Bilvårdsgrossistens framtida 

implementering genom att undersöka problem och utmaningar som kan uppstå i framtida 

implementering. Även studiens frågeställningar har legat till grund för valet av design då de är 

fokuserade på nutida händelser samt hur Bilvårdsgrossisten ska kunna implementera föreslagna 
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digitaliserade lösningar. Det har använts flera olika informationskällor för att få 

samstämmighet i undersökningen och med hjälp av det har en djupgående studie genomförts.  

 

2.3 Urval av respondenter 

Urval innebär den del av populationen som blir utvald att delta vid en studie och 

tillvägagångssättet kan skilja sig beroende på vilken sorts studie det är. Bryman och Bell (2017) 

beskriver målstyrda urval som den vanligaste urvalsmetoden inom kvalitativ forskning till 

skillnad från kvantitativa forskningar där sannolikhetsurval ligger i fokus. Ett målstyrt urval är 

enligt Bryman och Bell (2017) en form av icke-sannolikhetsbaserade urval där deltagarna väljs 

ut av forskarna baserat på deras kunskaper och erfarenheter inom de områden som definieras i 

frågeställningarna. Det betyder att vid användande av målstyrt urval finns det möjlighet att 

generalisera till en population. Snöbollsurval är ett slags målstyrt urval där en mindre grupp 

människor väljs ut utifrån deras kompetens inom det utvalda området. Människorna som initialt 

valdes ut används sedan för att utöka kontaktnätet till fler respondenter som är relevanta för 

fallstudien. 

 

I denna studie är urvalet de anställda som deltagit och populationen är företaget som studien är 

ämnad för. Eftersom det är en fallstudie där god kunskap och erfarenhet inom området krävs 

ansåg författarna att ett målstyrt urval och ett snöbollsurval var att föredra. Efter inledande 

möte med ekonomiansvarig och affärsutvecklare utökades kontakten till personer på lagret 

såsom lagerchef och plockpersonal. Dessa personer har kunnat ge en bredare och mer ingående 

bild av företagets plockprocess och även varit den huvudsakliga källan för 

processkartläggningen och att ta fram upplevda brister i plockprocessen. Kontakten utökades 

också från ekonomiansvarig till controller på grund av att mätetal för lagret hanterades av 

controller vilket gav möjlighet att få mer insyn i hur mätningar utförs och vad de används till 

samt att få tillgång till företagets mätningar vilket också var ett sätt att undersöka brister och 

problem. Vidare har det också resulterat i att författarna har kommit i kontakt med personal 

och arbetsledning på andra företag inom koncernen. Respondenterna som har kontaktats via 

snöbollsurval har valts ut på grund av deras kunskap inom deras specifika område. Det andra 

företaget inom koncernen som har använts som datakälla valdes till stor del på grund av att det 

fanns bra möjlighet att få kontakt och att det andra företaget var villiga att hjälpa till med 

uppsatsen med slutmålet att förbättra Bilvårdsgrossistens lager då det är fördelaktigt för företag 

i koncernen att hjälpa varandra. Koncernbolaget som användes som datakälla har flera lager i 
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Sverige men det specifika lagret som studerades valdes på grund av att det liknade 

Bilvårdsgrossistens lager med liknande varor och liknande typ av ordrar och flöde genom 

lagret. Informationen från koncernbolaget har använts för att jämföra med nuläget i 

Bilvårdsgrossisten som ett sätt att hitta brister och förbättringsmöjligheter men informationen 

om företagets implementering av sina system har också använts för att undersöka problem och 

utmaningar i implementering. Med hjälp av de personer har författarna haft möjligheten att få 

en bild av hur andra företag i koncernen arbetar och bidragit till besvarande av frågeställningar.   

 

2.4 Datainsamling 

Datainsamling refererar både till vem som samlar datan och hur datan samlas in. För 

datainsamling i termer av vem som samlar in data finns det två möjligheter, att själv samla in 

data eller att använda data insamlad tidigare av andra forskare. Primärdata är data som samlas 

in av forskarna för att användas i en studie genom metoder som enkäter, intervjuer eller 

observationer. Sekundärdata är data som inte samlas in av forskarna själva, istället används 

data som andra har samlat för något annat syfte, exempelvis offentlig statistik, databaser eller 

tidigare forskningars publicerade data. Primärdata ger forskare bättre förståelse för sitt eget 

material och forskarna har själva kontroll över komplexitet och kvalitet på data. Samtidigt 

behöver forskare själva samla in datan vilket kräver tid och i vissa fall pengar. Sekundärdata 

kräver inte tid och pengar att ta fram men på grund av att det är obekant data kan det ta tid att 

lära känna materialet, materialet kan i vissa fall vara mer komplext och kvalitet på data kan 

variera (Bryman och Bell, 2017). 

 

För datainsamling i termer av hur data samlas in finns det flera möjligheter både inom 

kvantitativa och kvalitativa studier. Båda forskningsstrategier använder metoder som 

observationer och intervjuer men kvantitativ forskning kan också använda enkäter och 

innehållsanalys samtidigt som kvalitativ forskning kan använda fokusgrupper och dokument. 

Inom kvalitativ forskning är intervjuer och observationer de huvudsakliga formerna av 

datainsamling. Observation innebär att iaktta individers beteende för att få en förståelse av 

beteende i olika situationer, till skillnad från andra metoder som ofta går ut på att ställa frågor. 

I kvalitativ forskning är observation mindre strukturerad och handlar mer om att registrera allt 

som händer istället för att leta efter specifika beteenden, kvalitativ observation kan dessutom 

vara mer eller mindre deltagande samt dold eller öppen (Bryman och Bell, 2017).  
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Intervjuer är samtal med målet att få fram information från respondenten vilket kan vara mer 

strukturerad som en enkät eller mindre strukturerad som ett öppet samtal. Strukturerade 

intervjuer är mer strikta då de följer ett i förväg fastställt intervjuschema och målet är att 

frågorna och alternativen ska vara likadana för alla respondenter. Kvalitativa intervjuer kan 

vara semistrukturerade då ett tema används och frågor kan också vara förutbestämda men 

respondenten har frihet att utforma svaren som de vill och följdfrågor kan också användas utan 

att vara förutbestämda. Ostrukturerade intervjuer kan också användas inom kvalitativ forskning 

då forskaren huvudsakligen använder lösa minnesanteckningar och breda teman som 

huvudsakligen syftar på att starta samtalet och sedan får respondenten svar och associera fritt 

(Bryman och Bell, 2017). 

 

I denna studie har primärdata samlats in genom huvudsakligen ostrukturerade- och semi-

strukturerade intervjuer samt observationer. Intervjuerna har bestått av personer som är 

anställda av Bilvårdsgrossisten inriktat på lagerverksamhet samt ekonomichef och 

affärsutvecklare. Företagets controller intervjuades också gällande mätningar och mätetal på 

företaget. Det har även gjorts en telefonintervju med ett företag inom fallföretagets koncern. 

Intervjuerna har främst haft plockprocessen som tema med fokus på digitalisering. De 

ostrukturerade intervjuerna har använts för att författarna ska få en bättre bild av hur 

plockprocessen och lagret fungerar i nuläget genom att låta respondenterna prata fritt om breda 

frågor som ställts. Semi-strukturerade intervjuer användes sedan för möjlighet till mer specifika 

frågor samtidigt som flexibilitet och följdfrågor kunde bevaras. Intervjuguide användes och 

finns tillgängliga i bilagor.  

 

För att göra en processkartläggning av plockprocessen användes en fokusgrupp där relevant 

personal fick gå igenom processen och dess komponenter från början till slut med syfte att ge 

författare en tydlig bild av processen och problem eller brister som diskuterades. Icke 

deltagande observationer har gjorts för att se hur det dagliga arbetet på Bilvårdsgrossisten ser 

ut och för att kunna styrka det som har beskrivits under intervjuerna. Observationerna har varit 

på lagret och främst på de platser plockprocessen innefattar. Semi-strukturerade intervjuer 

utfördes också på ett annat företag inom samma koncern som Bilvårdsgrossisten då ett lager 

med ett liknande flöde och aktivitetsmönster användes som jämförelse i syftet att se vad som 

gör det lagret mer effektivt och hur de undviker brister som finns hos Bilvårdsgrossisten. 

Författarna har även tagit del av mätetal från Bilvårdsgrossistens lager och från andra lager 
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inom andra företag i samma koncern som Bilvårdsgrossisten vilket har varit en form av 

sekundärdata. Alla studiens datainsamlingstillfällen redovisas nedan i tabell 1. Information 

som hämtats för beskrivning vid företagsbeskrivning såsom historia, nulägesbeskrivning, 

visioner och mål har samlats in från företagets officiella hemsida samt från de intervjuer som 

gjorts.  

 

Insamling av data inom den teoretiska referensramen som använts för att kunna besvara 

studiens frågeställningar har gjorts främst i elektroniska databaserna Onesearch, Google 

scholar, Business source premier och Emerald. Utöver tidigare nämnda elektroniska databaser 

har författarna använt sig av undersökningar och artiklar från andra företags officiella hemsidor 

som ansetts vara relevanta och pålitliga. Författarna har även använt sig av litteratur från 

Linneuniversitetets bibliotek.  
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Datum Aktivitet Respondent Syfte 

2017/12/19 Möte, ostrukturerad 

intervju 

Ekonomichef och 

affärsutvecklare  

Förstå vad företaget 

ville studera 

2018/1/19 Möte, ostrukturerad 

intervju 

Vandring och 

observation på lager 

Ekonomichef och 

affärsutvecklare 

Få en bättre bild av 

nuläget och 

bestämma inriktning 

för studien 

2018/2/20 Semistrukturerad 

intervju 

Lagerchef och 

biträdande lagerchef 

Få insyn i 

plockprocessen 

2018/3/27 Ostrukturerad 

intervju 

Ekonomichef Diskussion om 

datainsamlingsmöjli

gheter och 

frågeställningar 

2018/4/5 Semistrukturerad 

intervju 

Controller, 

Ekonomichef 

Få insyn i mätetal 

och tillgång till 

relevanta nyckeltal 

2018/4/19 Semistrukturerad 

intervju 

Arbetsledare lager 

samt arbetsledare 

transport och order 

på koncernbolag 

Få insyn i 

koncernbolagets 

plockprocess, 

mätetal och 

implementering av 

digitalisering 

2018/4/23 Fokusgrupp, 

Processkartläggning 

Lagerchef och 

biträdande lagerchef 

Kartläggning av 

plockprocessen 

Tabell 1 visar datainsamlingen som utförts under studiens gång (egen illustration) 

 

2.5 Dataanalys  

Yin (2007) beskriver att analys av data innefattar granskning, kategorisering, sammanställning, 

prövning och olika kombinationer av kvalitativa samt kvantitativa belägg för att besvara de 

hypoteser och frågeställningar som studien har. Kvantitativ analysmetod fokuserar på att göra 

stora mängder data mer förståeligt samt att analysera förhållanden mellan variabler. Kvalitativ 

analys är mer flexibel och har en mindre strikt struktur. Forskningen genererar också mycket 

datamaterial på grund av datainsamlingsformen och det är ofta svårt att ta fram den 

informationen som är mest analytiskt värdefull eller tillför mest till studiens syfte. Yin (2007) 

menar också på att om en bra analys ska kunna genomföras krävs det att en strategi upprättas 

redan innan datainsamling genomförs. Det är dock svårt vid en fallstudie att bestämma en 

strategi då den riktar in sig på ett speciellt fall och inte på teoretiska hypoteser.  
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I studien kommer frågeställningar besvaras med hjälp av teoretisk och empirisk data som 

samlats in. Efter en noggrann undersökning av den teoretiska datan kommer den att jämföras 

mot den insamlade empiriska datan som gjorts på Bilvårdsgrossisten. Analysen av den 

empiriska datan kommer därför att styrkas av det teoretiska ramverket för att svara på studiens 

forskningsfrågor och uppfylla studiens syfte. Precis som Yin (2007) beskrev angående att en 

analysstrategi är svår att upprätta har det inte gjorts innan datainsamling skett. En del av de 

analyser som gjorts har därför lett till ytterligare datainsamling under studiens gång och format 

en analysmodell som presenteras nedan.  

 

Figur 2, Analysmodell 
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Analysmodellen visar hur studiens olika kapitel är kopplade till varandra och hur kapitel ur 

studien återkommer i senare frågeställningar. De tre frågeställningarna analyseras enskilt och 

har också en egen slutsats som sedan summeras i en sammanställd slutsats för hela studien. 

Analyskapitlet inleds med en mer utförligt illustrerad analysmodell för att läsaren ska få en 

bra överblick över vad som analysera i varje kapitel.  

 

2.6 Kvalitetskriterier 

Vid utförande av studier är det enligt Yin (2007) viktigt att data och material som används 

håller hög kvalitet. Det eftersom studien inte ska återspegla en felaktig bild av hur verkligheten 

är. Vid bedömning av huruvida kvalitén är hög eller ej på en fallstudie används vanligtvis 

kriterierna validitet och reliabilitet där validitet är indelat i tre olika delar, begreppsvaliditet, 

intern validitet och extern validitet. Vid fallstudier är det viktigt att dessa kriterier hålls aktuella 

under hela undersökningsprocessen (Yin, 2007, Bryman och Bell, 2017). 

  

2.6.1 Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet syftar enligt Bryman och Bell (2017) på att mått för ett begrepp speglar det 

som begreppet anses beteckna. Yin (2007) beskriver tre tillvägagångssätt som vanligtvis 

används för att öka begreppsvaliditet. Det första är att använda sig av flera empiriska källor vid 

datainsamling för att få en sammanlöpande undersökningsform. Vidare upprättas en 

beläggskedja under datainsamlingen vilket betyder att det ska finnas kopplingar mellan de 

frågeställningar som uttryckts, den datainsamling som gjorts och de slutsatser som dragits. Det 

tredje tillvägagångssättet för att öka studiens begreppsvaliditet är att låta nyckelinformanter 

och deltagare granska utkast under studiens gång. Vid granskning av studien kan viktig data 

och begrepp styrkas och nya idéer kan ges av de som läser det (Yin, 2007). 

  

I studien har data och material samlats in från flera olika källor med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer och observationer. Anställda på företaget med olika positioner har intervjuats för att 

få en bred och klar bild av processen som undersökts. De anställda har även haft möjlighet att 

läsa igenom studien och kunnat verifiera det de delgivit. För att öka kvalitén ytterligare har 

studien granskats av personer utöver företagets anställda vid handledningar och opponeringar. 

Författarna har följt de direktiv som Yin (2007) beskriver är typiska för en fallstudie och anser 

att begreppsvaliditet har tagits i åtanke för att öka studiens kvalité. 
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2.6.2 Intern validitet 

Bryman och Bell (2017) förklarar att intern validitet handlar om huruvida de slutsatser som 

dragits i situationer är trovärdiga eller inte. Yin (2007) förklarar att en fråga som ofta ställs vid 

utförande av fallstudie är om slutsatsen verkligen är korrekt. Genom att observera och analysera 

noggrant ökas chansen till god intern validitet. 

  

Författarna har under studiens gång observerat företagets plockprocess noggrant och utfört 

intervjuer vid flera tillfällen för att få en så korrekt bild av processen som möjligt. Genom 

delaktighet och närvaro på företaget har författarna kunnat säkerställa en överensstämmelse 

mellan begrepp och observationer vilket har ökat studiens interna validitet.  

  

2.6.3 Extern validitet 

Extern validitet handlar enligt Yin (2007) om huruvida resultaten från en studie kan 

generaliseras på andra fallstudier. Det är enligt Yin (2007) svårt att uppnå generaliserbarhet vid 

en fallstudie då det inte utgör en tillräckligt stabil grund. Vidare beskriver Yin (2007) att i 

fallstudier ska författare istället sträva efter att generalisera framtagna resultat med teori istället 

för tidigare studier. Fallstudier bygger på analytiska generaliseringar till skillnad från 

surveyundersökningar där statistiska generaliseringar ligger i fokus.  

 

Med hjälp av ett flertal intervjuer har författarna fått en bred och klar bild över 

Bilvårdsgrossistens plockprocess. Intervjuer har genomförts med företagets lagerchef samt 

personal som faktiskt arbetar inom plockprocessen. Utöver det har intervjuer gjorts med 

ekonomichef och affärsutvecklare för att få deras reflektioner över hur processen fungerar. 

Genom en stor bredd av respondenter anser författarna att generalisering gentemot teori har 

kunnat göras och extern validitet tagits i åtanke.  

  

2.6.4 Reliabilitet 

Genom att dokumentera och beskriva alla tillvägagångsätt i en studie så tydligt som möjligt 

finns det möjlighet för andra att upprepa studien och lyckas få samma resultat. Målet med 

reliabilitet är att säkerställa den möjligheten. Det generella syftet med reliabilitet är enligt Yin 

(2007) att minska fel i en studie. Yin (2007) förklarar att man ska utföra en studie som om den 

ständigt ska kontrolleras och att varje steg man tar går att operationalisera (Yin, 2007) 
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Författarna har under studien dokumenterat och förklarat hur de gått tillväga vid varje del vilket 

beskrivs under metodkapitel. Med hjälp av det finns det möjlighet för andra författare att 

upprepa studien på ett liknande vis och därav har reliabilitet säkrats. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Etiska övervägande behandlar ämnen som hur individer eller respondenter som studeras 

behandlas och aktiviteter som bör undvikas tillsammans med eller gentemot de som deltar i 

studien. Det finns många olika tankar och åsikter om vad som är eller inte är etiskt då både 

individer och organisationer kan ha etiska regler och riktlinjer. Även om det inte finns något 

definitivt svar på vad som är etiskt och vad som bör undvikas finns det flera etiska regler som 

många riktlinjer har gemensamt gällande bland annat frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet. Informationskravet innebär att berörda personer ska informeras om forskningens 

syfte samt vad som ingår i undersökningen. Samtyckeskravet betyder att deltagande i 

undersökningen är frivilligt och kan avbrytas när det önskas. Konfidentialitets och 

anonymitetskravet betyder att de som ingår i undersökningen ska behandlas med 

konfidentialitet och att medverkande ska ha möjlighet att vara anonyma. Nyttjandekravet 

innebär att uppgifter som samlas in om medverkande endast får användas för 

forskningsändamålet. Det finns också ett krav på att forskare undviker falsk eller vilseledande 

information om undersökningen för att undvika falska förespeglingar (Bryman och Bell, 2017).  

 

I detta arbete har hänsyn tagits till informationskravet genom att kontaktpersoner på företaget 

själv varit del av att välja forskningens syfte då studien är utförd på företagets uppdrag, andra 

respondenter på företaget har också informerats om forskningen. Samtycke etablerades vid 

första kontakt med företaget och möjlighet till att avbryta har funnits under studiens gång. 

Företaget och dess respondenter har valt att vara anonyma och utomstående har inte haft 

tillgång till insamlad information om företaget vilket uppfyller konfidentialitetskrav och 

anonymitetskrav. Den insamlade informationen om företaget och respondenterna har inte 

använts utanför forskningsändamålet. I syfte att undvika vilseledande information eller falska 

förespeglingar har företaget och involverade kontaktpersoner kontinuerligt fått ta del av 

relevant information om arbetet samt rådfrågats i ärenden där det funnits risk för 

missförståenden.  
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2.8 Arbetsprocessen 

Under studiens gång har samtliga författare till studien tagit ett tydligt ansvar och bidragit till 

en god arbetsmiljö inom gruppen. Författarna har också tagit löpande kontakt med handledare 

under hela studiens process. Vid totalt sex tillfällen har seminarier skett där båda författarna 

deltagit samt bidragit som både författare och opponenter till andra examensarbeten.  

 

Författarna har utfört studien med noggrannhet och kreativitet samt visat förmåga att kunna 

analysera insamlat material gentemot insamlad teori för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Slutligen har båda författarna varit närvarande och deltagit i möten, 

observationer och intervjuer samt fördelat arbetet på ett rättvist sätt.  
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2.9 Metodsammanfattning 

 

Teoretisk metod Studiens metod 

Forskningsstrategi Kvalitativ forskning 

Undersökningsdesign Fallstudie 

Datainsamling Primär data. Semi- och ostrukturerade intervjuer, icke 

deltagande observationer  

Urval av respondenter Icke-sannolikhetsbaserat: Målstyrt urval i form av 

snöbollsurval 

Kvalitetskriterier Reliabilitet, intern-. extern-, och begreppsvaliditet 

Forskningsetiska överväganden Informationskrav - Kontaktpersoner har själva varit 

en del av valet till studiens syfte 

Samtyckekravet - Etablerades vid första möte samt 

att företaget vet att det är frivilligt och möjlighet att 

avbryta finns 

Konfidentialitet och anonymitetskravet - 

Utomstående har inte haft tillgång till insamlad 

information och alla deltagare är anonyma 

Nyttjandekravet - Insamlad information har inte 

använts utanför forskningsändamålet 

Falska förspeglingar - Involverade kontaktpersoner 

har fått ta del av relevant information kontinuerligt  

 

Tabell 2 sammanfattar studiens metodval (egen illustration) 
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3 Teori 

Nedan följer den teoretiska grunden som används för att ge förståelse för relevanta begrepp, 

termer och koncept. Kapitlet diskuterar vad som redan utforskats på området och teorin som 

tas fram här är också grunden till analysen som applicerar teori på insamlad empiri. Kapitlet 

är uppbyggt enligt arbetets frågeställningar och börjar med att diskutera plockprocessen och 

identifiering av brister följt av digitalisering relevant för en plockprocess och slutligen 

information om implementering av lösningar och dess utmaningar.  

 

3.1 Brister i företags plockprocess 

I kapitel 3.1 beskrivs vad en plockprocess är och övergår sedan till vilka mätetal som kan vara 

relevanta att mäta i en plockprocess. Vidare fokuserar kapitlet på vilka brister som kan 

förekomma och hur dessa identifieras med hjälp av processkartläggning samt jämförelse 

mellan olika företags processer.  

 

3.1.1 Plockprocess 

Plockprocessen är den delen av lagerarbetet där artiklar hämtas från sina platser i lagret baserat 

på kundorder. Lagrets funktioner är huvudsakligen varuintag, plock, packning och utskick 

vilket figur 3 nedan illustrerar och här visas också flödena mellan de olika delarna. 

Plockprocesssen är en viktig process i många lager av flera anledningar, huvudsakligen på 

grund av att det är processen som kräver mest tid och resurser men också för att den i många 

fall har störst direkt påverkan på kundservice och det värde som kommer från lagerfunktionen. 

Processen är ofta i fokus på grund av att förbättringar i plockningen har störst påverkan på 

kostnader och resursanvändning överlag. Planeringen av plockprocessen innebär ofta ett 

övervägande mellan hastighet, träffsäkerhet och kostnader då målet är att plockning ska ske så 

snabbt som möjligt men också med så hög kundservice som möjligt och med lägsta möjliga 

kostnad eller resursanvändning (Rushton et al, 2014, Richards, 2014).  
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Figur 3 (Rushton et al, 2014) visar lagrets funktioner och flöden från varuintag till utskick 

 

Plockprocessen kan utföras för en extern kund eller en intern kund, plock för intern kund sker 

huvudsakligen vid försörjning av insatsmaterial till tillverkning och plock för extern kund är 

plockformen som används vid försäljning av varor. Plockprocessen för extern kund initieras av 

en kundorder och detta leder till att processen utförs då de artiklar hämtas i den kvantitet som 

kunden beställt och processen slutar när artiklarna är redo att packas och skickas ut till kunden. 

Hur plocket sker kan variera då det finns flera olika system men de delas ofta in baserat på hur 

plockaren eller artikeln rör sig genom lagret samt vem som utför plocket. Principerna och 

klassificeringarna för plock illustreras nedan i figur 4 vilket delar in principerna baserat på om 

de utförs av mänskliga arbetare eller om de är mer automatiserade. En av de två huvudsakliga 

principerna för manuellt plock är att artiklarna kan förflyttas till plockaren vilket benämns 

“parts-to-picker” eller “material-till-man” vilket innebär att en pall eller ett fack flyttas och 

plockarens uppgift är att välja ut rätt artikel i rätt kvantitet. Plockaren kan också förflytta sig 

till artikelns vilket benämns “picker-to-parts” eller “man-till-material” vilket innebär att 

plockaren, eventuellt med hjälp av utrustning, förflyttar sig till artikelns plats i lagret och 

plockar efterfrågad kvantitet. Vilken grundprincip som används beror på storlek och vikt på 

artiklarna då mindre artiklar kan vara enklare att flytta till plockaren men det bestäms också 
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baserat på kundorder då antal orderrader per order och antal enheter och kollin per orderrad 

påverkar beslutet (De Koster et al, 2007, Jonsson och Matsson, 2011).  

 

Figur 4 (De Koster et al, 2007) visar plockmetoder och klassificeringar 

 

Plockordningen eller den sekvens som artiklar plockas i samt plockrundan är också två aspekter 

som bestäms av hur kundordrar är utformade samt vilka typer av artiklar som ska plockas. Om 

det är vanligt att flera mindre artiklar krävs per order är det möjligt att göra en plockrunda per 

order så att alla artiklar i en order hämtas i samma runda vilket är den vanligaste metoden. Om 

det ofta är flera stora artiklar som ska plockas kan det dock vara mer lämpligt att dela upp 

plockningen så att färre artiklar plockas per runda och på samma sätt kan flera ordrar plockas 

i samma runda om många ordrar kräver enstaka mindre artiklar. Plockprocessen påverkas också 

av ledningsprocesser där besluts tas gällande olika delar av lagret och hur det utformas. Detta 

gäller huvudsakligen beslut gällande lagerlayout, zonindelning och artikelplacering som alla är 

olika sätt att bestämma vilka artiklar som är i vilken del av lagret då målet huvudsakligen är att 

göra de artiklar som plockas mest frekvent mer lättillgängliga (De Koster et al, 2007, Jonsson 

och Matsson, 2011).   

 

3.1.2 Brister i plockprocessen 

En brist är ett problem eller fel som negativt påverkar en process eller dess resultat. 

Slutresultatet är ofta att kvaliteten på produkten eller tjänsten påverkas negativt men när detta 

sker finns det en underliggande orsak i någon del av värdekedjan. Inom plockprocessen är 

brister ofta aspekter som negativt påverkar kunden som exempelvis att kunden inte får alla 
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artiklar de har beställt eller får fel artiklar men det kan också innebära att kunden inte får sin 

order inom förväntad tid vilket kan bero på hastigheten eller produktiviteten inom 

plockprocessen. Brister kan också vara interna som negativt påverkar verksamheten genom att 

det leder till högre kostnader eller försämrad effektivitet. Inom lagerverksamhet definieras 

brister ofta enligt påverkan på kunden samt intern effektivitet vilket brukar innebära ett fokus 

på nyckeltal och mätningar. Brister kopplade till mätningar kommer att diskuteras i mer detalj 

i följande kapitel men ett stort fokus på mätetal kan leda till att den underliggande anledningen 

eller bristen ignoreras (Bergman och Klefsjö, 2012, Gu et al, 2010, Staudt et al, 2015).  

 

Ett exempel på mätetalsbaserade brister är hög andel plockfel eller liknande mätningar som 

innebär att kunden inte får de artiklar som beställts eller att delar av ordern saknas. Hög andel 

plockfel kan däremot förklaras av flera aspekter, huvudsakligen är det ofta den mänskliga 

faktorn och att anställda ibland kommer att göra fel som leder till detta men eller är källan till 

den största delen av felet. Det behöver dock inte endast vara den mänskliga faktorn i 

plockprocessen som leder till plockfel då det kan vara andra faktorer som gör det svårare för 

plockare att plocka korrekt artikel. Plockfel kan ökas på grund av att lagerplatserna är otydligt 

markerade, att liknande artiklar placeras nära varandra, att artiklar placeras fel efter påfyllning 

eller att plockaren får fel information om var artikeln ska plockas från. På samma sätt kan ett 

lager ha låg produktivitet eller hög plocktid men anledningen kan variera. Effektiviteten i lager 

kan ofta kopplas till lagerplanering och artikelplacering eller plockrutter. För att uppnå hög 

effektivitet inom ett lager behöver lagret vara planerat för att tillåta plockarna att enkelt förflytta 

sig mellan lagerplatserna. Artiklarna behöver också vara placerade så att artiklar som plockas 

ofta går lätt och snabbt att förflytta sig till. På samma sätt behöver det också finnas en logisk 

plockrutt som enkelt går att följa från en del av lagret till den andra där mer frekventa varor är 

lätta att komma åt. Om dessa krav inte är uppfyllda påverkas effektivitet negativt men andra 

aspekter kan också spela in då exempelvis hur ordrar plockas eller i vilken ordning de plockas 

kan påverka effektiviteten, på samma sätt påverkas effektivitet också av om flera ordrar plockas 

samtidigt eller om plock går order för order beroende på hur stora ordrar som lagret vanligtvis 

får in. Bristerna ligger inte heller alltid i den direkta plockprocessen och kan istället påverkas 

av andra kringliggande eller stödjande processer som påfyllning av lagerplatser eller packning 

(Richards, 2014, Gu et al, 2010, Staudt et al, 2015).  
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Ett annat perspektiv som kan användas på brister är baserat på lean filosofi. Inom lean 

definieras sju kategorier av “wastes” eller slöseri. Dessa kategorier är rörelse, bearbetning, 

transport, överskott av lager, defekter, förseningar och överproduktion. För plockprocessen är 

det huvudsakligen rörelse, bearbetning, transport, defekter och förseningar som är relevant då 

lagernivåerna inte bestäms inom plockprocessen och produktion är separat från plock. Ett 

slöseri på rörelse innebär att personal eller utrustning rör sig eller förflyttas mer än vad som 

behövs vilket inom plock innebär att plockarna har längre rutter än vad som krävs. Bearbetning 

refererar till att en vara bearbetas mer än vad som krävs av kunden vilket troligtvis inte sker 

mycket inom plock men kan innebära för mycket förflyttning eller att varan packas mer än vad 

som krävs. Slöseri på transport är också att material eller varor förflyttas för mycket men 

refererar huvudsakligen till förflyttningen mellan processer eller funktioner vilket för 

plockprocessen innebär mer än den förflyttningen som krävs från påfyllning till plock till 

packning. Defekter är huvudsakligen kvalitetsbrister inom tillverkning men kan inom 

plockprocessen innebära att fel vara plockas eller att artiklar skadas i samband med plocket. 

Försening kallas ibland också väntetid och innebär att personal eller material måste vänta på 

någonting som inte krävs eller bör vara på plats innan det krävs vilket för plock kan innebära 

väntan på att lagerplatser ska fyllas eller på att artiklar ska packas (Plenert, 2010, Garvia et al, 

2004, Garza et al, 2011).  

 

Ett kvalitetsfokuserat perspektiv på brister finns också där brister huvudsakligen påverkar 

kunden och deras tilfredsställelse. Kvalitet är svårare att definiera för en tjänst än det är för en 

vara då det inte finns fysiska egenskaper som kan definiera kvaliteten men fokuset blir 

fortfarande kundnödjhet. Plockprocessen påverkar inte egenskaperna på varorna som plockas 

bortsett från om varorna skadas i samband med plock. Plockprocessen har däremot påverkan 

på om kunden får rätt artikel eller ej vilket är den huvudsakliga kvalitetsbristen från detta 

perspektiv. Tiden det tar från beställning till leverans är också en aspekt som påverkar 

kundnöjdhet då plockprocessen är den mest tidskrävande aspekten av lagerhanteringen och kan 

påverka om varor blir utskickade i tid vilket också betyder att en kvalitetsbrist kan ske om 

plockning inte sker i tid. Kvalitetsperspektivet har mindre fokus på de interna aspekterna som 

effektivitet då det har mindre påverkan på slutkunden men i vissa fall kan problem inom 

plockprocessen påverka exempelvis kostnader vilket i sin tur leder till en dyrare leverans och 

detta kan också påverka kunden. Den huvudsakliga kvalitetsbristen inom plockprocessen är om 
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kunden får korrekt produkt i korrekt skick, vilket redan har diskuterats i större detalj ovan 

(Bergman och Klefsjö, 2012, Richards, 2014).  

 

3.1.3 Identifiering av brister och förbättringsmöjligheter 

Som ett underlag för förbättringsarbete krävs information om nuläget och vilka problem som 

finns och all förbättring börjar med att identifiera brister och förbättringsmöjligheter. 

Mätningar är ofta ett sätt att se var problem finns men i förbättringssyfte är det också 

fördelaktigt att ha ett klart syfte innan datainsamling sker. Det innebär delvis att redan ha någon 

uppfattning för var i organisationen eller arbetet som problem finns men också att veta vilken 

information som krävs för att belysa ett problem. I många fall kan flera problem identifieras 

men det är ofta bara möjligt att lösa ett problem i taget. Det går ofta att prioritera problem 

genom att undersöka det mest vanliga felet eller i den process eller avdelning där fel eller 

problem uppstår oftast (Bergman och Klefsjö, 2012).  

 

När ett problem har valts ut som fokus är det också viktigt att gå vidare i identifiering genom 

att undersöka orsaken till problemet. Att identifiera ett problem kräver ofta mer än att veta var 

det finns på grund av att orsaken till problemet inte alltid är uppenbart och i vissa fall kan 

symptomen hittas i en annan del av organisationen än grundorsaken i vilket fall det inte går att 

göra en förbättring utan att förstå bakgrunden till ett observerat problem. Det finns flera sätt att 

komma fram till orsaken till problem men till stor del handlar det om att titta nära på vad som 

går fel och andra aspekter som är kopplade till felet för att se om de kan vara ursprunget. Ett 

exempel är orsaks-verkan diagram som innebär att beskriva vilka typer av orsaker som kan 

ligga bakom ett problem och sedan gå mer på djupet på orsakerna för att titta vidare på 

orsakerna bakom dessa. När flera delar av organisationen eller processer undersöks är det ofta 

fördelaktigt att dela upp insamlad information enligt ursprunget. Detta är också ett sätt att 

identifiera grunden till ett problem då det exempelvis kan visa att brister är vanligare eller ett 

större problem i en del av företaget eller från en specifik källa. I vissa fall kan det också vara 

användbart att undersöka samband för att se om det finns bakgrundsvariabler som förändras i 

samband med problem. I följande kapitel beskrivs olika metoder för att identifiera brister i 

större detalj (Bergman och Klefsjö, 2012). 
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3.1.3.1 Mätningar och mätetal 

Mätning innebär att samla och analysera information om prestanda kring ett mätobjekt som 

kan vara en individ eller grupp men också organisation som helhet eller för specifika processer, 

system eller funktioner. Syftet är att kunna utvärdera mätobjektets effektivitet eller 

måluppfyllelse vilket används både för kontinuerlig övervakning men också för att kunna se 

problem och förbättringsmöjligheter eller andra områden där det kan krävas åtgärder. När 

mätningar används för att hitta problem är det dock viktigt att ha i åtanke att det som 

framkommer av mätningar ofta är symptomet och att det i många fall finns en orsak bakom 

påverkan på mätetalet. Mätning av prestanda är också nödvändigt för jämförelse då det ger en 

gemensam grund som kan användas för att jämföra processer eller funktioner med varandra 

men också för att kunna se utveckling över tid. Inom förbättringsarbete används mätetal både 

för att belysa områden som kan förbättras men också för att jämföra prestanda innan och efter 

en förändring för att se resultatet av förändringen och om det har gett en positiv effekt på 

prestanda eller inte. Mätning fokuserar ofta på extern kundtillfredsställelse då det är det slutliga 

måttet på värdet som produkten eller tjänsten skapar. Kundtillfredsställelse är viktigt men det 

är inte den enda aspekten som företag tar hänsyn till på grund av att det inte nödvändigtvis 

reflekterar prestanda i alla delar av företaget. Mätning fokuserad på intern prestanda syftar på 

att mäta resurseffektivitet och produktivitet (Bergman och Klefsjö, 2012). 

 

Inom lagerhantering mäts prestanda för den externa kunden och kundtillfredsställelse men 

också interna faktorer som tid, produktivitet och kostnad. Plockprocessens 

kundtillfredsställelse mäts huvudsakligen genom plockträffsäkerhet eller felplock vilket mäter 

om varorna som plockats är enligt kundens order då ett felplock innebär att fel vara plockats 

eller att en vara i kundens order inte har plockats. Plockprocessen påverkar också andra mått 

på kundtillfredsställelse, exempelvis om ordern skickas ut och levereras i tid samt om ordern 

kommer fram till kunden utan skada eller defekter. Mätningar av tid syftar huvudsakligen på 

plocktiden eller den genomsnittliga tiden som krävs för att plocka en order men även här kan 

plockprocessens prestanda påverka andra mätetal som ledtiden som mäter tiden från att 

kundorder kommer in till att kunden tar emot ordern. Produktivitet fokuserar på 

plockproduktivitet eller hur många plock som utförs per plockare och timme men plock 

påverkar också generella mätningar som lagrets produktivitet i helhet samt lagrets omsättning. 
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Kostnad mäts sällan för en specifik process eller del av lagret och oftast mäts total 

hanteringskostnad för arbetskraft och utrustning (Staudt et al, 2015, Gu et al, 2010).  

 

3.1.3.2 Processkartläggning 

En processkartläggning är ett sätt att bättre förstå en process genom att i detalj titta på alla delar 

av processen samt vilka problem som upplevs i processen. En kartläggning innebär att beskriva 

alla delar av processen (eller en grupp av processer) och samla alla dessa beskrivningar i en 

karta. Kartan förmedlar processens eller processernas syfte, uppbyggnad och utseende både 

visuellt och till viss del skriftligt. Aktiviteter och processer kan ofta vara välförstådda och 

logiska för de som är involverade i det dagliga arbetet inom den delen av organisationen men 

samtidigt vara svår att förstå eller okänd av de som inte är direkt involverade. En processkarta 

hjälper med att förstå sambanden i olika aktiviteter samt ger en bättre bild av en process och 

dess plats inom en organisation eller hur en del passar in i helheten. En processkarta används 

huvudsakligen som ett verktyg för förbättring av en process men kartan i sig innebär inte en 

förbättring då det endast är det första steget. Däremot möjliggör en kartläggning en förbättring 

genom att ge bättre insyn i processen, hur värde skapas för kunder samt hjälper med mätning 

och styrning av processen (Ljungberg och Larsson, 2012).  

 

Processkartläggning är ett vanligt verktyg att använda men kartläggningen kan skilja sig lite 

mellan olika metoder och det finns inte en standardiserad kartläggning. Istället finns det ett 

antal olika standarder som framställts av olika författare och organisationer. Några 

grundläggande aspekter finns som gemensamma drag i olika modeller. Oavsett vilken modell 

som används behöver den anpassas till verkligheten för att tillåta en bra processyn, möjliggöra 

koppling mellan strategi och process, kunna anpassas till situationen, passa för alla slags 

processer samt vara lätt att använda och kommunicera. En annan vanlig grund är processens 

komponenter som brukar börja med objekt in eller starten på processen vilket följs av den 

huvudsakliga aktiviteten som förädlar objekt in eller input följt av objekt ut vilket är resultatet 

av processen. Processer kan också ofta kräva resurser vilket är vad som behövs för att utföra 

aktiviteten samt information som stödjer processen vilket både kan flöda in och ut ur processen 

(Ljungberg och Larsson, 2012).  

 

Processer är kopplade till andra processer och i många fall kan en större process brytas ned i 

mindre processer beroende på vilken detaljnivå som används. Detaljnivån som används 
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behöver bestämmas både av processens komplexitet och behovet då det måste anpassas enligt 

syftet med kartläggningen och vad informationen ska användas till. Det klassiska sättet att 

illustrera processer är med start på vänstersidan där input förs in och slut på högersidan med 

ett färdigt resultat samt att resurser tillförs underifrån och information eller styrning införs 

ovanifrån. Input är det som sätter igång processen vilket ofta är en order eller beställning men 

också kan komma från att exempelvis en vara levereras och det kan komma från intern eller 

extern leverantör, i många fall är det också kopplat till en annan process. I aktiviteten används 

resurser för att transformera input till ett resultat, bland resurser räknas personal men också 

utrustning och annat som används för att utföra uppgiften. Informationen innebär stöd eller 

styrning som underlättar genomförandet av processen och påverkar utförandet vilket kan 

komma i form av planering men också information om organisationens resurser eller produkten 

som hanteras. Slutligen har processen ett resultat som kommer från transformationen i 

aktiviteten vilket för de flesta processer kopplas till en annan process och kan vara ett input 

som påbörjar nästa process (Ljungberg och Larsson, 2012).  

 

Innan kartläggningen påbörjas behöver syftet eller målet med kartläggningen vara bestämt och 

det krävs också beslut om vilken modell som används eller hur kartan kommer att utformas 

samt vilken detaljnivå som används. Det är också vanligt att använda en huvudsaklig karta med 

en mer översiktlig blick på högre nivå och sedan ha separata kartläggningar som går in i detalj 

på olika processer eller delar av processer. En mer detaljerad karta beskriver vad som startar 

processen, vilka aktiviteter som ingår i processen, resultatet från varje aktivitet och hur de olika 

delarna är kopplade. Den praktiska kartläggningen kan göras på olika sätt, bland annat genom 

att en person eller liten grupp går igenom processerna steg för steg då de observerar arbetet 

eller intervjuar de involverade. Det går också att samla olika representanter för processen eller 

processerna som var och en får beskriva sitt arbete vilket både kan göras genom ledning från 

en kartläggningsansvarig som går igenom processerna och ställer frågor eller alternativt att alla 

medlemmar tillsammans kartlägger och är involverade mer direkt. Vanligast är att en grupp 

förs samman och skapar kartan tillsammans då det ger alla en möjlighet att tillföra information 

och även ger bra förståelse för alla involverade men det är också viktigt att alla involverade 

förstår kartläggningsarbete och att det finns gemensam förståelse för hur olika aspekter ska 

illustreras. Viktigast för en bra kartläggning är att den ger en bra och rättvisande bild av 

verkligheten men också att den är lätt att förstå och följa samt att det finns tydliga kopplingar 

och relationer mellan olika delar.  Eftersom processkartläggning ger bättre förståelse för 
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processen och tillåter diskussion mellan alla involverade i processen innebär det också ofta att 

problem och brister i processen kan tas fram och diskuteras (Ljungberg och Larsson, 2012).  

 

3.1.3.3 Processjämförelse 

Processjämförelse eller benchmarking är ett annat sätt att hitta möjligheter till förbättringar 

genom att jämföra processens arbetssätt och prestanda med någon annan som utför samma 

process. Jämförelsen kan vara intern och jämföra mot samma process i en annan avdelning 

eller annat bolag inom den egna koncernen men det går också att jämföra med konkurrenter 

och andra bolag i samma eller liknande bransch som har samma process. Det går också att 

jämföra med ett bolag som har erkänt eller bevisat bra kvalitet i ett liknande område eller 

liknande aktivitet samt att jämföra med ett bolag som är aktiv inom annat verksamhetsområde 

om detta bolag har erkänt eller bevisat bra kvalitet. Jämförande handlar om att försöka hitta 

den bästa arbetsmetoden och bästa möjliga prestation. Det innebär att titta på någon annan som 

utför samma eller liknande process med fokus på vad de gör bättre, var de får bättre resultat 

och viktigast av allt är att försöka förstå varför processen är bättre för att kunna överföra 

resultatet till den egna processen (Bergman och Klefsjö, 2012).  

 

Jämförelse är samtidigt inte att kopiera utan istället handlar det om att reflektera över varför 

lösningen fungerar i ett annat sammanhang och hur det kan översättas till den egna 

organisationen. Det krävs bra analytisk förmåga för att förstå vad som ger resultatet och var 

skillnaden kommer ifrån samt en stark förmåga att överföra arbetssätt och lösningar till 

kontexten inom den egna organisationen. Arbetsgången för jämförelse börjar med att förstå 

den egna processen och dess framgångsfaktorer. Detta följs av att leta efter en lämplig 

organisation att jämföra med både baserat på var processen fungerar bättre och vilka 

kontaktmöjligheter som finns. När jämförelsen väl utförs studeras processen först följt av 

analys och att komma fram till orsaken till skillnaderna. Till slut väljs den bästa åtgärden och 

anpassning görs till den egna situationen följt av implementering i den egna processen 

(Bergman och Klefsjö, 2012).  
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Perspektiv Typer av brister Källa 

Mätetalsbaserad Plockfel 

Effektivitet 

Produktivitet 

Richards, 2014  

Gu et al, 2010 

Staudt et al, 2015 

Leanfilosofi Rörelse 

Bearbetning 

Transport 

Defekter 

Förseningar 

Plenert, 2010 

Garvia et al, 2004 

Garza et al, 2011 

Kvalitetsbaserad Låg kundtillfredsställelse 

Plockfel 

Skador på varor 

Sena leveranser 

Bergman och Klefsjö, 2012 

Richards, 2014 

Tabell 3 visar de olika presenterade perspektiven för brister (egen illustration) 

 

Metod för identifiering av 

brister 

Beskrivning Källa 

Mätningar och mätetal Mätning av prestanda 

används som grund för att 

identifiera var problem och 

brister finns 

Bergman och Klefsjö, 2012 

Staudt et al, 2015 

Gu et al, 2010 

Processkartläggning En detaljerad genomgång av 

processen från början till slut 

där arbetare själva beskriver 

bristerna som upplevs i det 

dagliga arbetet 

Ljungberg och Larsson, 

2012 

Processjämförelse Processen jämförs med 

samma process i en annan 

funktion eller i ett annat 

företag för att se vad andra 

gör bättre 

Bergman och Klefsjö, 2012 

 

Tabell 4 sammanställer de olika metoderna som kan användas för att identifiera brister samt 

deras egenskaper 
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3.2 Digitalisering för en plockprocess 

I kapitel 3.2 beskrivs först en allmän förklaring till vad begreppet innebär och även faktorer 

som ligger till grund för hur man ska gå tillväga vid valet av lösningar. Sedan förklaras vad 

ett WMS är då det är grunden till att största delen av alla lösningar ska kunna vara möjliga 

att driva för ett företag. Beskrivningen av de olika digitaliserade lösningarna inleds med 

automatisk identifiering och de olika alternativen som tidigare har varit ett vanligt steg från 

pappersbaserade lösningar. Vidare beskrivs orderplocksystem under en egen rubrik då dessa 

antingen kan kombineras med automatisk identifiering eller användas enskilt och är en högre 

nivå av digitalisering. Slutligen presenteras AS/ RS system som är ett mer automatiserat system 

och visar att det finns mer avancerade alternativ. De digitaliserade lösningar som presenteras 

i kapitlet har alltså valts utifrån olika nivåer av digitalisering.  

 

3.2.1 Digitaliserade lösningar 

Det sker idag en snabb utveckling av digitalisering och detta innebär enligt Fredholm (2015) 

att förutsättningarna för logistiken förändras på flera plan. Det skapar möjligheten att 

effektivisera logistiken i företag och tillsammans med tidigare dokumentation av hur kostnader 

kan minska blir logistik och olika digitaliserade lösningar en kombination som kan påverka ett 

företags konkurrensförmåga avsevärt. På grund av den snabba utvecklingen finns där idag ett 

stort utbud av lösningar med inriktning på digitalisering som kan användas inom logistikens 

alla områden, inte minst inom plockprocessen (Fredholm, 2015). 

 

Det finns många digitaliserade lösningar som kan implementeras i ett företags plockprocess. 

Det traditionella alternativet har varit att plockaren utfört sitt arbete med hjälp av 

pappersbaserade plocklistor vilket enligt Reif et al. (2009) varit ansträngande. Reif et al. (2009) 

menar på att moderna system utförs utan pappersarbete och består av mobila datainsamlings 

enheter som är anslutna till en organisations WMS. Pappersbaserade metoder blir ofta ersatta 

med lösningar som till exempel Automatisk identifiering, pick-by-voice eller pick-by-light.  

 

 

3.2.2 Val av digitaliserade lösningar 

Valet av en lämplig digitalisering är enligt Marchet et al. (2015) ett av de viktigaste besluten 

inom lagerverksamhet och valets påverkan har en betydande roll på den totala lagerkostnaden 

och servicenivån. För att optimera lagerutnyttjandet och den totala försörjningskedjans 
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effektivitet, söker många företag den exakta typen av fördelar som teknologiska plocklösningar 

erbjuder. Den ökade genomströmningen och hastigheten hos dessa lösningar kan hjälpa företag 

att förse sina kunder med vad de efterfrågar, att optimera deras intäkter och att minska deras 

kostnader (Murray, 2018).  

 

Enligt Lin Hua-Yang (2007) är det viktigt att ett företag undersöker vilka lösningar inom 

digitalisering som finns tillgängliga att åtgärda det aktuella företagets brister. När det beslutet 

är taget går företaget vidare med vad som krävs för att det ska kunna implementeras i deras 

organisation. Render (2016) skriver att den största faktorn i valet av vilken teknologi ett företag 

ska välja är just egenskaperna av teknologin. Det finns många faktorer som kan tas i åtanke när 

ett företag ska utvärdera vilken teknologis egenskaper som passar just deras situation. Dessa 

faktorer kan vara teknologins prestanda och kvalitet, den tekniska supporten som kan stärkas 

genom en välinformerad inlärning från början och en löpande teknisk support från 

leverantören. Även ökad eller minskad säkerhet vid användandet av en teknologi ingår i 

egenskaperna och kan vara en faktor som ligger till grund för beslutet. Beroende på hur ett 

företag väljer att gå tillväga när de ska välja en ny teknologi bör företaget i de flesta fall utgå 

ifrån vad det är som ska förbättras innan företaget undersöker vilka alternativ det finns. 

 

Vidare beskriver Render (2016) att en betydande del av valet vilken teknologi ett företag ska 

välja består av de ekonomiska faktorerna. Det innebär först och främst inköpspriset på den 

teknologi som planeras att implementera och vad den kostar i den initiala perioden, innan den 

är färdig att använda. Inom de ekonomiska faktorerna ingår också total ägandekostnad vilket 

enligt Render (2016) är underhållning, kostnaden för anställda och den kostnaden som räknas 

gentemot vilken nytta som investeringen ger.  

 

3.2.3 WMS 

På lagernivå finns det flera sätt att använda teknologi för att förbättra produktivitet, 

resursanvändning och effektivitet. Drivkrafterna som får företag att investera mer i 

teknologiska förbättringar är både ökande krav från kunder och ökande konkurrens som gör att 

företag måste söka efter bättre lagerhanteringsmetoder. Ett krav på att kunna konkurrera 

effektivt är att gå från traditionella och ofta pappersbaserade metoder till digitala 

lagerhanteringssystem, så kallade warehouse management systems eller WMS. Ett WMS 

innehåller information om artiklar i lagret, lagerplacering, lagersaldo och liknande. Det är 
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också grunden till olika funktioner som skanning av streckkoder eller RFID samt olika 

automatiserade system. Ett WMS krävs för att hantera komplexiteten i moderna lager och för 

att få information om lagret och alla delar (Richards, 2014). 

 

Enligt Richards (2014) är ett företag produktivt om de kan arbeta i realtid, hantera alla processer 

inom lagret och ha möjlighet att kommunicera med andra företagssystem. Richards (2014) 

menar på att det finns många fördelar för ett företag med att använda sig av ett WMS. Det kan 

snabbt bearbeta data och samordna förändringar på ett lager. Rapporter kan produceras och 

sammanställas samt hantera stora volymer av transaktioner. Richards (2014) och Min (2007) 

skriver att företag måste anpassa sitt WMS utefter vilka lösningar som ska implementeras. Det 

betyder att företag kan behöva byta eller uppgradera WMS om beslut har tagits om att nya 

lösningar ska implementeras på företaget. Därför är det viktigt att undersöka om det nuvarande 

WMS systemet är kompatibelt med eventuella framtida digitaliserade lösningar.  

 

Enligt Richards (2014) måste ett WMS inneha ett flertal egenskaper för att kunna vara effektivt. 

Det måste först och främst vara kompatibelt med andra affärssystem och aktuella samt framtida 

teknologier. Vidare är ett effektivt WMS anpassat för just de egenskaper som ett företag 

behöver samt det som kan behövas i framtiden och inte utrustad med egenskaper som inte 

används. Det leder enligt Richards (2014) bara till ökade upplärningskostnader och tidsslöseri 

vilket i sin tur blir en dålig avkastning på investeringen. Ett effektivt WMS ska vara 

lättillgängligt för användare för att hela tiden få den information som behövs i tid och det ska 

vara enkelt att använda. Ramaa et al. (2012) menar på att det finns tre steg av WMS och de är 

grundläggande-, avancerat- och komplext WMS. Grundläggande WMS är ett system som har 

egenskaperna att kunna hantera ett automatiskt identifieringssystem. Informationen som 

används är relativt simpel och kan generera lagring- och plocknings anvisningar för anställda. 

Det avancerade systemet krävs om ett företag använder sig av pick-by-voice eller pick-by-light 

i deras plockprocess. Systemet ska erbjuda möjligheten till planeringsfunktioner och fokuserar 

på genomströmning, lager- och kapacitetsanalys. Det sista och mer komplexa WMS optimerar 

enligt Ramaa et al. (2012) lagerhållningen. Information om exakta lagringsplatser och framtida 

destinationer för varje vara finns tillgängligt. Ett komplext WMS krävs om ett företag vill 

använda sig av högt automatiserade lösningar men resulterar också i större investeringar 

(Ramaa et al., 2012). 
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3.2.4 Automatisk identifiering 

Automatisk identifiering innebär möjligheten att maskinellt läsa in och registrera data från 

produkter till ett datasystem. Med hjälp av olika teknologier kan information digitaliseras och 

på så sätt också identifiera produkter. Grundtanken med automatisk identifiering är enligt 

Fredholm (2015) att dessa produkter tilldelas ett nummer som är uppbyggt enligt en 

nummerserie. Nummerserien ska vara uppbyggd så att alla produkter har unika nummer och 

ska helst enligt Fredholm (2015) vara både internationell och standardiserad. Richards (2014) 

nämner att automatisk identifiering har varit det vanligaste steget att ta från pappersbaserade 

lösningar. Att använda sig av automatisk identifiering ökar både hastigheten för att identifiera 

en specifik vara men det säkerhetsställer också att det är rätt vara som identifieras. Det är enligt 

Fredholm (2015) och Richards (2014) den största anledningen till varför automatiska 

identifieringslösningar används.  

 

Automatisk identifiering är enligt Hompel och Schmidt (2006) en grundläggande faktor till en 

effektiv process och valet av teknologi baseras på vilken process den är avsedd för. Hompel 

och Schmidt (2006) förklarar vidare att valet av en lämplig automatisk identifierings-teknologi 

kräver förståelse av deras huvudsakliga egenskaper och begränsningar. Tidigare har valet varit 

de klassiska streckkoderna i mer än 70 % av fallen, dock blir nyare och mer effektiva lösningar 

allt vanligare (Hompel och Schmidt (2006). 

 

3.2.4.1 Streckkod 

Ett streckkodsystem behöver tre komponenter för att fungera. Det är själva streckkoden, en 

skanner och ett datorsystem för att ta emot den lästa koden. Streckkoder används för att 

identifiera produkter, platser på ett lager, förpackningar, pallar med mera. Det finns flera olika 

sorters streckkoder vilket kan försvåra överföringen av produkter mellan företag och länder. 

Enligt Fredholm (2015) blir det allt vanligare att streckkoderna kommer från organisationen 

GS1 som tillhandahåller identifieringsnummer för ett flertal olika ändamål och är den mest 

använda basen för identifiering. Den klassiska streckkoden introducerades år 1974 och har 

använts av företag sedan dess. 

  

En-dimensionell (1D) och två-dimensionell (2D) är de två huvudsakliga kategorierna inom 

streckkoder. 1D är den vanligaste tekniken att använda sig av idag men valet av streckkod beror 

på vilken sort ett företags samarbetspartners använder sig av och vad den ska användas till. 1D-
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koden kan kännas igen av de vertikala linjerna och vanligtvis de 13 GTIN (Global trade item 

number, GS1-artikelnummer) siffrorna under linjerna. De första tre siffrorna är 

identifikationssiffror för landet där tillverkaren är registrerad, de nio nästkommande är 

produktnummer och den sista är en kontrollsiffra. Antalet siffror kan skilja sig åt beroende på 

vilket streckkod det är, men den med 13 siffror heter EAN (European article number) -13 och 

är den vanligaste streckkoden som används i butiker och lager i hela världen, se bild X Siffrorna 

är egentligen beteckningen för de vertikala linjer som streckkoden innehåller och de finns där 

för att lättare ange produktnummer manuellt om streckkoden skulle vara skadad eller på något 

sätt oläslig för skannern. En 1D-kod innehåller endast textinformation eftersom den endast kan 

lagra den sortens data vilket är upp till 20 siffror. På grund av den begränsade 

lagringskapaciteten används 1D-koder när data som krävs inte är komplex och mängden data 

är låg i varje enskild produkt för vilken koden är avsedd. Sett till 1D kodens uppbyggnad är 

användningsområdena begränsade och det är upp till företag att utvärdera om mer komplexa 

lösningar krävs i deras specifika fall. Fördelen är att många butiker idag använder sig av 

skanningssystem och 1D koder och därför består redan många produkter av dessa koder. 

Genom att använda sig av det i en plockprocess förenklar därför arbetet och företag behöver 

inte införa ytterligare identifiering på dessa produkter (Hompel och Schmidt, 2006).  

 

För att en streckkod ska kunna läsas krävs det en streckkodsläsare och de skiljer sig beroende 

på vilken sorts streckkod det är som den är ämnad att läsa. Det finns 1D läsare, 2D läsare och 

det går även att läsa vissa streckkoder med kameror på mobiltelefoner. En streckkodsläsare 

läser streckkoden och omvandlar den till information (Fredholm, 2015). 

 

 

 

Figur 5 visar ett exempel på en EAN-13 kod (GS1.se, 2018)  
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3.2.4.2 QR-Koder 

En QR-kod (quick response code) är ett exempel på en 2D-kod. Precis som en vanlig streckkod 

krävs det en kodläsare och ett datasystem för att en QR-kod ska kunna användas. QR-koden är 

till skillnad från 1D-kod kvadratformad och består av svart-vita fyrkantiga prickar som 

informationen lagras i, se figur 6 Anledningen till att det heter 2D-kod är för att den skrivs ut i 

två riktningar vilket tillåter QR-koden att innehålla mer data även om den tar lika mycket plats 

på produkten. En QR-kod går inte att avläsa utan en kodläsare eftersom den inte innehåller 

några siffror som gör det möjligt att tolka datan manuellt. Det som gjort att QR-koden fått stort 

genomslag internationellt efter att den skapades i Japan 1994 är enligt Fredholm (2015) 

möjligheten att skanna koden med en vanlig smart mobil.  

  

Även om QR-koder ser olika ut beroende på vad datan innehåller finns det en del egenskaper 

som alla QR-koder har. Koderna har alltid en tom yta runt om som gör det möjligt att isolera 

det från annan tryckt information och smuts. Dessutom innehåller alla QR-koder större svart-

vita rutor i tre hörn för att lättare påpeka att det är en QR-kod och veta vilket håll den är på. På 

grund av hur QR-koden är utformad är det möjligt att skanna koden från en 360-graders vinkel 

i en hög hastighet. Vidare har QR-koder en felkorrigeringskapacitet vilket innebär att även om 

koden är skadad eller smutsig är den läsbar till viss uträckning. De är också utformade så att 

de kan innehålla samma data på olika sätt och i olika riktningar vilket kan förklaras som ett 

felkontrollssystem. Det betyder att koden fortfarande är läsbar även om den är skadad till viss 

del. QR-kodens egenskaper och utseende tillåter den att användas i lagermiljöer då den är 

slitstark och robust. Om behovet av att lagra mer information finns, är QR-koden ett alternativ 

till 1D-koden då den även ger kunden möjligheten att skanna varan med sin mobiltelefon i 

marknadsföringssyfte (Hompel och Schmidt, 2006).  

 

 

Figur 6 visar ett exempel på en QR-kod (GS1.se, 2018) 

 

3.2.4.3 DataMatrix 

Datamatrix är också ett exempel på 2D-kod men har ett lite annat utseende än vad QR-koden 

har. Den känns igen på ett L-liknande streck på den vänstra samt nedre delen av koden och att 



 

49 

den är fyrkantig eller rektangulär. Strecket används för att läsaren ska kunna identifiera 

symbolens storlek, orientering, och förvrängning. Datamatrixen kan som många andra 2D-

koder lagra mer data i form av tecken såsom siffror, bokstäver och andra tecken. Den kan även, 

precis som QR-koden, innehålla information i form av webbplatser för ett företag eller en 

produkt. En Datamatrix kan som mest innehålla drygt 2000 alfanumeriska tecken(både, siffror, 

bokstäver och andra tecken) eller drygt 3000 tecken om det bara består av siffror.  

Enligt Fredholm (2015) kommer Datamatrix ersätta den vanliga EAN-koden i framtiden på 

grund av kodens förmåga att lagra mer information, möjligheten att vara mindre till ytan och 

att den är en mer robust kod som kan tryckas på olika material och ta skada utan att förlora dess 

syfte. Med tanke på vad Fredholm (2015) nämner kommer också flera nya 

användningsområden för Datamatrix att skapas. Ean-koden används idag världen över och om 

den ersätts kommer Datamatrix var ett alternativ inom lagerhantering och plockprocesser för 

automatisk identifiering samt många andra områden.  

 

Figur 7 visar ett exempel på en Datamatrix (GS1.se, 2018) 

 

3.2.4.5 RFID 

RFID (Radio frequency identification) används också för att identifiera produkter, behållare, 

kollin och mycket annat, men till skillnad från streckkodstekniken kan RFID-taggarna läsas 

utan att behöva visuell kontakt med skannern. Eftersom det inte behöver skannas med någon 

laser framför den, finns det även möjlighet att skanna flera enheter samtidigt, inom samma 

område. RFID-tekniken blir allt vanligare men anledningen till att fler företag inte använder 

det beror på den höga kostnaden jämfört med andra identifieringstekniker. Enligt Want (2006) 

måste implementeringen av RFID-system vara lika billigt som streckkodsystem eller ge 

tillräckligt med värde för organisationer så att kostnaden kan återvinnas inom ett annat område 

om RFID ska implementeras (Want, 2006). 

  

Det finns två typer av RFID-enheter som används är vanligast att använda bland företag idag, 

aktiva och passiva. Den aktiva RFID-taggen behöver en strömkälla för att fungera och för att 

taggen ska kunna vara bärbar är det vanligtvis ett batteri som används. De aktiva taggarna kan 
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också kopplas till maskiner eller bilar som förser de med ström. På grund av batteriet är den 

aktiva taggen dyrare, större och har en kortare livstid. I detaljhandeln finns det ett mycket mer 

praktiskt val och det är den passiva RFID-taggen (Fredholm, 2015). 

  

Passiva RFID-taggar består inte av batterier eller andra strömkällor, istället får de sin kraft från 

radiovågorna som skannern eller sändaren skickar. På grund av detta kan den passiva taggen 

inte skannas från längre avstånd till skillnad från den aktiva taggen. Den passiva taggen 

innehåller bara tre komponenter och den första är antennen, som fångar inkommande 

radiosignal och skickar signalen tillbaka till skannern eller sändaren. Den innehåller också ett 

chip, vilket är den komponent som identifierar taggen och lagrar information. Den tredje 

komponenten är det material som chipet och antennen är anslutna till, vanligtvis tillverkat av 

papper eller plast (Fredholm, 2015). 

 

RFID-taggar används mycket i transportbranschen för att öka synligheten för varor som 

transporteras mellan partners. Information skickas i realtid till partners som har tillgång till 

systemet så fort transporten passerar en viss punkt. RFID taggen kan ibland ge felaktig 

information då flera taggar som är i närheten kan av misstag också bli skannade. Det gör att 

RFID taggen är mer ovanlig inom lagerhållning och plockproesser då det ofta är enskilda varor 

som ska identifieras (Fredholm, 2015). 

 

3.2.5 Orderplocksystem 

Att använda sig av mer avancerade system inom plockprocessen har enligt Richards (2014) 

blivit allt mer vanligare och det finns flera alternativ att välja mellan. De mer avancerade 

systemen innebär också större förändringar för företag. Det kan innebära att ett företags hela 

plockprocess måste förändras i form av placeringar av gods, andra modeller av ställage och 

hyllor, förflyttning av plockzoner och förändrade uppgifter av plockare (Murray, 2018).  

 

3.2.5.1 Pick-by-voice 

Röststyrning, även kallat pick-by-voice är ett orderplocksystem som styrs av korta 

röstkommandon. Det innebär först och främst att all data från ett företags ERP (enterprise 

resource planning) eller WMS omvandlas till röstinformation. För att sedan använda 

information utrustas plockaren med ett headset, mikrofon och vanligtvis en handdator. 

Handdatorn kan enkelt sättas fast på plockarens bälte eller handled vilket innebär att händerna 
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är fria till att hantera varor hela tiden. Information skickas sedan från WMS-systemet till 

handdatorn via radiofrekvens, med användande av sändare utplacerade runt hela lagret, som 

sedan omvandlas till korta röstkommandon. Genom mikrofonen kan plockaren också använda 

röst för att kommunicera tillbaka till systemet och därför bekräfta plockade varor samt färdiga 

ordrar. Att använda sig av pick-by-voice innebär också mer fokus runt om plockaren då det 

inte det inte finns någon plocklista som distraherar. Även om pick-by-voice ökar 

plocksäkerheten och minskar felplock finns det företag som väljer att använda sig av pick-by-

voice kombinerat med att skanna produkten när den plockas (Richards, 2014).  

 

Pick-by-voice inom plockprocesser blir enligt Richards (2014) allt vanligare och många företag 

väljer att hoppa över automatisk identifiering i form av t.ex. streckkoder och gå direkt från 

pappersbaserat plock till pick-by-voice. Vidare förklarar Richards (2014) att de största 

anledningar till detta är förbättrad noggrannhet, ökad produktivitet och förbättrad säkerhet 

genom hand- och syn-fri drift. Det är också ett system som är enkelt och snabbt att lära ut till 

anställda samtidigt som det är går att integrera med andra system som använts tidigare. 

Användandet av pick-by-voice eliminerar flera steg jämfört med skanningsystem i en 

plockprocess vilket då leder till dessa förbättringar och dessa steg visas i figur 8 Slutligen 

presenteras Pick-by-voice som ett relativt billigt system sett till många andra och 

återbetalningstiden (Payback) är vanligtvis mindre än ett år (Richards, 2014). 

 

Figur 8 (egen illustration baserad på figur från Richards, 2014) Jämförelse mellan automatisk 

identifiering och pick by voice 

 

3.2.5.2 Pick-by-light 

Pick-by-light är en orderplockteknologi där företag använder sig av numeriska eller 

alfanumeriska skärmar på varje plockplats för att styra plockare till specifika lagerplatser.  

Lagerplatsen kan vara utrustad med en individuell skärm som lyser, en bekräftelseknapp och 

ytterligare en skärm som visar kvantitet. Konstellationerna kan variera och minskat antal 
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skärmar eller förenklade skärmar kan användas för att reducera de totala kostnaderna. 

Vanligtvis börjar processen när plockaren skannar en streckkodad etikett som tillhör en kartong 

eller behållare. Skärmen på första plockplatsen lyser upp och styr plockaren till den angivna 

platsen där produkten plockas. För att bekräfta att produkten är plockad trycks en knapp in 

vilket också aktiverar en ny skärm och styr plockaren till nästa lagerplats. Det finns även de 

pick-by-light system som visar plockaren var nästa lagerplats är. Plockaren vet att ordern är 

färdigplockad när det inte finns någon ny skärm som lyser upp (Murray 2018).  

 

För att ett pick-by-light system ska fungera optimalt organiseras vanligtvis plockprocessen in 

i individuella arbetszoner med ett antal lagerplatser i varje zon. En order kan emellertid passera 

genom mer än en zon innan den är slutförd. Det betyder att en order kan bli plockad av flera 

plockare innan den är slutförd. Att dela upp processen i zoner hjälper enligt Murray (2018) 

företag att minimera onödig gång och ledig tid. Murray (2018) menar också på att vissa pick-

by-light system tillåter plockaren att ta egna beslut om vilken vara som ska plockas härnäst 

jämfört med pick-by-voice där systemet styr plockaren via röstkommando till nästa vara. Då 

visar systemet de kvarvarande produkterna som ska plockas och det är då upp till plockaren 

vilken ordning de ska plockas. 

 

Företag som använder sig av pick-by-light system kan enligt Murray (2018) förvänta sig att 

varje plockare är tio gånger effektivare än företag som använder sig av pappersbaserade 

plocklösningar. Dessutom är pick-by-light system enkla att integrera med ett företags befintliga 

ERP eller WMS. Murray (2018) förklarar däremot att ett pick-by-light system innebär en mer 

komplex och tidskrävande implementering. Vid en implementering av pick-by-light krävs det 

att hyllor och ställningar utrustas med skärmar och knappar för att det ska fungera. Vidare krävs 

det att hela plockprocessen omplaneras, som tidigare nämnts, in i individuella plockzoner för 

att systemet ska användas optimalt. Med tanke på att det tar längre tid att implementera och att 

det krävs mer utrustning är pick-by-light ett dyrare alternativ än de som tidigare presenterats 

(Murray, 2018) 

 

3.2.5.3 AS/ RS 

Ett Automated storage and retrieval system eller (AS/ RS) är ett delvis automatiserat 

orderplocksystem då varorna på ett lager rör sig automatiskt men plockas därefter manuellt. 

Vanligtvis blir produkter automatiskt hämtade av systemet från lagringsområdet och placerade 
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i plockzonen. Därefter plockar anställda den önskade mängden produkter och när de blir 

registrerade placerar systemet tillbaka de kvarvarande produkterna tillbaka till lagringsområdet 

tills de ska bli plockade igen. Kostnaden för att köpa in och implementera ett AS/ RS är högre 

än tidigare nämnda system. Driftkostnaden kan emellertid minskas då företag minskar 

utrymmet för nyttjandet och reducerar antal arbetstimmar. Det minskar också processtiden då 

plockaren inte behöver hämta produkterna samtidigt som arbetsuppgifterna blir mindre 

påfrestande och ergonomin för plockaren förbättras (Arnold et al., 2008). 

 

Ett AS/ RS består enligt Bartholdi och Hackman (2014) delvis av horisontella och vertikala 

karuseller som hämtar produkterna till plockaren. Karuseller kan beskrivas som ett system 

bestående av ställningar med roterande hyllor vertikalt eller horisontellt. Det optimala 

användningsområdet för karuseller är när flera produkter har ett gemensamt efterfrågemönster 

då hyllorna kan innehålla flera olika produkter som kan plockas vid samma tillfälle. Det ska 

också vara produkter som ska plockas i högt antal och där variationen av olika produkter är 

låg. Det som begränsar karuseller är möjligheten att utöka antalet hyllor och egenskapen att 

plocka från flera hyllplan samtidigt. Det krävs en helt ny ställning om det inte finns tillräckligt 

med plats på hyllorna. Arnold et al. (2008) beskriver slutligen att vikten på produkterna spelar 

en stor roll då en skillnad mellan produkternas vikt kan skapa obalans och i värsta fall välta 

ställningen. Det är också viktigt då produkter som väger för mycket inte går att lagra i 

karuseller. Det finns ett flertal ytterliggare lösningar inom AS/ RS system tillgängliga för 

företag att utnyttja där de flesta av dem passar in på stora lager och där det är ett högre antal 

produkter som plockas. Nedan visas en bild på hur en vertikal karusell samt hur en horisontell 

karusell kan se ut.  
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Figur 9 visar en jämförelse mellan vertikal och horisontell karusell (Baudin, 2004) 

 

Lösning Källa 

WMS Richards, 2014 

Min, 2007 

Streckkod Fredholm, 2015 

Hompel och Schmidt, 2006 

GS1.se, 2018 

QR-kod Fredholm, 2015 

Hompel och Schmidt, 2006 

GS1.se, 2018 

DataMatrix Fredholm, 2015 

GS1.se, 2018 

RFID Want, 2006 

Fredholm, 2015 

 

Pick-by-voice Richards, 2014 

Pick-by-light Murray, 2018 

AS/ RS Arnold et al., 2008 

Bartholdi och Hackman, 2014 

Baudin, 2004 

 

Tabell 5 visar lösningarna som diskuterats i kapitlet 
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3.3 Implementering av digitalisering 

Kapitel 3.3 är det sista teorikapitlet och beskriver allmänt hur en implementering går till för 

att sedan beskriva vilka utmaningar det finns. Avslutningsvis presenteras teoretiskt 

framtagna krav för att definiera en lyckad implementering. Det görs för att få en bra bild 

över vad som krävs för att Bilvårdsgrossisten ska lyckas med deras implementering.  

 

3.3.1 Implementering 

Implementering innebär att en plan eller ett beslut förverkligas eller träder i kraft. 

Implementeringen är övergångsfasen mellan beslut och användning då organisationen och dess 

medlemmar utvecklar skicklighet och vana vid en innovation. Implementeringen är länken 

mellan beslutet att använda en innovation och punkten då användning har blivit en rutin och en 

vanlig del av processen. Det inkluderar både aktiviteter relaterade till installation och 

montering samt utvecklingen av kunskaperna som krävs för att effektivt använda en innovation 

och uppnå förväntat resultat. Att ta beslutet eller göra planen är ofta mycket enklare än att 

verkställa och utföra vilket kan leda till planer som görs men aldrig följs upp eller misslyckad 

implementering. I många fall då företag upplever att de inte uppfyller sina mål med en 

förändring eller införande av ny teknologi beror detta på en misslyckad implementering. Planen 

eller beslutet kan vara helt korrekt för situationen men ändå leda till problem eller negativa 

effekter när den inte följs upp. Att ta ett beslut har också ingen verkan om ingenting görs för 

att implementera beslutet (Cox, 2015, Baker och Halim, 2007).  

 

Implementering av digitaliserade lösningar har blivit allt viktigare i takt med att teknologi och 

IT har fått en större roll i affärsvärlden. Digitalisering innebär stora investeringskostnader 

vilket gör att en lyckad implementering blir viktigt för att undvika att spendera pengar på 

någonting som inte innebär en förbättring eller fördel. Implementering är också ofta ett stort 

projekt som tar lång tid att utföra och innebär en negativ påverkan på det dagliga arbetet vilket 

också gör det viktigt att utföra en lyckad implementering. Implementering påverkas också till 

stor del av miljön och kontexten i organisationen och det finns inget tillvägagångssätt som 

kommer att fungera för alla organisationer och implementeringsprojekt. Istället finns det 

tidigare tillvägagångssätt för specifika situationer som kan användas som förebild samt 

identifierade aspekter som kan öka chansen att lyckas och det finns även problem som kan 

uppstå som flera olika implementeringar har gemensamt (Cox, 2015, Ross, 2016).  
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3.3.2 Utmaning för implementering 

Implementering av digitaliserade lösningar kan som tidigare diskuterats vara svårt på grund av 

flera anledningar. Det kan vara tidskrävande och dyrt men det är också en utmaning att 

förmedla informationen till anställda. Tidigare erfarenhet från företag och författare har 

identifierat flera utmaningar för implementering som kan användas för företag som står inför 

en implementering. Dessa lärdomar kan användas för att förutse problem och arbeta 

förebyggande för att underlätta implementeringen. I andra fall är det inte möjligt att helt 

undvika en utmaning men det är fortfarande användbart att veta vilka problem som kan uppstå 

och vara förberedd för att veta var resurser bör prioriteras och vilka aspekter av 

implementeringen som kräver mer åtanke eller planering (Richards, 2014, Owens och 

Khazanchi, 2018, Cox, 2015). 

  

En mycket vanlig utmaning i alla typer av implementeringar och alla större förändringar inom 

företag är att få personalen att acceptera förändringen och ett nytt arbetssätt. Personal är i 

många fall tveksamt eller negativt inställda till förändring. Att slutanvändaren accepterar 

digitaliseringen och det nya arbetssättet är viktigt för förbättring och det kan avgöra om en 

organisation får den förväntade effekten och förbättringen från implementering av en 

digitaliserad lösning. Om personalen inte är villiga att acceptera förändringen och om företaget 

inte har lyckats övertyga sina anställda finns det risk för att det nya systemet inte används lika 

mycket som det borde eller i extrema fall förkastas förändringen då personalen undviker det 

nya systemet helt och vägrar att använda den. Ett stort fokus på de tekniska och ekonomiska 

faktorerna i ett teknologiskt val och implementering kan leda till att de mänskliga eller 

beteendemässiga aspekterna ignoreras eller får för lite fokus. Det är inte bara slutresultatet som 

påverkas av personalens villighet att förändras utan också implementeringen i sig då anställda 

ofta ger motstånd när förändringen diskuteras och implementeringen påbörjas (Russell et al, 

2004, Kufkaka et al, 2003, Grosse och Glock, 2015). 

  

Motståndet mot förändring kan komma av flera olika anledningar men vanligast är att de inte 

vet vad ledning vill med förändringen, att de inte tror på ledningens förslag eller sätt att 

implementera förändringen, att de inte tror på den nya lösningen alternativt tror att det gamla 

arbetssättet eller ett alternativt arbetssätt är bättre. Det kan också handla om prioritering då de 

kan anse att andra uppgifter är viktigare eller att de ser framtida negativa konsekvenser eller 

eventuella hinder som de inte har kontroll över eller som inte planeras för. Slutligen finns det 
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också ofta ett generellt motstånd mot förändring i allmänhet då människor ofta är vana vid ett 

visst arbetssätt och inte vill förändras, inte gillar förändring eller inte tror att de kan förändras. 

Det viktigaste för att minska motstånd från personal är att förstå anledningen och varför 

personalen känner sig tveksamma eller motvilliga och sedan agera baserat på detta (Russell et 

al, 2004, Kufkaka et al, 2003, Grosse och Glock, 2015). 

 

En annan vanlig utmaning i implementeringsprojekt är att det dagliga arbetet påverkas negativt 

på grund av att arbetet hindras eller stoppas när förändringen införs. Detta kan variera beroende 

på vad som implementeras då det kan finnas en relativt liten påverkan om det går att arbeta 

som vanligt och sedan byta över till det nya arbetssättet på kort tid men för större förändringar 

kan det innebära att det dagliga arbetet måste stoppas under kortare perioder. Inom ett lager 

kan det innebära en mindre påverkan att implementera exempelvis skanningsteknologier då 

lagret inte förändras i större utsträckning och det huvudsakligen innebär ny utrustning och ett 

förändrat arbetssätt för plockarna. Däremot kan större förändringar krävas i lagerlayouten eller 

lagerplatser för system som kräver mer automatisering eller att en del av lösningen installeras 

i lagerplatserna som i pick-by-light system (Baker och Halim, 2007, Ross 2016). 

  

Den andra delen av negativ påverkan på arbetet är efter att implementeringen skett då det finns 

en viss inlärningsperiod då det i vissa fall kan ske en försämring på kort sikt innan förbättringen 

på lång sikt kan ske. Alla större förändringar kräver viss tid för att personal ska kunna vänja 

sig vid arbetssättet och uppnå en förbättring. Detta är också någonting som organisationer 

måste ta hänsyn till efter att de har implementerat en förändring och följer upp på projektet. En 

kortsiktig försämring inom produktivitet eller effektivitet betyder inte nödvändigtvis att 

implementeringen har misslyckats eller att fel tillvägagångssätt valts och kan istället innebära 

att det krävs mer tid innan investeringen ger avkastning. Det är även vanligt att fler fel och 

misstag sker på kort sikt och detta behöver inte heller visa på ett problem med 

implementeringen eller lösningen. I många fall är det inte möjligt att helt undvika dessa 

problem då det alltid kommer krävas viss tid för personal att lära sig och för organisationen 

som helhet att anpassa sig till det nya arbetssättet. Däremot är det viktigt att inlärningen får ta 

den tid som krävs och även att det görs investeringar i utbildning och information som hjälper 

med inlärning och minskar negativ påverkan på det dagliga arbetet (Kufkaka et al, 2003, Grosse 

och Glock, 2015, Ross, 2016). 
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Implementering kan i många fall vara komplext och innebär ofta en stor investering både 

finansiellt och tidsmässigt. Detta är till stor del en utmaning innan implementering då bland 

annat den finansiella aspekten betyder att ett företag måste överväga sina alternativ och komma 

fram till hur lång tid som krävs för att investeringen ska ge avkastning samt hur lång tid som 

krävs för projektet. Dessa aspekter måste också vägas mot varandra och spelar in i varandra, 

då en stor investering kräver planering vilket kan bli svårare på grund av komplexitet och även 

att det krävs mycket tid kan göra det svårare att planera en realistisk tidsram för 

implementeringen. Detta är svårt att motverka och är huvudsakligen någonting som en 

organisation måste ha i åtanke inför en implementering men det påvisar också att det är viktigt 

att implementeringen planeras väl och att hänsyn tas till att det ofta innebär ett stort och svårt 

projekt. Tidsplanering behöver ta hänsyn till detta för att vara realistisk och det kan även vara 

fördelaktigt att vara till viss del flexibel för planering av stora projekt då det är troligt att mindre 

avvikelser kommer att ske (Baker och Halim, 2007, Ross, 2016, Kornkaew, 2012). 

  

Utmaningar kan också komma från den existerande situationen i företaget då det kan finnas 

problem med kompabilitet mellan olika system eller utmaningar som kommer av att arbeta med 

äldre lösningar. Om nuläget i ett företag är relativt omodernt eller föråldrat är det i många fall 

en utmaning att kombinera äldre och nyare system vilken kan innebära att det tidigare systemet 

måste ersättas helt. En total ersättning innebär en större utmaning än en situation där det går att 

använda det tidigare systemet till viss del då det blir ett större projekt med fler aspekter och 

överlag blir implementeringen mer komplex. Även om nuläget är relativt modern kan det också 

finnas problem med kompabilitet då det i vissa fall inte går att kombinera två system med 

varandra eller att anpassning måste göras innan det är möjligt. Det går i vissa fall inte att 

överföra information mellan system vilket innebär mer tidskrävande arbete för att överföra det 

manuellt. Lösningar kan också kräva stödjande system vilket kan betyda att det nuvarande 

systemet måste anpassas eller att det stödjande systemet också måste införskaffas och 

implementeras. Inom lager är det huvudsakligen ett WMS som måste vara kompatibelt med 

lösningen vilket kan betyda att det nuvarande systemet behöver anpassas men det kan också 

krävas att ett nytt WMS implementeras för att lösningen som ska implementeras ska fungera. 

Om ett nytt WMS måste införas innebär det också att information måste överföras och det är i 

dessa fall det är fördelaktigt om det går att göra automatiskt eller utan en stor mängd manuellt 

arbete (Ross, 2016, Kornkaew, 2012). 
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3.3.3 Krav för lyckad implementering 

Det är svårt att skapa definitiva riktlinjer för en väl utförd och lyckad implementering av 

digitaliserade lösningar på grund av att alla situationer och kontexter skiljer sig åt på olika sätt. 

Istället för att visa hur en lyckad implementering gick till har flera forskare valt att försöka 

identifiera vad flera implementeringar haft gemensamt och baserat på detta fokuserat på att 

skapa kriterier eller krav för implementering. Detta för att företag som planerar en 

implementering ska kunna se vilka faktorer som har varit viktiga i andra situationer och 

använda dessa för att se om det egna företaget har vad som krävs eller kan införa det för att 

underlätta och förbättra implementeringen (Richards, 2014, Owens och Khazanchi, 2018, Cox, 

2015). 

  

Innan implementeringen börjar planeras och utföras är det viktigt att företag har en strategi 

bakom användningen av digitalisering. En anledning till detta är att det hjälper med att försäkra 

att lösningen implementeras av en bra anledning och att det finns en tanke bakom lösningen 

som leder till ett bättre resultat. Digitalisering leder till snabbare och mer effektivt arbete men 

om detta görs på en process som inte är nödvändig eller som inte ger värde till kunden kan det 

innebära att investeringen i lösningen inte ger resultat. Att göra någonting snabbare och mer 

effektivt leder inte till bättre prestanda om det inte är rätt arbetsuppgifter som förbättras eller 

rätt problem som ska lösas. Avsaknaden av en bra strategisk riktning för implementeringen 

eller rättfärdigande för användningen och implementeringen av en mer digitaliserad process 

ses ofta som en anledning till att implementeringen misslyckas eller att de förväntade 

fördelarna inte realiseras (Richards, 2014, Owens och Khazanchi, 2018, Cox, 2015). 

  

En annan aspekt av strategi för implementering är att det hjälper hela organisationen med 

riktningen för implementeringen. Det ger en grund för styrning i form av planering och 

målsättning. Att veta varför implementeringen och förändringar görs kan hjälpa alla 

involverade med att förstå tankarna bakom implementering och därmed underlätta utförande. 

Att utforma en strategi innebär också för många företag att de måste se över nuläget och bättre 

förstå både den egna organisationen och omvärlden. Företaget behöver se över och vara kunnig 

om deras kärnkompetenser för att göra en strategi samt veta hur implementeringen påverkar 

kompetensen. För strategin är det också fördelaktigt att förstå omgivningen och specifikt 

konkurrensen mot företaget både för att veta om de genomgått har implementerat nya system 

men också för att förstå företagets konkurrensfördelar och hur detta påverkas av 
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implementeringen. Då företaget och dess anställdas villighet att förändras och att gå över till 

nya arbetssätt ofta är ett problem för implementeringar kan detta också behöva förberedas innan 

implementeringen. I detta fall handlar det mycket om den interna kulturen då alla involverade 

behöver ha förtroende för strategin och visionen med implementeringen. Det innebär både att 

anställda behöver vara villiga att gå igenom förändringar och att ledningen behöver ge 

förtroende genom att kommunicera strategin väl samt vara konsekventa och försäkra att 

implementeringen och dess mål är lätt att förstå (Owens och Khazanchi, 2018). 

  

En annan förberedelse för implementering som finns i många lyckade implementeringar är 

planering. Implementering av en teknisk lösning kan vara både dyrt och tidskrävande vilket 

gör att det är fördelaktigt att planera och strukturera hur implementeringen ska gå till. Den höga 

investeringskostnaden ökar vikten av att implementeringen går bra och utförs relativt snabbt 

för att investeringen ska börja ge avkastning. En välplanerad implementering innebär också att 

den negativa effekten implementeringen har på produktivitet kan minskas eller motverkas både 

på grund av att planeringen underlättar en snabbare implementering men också att det går att 

planera runt störningen som implementeringen leder till. Bland företag som inte har upplevt att 

implementering har stört det dagliga arbetet eller i alla fall stört det i mindre grad har planering 

som varit medveten om möjligheten om störningar och planerat runt detta varit en gemensam 

faktor. Att implementeringen kan ta lång tid gör också planering mer värdefull då mål och 

milstolpar kan etableras för att ge en ungefärlig tidsperiod för implementeringen som kan 

användas som riktlinjer under projektets gång och anpassning kan också göras om det märks 

att arbetet går långsammare än förväntat. Som del av planeringen uppskattas hur lång tid 

implementeringen kräver men också vad som krävs för att klara den planerade tiden och hur 

mål och milstolpar kan nås. Realistisk tidsplanering är en faktor som flera 

implementeringsprojekt i lager har använt för att undvika minskningar i servicenivån (Baker 

och Halim, 2007, Cox, 2015). 

  

När implementeringen väl har påbörjats ställs krav på både ledningen och organisationen som 

helhet. Ledningen måste ta ägande och ansvar över implementeringen både för att det krävs en 

aktiv involvering men också för att öka förtroendet inom organisationen. Som tidigare 

diskuterats är en vanlig anledning till att anställda är tveksamma eller motvilliga att de 

ifrågasätter ledningens beslut eller att de inte förstår ledningen och implementeringens riktning. 

Ledningen behöver kunna kommunicera tydligt till alla involverade både för att öka förståelsen 
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för implementeringen och för att effektivt samordna implementeringen. Det krävs också 

uppföljning och utvärdering av implementeringen vilket krävs för att se eventuella problem 

och arbeta för att lösa detta men även för att följa upp på planeringen och var implementeringen 

ligger tidsmässigt. Även efter implementeringen krävs uppföljning för att se om det har skett 

en förbättring, men som tidigare diskuterats måste uppföljningen göras med inlärning i åtanke 

då det kan krävas viss tid innan fördelarna med det nya arbetssättet visar sig. Från 

organisationen i helhet krävs viss flexibilitet och villighet att förändras vilket kan komma från 

att en kultur som innebär att det är enkelt att acceptera förändring men också en flexibel struktur 

eller att anställda är positivt inställda mot förändringen. Det krävs också att personal utbildas i 

det nya arbetssättet och att förändringen styrs av ledningen (Denolf et al, 2015, Saberwhal et 

al, 2006, Petter et al, 2013). 

  

Inom automatisering och digitalisering kan teknologierna som implementeras också kräva att 

vissa aspekter finns för att lösningen ska fungera. Vanligast är att det krävs stödjande mjukvara 

som är kompatibelt med lösningen som ska användas men det finns också lösningar som kräver 

vissa tillstånd för att kunna användas effektivt. Som tidigare diskuterats är det huvudsakligen 

WMS som krävs för lagerrelaterade lösningar. Detta då de olika lösningarna behöver 

kommunicera med ett WMS för att ta emot och skicka information om exempelvis artiklarna i 

lagret och dess placering samt lagersaldo. Det huvudsakliga för företag att ta hänsyn till i 

implementering är om de har det systemstöd eller mjukvarustöd som krävs för deras valda 

lösning, om deras nuvarande situation är kompatibel eller om det krävs ett nytt system. 

Lagerlösningar är bortsett från WMS sällan beroende av varandra och det är möjligt att 

implementera en lösning oavsett vad som finns på plats i nuläget efter att systemstödet har 

etablerats. Det är viktigt att de teknologiska aspekterna är med i planeringen från början och 

det är fördelaktigt att systemstöd etableras tidigt, både för att det ska bli lättare att implementera 

själva lösningen men också för att det ska finnas möjlighet att testa systemet. Detta gör det 

möjligt att hitta eventuella problem och göra felsökningar så att dessa kan hanteras tidigt då 

problem och fel kommer att ha större konsekvenser senare i implementeringen när flera 

aspekter börjar kombineras. Detta är speciellt viktigt i de situationer då en extern 

systemleverantör används då det är enklare att involvera leverantören tidigt i implementering 

och det ofta blir svårare att få hjälp av den externa leverantören i senare skede (Kornkaew, 

2012, Ross, 2016). 
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Kategori Utmaning Källa 

Personal och anställda Motstånd från personal 

Att få personalen att 

acceptera en förändring 

Utbildning och 

kommunikation 

Russell et al, 2004  

Kufkaka et al, 2003  

Grosse och Glock, 2015 

Dagligt arbete Dagligt arbete påverkas 

negativt 

Störningar och avbrott 

Inlärningseffekt 

Kufkaka et al, 2003 

Grosse och Glock, 2015 

Ross, 2016 

Baker och Halim, 2007 

Ledning och styrning Komplexitet 

Tidskrav 

Stor finansiell investering 

Baker och Halim, 2007 

Ross, 2016 

Kornkaew, 2012 

Teknologiska aspekter Kompatibilitet 

Överföring av information 

Stödjande system och 

mjukvara 

Ross, 2016 

Kornkaew, 2012 

Tabell 6 sammanfattar presenterade utmaningar i olika kategorier 

  



 

63 

Kategori Krav Källa 

Strategi  Fokusera på rätt processer 

och funktioner 

Förstå kärnkompetenser och 

marknaden 

Styrning och målsättning 

Enkelt att förstå och 

kommunicera 

Richards, 2014  

Owens och Khazanchi, 2018 

Cox, 2015 

Planering Struktur 

Målsättning och milstolpar 

Realistisk tidsplanering 

Baker och Halim, 2007 

Cox, 2015 

Ledning och organisation Förespråka för förändring 

och övertala anställda 

Flexibilitet och villighet att 

förändras 

Uppföljning och utvärdering 

Kommunikation och 

samordning 

Denolf et al, 2015 

 Saberwhal et al, 2006  

Petter et al, 2013 

Teknologiska aspekter Systemstöd och 

mjukvarustöd 

WMS inom lager 

Tidig etablering av 

systemstöd 

Kornkaew, 2012 

Ross, 2016 

Tabell 7 sammanfattar presenterade krav för implementering i olika kategorier 
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4 Empiri 

I empirikapitlet redovisas den insamlade datan från fallföretaget vilket visar resultat från 

utförda intervjuer men också andra datainsamlingsmetoder som processkartläggning. Kapitlet 

innehåller informationen som krävs för att besvara frågeställningarna och det är 

verklighetskopplingen till fallföretaget och den praktiska situationen. Empirikapitlet 

struktureras enligt frågeställningarna och börjar med en nulägesbeskrivning följt av en 

processkartläggning som syftar på att identifiera brister i plockprocessen.  

 

4.1 Plockprocessen i nuläget 

4.1.1 Bilvårdsgrossistens plockprocess 

För att bättre förstå bilvårdsgrossistens plockprocess utfördes en semi strukturerad intervju och 

en processkartläggning tillsammans med relevanta anställda. För detta användes en typ av 

processpromenad där processerna diskuterades steg för steg och relevant personal fick beskriva 

processen. Modellen som har använts är huvudsakligen värdebaserad processmodellering.  En 

enkel illustration av plockprocessen visas nedan i figur 10. Processen initieras av att kundorder 

kommer in och plock påbörjas inte om det inte finns en kundorder. För att utföra plocket krävs 

personal och utrustning som plocktruckar då det är personalen som fysiskt rör sig i lagret och 

förflyttar varorna med hjälp av utrustning. För att utföra plocket kräver personalen information 

både från kundordern som talar om vilka varor som ska hämtas i vilken kvantitet men de 

behöver också veta var varorna finns i lagret och det är ofta fördelaktigt att ha viss information 

om artiklarnas storlek och vikt, denna information används för att underlätta och stödja plocket. 

Resultatet från plockprocessen är varor packade på en pall eller som separata kollin som är 

redo att hämtas då det är här processen startas om igen. Plockprocessen kan i vissa fall 

avgränsas vid att artiklarna har hämtats och samlats som förberedelse inför packning och 

utskick. Anledningen till att processen här fortsätter och inkluderar packningen är för att 

plockarna först börjar om processen när ordern är packad och klar för utskick. En plockare 

börjar med att hämta en plocklista baserat på kundorder, följt av att artiklarna hämtas från sina 

hyllor och till slut packar plockaren ordern och sedan hämtar plockaren en ny plocklista för att 

påbörja processen på nytt (Lagerchef och biträdande lagerchef, 180220 och 180423).  
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Figur 10 visar en enkel illustration av bilvårdsgrossisten plockprocess (egen illustration) 

 

Bilden ovan visar en mycket enkel syn på plockprocessen från början till slut. Denna syn kan 

vara tillräcklig för att ge en övergripande bild av nuläget men i detta fall behövs en mer 

detaljerad syn som bryter ner processen i flera delar. Bilvårdsgrossistens plockprocess kan 

delas upp i fyra delar vilket illustreras nedan i figur 11.  
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Figur 11 visar en mer detaljerad illustration av bilvårdsgrossistens plockprocess (egen 

illustration) 

 

Den första delen av plockprocessen är kundordern då det är detta som startar processen och 

även denna information som plocket baseras på. När kunder lägger beställningar kommer de 

in via affärssystemet och företagets WMS genererar plockturer per kund och dag. Många av 

företagets kunder delas in enligt vilka dagar deras order plockas på baserat på avtalen som finns 

med kunderna då stora kunder kan få sina ordrar plockade varje dag men andra kunder har 

förutbestämda dagar som deras order plockas på. Ordrar kommer huvudsakligen in via webben 

vilket gör att de kan gå direkt in i företagets WMS men vissa kunder ringer och faxar in ordrar 

vilket kräver manuell registrering. Systemet kombinerar ordrar med samma kund, 

leveransadress och datum till en plocktur (Lagerchef och biträdande lagerchef, 180220 och 

180423).  

 

När ordrarna har kommit in och bearbetats skrivs plockturerna ut på papper och samlas som 

förberedelse för plock. Utskrifterna sker dagen innan plocket om det är möjligt i de fall då 

kunden inte kan beställa samma dag, annars skrivs plocklistorna ut på morgonen innan plocket 

sker.  Ordningen som plockturerna utförs i bestäms av biträdande lagerchef baserat på 

prioritering av kunder, bokning av transporter och storleken på beställningar. Det påverkas 

också av andra faktorer som när ordern kom in och hur brådskande ordern bedöms vara 

beroende på kunden och geografisk plats. Plocklistorna sorteras också enligt storlek på order 

då stora ordrar placeras för sig och det finns också en sortering enligt geografi då gods som ska 

till samma områden placeras tillsammans på grund av att det är så sorteringen sker inför 

transport. Plocklistorna har också en intern plockordning baserat på artikelplaceringen då plock 

börjar längst bort i lagret med målet att minimera körsträckan (Lagerchef och biträdande 

lagerchef, 180220 och 180423). 

 

Efter att prioriteringen bestäms börjar plockarna ta plocklistor och plocka artiklar enligt deras 

ordning. Lagret använder sig av tre huvudsakliga typer av plock, en del av plocken görs med 

hjälp av låglyftande plocktruckar, det finns också höglyftande plocktruckar som huvudsakligen 

används för påfyllning och till slut finns också en liten del av lagret för plock av mindre artiklar 

som inte använder utrustning. De höglyftande plocktruckarna har truckdatorer som används för 

plocklistor och påfyllningskrav men för de andra truckarna och de manuella plocken används 
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listorna där plockarna bockar av eller kryssar för de artiklar som plockats (Lagerchef och 

biträdande lagerchef, 180220 och 180423).  

 

När artiklarna har hämtats och plockrundan är klar flyttas godset till packning där de packas i 

kollin eller på pallar enligt ordern och plastas in. Plockaren registrerar att ordern har hämtats 

vilket systemet vidarebefordrar till företagets logistikpartner för att bekräfta att en order är redo 

för hämtning och ett sändningsnummer och en fraktsedel genereras. Plockaren börjar om från 

början genom att hämta en ny plocklista och processen repeteras (Lagerchef och biträdande 

lagerchef, 180220 och 180423).  

 

Företagets WMS stödjer plockprocessen genom att ta emot och bearbeta kundordrar men den 

innehåller också information om artiklar som artikelnummer och information om storlek och 

vikt samt hur många som finns per kartong eller pall. Systemet har också information om 

artikelplacering och lagret använder fasta lagerplatser. Det finns också information om saldo 

men det är ett värde som baseras på ordrar och inte realtidsuppdaterat. Plock kan också ske från 

buffertlager vilket görs automatiskt enligt förutbestämda regler, exempelvis finns regler för att 

helpall kan plockas från buffertlagret (Lagerchef och biträdande lagerchef, 180220 och 

180423).  

 

4.1.2 Brister och problem i Bilvårdsgrossistens plockprocess 

Processkartläggningen identifierade ett fåtal områden där det finns risk för problem i 

plockprocessen eller områden där det finns viss förbättringsmöjlighet. I början av processen då 

plocklistor skrivs ut finns det viss risk för att fel sker i placeringen av listorna. Det sker i vissa 

fall att det blir fel i sorteringen och ordrar placeras fel för den geografiska placeringen, 

exempelvis att leveranser som ska mot Stockholm placeras tillsammans med leveranser som 

ska mot Skåne. Däremot finns det flera delar av processen där detta fel kan upptäckas då först 

och främst plockarna kan märka detta när de hämtar listorna och sedan kommer det också att 

märkas när plockarna kvitterar ut ordern och ser adresslappen eller alternativt av 

transportföretaget som hämtar ordern som kan se om lappen är korrekt.  Plocklistorna ska också 

hämtas i den ordning som bestämts av biträdande lagerchef men kan i vissa fall plockas i annan 

ordning på grund av att plockaren väljer det, detta är däremot huvudsakligen ett problem med 

nyanställda eller mindre erfarna då plockarna blir informerade om att de ska plocka i bestämd 

ordning (Lagerchef och biträdande lagerchef, 180220 och 180423).  
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När plocklistan hämtats och plockaren utför plocket genom att hämta varorna enligt kundorder 

är den huvudsakliga utmaningen att planera uppbyggnaden av pallen eller sändningen då det 

krävs viss planering för ordning för att bygga en stabil pall och för att undvika att mindre eller 

mer ömtåliga varor placeras under större och tyngre varor. Detta beror också på plockarens 

erfarenhet och vana då plockare som har jobbat på lagret under en längre tid ofta kan bygga en 

effektiv pall relativt lätt men anställda som är nyare på lagret kräver ofta längre tid. I 

plockprocessen sker också felplock vilket kan ske av olika anledningar som att plockaren inte 

tittade noga på sin lista eller att de av misstag plockade från platsen bredvid platsen som skulle 

plockas från. Andelen felplock är i nuläget relativt låga och det ses inte som en hög prioritet att 

minska felplock. Däremot är fallföretaget medvetet om att andelen felplock är till viss del 

missvisande på grund av att det huvudsakligen rapporteras när kunden märker att de har fått fel 

varor. Kunden meddelar inte alltid att det är fel i leveransen, en anledning till detta är att kunder 

inte alltid kontrollerar fraktsedeln för att se om någonting saknas eller om de har fått allt som 

har beställt. En annan del av felplock som inte rapporteras lika mycket är om en kund har fått 

för mycket av en vara eller att de har fått en extra vara som de inte har beställt vilket det är 

fördelaktigt för kunden att inte meddela om (Lagerchef och biträdande lagerchef, 180220 och 

180423).  

 

Ett annat problem som sker i vissa fall är att plockaren kommer till lagerplatsen för att hämta 

en vara men kommer fram till en tom lagerplats på grund av att påfyllningen inte skett än. Detta 

händer på grund av att lagret inte använder realtidsinformation för lagerplatserna och istället 

måste titta på det fysiska saldot. Beräkningen för påfyllningen sker genom att totala mängden 

som krävs för dagens ordrar subtraheras från gårdagens slutliga saldo. Detta gör att de inom 

påfyllningen vet vilka lagerplatser som kommer att ta slut under dagens gång men de vet inte 

specifikt när det kommer att ta slut och får själva bedöma ungefär när påfyllningen behöver 

göras. Detta är inte ett problem när det är lägre tempo och färre ordrar då det oftast finns tid för 

påfyllare att ta sig runt lagret och ha en bra bild av vilka lagerplatser som börjar ta slut. Om det 

däremot är högt tempo och många ordrar som behöver skickas ut under en dag är det svårt för 

påfyllningen att hinna med och det leder till att plockare i vissa fall måste vänta på påfyllning. 

I vissa fall går det att fortsätta med plocklistan och komma tillbaka senare men i andra fall 

krävs varan direkt och plockaren måste vänta (Lagerchef och biträdande lagerchef, 180220 och 

180423).  
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En annan del av plockprocessen som ibland kan göra arbetet långsammare och kräva mer tid 

är det manuella plocket bland mindre varor. Plockaren måste stanna trucken och gå in i gångar 

där dessa mindre artiklar finns vilket tar mer tid än de vanliga plocken. Andra lösningar för 

dessa artiklar har övervägts som att exempelvis ha en plockare som helt ansvarar för denna del 

av lagret och har artiklarna färdiga och redo att lämna över till plockare på truckarna men på 

grund av att dessa artiklar är relativt lågfrekventa har ingen sådan lösning gjorts. Fallföretaget 

är också medvetet om att deras nuvarande arbetssätt är mindre effektivt och produktivt för en 

del av deras ordrar. Plocket utförs i nuläget baserat på kundorder och det utförs ett plock per 

kund om ordern inte är stor nog för att kräva flera plockrundor. Företagets affärssystem samlar 

alla ordrar per kund men det sker i vissa fall att kunder gör mindre ordrar och att plockaren 

teoretiskt skulle kunna flera ordrar i samma plocktur. Lagret är på detta vis begränsat av 

användandet av plocklistorna eftersom plockarna gör en lista per plocktur och de skulle behöva 

hämta flera listor för att plocka flera ordrar samtidigt (Lagerchef och biträdande lagerchef, 

180220 och 180423).  

 

Artikelplacering i lagret är också huvudsakligen anpassat efter företagets största kund och hur 

deras ordrar ser ut. Detta gör att plocktiden är mycket effektiv för denna kunds ordrar och andra 

kunder som beställer samma varor men samtidigt också att plockslingan är mindre effektiv när 

företag beställer varor som inte används lika mycket av den största kunden. Nästa del efter att 

plocket utförts är att pallen inplastas och förbereds för transport där det huvudsakliga problemet 

som uppstår är att det kan vara fullt på inplastningsstationerna och plockaren måste vänta. Detta 

påverkar däremot inte produktiviteten i större grad då plockare som måste vänta börjar den 

sista delen av processen vilket är kvittens, utskrift av fraktsedlar och bekräftelse att varorna är 

redo att hämtas görs (Lagerchef och biträdande lagerchef, 180220 och 180423).  

 

4.1.3 Koncernbolags plockprocess 

Plockprocessen på koncernbolaget som använder sig av pick-by-voice börjar när plockaren tar 

på sig sitt personliga headset och aktiverar detta genom ett röstkommando. Då har kundorders 

för den aktuella dagen beställts dagen innan eller tidigt samma dag. Det styrs av så kallade 

orderstopstider som bestämts mellan koncernbolaget och deras kunder. Orderna går via 

affärssystemet och sorteras därefter in i distrikt över hela landet. Beroende på när ordern ska 

plockas och vart i landet den ska, släpps ordrarna från affärssystemet till deras WMS system 
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som är kopplat till röststyrningen. I detta system kan personalen se all information om alla 

orders och har möjligheten att kombinera orders så att plockaren kan plocka flera orders åt 

gången. Detta för att effektivisera plockprocessen och minimera antalet plockare. Enligt 

arbetsledare transport/ order (180419) har koncernbolaget arbetat mycket med att effektivisera 

deras plockprocess genom att samplocka flera orders åt gången och tack vare deras WMS 

system har det blivit en enkel uppgift för arbetsledningen. Att använda sig av deras nuvarande 

system har arbetsledningen också möjligheten att se realtidsinformation. De kan se hur mycket 

kollin som plockats under dagen och hur mycket som är kvar att plocka. 

  

När plockaren har ställt sig på sin truck och aktiverat sitt röststyrningssystem berättar systemet 

vilken plockyta som plockaren ska till först och hur många kollin som ska plockas. När varorna 

har plockats, konfirmerar plockaren det och systemet berättar var nästa vara finns. Plockytorna 

är utrustade med checksiffror som plockaren läser upp för systemet. Skulle plockaren läsa upp 

fel siffror säger systemet ifrån och plockaren är antingen på fel plockplats eller har sagt fel 

siffror. Att använda sig av checksiffror ökar plocksäkerheten och gör det svårt att göra fel enligt 

arbetsledare plock (180419). Systemet berättar för plockaren när ordern är färdigplockad och 

nästa uppgift är för plockaren att skriva ut adressetiketter och placera den färdigplockade 

ordern på en utlastningsyta. På grund av att röstsystemet konfirmerar varje plock i real-tid 

behöver inte plockaren kvittera ut en order utan kan välja att skriva ut direkt och lämna buren 

för att sedan börja på en ny order.  

 

4.2 Mätningar och mätetal 

4.2.1 Bilvårdsgrossistens mätningar och mätetal 

Fallföretaget mäter i nuläget plockprocessen huvudsakligen genom nyckeltalen produktivitet 

och felplock. För att kunna ta fram dessa nyckeltal samlas information om bland annat antal 

plockare, plockturer, orderrader, kolli, felplock samt antal arbetade timmar. Informationen 

samlas via företagets egna affärssystem och WMS i de flesta fall. Däremot används även visst 

manuellt arbete då plockarna själva registrerar sina arbetstider via rapporter på papper. Även 

plockfel registreras i vissa fall manuellt då felet först upptäcks i efterhand när kunder meddelar 

att något i deras order har gått fel. Eftersom hanteringen av lagret har varit outsourcat under de 

senaste åren har mätetalen övervakats för att se avvikelser eller uppenbara problem. Mätningen 

har inte använts för exempelvis kontinuerlig förbättring eller med målet att hitta problem och 

förbättringsarbetet men om avvikelser uppstått eller om något av mätetalen varit ovanligt höga 
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eller låga har detta undersökts. Detta är fortfarande det huvudsakliga användningsområdet då 

avvikelser undersöks för att se vad som har hänt och om det finns ett problem som går att lösa 

eller om det finns någon förklaring till att mätetalen skiljer sig från normen eller genomsnittet 

(Controller, ekonomichef, 180405).  

 

Mätetalen som författarna tagit del av är lagrets plockfel från 2016 (2016-2018) samt 

plockprocessens produktivitet under det senaste året (från april 2017) med relaterad 

information om antalet plockare, plockturer, orderrader, kolli samt arbetade timmar. Plockfel 

redovisas nedan i tabell 7. Produktivitet och relaterade mätningar redovisas också nedan i tabell 

8.  

 

 

Tabell 8 visar fallföretagets procentuella plockfel per månad från 2016 till 2018 

(Bilvårdsgrossisten, 2018) 
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Tabell 9 visar fallföretagets mätetal för plockprocessen de senaste 52 veckorna 

(Bilvårdsgrossisten, 2018) 

 

Företagets egna perspektiv på mätetalen är att de är relativt nöjda med andelen plockfel, även 

om det kan bli bättre men att produktiviteten är relativt låg jämfört med andra lager. Även om 

plockfel kan förbättras genom digitalisering upplevs den som låg nog i dagsläget att det inte är 
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ett problem. Däremot har Bilvårdsgrossisten viss möjlighet till jämförelse med andra delar av 

deras koncern där det märks att andra lager i koncernen har högre produktivitet på grund av 

digitaliseringen. Produktiviteten varierar även från vecka till vecka och det kan i vissa fall vara 

stora skillnader. Detta förklaras till stor del av varierande efterfrågan på olika produkter, 

speciellt säsongsvariabilitet då olika typer av varor krävs under olika tider på året. Exempelvis 

efterfrågan på produkter som ved på vintern vilket är stora kollin som kräver mer tid att plocka 

och förflytta (Controller, ekonomichef, 180405).  

 

Personal på Bilvårdsgrossisten upplever att deras mätningar är till viss del begränsade av deras 

affärssystem och digitala lösningar då de saknar möjligheten att göra vissa mätningar. På grund 

av att majoriteten av plockutrustning saknar koppling till lagrets WMS är det svårt att mäta 

aspekter som plocktid och plocksträcka eller hur lång tid varje plock tar och hur långt plockaren 

färdas per plock. En annan begränsning relaterat till plockprocessen är att det i nuläget inte 

finns systemstöd till spårning av lagersaldo i realtid och då systemet inte har information om 

när artiklar plockas. Det blir därmed svårare att veta när påfyllning krävs och om 

lagerprocesserna relaterade till antalet artiklar i hyllorna fungerar bra eller upplever problem. 

Det leder också till att det i vissa fall blir tomt i lagerplatser vilket hindrar plockprocessen och 

tvingar plockaren att ändra rutt (Controller, ekonomichef, 180405).  

 

4.2.2 Koncernbolagets mätning och mätetal 

Koncernbolaget mäter främst produktivitet i plockprocessen men till skillnad från 

bilvårdsgrossisten lägger inte koncernbolaget så stor vikt på antal felplock. Genom 

koncernbolagets WMS har arbetsledningen kontroll över all realtidsdata och kan redan där 

mäta viss produktivitet samt upptäcka avvikelser i plockprocessen. Enligt arbetsledare lager 

(180419) ger det arbetsledarna möjligheten att upptäcka problem eller ineffektivitet direkt och 

även åtgärda det. Arbetsledare lager och arbetsledare transport/ order (180419) nämner att de 

inte arbetar så mycket med mätetal utan de har istället jobbat mycket med hur de ska kunna 

maximera lagret. Koncernbolaget har sedan utgått ifrån hur mycket varor som krävs att plockas 

varje dag och hur mycket lagret klarar av att få in kontra ut. Med hjälp av deras WMS och 

anställda har siffror tagits fram på hur mycket som måste plockas varje dag. Arbetsledare 

transport/ order (180419) nämner också att det skulle finnas möjlighet att plocka fler varor än 

vad som görs idag men då skulle inte de andra processerna hinna med deras arbete. Ledningen 

har jobbat mycket med vad som är effektivast för just deras lager och utgår efter de siffrorna 
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när de planerar bemanning. Koncernbolaget har siffror på deras produktivitet inom 

plockprocessen från flera år tillbaka och det har använts till att sätta upp ovannämnda krav. 

Dessa siffror används dock inte aktivt av arbetsledarna på samma sätt som de görs på 

bilvårdsgrossisten (Arbetsledare lager och arbetsledare transport/ order, 180419). 

 

Produktiviteten redovisas nedan i tabell 10 vilket likt mätningarna från Bilvårdsgrossisten 

presenteras vecka för vecka. På grund av att mätningar gav på olika tidshorisonter har 

koncernbolagets mätningar anpassats för att stämma överens med Bilvårdsgrossistens 

mätningar vilket gör att vecka 1 i båda tabellerna refererar till samma vecka för att båda 

företagen. Detta för att informationen ska bli mer jämförbar men det är också nödvändigt att 

ha i åtanke att de två lagerna inte har samma produkter eller samma kunder och därför upplevs 

olika variationer. Exempelvis har inte båda lagerna samma säsongsvariationer vilket gör att 

resultatet från en vecka i ett lager inte kan direkt jämföras med samma vecka i det andra lagret. 

Istället är det helheten som bör jämföras då produktiviteten skiljer sig åt ur ett 

helhetsperspektiv.  

  

Antalet felplock på koncernbolaget mäts inte procentuellt utan åtgärdas från fall till fall. Det 

nämns dock av arbetsledare lager och arbetsledare transport/ order (180419) att antalet felplock 

har minskat sedan pick-by-voice implementerades. Efter att förändringen genomförts 

uppskattades andelen felplock vara under en tiondels promille alltså under 0,01% vilket var en 

stor anledning till att mätning av detta inte ligger i fokus. Tack vare att koncernbolaget 

använder sig av pick-by-voice kopplat till ett WMS som möjliggör realtidsdata har även 

spårbarheten och synligheten av deras varor ökat. Skulle det ske ett plockfel och kunden skulle 

upptäcka det har koncernbolaget möjlighet att gå tillbaka längs varornas väg för att se var och 

när plockfelet skedde. Det kan även försäkra koncernbolaget om det inte är deras anställda som 

gjort fel och förenklar enligt arbetsledare transport/ order (180419) diskussionen med kunden.  
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Tabell 10 visar produktivitetsmätetal för koncernbolagets plockprocess (koncernbolaget, 

2018) 

 

4.3 Implementering 

4.3.1 Koncernbolagets implementering av pick-by-voice 

För att få mer information om hur implementering kan gå till samt vilka problem och 

utmaningar som andra implementeringar ställts inför samlades information från ett annat 

företag i Bilvårdsgrossistens koncern. Koncernbolagets lager började använda ett pick-by-

voice system för 8 år sedan. Lagret gick från pappersbaserat plock då företaget gick över till 
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ett nytt affärssystem och i samband med detta gick inte pappersbaserat plock att använda och 

en ny metod behövde väljas. Just detta lager gick över till affärssystemet och pick-by-voice 

efter att samma övergång hade gjorts i andra lager i samma företag. Implementeringen innebar 

att företagets affärssystem och WMS behövde förändras helt. I lagret behövdes checksiffror 

installeras på varje lagerplats och plockarna fick ny utrustning då systemet kräver en bärbar 

enhet och ett headset. För att röstkommandon och röstigenkänningen skulle fungera krävdes 

också att plockarna skulle spela in vissa ord för att underlätta igenkänningen (Arbetsledare 

lager och arbetsledare transport/order för koncernbolag, 180419).  

 

Författarna har tagit del av företagets implementeringsplan för det första lagret som det nya 

systemet användes i. Implementeringsarbetet följde en tidsplans som beskrevs av ledningen 

som aggressiv men ändå realistisk då hela implementeringen från början till start beräknades 

kräva 10 månader vilket började i september 2007 och slutade i juni 2008. Det började med 

förberedande arbete som utvärdering av leverantör, avtalsförhandling och kostnadskalkylering. 

Installation och systemutveckling började i november 2007 då både affärssystemet och de 

förändringarna som krävdes i det fysiska lagret påbörjades. Systemet började testas och 

användas under februari 2008 då vissa delar av lagret använde det nya systemet och det var 

klart för användning i det dagliga arbetet i april 2008. Efter detta följde utvärdering och 

beslutsunderlag för implementering i andra lager gjordes då det till slut bestämdes att andra 

lager i koncernen skulle gå över till affärssystemet och pick-by-voice. Planen följdes relativt 

noga med några få mindre avvikelser som inte påverkade implementeringen i större grad 

(Arbetsledare lager och arbetsledare transport/order för koncernbolag, 180419).  

 

När implementering skulle göras i det lagret som huvudsakligen studerats fanns redan 

erfarenhet från koncernbolagets andra lager. En liknande planering gjordes för en kortare tid 

på grund av att det inte behövdes avtalsförhandling och leverantörsval då detta redan gjorts för 

alla lager i koncernen. På samma sätt behövde planen inte innehålla uppföljning och 

beslutstagande då detta också utförts till stor del i tidigare implementeringar. Det som 

koncernbolaget lärt sig av tidigare erfarenhet var att det var fördelaktigt att dela upp 

implementeringen i större grad. Först och främst användes en kombination av det gamla 

affärssystemet och det nya pick-by-voice systemet för att personalen inte skulle behöva lära 

sig två system samtidigt. De intervjuade personerna beskriver integrationen av det nya systemet 

som relativt enkelt och att leverantörens pick-by-voice system går att integrera med de flesta 
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WMS. Den andra aspekten som delades upp var att implementeringen skedde stegvis i lagret 

så att en del av lagret och dess anställda först fick börja använda det nya systemet. När den 

första delen hade fått tid och möjlighet att lära sig och bli bekväma med det nya systemet fick 

en annan del av lagret börja med det nya. Detta gjorde att implementeringen blev uppdelad i 

steg och gjorde det lättare för de anställda att vänja sig vid det nya arbetssättet. På grund av 

detta hade implementeringen en mindre negativ effekt på det dagliga arbetet då det 

huvudsakligen var en del av lagret som fick försämrad prestanda under implementeringen. När 

en del av lagret började förbättras och produktiviteten blev högre gick implementeringen vidare 

till nästa del där då prestandan försämrades under den tiden som krävdes för att anställda skulle 

få in vanan med det nya. Därmed blev påverkan på helheten mindre och detta förstärktes också 

av att personal först fick lära sig pick-by-voice systemet och sedan affärssystemet och lagrets 

WMS (Arbetsledare lager och arbetsledare transport/order för koncernbolag, 180419).  

 

Den största och huvudsakliga utmaningen med implementeringen för koncernbolaget var att få 

de anställda att acceptera förändringen och börja lära sig det nya systemet. Många plockare 

upplevde att det var fördelaktigt att ha plocklistor på grund av att det gav en bra överblick för 

plocket och de visste exakt vad som skulle plockas vilket betydde att det var lättare att planera 

plocket och även att bygga pallen. Pick-by-voice systemet betydde att plockarna inte visste hur 

hela plocklistan såg ut och istället fick information om vad som skulle plockas för varje artikel. 

När systemet först implementerades krävdes det viss tid för att plockarna skulle vänja sig vid 

systemet och till en början var plocken mindre effektiva och tog längre tid. När plockarna hade 

arbetat med det nya systemet i några dagar började de däremot bli mer bekväma med det och 

prestandan förbättrades samtidigt som plockarna blev mer positivt inställda till förändringen 

när de såg fördelarna och det förbättrade resultatet (Arbetsledare lager och arbetsledare 

transport/order för koncernbolag, 180419).   

 

När plockarna var tveksamma till förändringen sågs det som viktigt för ledningen att informera 

om fördelarna med systemet och på så sätt övertala de anställda om att det nya systemet var 

bättre. Även när de anställda informerades om de positiva aspekterna av förändringen fanns 

det visst motstånd men eftersom beslutet redan var gjort fick de till slut acceptera det nya 

arbetssättet. Det hjälpte också att det nya affärssystemet inte var kompatibelt med 

pappersbaserat plock och därför var lagret tvunget att gå över till någon annan typ av lösning 

vilket i detta fall var pick-by-voice, detta gjorde att de anställda var tvungna att acceptera någon 
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typ av förändring (Arbetsledare lager och arbetsledare transport/order för koncernbolag, 

180419).  

 

Bortsett från visst motstånd och tveksam inställning mot förändring från de anställda upplevdes 

inga större problem eller utmaningar i implementeringen. De andra problemen påverkade inte 

implementeringen i större utsträckning. Tidsplanen följdes relativt nära med några mindre 

avvikelser och erfarenheten från tidigare implementeringsprojekt i andra lager gjorde att det 

var enklare att skapa en realistisk planering. Att implementeringen skedde stegvis och tillät 

anställda att bli vana med en ny aspekt innan de gick vidare till den andra hjälpte till med att 

undvika minskningar i prestanda och det dagliga arbetet upplevde endast mindre störningar. 

Några mindre problem uppstod även efter att företaget hade gått över till det nya systemet då 

det först krävdes tid för anställda att komma in i det nya arbetssättet och sedan även fanns vissa 

mindre tekniska problem. När pick-by-voice först började användas fanns det fortfarande 

problem med röstigenkänningen och systemet kunde inte alltid korrekt tolka plockarnas 

röstkommandon. Detta var huvudsakligen på grund av teknologiska begränsningar då 

automatisk röstigenkänning inte var väl mogen när det först började användas. Sedan dess har 

kontinuerliga förbättringar gjorts och röstplocket har uppgraderats flera gånger med bättre 

mjukvara men också nya headsets samt bärbara enheter där den senaste förbättringen som 

kommer att införas inom snar framtid är trådlösa headsets (Arbetsledare lager och arbetsledare 

transport/order för koncernbolag, 180419).  
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5 Analys 

I detta kapitel kopplas insamlad teori och empiri samman med syftet att analysera och göra 

grund till att svara på de uppställda forskningsfrågorna. Först diskuteras aspekter relevanta 

till den första frågeställningen med målet att identifiera brister och problem i 

Bilvårdsgrossistens nuvarande plockprocess. Detta följs av en diskussion om digitaliserade 

lösningar som först jämförs och ställs mot varandra och sedan kopplas tillbaka till 

identifierade brister för att diskutera vilka lösningar som kan användas för bristerna. Slutligen 

diskuteras Bilvårdsgrossistens implementering av diskuterade lösningar med huvudsakligt 

fokus på vilka utmaningar som kan finnas i samband med implementering och vad som krävs 

av företaget och vad som måste finnas för att implementering ska kunna lyckas.  

 

Figur 12, Utökad analysmodell 
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5.1 Identifiering av brister i Bilvårdsgrossistens plockprocess 

För att identifiera brister finns flera olika metoder som kan användas och denna studie har tagit 

aspekter och delar från flera olika metoder. Bergman och Klefsjö (2012) samt Ljungberg och 

Larsson (2012) diskuterar metoder för att identifiera brister som processkartläggning, 

processjämförelse samt användning av mätningar och mätetal. Den huvudsakliga datakällan 

för brister för denna studie är en processkartläggning där anställda inom Bilvårdsgrossisten 

själva fick diskutera plockprocessen i större detalj och vilka problem, brister och 

förbättringsmöjligheter som upplevs. För att undersöka aspekter som inte visas lika tydligt i 

det dagliga arbetet samt för att belysa hur digitalisering påverkar plockprocessen användes 

också en processjämförelse då Bilvårdsgrossistens plockprocess jämfördes med 

plockprocessen i ett annat lager i ett annat företag från samma koncern. 

 

5.1.1 Processkartläggning 

Brister och problem kan definieras på olika sätt beroende på vilket perspektiv och synsätt som 

används. Richards (2014), Gu et al (2010) samt Staudt et al (2015) diskuterar ett 

mätetalsbaserat perspektiv där brister till stor del identifieras av mätningar men där det också 

läggs vikt på att undersöka den underliggande anledningen till att mätetal är över eller under 

förväntan. Exempel på sådana brister är hög andel plockfel där anledningar som lagerplatsers 

markering, placering och påfyllning diskuteras som anledning. Effektivitet kan också ofta 

kopplas till lagerplanering, artikelplacering eller plockrutter. Plenert (2010), Garvia et al, 

(2004) samt Garza et al (2011) diskuterar ett perspektiv baserat på lean filosofi som grund för 

brister som kan ske i plockprocessen. I detta perspektiv är fokus på de sju kategorier av slöseri 

inom lean vilket är rörelse, bearbetning, transport, överskott av lager, defekter, förseningar och 

överproduktion men för plockprocessen diskuteras att överskott av lager och produktion är 

mindre relevanta. Bergman och Klefsjö (2012) sant Richards (2014) diskuterar också ett 

kvalitetsperspektiv då brister huvudsakligen definieras av hur de påverkar kunden men detta 

perspektiv är också mindre relevant för plockprocessen då den huvudsakliga källan till 

kundnöjdhet är om rätt artiklar levereras i förväntat skick.  

 

För Bilvårdsgrossisten diskuterar Lagerchef och biträdande lagerchef (180220 och 180423) hur 

plockprocessen ser ut i nuläget i mer djupgående detalj följt av att upplevda brister och problem 

i de olika delarna av processen. Bristerna börjar enligt Lagerchef och biträdande lagerchef 

(180423) med möjligheten för felsorteringar av plocklistor, vilket anses ha relativt liten 
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påverkan då det ofta märks av plockarna att listor är felsorterade eller så märks problemet innan 

transport men i värsta fall leder det till att varor levereras fel. Anledningen till att detta fel sker 

är huvudsakligen den mänskliga faktorn då listorna placeras fel i samband med sorteringen. 

Denna typ av brist diskuteras inte direkt i teori men det är en typ av kvalitetsbrist från 

kvalitetsperspektiv då det leder till att kunden inte får rätt varor levererade, inom leanperspektiv 

är det ett slöseri på transport och förflyttning då varorna först kommer till fel plats och sedan 

måste flyttas till rätt plats samtidigt som detta inte skulle tas upp som en mätetalsbaserad brist.   

 

Nästa del av plockprocessen är själva plocket då artiklar hämtas ur lagerplatser där de två 

huvudsakliga bristerna enligt Lagerchef och biträdande lagerchef (180423) som sker är 

felplock och att påfyllning inte har skett. Felplock diskuteras huvudsakligen som en 

mätningsbaserad brist och en kvalitetsbrist som leder till sämre kundtillfredsställelse men inom 

lean kan det också betraktas som en defekt. Det kan finnas en mängd olika anledningar till att 

felplock sker där den huvudsakliga ofta är den mänskliga faktorn, i detta fall har företaget inte 

själva undersökt anledningar i större utsträckning då denna brist sker relativt sällan men på 

grund av att andelen är relativt låg är den mänskliga faktorn en rimlig förklaring. Den andra 

bristen som identifieras är när artiklar ska plockas från lagerplatsen är att lagerplatser inte fylls 

på i tid vilket leder till att plockare måste vänta. Detta påverkar mätningsbaserat perspektiv 

genom att det leder till lägre produktivitet, ur lean perspektiv slösar denna brist på tid då 

plockaren måste vänta och ur kvalitetsperspektiv påverkas kvaliteten inte i större utsträckning 

mer än att det eventuellt kan ta längre tid för kunden att få sin leverans men väntan är sällan så 

lång. Problemet leder till att plockaren måste vänta vilket är ett ineffektivt sätt att använda 

tiden. För denna brist vet Lagerchef och biträdande lagerchef (180423) att problemet uppstår 

på grund av att realtidssaldo inte används inom lagret. Lagerarbetarna vet tack vare lagrets 

WMS att påfyllning kommer att krävas någon gång under dagen men inte specifikt vilken 

tidpunkt då de bara vet att lagersaldot kommer att understiga en viss nivå under dagen och 

därför vet de inte i vilken ordning lagerplatser ska fyllas på.  

 

Nästa brist sker i slutet av plockrundan enligt Lagerchef och biträdande lagerchef (180423) 

vilket avslutas med plock av mindre artiklar. Dessa mindre artiklar plockas manuellt då 

plockarna måste stiga av plocktrucken för att gå in i hyllorna där de mindre artiklarna finns. 

Detta påverkar också produktivitet negativt då det tar längre tid än plock av vanliga eller större 

artiklar och det kan också ses som ett slöseri av rörelse ur lean perspektiv då plockaren måste 
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röra sig mer än vid vanliga plock men detta påverkar inte kvalitet eller kunden i större 

utsträckning. Anledningen till att de mindre artiklarna förvaras på detta sätt är att de är 

lågfrekventa vilket gör att företaget inte prioriterar snabbt och effektivt plock och istället att 

denna del av lagret ska ta mindre plats och vara platseffektivt.  

 

Lagerchef och biträdande lagerchef (180423) diskuterar också att plockprocessen i dagsläget 

är till stor del utformat efter de huvudsakliga kunderna och deras vanligaste beställningar och 

mest beställda artiklar. Plockrutten är utformad så att de vanligaste beställningarna och mest 

beställda artiklarna ska plockas så effektivt som möjligt men det leder också till att 

beställningar som inte involverar de vanligaste artiklarna blir mindre effektiva. Effektivitet 

påverkas också av att ett plock utförs för varje order om det inte är mycket stora mängder 

artiklar då det bryts ner i flera plock. Detta arbetssätt fungera bra för större beställningar från 

de större kunderna men för mindre beställningar är det mindre effektivt att göra en plockrunda 

för varje beställning och att inget samplock görs. Dessa brister påverkar huvudsakligen 

effektivitet vilket från mätningsperspektiv visar på lägre produktivitet och i lean perspektiv kan 

detta också identifieras som en typ av onödig rörelse för mindre beställningar och det kan även 

ses som en tidsmässig kvalitetsbrist. Orsaken till bristen är till stor del att plockprocessen 

baseras på plocklistor och arbetssättet att plocka en plocklista per kund åt gången vilket har 

uppmuntrat en lagerplanering som anpassats enligt detta och har gjort konsolidering av mindre 

plock svårare.  

 

En mindre brist i form av väntan på inplastning och packning nämns också av Lagerchef och 

biträdande lagerchef (180423). Detta ses inte som ett större problem på grund av att plockarna 

i de flesta fall har möjlighet att utföra andra arbetsuppgifter som kvittens, utskrift av fraktsedlar 

och bekräftelse för transport vilket gör att det är relativt sällan som plockare måste vänta en 

längre tid. Detta är huvudsakligen relevant för lean perspektivet där onödig väntan behöver 

elimineras och det har mindre påverkan på kvalitet eller effektivitet. Orsaken till väntan är även 

huvudsakligen att det finns en begränsad mängd packningsstationer och att plockare ibland 

kommer att vara klara med sina plock vid ungefär samma tid.  

 

5.1.2 Processjämförelse samt mätningar och mätetal 

Mätningar och mätetal diskuteras av Bergman och Klefsjö (2012), Gu et al (2010) samt Staudt 

et al (2015) som ett sätt att utvärdera mätobjekt som exempelvis processer. Mätningar och 
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mätetal kan användas som en grund för jämförelse, både för att se en utveckling över tid och 

för att jämföra med andra processer eller funktioner. Inom förbättringsarbete är det ett sätt att 

belysa problem eller förbättringsmöjligheter samt att jämföra innan och efter en förändring 

skett för att se resultatet. Staudt et al (2015) förespråkar för lagermätningar inom 

kundtillfredsställelse men också interna faktorer som tid, produktivitet och kostnad. För 

plockprocessen innebär detta huvudsakligen att plockfel mäts för kundtillfredsställelse och 

interna faktorer som plocktid och plockproduktivitet. Inom Bilvårdsgrossisten används enligt 

controller och ekonomichef (180405) huvudsakligen plockfel och plockproduktivitet men 

inom koncernbolaget är det enligt Arbetsledare lager och arbetsledare transport/ order (180419) 

är mindre fokus på mätningar och den huvudsakliga som används är plockproduktivitet. 

 

 Bilvårdsgrossisten Koncernbolaget 

Genomsnittlig produktivitet 67,3 130,4 

Genomsnittlig andel plockfel 0,09% Under 0,01% 

Tabell 11 visar genomsnittliga mätetal för Bilvårdsgrossisten och koncernbolaget 

 

Bilvårdsgrossistens mätningar för plockfel visas i tabell 8 och deras mätningar för 

plockproduktiviteten visas i tabell 9. Plockproduktivitet från koncernbolaget visas i tabell 10.  

De genomsnittliga mätetalen redovisas ovan i tabell 11 för att kunna jämföra de två 

plockprocesserna. Det huvudsakliga som visas av dessa mätetal är att produktiviteten i 

koncernbolagets lager som använder ett pick-by-voice system är högre. Informationen som 

företagen delat med sig går huvudsakligen att jämföra gällande kolli per timme. Dessa mätetal 

varierar för veckorna men för Bilvårdsgrossisten är den som lägst 48 och som högst 90 men 

för koncernbolaget är den som lägst 121 och som högst 153. Genomsnittligt antal kolli per 

timme i Bilvårdsgrossistens plockprocess är 67,3 och genomsnittligt antal kolli per timme för 

koncernbolaget är 130,39. Detta belyser ett problem med Bilvårdsgrossistens plockprocess då 

produktiviteten är relativt låg. Produktiviteten i sig är inte nödvändigtvis ett problem men det 

som pekar på att detta kan upplevas som en brist är att den är relativt låg jämfört med andra 

situationer. Den största och mest uppenbara skillnaden mellan dessa två lager är att 

koncernbolaget använder ett orderplocksystem i form av pick-by-voice vilket till stor del 

förklarar den högre produktiviteten. Detta antyder att Bilvårdsgrossisten skulle kunna använda 

digitalisering eller automatisering för att öka produktiviteten.  
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För mätetalet plockfel finns mindre möjligheter att jämföra Bilvårdsgrossisten med 

koncernbolaget på grund av att koncernbolaget inte hade mycket insamlad data som kunde 

användas. Bilvårdsgrossisten ser inte plockfel som en prioritet på grund av att den ses som låg 

nog i nuläget. Den varierar mellan 0,12% och 0,05% för de perioder som företaget har valt att 

dela med sin data om. Även om exakta mätningar inte kunde erhållas från koncernbolaget hade 

andelen felplock efter implementeringen av pick-by-voice understigit 0,01%. Genomsnittet för 

Bilvårdsgrossisten är 0,09% relativt mot koncernbolaget som har under 0,01%. Detta visar på 

att även om Bilvårdsgrossistens andel plockfel inte är hög kan det fortfarande bli lägre med 

hjälp av digitalisering och automatisering. Orsaken till att plockfel sker förklaras som tidigare 

diskuterats till stor del av den mänskliga faktorn och att anställda helt enkelt ibland gör fel och 

detta kan till stor del minskas med hjälp av ett system som kräver att plocket bekräftas av ett 

system. Den huvudsakliga lärdomen från jämförelsen med koncernbolagets mätetal är att 

koncernbolagets plockprocess är mer effektiv och har färre fel. Dessa aspekter ses inte som 

brister eller problem inom Bilvårdsgrossisten och det behöver de inte nödvändigtvis vara men 

det finns en tydlig förbättringsmöjlighet då företaget skulle kunna öka produktiviteten och 

minska andelen fel.  

  



 

86 

Brist Delprocess Orsak 

Plocklistor kan sorteras fel Utskrift och sortering av 

plocklistor 

Mänsklig faktor 

Felplock Artikel plockas Mänsklig faktor 

Artikel finns inte på 

lagerplats när plock ska ske 

Artikel plockas 

Påfyllning (stödprocess) 

Anställda vet inte när 

påfyllning behöver ske på 

grund av att realtidssaldo 

saknas 

Plock av mindre artiklar 

kräver mer tid 

Artikel plockas 

Lagerplanering 

(ledningsprocess) 

Mindre artiklar finns på 

mindre lagerplatser där 

plocktruckar inte körs på 

grund av platseffektivitet 

Plock av mindre ordrar och 

mindre kunder är ineffektiva 

Artikel plockas 

Lagerplanering  

Artikelplacering 

(ledningsprocess) 

Processen är utformad efter 

de huvudsakliga kunderna 

och artiklarna de beställer, 

mindre ordrar samplockas 

inte 

Krävs väntande innan 

packning 

Order packas Begränsat antal 

packningsstationer och att 

plockare ibland är klara 

samtidigt 

Låg produktivitet Plockprocessen i helhet Ovan nämnda aspekter som 

väntande och mindre 

effektiva plock av mindre 

artiklar och mindre ordrar 

samt det pappersbaserade 

plocket 

Tabell 12 sammanfattar de olika bristerna som identifierats i Bilvårdsgrossistens 

plockprocess 

 

5.2 Digitalisering för en plockprocess 

Det huvudsakliga målet med denna frågeställning har varit att på ett så utförligt sätt som möjligt 

undersöka vilka digitaliserade lösningar det finns med inriktning på plockprocess. Med hjälp 

av de identifierade bristerna från frågeställning ett har målet sedan varit att hjälpa 

Bilvårdsgrossisten och företag som befinner sig i liknande situation att identifiera vilken eller 

vilka lösningar som passar för att effektivisera deras plockprocess. I detta kapitel kommer 

empiri och slutsats från frågeställning 1 kopplas ihop med insamlad teori från tidigare 

forskningar och företag för att analysera de möjligheter som finns. Empirin och slutsats från 
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tidigare frågeställning används för att de teoretiska kopplingarna ska kunna baseras på nuläget 

hos fallföretaget och företag i liknande situationer. Analysen och slutsatsen för frågeställning 

två kommer att på ett teoretiskt plan bidra till inte bara Bilvårdsgrossisten utan förhoppningsvis 

också andra företag som planerar att effektivisera deras plockprocess. Valet av vilken 

digitaliserad lösning som ska implementeras baseras på vilka brister ett företag och hur deras 

organisation situation ser ut i nuläget.  

 

I ett flertal vetenskapliga artiklar är författare överens om att det finns många olika alternativ 

när ett företag vill digitalisera deras processer och inte minst deras plockprocess. I samtliga 

artiklar beskrivs även valet av digitaliserad lösning som ett av de viktigaste besluten inom 

lagerverksamhet (Reif et al. 2009), (Fredholm, 2015), (Marchet et al. 2015). Det är därför 

viktigt att undersöka vilka alternativ som finns och jämföra vilket av dessa alternativ som är 

mest effektiv gentemot det aktuella företagets identifierade brister. Render (2016) skriver att 

en teknologis egenskaper och prestanda är en stor faktor till valet om en ökad digitaliserad 

plockprocess och det är just de faktorerna som denna studie är ämnad att analysera. Render 

(2016) skriver också att de ekonomiska faktorerna har en stor påverkan men då författarna har 

valt att avgränsa till de digitaliserade lösningarnas egenskaper kommer de ekonomiska 

faktorerna inte att analyseras djupgående.  

 

5.2.1 WMS 

För att komplexiteten i moderna lager ska vara hanterbara och att implementeringen av 

digitaliserade lösningar ska vara möjliga krävs enligt Richards (2014) ett välfungerande WMS. 

Bilvårdsgrossisten använder sig idag av ett egenutvecklat WMS som är enkelt att lära sig och 

med tanke på att de har använt sig av det under en lång period vet många inom företaget hur 

det fungerar. Det är också enligt Lagerchef (20180220) anpassat för att enkelt bygga på och 

vidareutveckla systemet utefter önskemål vilket enligt Richards (2014) är en av egenskaperna 

som definierar ett effektivt WMS. Vidare beskriver också lagerchef (20180220) att deras WMS 

system är utformat för bruk just i deras lagerverksamhet och har inte några onödiga funktioner 

som inte används. Det är också enligt Richards (2014) en faktor till ett effektivt WMS. 

Bilvårdsgrossistens WMS kan beskrivas som enligt Ramaa et al. (2012) ett grundläggande 

WMS men med möjligheter att utvecklas till ett avancerat WMS om det skulle integreras med 

något av de orderplocksystem som presenterats i teorikapitlet.  
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Bilvårdsgrossistens WMS är ett idag välfungerande system som tillhandahåller alla de 

egenskaper som deras plockprocess behöver. Deras WMS har däremot möjligheten att kunna 

fungera ännu bättre och hjälpa företaget att effektivisera deras lagerhållning och plockprocess 

ännu mer. Enligt Ramaa et al. (2012) och Richards (2014) utnyttjas ett WMS optimalt om den 

blir matad med realtidsdata. Lagerchef (180220) menar också på att deras lagerhållning hade 

varit mer effektiv om de hade infört realtidssaldo vilket i så fall skulle innebära implementering 

av en mer digitaliserad plockprocess. Arbetsledare lager för koncernbolaget (180419) och 

Arbetsledare transport/ order för koncernbolaget (180419) beskrev det som en stor förändring 

när de gick från pappersbaserade lösningar till deras nuvarande lösning och att realtidsdata var 

en stor faktor till att lagerhållningen samt plockprocessen blivit mer effektiv. Att 

Bilvårdsgrossisten idag använder sig av pappersbaserade lösningar inom deras plockprocess 

använder de sig inte av realtidsdata och utnyttjar därför inte deras WMS till fullo.  

 

5.2.2 Automatisk identifiering 

Automatisk identifiering är som tidigare nämnt och som Richards (2014) förklarade ett vanligt 

första steg när ett företag har planerat att digitalisera sin lagerhållning och plockprocess. De 

olika presenterade lösningarna inom automatisk identifiering har många liknande egenskaper 

och alla alternativs huvudsakliga uppgift är enligt Richards (2014) att påskynda processer 

samtidigt som de säkerställer att informationen som läses är korrekt. Författarna har valt att 

analysera de olika alternativens egenskaper utifrån vad som skulle gynna Bilvårdsgrossistens 

plockprocess och inte valt att gå på djupet i vad som passar bäst i andra processer för företaget.  

 

1D Streckkoden är det alternativet som flest företag använder sig av idag inom lagerhållning 

och Hompel och Schmidt (2006) beskriver att det är EAN-13 som är vanligast. Att använda sig 

av en streckkod som är vanligt underlättar handeln mellan företag, inrikes och utrikes. Hompel 

och Schmidt (2006) beskriver dock att den traditionella 1D koden är begränsad då 

informationen som kan läsas är simpel och består av få enkla nummerkombinationer. 

Streckkoder brukar bestå av siffror under koden vilket förenklar den manuella inmatningen om 

koden skulle vara skadad. QR-koden har möjligheten att innehålla mer information än vad 

streckkoden har och är mer robust. Det innebär att även om koden är skadad går det att läsa 

koden med skannern vilket är en egenskap som kan gynna lagerhållningsarbete. Hompel och 

Schmidt (2006) menar på att QR koden är vanlig inom annonsering och marknadsföringssyfte 

främst på grund av möjligheten till att skanna koden med en mobiltelefon. Fredholm (2015) 
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menar på att i framtiden kommer Datamatrix att ersätta den vanliga streckkoden då den kan 

innehålla mer information, vara mindre till yta och tryckas på mer ojämna material. Däremot 

är Datamatrix inte så vanlig idag för företag vilket försvårar handel mellan företag som 

använder olika sorters identifiering. Slutligen är RFID taggar ett beprövat och effektivt 

identifieringssystem. Det ökar hastigheten på identifieringen av varor men är inte lika pålitligt 

som de andra alternativen. RFID taggar är också ett dyrare alternativ vilken bör vara med i 

utvärderingen av det mest passande automatiska identifieringssystem (Fredholm, 2015). 

 

Att använda sig av alla de presenterade automatiska identifieringssystem kräver enligt 

Fredholm (2015) ett datorsystem som tar emot informationen från skannern. Det kommer 

möjliggöra för Bilvårdsgrossisten att använda sig av realtidsdata som tidigare nämnts har varit 

den största orsaken till att plockplatsen är tom när en produkt ska plockas på Bilvårdsgrossisten. 

Det innebär att företaget får en bättre överblick över allt som händer i plockprocessen direkt 

och kan åtgärda eventuella problem som uppstår. Det innebär också att bristen som upplevts 

av fallföretaget där plocklistor kan sorteras fel åtgärdas. Detta för att plocklistorna är 

digitaliserade och det är därför systemet som sorterar dem. Vid samtliga streckkoder som 

beskrivits visar teorin på att pålitligheten ökar vilket i sin tur minskar antal felplock. Dessa 

minskas för att vid skanning av de olika koderna bekräftas att rätt produkt skannas av 

datorsystemet som är kopplat till skanningsystemet. Produktiviteten är också en faktor som 

påverkas positivt av att implementera någon av de automatiska identifiering systemen vilket 

Ekonomichef (180119) nämner som ett av företagets brister. RFID är det alternativet som 

skiljer sig mest från de andra och är också det alternativet som används minst inom 

plockprocessor. Det är delvis på grund av de dyra kostnaderna jämfört med andra alternativ 

men också att plocksäkerheten minskar för att flera taggar närliggande taggar kan identifieras. 

Avslutningsvis kan automatiska identifieringssystem användas som ett komplement till de 

orderplocksystem som presenteras nedan och kan därför kombineras tillsammans med de i en 

plockprocess för att minska felplock ytterligare.  

 

5.2.3 Orderplocksystem 

Det blir allt mer vanligt enligt Richards (2014) att använda sig av mer avancerade system inom 

lagerhållning och inte minst plockprocessen. Beroende på vilken lösning inom digitalisering 

som ett företag väljer innebär det olika grader av förändring från ett företags nuvarande 

plockprocess. Pick-by-voice, Pick-by-light och AS/RS är system som kan innebära större 
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förändringar för ett företag men även dessa alternativ skiljer sig på flera punkter. Alla tre 

systemen innebär att realtidsdata kommer att användas och det beror enligt Richards (2014), 

Murray (2018) och Arnold et al. (2008) på användandet av ett mer avancerat WMS som också 

krävs för att systemen ska fungera.  

 

5.2.3.1 Pick-by-voice och Pick-by-light 

Pick-by-voice är ett system som börjar bli ett allt mer vanligt steg att gå till från 

pappersbaserade plockprocesser enligt Richards (2014). Anledningen till det kan vara att 

förändringen av lagerhållningen och plockprocessens uppbyggnad från pappersbaserade 

gentemot pick-by-voice system inte skiljer sig så mycket. Att istället implementera ett pick-

by-light system kräver enligt Murray (2018) att ställningar och hyllor utrustas med knappar 

och skärmar. Det innebär också att hela plockprocessen omplaneras och delas in i individuella 

plockzoner för att systemet ska fungera optimalt. Detta blir en större och mer tidskrävande 

förändring och på grund av det en dyrare process. Richards (2014) förklarar också att 

anledningarna till att företag väljer att använda sig av pick-by-voice är den förbättrade 

noggrannheten, ökade produktiviteten och ökade säkerheten. Dessutom beskrivs pick-by-voice 

som ett relativt billigt system med en återbetalningstid på under ett år. Precis som pick-by-

voice förbättrar produktivitet och minskar felplock har också pick-by-light den påverkan på en 

plockprocess enligt Murray (2018). Att enkelt integrera pick-by-voice och pick-by-light i 

befintliga WMS är enligt Richards (2014) och Murray (2018) egenskaper som båda 

orderplocksystemen har.  

 

Precis som automatisk identifiering är både pick-by-voice och pick-by-light kopplade till ett 

WMS och ger Bilvårdsgrossisten realtidsdata. Det eliminerar bristen med att plocklistor kan 

sorteras fel samt kan det motverka att plockplatsen är tom när plockaren anländer till den 

angivna platsen. Det beror på att personen som ska fylla på plockplatsen får information i 

realtid när en plockplats måste fyllas på. Felplock minskas enligt Richards (2014) och Murray 

(2018) vid användandet av pick-by-voice och pick-by-light. Det är för att vid båda systemen 

bekräftas plocket av systemet och skulle plockaren med pick-by-voice säga fel checksiffra eller 

plockaren med pick-by-light systemet trycka på fel knapp skulle systemet säga ifrån. Pick-by-

voice systemet kan enligt Arbetsledare lager (180419) kombinera kundordrar och på så sätt 

eliminera bristen på Bilvårdsgrossisten där varje order plockas var för sig. Med tanke på att vid 

användande av pick-by-light där plockaren har en individuell plockzon och plockar från 
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hyllorna utplacerade inom zonen kan bristen där plock av små produkter går långsamt 

förbättras. Vidare beskriver Richards (2014) och Murray (2018) att både pick-by-voice och 

pick-by-light ökar produktiviteten. Även Arbetsledare lager (180419) och arbetsledare 

transport/ order (180419) bekräftar att produktiviteten har ökat på koncernbolaget sedan pick-

by-voice systemet implementerades. Som nämnts tidigare kan pick-by-voice kombineras med 

skanningssystem och det är för att säkerställa plockfel till en högre grad. Men som också nämns 

är att steget från pappersbaserade lösningar till pick-by-voice och pick-by-light är ett allt 

vanligare steg. Den främsta anledningen är den ökade produktiviteten gentemot 

skanningssystem och även de ergonomiska aspekterna då plockaren inte behöver vända sig mot 

en dator för att bekräfta plock.  

 

5.2.3.2 AS/ RS  

AS/ RS är som beskrivet av Arnold et al. (2008) ett mer automatiserat alternativ än de som 

tidigare beskrivits. Med hjälp av vertikala och horisontella karuseller hämtar systemet 

produkter från lagringsplatser vilket kan öka produktiviteten för ett företag om rätt varor som 

är ämnade för AS/ RS används. Det gäller enligt Arnold et al. (2008) att dessa produkter inte 

är för tunga och att efterfrågan är jämn produkterna emellan. Dessutom fungerar ett AS/ RS 

mest optimalt om det är produkter med högt antal per order och mindre variation mellan olika 

produkter. AS/ RS är ett system som kan förbättra ergonomin för plockare då de inte behöver 

hämta produkter själva vilket i de tidigare systemen är ett måste. Dessutom möjliggör ett AS/ 

RS att företag minskar ytan som produkterna lagras i och det behövs inga gångar där 

produkterna fraktas från lagringsplats till plockytor. Ett AS/ RS tar betydligt längre tid att 

implementera än vad tidigare presenterade system tar och det är en större investering.  

 

AS/ RS är som samtliga tidigare lösningar integrerade med ett företags WMS och eliminerar 

bristerna där plocklistor kan sorteras fel och att plockplatsen är tom när plockaren anländer. 

Bilvårdsgrossisten idenfierade att felplock är en av deras brister enligt Ekonomichef (180119) 

och ett AS/ RS minskar detta genom att systemet styr vilka produkter som hämtas till plockaren. 

Ett AS /RS är utformat så att plock av små produkter med hög efterfrågan är de mest optimala, 

därför är det ett alternativ som kan hjälpa Bilvårdsgrossisten att förbättra den bristen. Systemet 

kan också öka produktiviteten för Bilvårdsgrossisten om det används utefter de anvisningar 

som presenterats i teorin. Vilket menas med att det ska vara rätt sorts produkter och användas 

vid optimalt anpassade ordrar. Viktigt att ha i åtanke när AS/ RS är ett alternativ är först och 
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främst att det är en stor investering för ett företag och det är ett mer långsiktigt alternativ än de 

tidigare presenterade alternativen. Ett AS/ RS passar inte till alla lager och vid en 

implementering ska företaget vara beredda på en stor förändring. I jämförelse med de andra 

alternativen kan AS/ RS anses vara ett alternativ som inte kommer att ske inom en kort tidsram 

och att dess begränsningar kan kopplas till vilka produkter som ett lager har.  
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Digitaliserad lösning Egenskaper Begränsningar 

Streckkod Används av många, mindre 

plockfel, ökad produktivitet, 

enkelt att implementera, 

enkelt att integrera med 

tidigare WMS  

Inte läsbar vid skada 

QR-kod Mindre plockfel, ökad 

produktivitet, robust, enkelt 

att integrera med tidigare 

WMS 

Ovanlig inom lagerhållning 

DataMatrix Mindre plockfel, vanligare i 

framtiden, ökad 

produktivitet, robust, enkelt 

att integrera med tidigare 

WMS 

Används inte lika mycket 

idag 

RFID Ökad produktivitet, enkelt 

att integrera med tidigare 

WMS 

Mindre pålitligt, högre pris 

Pick-by-voice Ökad säkerhet för anställda, 

mindre plockfel, ökad 

produktivitet, enkelt att 

implementera, kort 

återbetalningstid, enkelt att 

integrera med tidigare WMS 

Ingen överblick över 

plocklista 

Pick-by-light Ökad produktivitet, mindre 

plockfel, enkelt att integrera 

tidigare WMS 

Ingen överblick över 

plocklista, stor investering, 

förändring av plockprocess 

AS/ RS Ökad produktivitet, 

förbättrad ergonomi, mindre 

felplock 

Stor investering, begränsad 

produkttyp 

Tabell 13 sammanfattar diskuterade lösningar och deras egenskaper samt begränsningar 

 

5.3 Implementering 

Målet med denna frågeställning är att underlätta Bilvårdsgrossisten implementering av 

digitalisering. På grund av att företaget inte har valt vilken lösning som ska användas utförs 

detta huvudsakligen genom att undersöka utmaning som företaget måste ta hänsyn till och även 

vad som krävs för en lyckad implementering. Detta kapitel kopplar den insamlade teori från 

forskare och andra företag som presenterades i kapitel 3.3 med insamlad empiri från ett lager 

inom samma koncern som bilvårdsgrossisten som presenterades i kapitel 4.3. Detta för att 
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Bilvårdsgrossisten ska kunna lära sig av tidigare erfarenheter både för att kunna använda 

kriterier eller aspekter som har krävts i andra situationer och för att kunna förutse utmaningar 

och problem som har funnits i andra situationer vilket kan användas som förberedelse. 

  

5.3.1 Utmaningar för implementering 

5.3.1.1 Teoretiska och empiriska utmaningar 

Den största eller huvudsakliga utmaningen i implementering som tas upp inom litteratur är 

personalen och deras villighet att acceptera förändring. Detta tas upp av Russel et al (2004), 

Kufkaka et al (2003), Grosse och Glock (2015), Cox (2015) och Richards (2014) som alla ser 

detta som en av de största eller den huvudsakliga utmaningen som företag står inför i samband 

med implementering av en förändring. Erfarenhet inom koncernbolaget stödjer också detta då 

Arbetsledare lager och arbetsledare transport/order för koncernbolaget (180419) berättade att 

den största utmaningen i samband med implementeringen av pick-by-voice systemet var att få 

personalen att acceptera förändringen. Cox (2015 samt Grosse och Glock (2015) diskuterar att 

denna utmaning beror mycket på situationen då det kan finnas flera olika anledningar till att 

personal är tveksam eller motvillig och det viktigaste för ett företag som upplever detta är att 

förstå varför anställda är tveksamma eller motvilliga och försöka ta sig an problemet direkt. 

Inom koncernbolaget (arbetsledare lager och arbetsledare transport/order, 180419) var det 

viktigt att ledningen förespråkade det nya systemet och påvisade de positiva aspekterna samt 

att de tog ansvar för förändringen. Detta stödjer föreslagna åtgärder från litteratur då 

anledningen till att personalen var motvillig identifierades och sedan arbetade ledningen för att 

lösa de problem som personalen upplevde.  

 

Ross (2016) samt Baker och Halim (2007) diskuterar att en implementering i många fall 

negativt påverkar det dagliga arbetet både på grund av förändringar som måste göras på 

arbetsplatsen och Kufkaka et al (2003) samt Grosse och Glock (2015) visade också att negativ 

påverkan kan komma från den inlärning som krävs. Inom koncernbolaget (arbetsledare lager 

och arbetsledare transport/order, 180419) upplevdes ingen större negativ påverkan på grund av 

störningar eller avbrott från förändringarna i lagret. Detta var delvis på grund av att relativt små 

förändringar behövde göras i lagerplatserna men också för att förändringen skedde stegvis. Det 

nya pick-by-voice systemet kombinerades med lagrets WMS som använts tidigare för att de 

anställda skulle kunna först lära sig pick-by-voice för att sedan kunna lära sig det nya 

affärssystemet vilket underlättade inlärningen. Förändringen skedde också stegvis i lagret då 
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en mindre grupp anställda började använda det nya systemet först vilket följdes av flera grupper 

över en längre period vilket gjorde att alla anställda inte gick igenom förändringen samtidigt. 

Detta underlättade inlärningen och gjorde även att systemet kunde anpassas efter att de första 

grupperna hade möjlighet att ge feedback på vad som skulle kunna behöva förändras innan fler 

anställda började använda systemet och på så sätt kunde problem undvikas. Även om 

koncernbolaget lyckades undvika större störningar krävdes också viss inlärning då det tog tid 

innan anställda var vana vid det nya arbetssättet. Inlärningen underlättades av utbildning men 

det skedde ändå mer fel i de första veckorna och produktiviteten förbättrades också efter den 

första perioden.  

 

Ross (2016) samt Baker och Halim (2007) tar upp att implementering i många fall kan vara ett 

stort och komplext projekt som kräver en stor investering både finansiellt och tidsmässigt. 

Detta är också svårt att undvika eller motverka och är istället huvudsakligen en aspekt som 

företag måste ta hänsyn till. För koncernbolaget (arbetsledare lager och arbetsledare 

transport/order, 180419) var detta en mindre utmaning för lagret som studerades på grund av 

att det redan fanns erfarenhet inom koncernen från andra lager. Däremot prioriterades 

fortfarande planering för att undvika mer tidsmässig och finansiell investering än vad som 

krävdes. Även om denna utmaning påverkade detta lager i mindre utsträckning behövde 

företaget fortfarande ta hänsyn till dessa faktorer vilket också visade sig genom att det krävdes 

planering och beslutsfattande i början av implementeringen i första lagret. Då behövdes bland 

annat en utvärdering av olika lösningar men också av olika leverantörer när pick-by-voice valts.  

 

En utmaning specifikt inom digitalisering och automatisering är den nuvarande situationen 

samt kompatibilitet mellan system vilket diskuteras av bland annat Ross (2016) och Kornkaew 

(2012). Företags nuvarande system kan skapa utmaningar genom att det är föråldrat och därmed 

inte kompatibelt med nya system eller att det kan finnas andra svårigheter exempelvis med att 

överföra information mellan system. Koncernbolaget (arbetsledare lager och arbetsledare 

transport/order, 180419) upplevde denna utmaning i form av att lagrets WMS inte var 

kompatibelt med det nya affärssystem och därmed behövde bytas ut. Problemet med 

affärssystemet var också att informationen inte enkelt kunde föras över och det krävdes viss tid 

för överföring av information. Däremot kunde det existerande affärssystemet anpassas för pick-

by-voice systemet. Detta gjorde det möjligt att utföra implementeringen stegvis som tidigare 

diskuterat vilket förenklade inlärningen och övergången till det nya systemet då pick-by-voice 
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lärdes ut först följt av det nya affärssystemet och WMS. Det gick däremot inte att kombinera 

de pappersbaserade plocklistorna med pick-by-voice vilket först föreslogs av plockarna för att 

ytterligare underlätta övergången.  

 

5.3.1.2 Lärdomar och rekommendationer för utmaningar 

Resultatet från den insamlade teorin och empirin gällande utmaningar för implementering kan 

användas för att underlätta Bilvårdsgrossistens implementering och det finns några viktiga 

lärdomar som kan hjälpa fallföretaget. De anställda som är involverade i företagets 

plockprocess kommer troligtvis att visa visst motstånd eller vara tveksamma till viss del då 

detta har visats sig vanligt i teori och även koncernbolaget har upplevt detta i sin 

implementering. Detta är svårt att undvika men när en lösning har valts och ska implementeras 

är det viktigt att ta hänsyn till de anställdas åsikt och förstå vad som leder till de anställdas 

attityd eller inställning och baserat på detta kunna göra riktade åtgärder. Visst motstånd kunde 

identifieras redan i denna studie då lagerchef och biträdande lagerchef (180423) var negativt 

inställda till att gå över till orderplocksystem där det saknas plocklistor på grund av att det 

upplevs ge sämre översikt för plockaren. Både teori och insamlad empiri från koncernbolaget 

visar på att det är viktigt att utbilda personal, visa fördelarna med förändringen och varför den 

implementeras samt att ledningen stödjer och står bakom förändringen. I denna aspekt 

rekommenderas att Bilvårdsgrossisten har diskussioner och kommunicerar med anställda på 

lagret för att undersöka vilka problem som upplevs, att fördelarna med förändringen och 

anledningen till att förändringen valts förklaras samt att personalen utbildas. Fallföretaget har 

också fördelen att liknande implementering redan har utförts inom koncernen och det skulle 

därmed vara möjligt att visa fördelarna med förändringen och eventuellt be personal inom 

koncernen att dela med sig av sin erfarenhet. Arbetsledare lager och arbetsledare 

transport/order för koncernbolaget (180419) berättade även att enligt deras erfarenhet skulle 

plockare på lagret i dagsläget inte vilja gå tillbaka till pappersbaserat plock om de hade fått 

möjligheten, vilket Bilvårdsgrossisten skulle kunna använda när de kommunicerar med sin 

personal.  

 

Implementeringen kan ha negativ påverkan på det dagliga arbetet både på grund av avbrott 

eller störningar och på grund av inlärningen som krävs. Även om dessa aspekter tas upp mycket 

inom teori upplevdes det inte som större utmaningar för koncernbolaget. Det finns flera 

anledningar till detta, delvis krävdes inga större avbrott av det dagliga arbetet och de 
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förändringar som behövde utföras inom lagret var relativt små och kunde utföras utan problem. 

Avbrotten som skedde var huvudsakligen för utbildning och att informera personal, samt att 

viss tid behövdes för att anpassa röstkommandon efter plockarna. Koncernbolaget lyckades 

också minska den negativa påverkan från inlärningen genom att stegvis introducera 

förändringarna till personalen. Inom detta område kan Bilvårdsgrossisten också lära sig av 

koncernbolagets hantering av förändringen. Bilvårdsgrossisten kan också minska den negativa 

påverkan på det dagliga arbetet genom att utföra förändringar i lagret stegvis. Om 

affärssystemet ska ändras i samband med introduktionen av ett orderplocksystem eller liknande 

är det fördelaktigt att introducera en aspekt först och låta personalen arbeta med detta innan 

den andra aspekten introduceras. Det är också möjligt att likt koncernbolaget dela upp 

implementering så att en grupp plockare går igenom förändringen först men detta kan vara 

mindre nödvändigt på grund av att Bilvårdsgrossisten har ett mindre lager med färre anställda. 

Det kommer också att krävas en viss inlärningsperiod då fördelarna med förändringen kommer 

att vara mindre uppenbara vilket Bilvårdsgrossisten bör vara medvetna om. 

 

Att implementeringen är ett stort och komplext projekt som kräver tidsmässiga och finansiella 

investeringar visas i både teori och empiri och är huvudsakligen en aspekt som företag behöver 

vara medvetna om. Inom koncernbolaget hanterades detta genom att planering, uppföljning 

och utvärdering sågs som viktiga. Bilvårdsgrossisten kommer också att behöva ta hänsyn till 

detta genom att planera, följa upp och utvärdera implementeringen. Här kan det också finnas 

fördelar med att det finns erfarenhet av implementering inom koncernen som möjligtvis kan 

användas inom implementeringen. Koncernen har också redan förhandlade avtal med externa 

leverantörer av orderplocksystem och affärssystem vilket Bilvårdsgrossisten skulle kunna ta 

nytta av. Det finns en bra möjlighet att använda ett affärssystem som redan visats vara effektiv 

inom koncernen om Bilvårdsgrossisten väljer detta alternativ.  

 

En annan vanlig utmaning som specifikt påverkar digitalisering och automatisering är hur 

nuvarande system interagerar med nya system både i termer av kompabilitet och i möjligheten 

att överföra information. Detta kan i betyda att implementering blir relativt enkelt om det inte 

finns problem men det kan också betyda att det nuvarande systemet måste ersättas helt om det 

inte finns möjlighet att kombinera med andra system. Koncernbolaget upplevde både att 

affärssystemet inte var kompatibelt med det tidigare pappersbaserade arbetssättet och att det 

nya pick-by-voice systemet var kompatibelt med det gamla affärssystemet. Detta gjorde stegvis 
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implementering möjlig och är troligtvis någonting som Bilvårdsgrossisten kan använda. Denna 

aspekt beror mycket på det specifika system som ska användas och det kan vara svårt att förutse 

hur denna utmaning kommer att påverka implementering innan lösningen är vald. Däremot kan 

koncernbolagets erfarenhet med pick-by-voice agera som ett exempel på hur denna utmaning 

kan visa sig då det är troligt att pappsbaserat plock inte kommer vara kompatibelt med vald 

plocklösning. Samtidigt visar koncernbolagets erfarenhet att det kan finnas möjlighet att 

kombinera det nuvarande affärssystemet med en framtida plocklösning och att det inte 

nödvändigtvis måste ersättas. Om affärsystemet ska ersättas kan kompabilitet ändå vara till 

fördel genom att tillåta en implementering uppdelad i steg.  

  

5.3.2 Krav för implementering 

5.3.2.1 Teoretiska och empiriska utmaningar 

Bland krav för implementering diskuterar bland annat Richards (2014), Cox (2015) samt 

Owens och Khazanchi (2018) att det krävs en strategi för att kunna utföra en lyckad 

implementering. Detta krävs delvis för att säkerställa att det finns en bra anledning till att 

någonting ska förändras och att beslutet är genomtänkt så att det kommer att leda till bättre 

resultat. Dessutom behövs strategi för att ge en grund för styrning samt en gemensam riktning 

för organisationen som helhet vilket hjälper med kommunikation och att ge förtroende för 

förändringen. I samband med strategin bör organisationen utvärdera kärnkompetenser och hur 

värde skapas för att säkerställa att förändringen kommer att ge ett positivt resultat och inte 

förbättra en aspekt som inte är i fokus eller inte tillför värde. För koncernbolaget (arbetsledare 

lager och arbetsledare transport/order, 180419) är lagerhantering en kärna i verksamheten 

tillsammans med inköp och leverans vilket gjorde att det fanns ett tydligt argument för 

effektivisering och förbättring av plockprocessen. I detta fall hade företaget en övergripande 

strategi för implementering av ett pick-by-voice system som sedan operationaliserades i flera 

lager. Det studerade lagret var som tidigare nämnt inte det första som förändrades då ett annat 

lager fungerade som pilotprojekt följt av att flera andra lager i företaget genomgick liknande 

implementeringsprojekt vilket gjorde att mycket kunde överföras från tidigare erfarenhet. 

Koncernbolagets erfarenhet stödjer vad som etableras i teorin då strategi användes för att 

fokusera på att rätt del av verksamheten förändrades och att underlätta kommunikationen samt 

säkerställa att implementeringen var enkel att förstå och gav en gemensam riktning för flera 

olika lager. 
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Nästa aspekt som tas upp i teori som krävs innan implementering är planering då det anses 

viktigt att planera och strukturera för att utföra en lyckad implementering. Planering diskuteras 

av bland annat Baker och Halim (2007) samt Cox (2015) som ett sätt att undvika vissa 

utmaningar eller minska negativ påverkan från implementering men kan också användas för 

att ta hänsyn till dessa. Planering är också viktigt på grund av att implementering ofta är stort 

och tidskrävande projekt och det hjälper att ha en struktur för att undvika problem. Realistisk 

tidsplanering är också ett sätt att säkerställa att implementeringen sker under en viss tidsram 

och det innebär också att det finns uppsatta mål och milstolpar som företaget kan förhålla sig 

efter. Inom koncernbolaget (arbetsledare lager och arbetsledare transport/order, 180419) 

användes en tidsplanering som ansågs vara relativt aggressiv men ändå realistisk och i 

slutändan följdes planeringen utan större avvikelser. Detta inkluderade för pilotprojektet 

mycket förberedande arbete som utvärdering av leverantörer, avtalsförhandling och 

systemutveckling men för det studerade lagret var förberedelserna till stor del färdiga. Detta 

innebar att mer fokus kunde läggas på installation och driftintegration. Planen var också 

uppdelad i steg då implementeringen som tidigare nämnt först utfördes för pick-by-voice 

systemet följt av WMS och affärssystemet. Hanteringen av tidsplanering stämmer överens med 

teorin då det effektivt strukturerade arbetet och tillät målsättning och uppföljning och i 

slutändan var planen en bidragande faktor till att implementeringen gick relativt snabbt och 

utan större problem.  

 

Saberwhal et al (2006), Petter et al (2013) samt Denolf et al (2015) diskuterar krav som ställs 

på både organisationen som genomgår en implementering samt organisationens ledning. Detta 

innebär delvis att ledningen skapar förtroende och förståelse för förändringen samt 

kommunicerar med alla involverade. Uppföljning och styrning ses också som viktiga uppgifter 

för ledningen som att möjliggöra en implementering som följer tidsplanen och att kunna lösa 

problem som kan uppstå under implementeringens gång. Av organisationen krävs också viss 

flexibilitet, även om det i många fall blir ledningens uppgift att förespråka förändring är det 

fördelaktigt om det redan finns viss villighet att förändras, vilket kan komma från den interna 

kulturen men också struktur. Verkligheten inom koncernbolaget (arbetsledare lager och 

arbetsledare transport/order, 180419) reflekterar också dessa aspekter då ledningens 

involvering i implementeringen var viktig. Ledningens fokus var till stor del att förespråka 

förändringen och övertala anställda men i pilotprojektet var det mycket viktigt med uppföljning 

för att utvärdera systemet och besluta om andra lager inom företaget skulle implementera det 
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nya systemet. Däremot var organisationen som helhet mindre villig att acceptera förändring 

och det blev till stor del ledningens roll att få igenom förändringen. En stor del av detta var 

genom information och utbildning vilket gör att detta krav kan tolkas på olika sätt. Det kan ses 

som att organisationen som helhet inte behöver vara villig att förändras och att ledningen är det 

viktigaste men det kan också ses som att fanns viss villighet att förändras och att ledningens 

övertygande var det extra trycket som behövdes för att få fram detta.  

 

Specifikt för digitalisering och automatisering diskuterar Korkaew (2012) och Ross (2016) att 

det kan finnas teknologiska krav för implementering av specifika lösningar. Detta kan innebära 

att hårdvara eller mjukvara måste finnas för att en lösning ska fungera. Inom lager är det 

däremot huvudsakligen ett WMS som krävs då det ofta kommunicerar med lösningen genom 

att skicka och ta emot information. Att företag försäkrar sig om att systemstöd finns anses 

viktigt men också att detta behandlas relativt tidigt inom implementering både för 

implementeringen av själva lösningen men också för möjligheten att testa systemet. Inom 

koncernbolaget (arbetsledare lager och arbetsledare transport/order, 180419) fungerade pick-

by-voice systemet med existerande WMS vilket gjorde att mjukvarustödet fanns på plats innan 

det nya affärssystemet implementerades vilket också möjliggjorde en stegvis förändring. Inom 

pilotprojektet var det däremot högre prioritet att införa systemstöd tidigt likt det som diskuteras 

inom teori då målet var att säkerställa att affärssystem och WMS fungerade och fanns på plats 

för att möjliggöra tester och förbättringar innan pick-by-voice infördes. För båda situationerna 

var det däremot viktigt att pick-by-voice systemet var kompatibelt med lagrets WMS för att 

implementeringen skulle fungera. 

 

5.3.2.2 Lärdomar och rekommendationer för krav 

Bilvårdsgrossisten kan också ta lärdomar från både teori och koncernbolaget gällande vad som 

krävs eller måste finnas på plats för att implementeringen ska kunna lyckas. Koncernbolagets 

erfarenhet och vad som etableras i teori visar på vikten av att ha en strategi bakom 

implementeringen vilket används både för att rättfärdiga implementering och se till att rätt 

beslut tas men även för att enkelt kunna kommunicera och samordna inom organisationen. 

Bilvårdsgrossisten har redan grunden till en strategi då de redan vet att lagret och mer specifikt 

plockprocessen är mindre effektiv än den skulle kunna vara och det finns därmed redan ett 

tydligt argument för att öka graden av digitalisering eller automatisering. Företaget har också 

som diskuterat tagit över hanteringen av sitt lager som tidigare var outsourcat och grunden till 
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detta var att företaget vill jobba mer för att förbättra och effektivisera lagret och det finns 

därmed en överliggande lagerhanteringsstrategi. Det som företaget kan lära sig av teori och 

empiri från denna undersökning är att strategin ska vara lätt att förstå för alla involverade och 

enkelt kunna kommuniceras. Planering är någonting som diskuteras både av presenterad teori 

och inom koncernbolaget som en viktig faktor för en lyckad implementering. 

Bilvårdsgrossisten behöver planera sin implementering innan den påbörjas för att underlätta 

styrning och måluppföljning samt öka sannolikheten att implementeringen kan utföras inom en 

bra tidsram.  

 

Bilvårdsgrossisten behöver också vara medveten om de kriterier som organisationen och 

ledningen har gemensamt inom lyckade implementeringar. Det är fördelaktigt om 

organisationen som helhet är flexibel och villig att förändras samt att ledningen ger förtroende 

för och styr implementeringen. Däremot visar koncernbolagets erfarenhet att ledningen kan 

vara den viktigare aspekten då koncernbolagets personal och anställda visade visst motstånd 

mot förändringen men övertalades till slut av ledningens kommunikation, förespråkande för 

förändring samt information och utbildning. Som tidigare nämnts har vissa negativa 

inställningar redan kunnat märkas inom organisationen och därför är det viktigt att 

Bilvårdsgrossisten är beredd på att ledningen kommer att behöva förespråka för förändring, 

visa de positiva effekterna av det nya systemet samt kommunicera med och utbilda personalen. 

Ett annat krav som diskuteras teoretiskt är relaterat till mjukvara och tillhörande system då det 

finns lösningar som kräver dessa för att fungera men detta är mindre relevant i lager då WMS 

och tillhörande affärssystem är de huvudsakliga relevanta systemen. Detta krav kommer att 

spela mindre roll i Bilvårdsgrossistens implementering då det finns ett existerande WMS och 

enligt koncernbolagets erfarenhet kan detta vara tillräckligt. På koncernbolaget var det möjligt 

att kombinera lagrets existerande WMS med det nya pick-by-voice, arbetsledare lager och 

arbetsledare transport/order (180419) för koncernbolaget berättade att de tror att detta även är 

möjligt för Bilvårdsgrossisten. Däremot kan det fortfarande vara fördelaktigt att gå över till ett 

nytt affärssystem och WMS för Bilvårdsgrossisten då det redan finns ett alternativ som används 

inom koncernen. Oavsett om existerande WMS ska kombineras med en ny lösning eller om 

detta ska ersättas med nytt WMS och affärssystem har Bilvårdsgrossisten värdefull erfarenhet 

inom koncernen som kan användas till företagets fördel.  
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenteras först och främst slutsatserna från studien och studiens 

frågeställningar besvaras. Därefter diskuteras studiens bidrag både praktiskt och teoretiskt. 

En beskrivning av studiens samhälleliga aspekter görs. Slutligen diskuteras studiens 

begränsningar och kritik till studien samt förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Studiens slutsats 

Den första frågan för studien var “vilka brister finns i Bilvårdsgrossistens plockprocess i 

nuläget”. För att svara på denna fråga samlades teori om brister och hur de definieras i olika 

perspektiv samt hur brister kan identifieras. Därefter samlades empiri om plockprocessen och 

företagets identifierade brister genom en processkartläggning. Detta kompletterades med en 

jämförelse mellan Bilvårdsgrossistens plockprocess och plockprocessen i ett företag i samma 

koncern huvudsakligen baserad på mätningar och mätetal. Slutligen kopplades teoretiska 

perspektiv på brister med empirisk identifiering av brister för att ta fram en grupp brister inom 

plockprocessen. Följande brister identifierades: fel i sorteringen av plocklistor, felplock, att 

lagerplatser inte påfyllts när plockare ska hämta artiklar, att plock av mindre artiklar går 

långsamt, att plock görs separat för varje kundorder och att produktiviteten är relativt låg. 

 

Den andra frågan för studien var “Vilka digitaliserade lösningar kan användas för att åtgärda 

de identifierade bristerna i ett företags plockprocess?”. För att svara på denna fråga samlades 

teori om olika digitaliserade lösningar och hur de kan väljas. Empirin för denna fråga är baserad 

på första frågan då bristerna som identifierades kopplades med möjliga lösningar. Slutligen 

analyserades de olika lösningarna genom att diskutera deras egenskaper och sedan koppla dessa 

med identifierade brister inom Bilvårdsgrossisten. Nedan sammanfattas de olika digitaliserade 

lösningarna och hur deras egenskaper kopplas till Bilvårdsgrossistens identifierade brister. 
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Brist Lösning 

Plocklistor kan sorteras fel  Automatisk identifiering, pick-by-voice, 

pick-by-light, AS/ RS  

Felplock Automatisk identifiering, pick-by-voice, 

pick-by-light, AS/ RS 

Artikel finns inte på lagerplats när plock ska 

ske 

Automatisk identifiering, pick-by-voice, 

pick by light, AS/ RS 

Plock av mindre artiklar kräver mer tid AS/ RS, pick-by-light 

Plock av mindre ordrar och mindre kunder 

är ineffektiva 

Automatisk identifiering, pick-by-voice, 

pick-by-light, AS/ RS 

Låg produktivitet Automatisk identifiering, pick-by-voice, 

pick-by-light, AS/ RS  

Tabell 14 sammanfattar identifierade brister och vilka lösningar som kan användas 

 

Sammanfattningsvis kan de identifierade bristerna på Bilvårdsgrossisten kopplas till att de idag 

använder pappersbaserade lösningar i plockprocessen. Det betyder att de digitaliserade 

lösningar som presenterats i studien kan lösa många av de brister som identifierats. Med tanke 

på att alla de lösningar också kräver integration med ett WMS är det en faktor som påverkar 

lösningar.  

 

Den tredje frågan för studien var “Vad krävs för att implementera de diskuterade lösningarna 

och vilka utmaningar kan uppstå i samband med Bilvårdsgrossistens implementering?”. För att 

svara på denna frågeställning samlades teori om implementering samt teoretiska utmaningar 

och krav. Detta följdes av insamling av empiri från koncernbolaget där deras implementering 

av pick-by-voice diskuterades. Slutligen kopplades de teoretiska utmaningarna och kraven med 

koncernbolagets erfarenhet. Bilvårdsgrossisten kan förvänta sig att det kommer finnas visst 

motstånd från anställda, att dagligt arbete kommer att negativt påverkas, att implementering 

kommer kräva finansiell och tidsmässig investering samt att kompatibilitet och överföring av 

information kan innebära svårigheter. Det fastställs också att det kommer att krävas strategi, 

planering, ledning av förändringen samt systemstöd. Dessutom diskuteras lärdomar från 

koncernbolagets implementering som att ledningen är viktig för att minska personalens 
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motstånd, att stegvis implementering kan minska negativ påverkan på arbetet samt att 

systemstöd redan är relativt etablerat.  

 

6.2 Studiens bidrag 

6.2.1 Praktiskt bidrag 

Studiens fokus har varit ett praktiskt bidrag för Bilvårdsgrossisten på grund av att studien 

efterfrågades av företaget. Till Bilvårdsgrossisten bidrar denna studie genom att kartlägga och 

analysera företagets plockprocess i nuläget och identifiera existerande brister inom processen. 

Studien diskuterar också orsakerna till bristerna i de fall där det är möjligt. Inom studien 

kopplas även de identifierade bristerna med lämpliga lösningar inom digitalisering och 

automatisering. Lösningarna är teoretiskt inriktade för att andra företag i samma situation ska 

kunna använda dessa när de identifierar brister i sin plockprocess men trots att inriktningen är 

mer allmän är även målet att Bilvårdsgrossisten ska kunna utvärdera sina brister med 

diskuterade lösningar för att kunna komma fram till vilka lösningar som passar företaget och 

vad som skulle kunna implementeras för att lösa bristerna. Slutligen ger också ett praktiskt 

bidrag för Bilvårdsgrossistens implementering av diskuterade lösningar. Utmaningar för 

implementering och krav för lyckad implementering diskuteras som lärdomar från teori och 

från koncernbolaget som Bilvårdsgrossisten kan använda för att underlätta sin egen 

implementering och förebygga utmaningar.  

 

6.2.2 Teoretiskt bidrag 

Det huvudsakliga teoretiska bidraget i denna studie är kopplingen mellan brister och lösningar 

i form av digitalisering. Som tidigare diskuterats har tidigare litteratur inriktat på val av 

lösningar varit begränsad till en typ eller kategori av lösning och inte ett helhetsperspektiv för 

lösningar inom plockprocessen. Mycket existerande forskning inom val av lösningar 

presenterar kriterier för val eller diskuterar de olika fördelarna och nackdelarna med olika val 

men få kopplar lösningar till brister. Denna studie bidrar genom att flera lösningar och 

digitaliseringsalternativ diskuterats och att lösningar har kopplats till vilka brister de kan lösa 

eller leda till förbättringar inom. Målet är att företag som är i en liknande situation som 

Bilvårdsgrossisten ska kunna identifiera sina brister och sedan använda denna studie som en 

grund för att välja hur digitalisering kan införas i plockprocessen. Detta är huvudsakligen 

relevant för företag som inte använder digitalisering i större utsträckning eller arbetar 

pappersbaserat likt Bilvårdsgrossisten. Företag som står inför en implementering kan också 
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använda diskussionen i denna studie gällande implementering då krav och utmaningar 

identifieras. Studien är delvis baserad på teori runt implementering men bidrar genom att 

presentera koncernbolagets implementering där den huvudsakliga lärdomen är hur 

koncernbolaget lyckades undvika utmaningar och underlätta implementeringen.  

 

6.3 Samhälleliga aspekter 

Denna studie är mycket riktad mot företags plockprocess och därför spelar samhälleliga 

aspekter en mindre roll. Däremot påverkar digitalisering och automatisering arbetsmiljön för 

anställda plockare vilket kan leda till att arbetsmiljön förbättras. Diskuterade lösningar kan 

förbättra plockares arbetsmiljö genom att det blir enklare eller mindre ansträngande att plocka 

artiklar. Att exempelvis andel felplock minskas eller att plockare behöver bekräfta att rätt 

artikel plockas leder också till mindre fel och att plockaren inte har lika mycket ansvar för att 

se till att rätt artikel plockas. De diskuterade lösningar kan också till viss del göra plockande 

säkrare vilket kan vara en förbättring för det dagliga arbetet. Att gå över från pappersbaserat 

plock till digitaliserat plock är också bättre från ett hållbarhetsperspektiv då papper inte behöver 

skrivas ut. I pappersbaserat plock är det många plocklistor som skrivs ut under början av 

plockprocessen för att sedan slängas när processen är avslutad och detta skulle inte behövas 

om diskuterade lösningar implementeras.  

 

6.4 Begränsningar och kritik till studien 

Denna studie var begränsad av tid och resurser likt många andra studier. Om studien hade haft 

mer tid hade en mer djupgående eller en bredare studie kunnat utföras där digitaliserade 

lösningar skulle kunna diskuteras i mer detalj eller att fler lösningar skulle kunna diskuteras. 

Studiens författare hade också möjlighet att besöka ett lager inom koncernbolaget personligen 

och ta del av observation och intervju men på grund av tidsbegränsningar och att det skulle 

krävas relativt lång restid utfördes en telefonintervju istället vilket gav en mindre djupgående 

bild av koncernbolagets plockprocess. Den jämförande studien av koncernbolaget begränsades 

också till viss del av att mätningar och mätetal inte görs på samma sätt i företagen då 

exempelvis statistik för plockproduktivitet gavs på olika tidshorisonter och att koncernbolaget 

inte hade mätningar på andelen felplock vilket gjorde att ungefärligt tal behövde användas 

istället. Datainsamling var också till viss del begränsad då information om val av lösning skulle 

kunna diskuteras med exempelvis leverantörer av lösningar eller andra företag som gjort 

samma val men detta gjordes inte på grund av tidsbegränsningar och svårigheten i att få kontakt 
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med dessa aktörer. Denna studie diskuterar inte de finansiella aspekterna av valet av lösning i 

större utsträckning vilket var en begränsning både på grund av tid och av möjligheten till 

datainsamling.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Som diskuterat har denna studie inte tagit hänsyn till finansiella aspekter i större utsträckning 

och därför skulle en studie kunna göras som fokuserar mer på det finansiella valet som tar 

hänsyn till både den initiala investeringskostnaden och driftskostnaden för de olika lösningarna 

för att komma fram till vilket alternativ som passar ett företag i en viss situation. Denna studie 

har huvudsakligen fokuserat på brister och vilka lösningar som kan användas för att hjälpa 

fallföretaget se över sina alternativ och därför har inte en rekommendation för företaget tagits 

fram. Denna studie kan användas som grund för ett beslut men en studie skulle kunna göra en 

mer beslutsfattande analys och faktiskt rekommendera vilken lösning som passar i en viss 

situation. Denna studie har också enbart arbetat med de bristerna som har funnits i fallföretaget 

och andra studier skulle kunna identifiera andra brister i plockprocesser och därmed diskutera 

hur vilka lösningar som kan användas för dessa brister.  
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8 Bilagor 

 

8.1 Intervjuguide lagerchef 20/2: 

 

Kan intervjun spelas in?  

 

Vad är din/era positioner? Vad är ditt/era ansvarsområden för lagret? 

 

Hur länge har du/ni arbetat inom företaget?  

 

Hur har insourcingen skett? Vad har följt med från outsourcingsföretaget?  

 

Hur ser plockprocessen ut från början till slut (från att order kommer in till att produkten 

packas)? 

 

Hur har lagret och plockprocessen förändrats under de senaste åren (sedan du/ni har jobbat 

här)? 

 

Hur ser affärssystemet och WMS ut idag? Vad används det till, när införskaffades och 

implementerades systemet som används idag? 

 

Vilka mätetal används? Hur identifierar ni och tar fram mätetal? 

 

Var upplever ni att det finns problem/ brister/ förbättringsmöjligheter i plockprocessen idag? 

 

Hur ser digitaliseringen inom plockprocessen ut idag? 

 

Vilka system eller förändringar har implementerats när ni har jobbat här? Hur har 

implementeringen sett ut?   

 

8.2 Intervjuguide controller 5/4 

Vad är din position? Vad är ditt ansvarighetsområde för lagret? 
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Vilka mätetal används inom plockprocessen? 

 

Varför används de valda mätetalen? 

 

Hur tas mätetalen fram? 

 

Används affärssystemet och WMS för att ta fram mätetal? 

 

Kan vi få tillgång till mätetalen? 

 

8.3 Intervjuguide 16/4 Arbetsledare lager 

Kan intervjun spelas in?  

 

Vad är era titlar/ arbetsroller på företaget? Vad är era ansvarsområden för lagret? 

 

Hur ser plockprocessen ut i nuläget? 

 

Vilka teknologiska lösningar ochorderplocksystem används i plockprocessen? 

 

Vilket affärssystem och WMS används? 

 

Vilka mätningar och mätetal görs på plockprocessen? 

 

Varför används de utvalda mätetalen? 

 

Hur tas mätetalen fram? 

 

Används affärssystem och WMS för att ta fram mätetal? 

 

Kan vi få tillgång till mätetal? 

 

Finns det någon information om hur implementeringen gick till?  
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Vilka utmaningar/ problem stöttes på under implementeringen?  

 

Varför valde ni just pick-by-voice till er plockprocess?  

 

Hade ni andra alternativ som ni valde mellan?  

 

 


